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Demokrati i skolan - en studie av skolans styrdokument
från 1878 till 1994.

Inledning

Demokrati är ett begrepp som har en framträdande plats i skolans värdegrund
idag såväl i grundskolan som i gymnasieskolan. I 1994 års läroplan för det
obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, sägs inledningsvis: ”Det offentliga
skolväsendet vilar på demokratins grund”. Jag vill i detta arbete visa på hur
demokratibegreppet behandlas i den obligatoriska skolans styrdokument idag
och bakåt i tiden.

Demokrati kan innebära olika saker och uttryckas på olika sätt under olika
tidsperioder. Detta arbete är en dokumentstudie med avsikt att beskriva om och i
så fall på vilket sätt demokratibegreppet finns med/har funnits med i den
obligatoriska skolans styrdokument och hur begreppet uttrycks. Som hjälp vid
analys och tolkning av dokumenten används olika scheman vilka presenteras
senare i studien.

När den allmänna folkskolan startade i Sverige fanns ingen uttalad demokratisk
värdegrund vare sig i skola eller i samhället vilket innebar att
demokratibegreppet förmodligen var relativt okänt för dess elever. Hundra år
senare, dvs för idag 50 år sedan, var skolans mål att fostra eleverna till
demokratiska medborgare. Den fostran innebar att informera eleverna om de
demokratiska principerna i samhället. Först idag talas det på allvar om att verka
för en demokratisk skola enligt min uppfattning där denna skola skall kunna ses
som en miniatyr av vårt eget demokratiska samhälle. Eleven skall i denna skola
utvecklas till en demokratisk individ genom att vara en aktiv del av detta
demokratiska miniatyrsamhälle.



6

Bakgrund

Mitt intresse för demokrati i skolan väcktes när jag under praktiken upplevde en
motsättning mellan direktiven i Lpo 94 och dess kursplaner om att skolan skall
vara demokratisk, och hur arbetet i skolan egentligen går till. I läroplanen ges
uttryck för vikten av demokrati - eleven skall t ex ha inflytande över sitt eget
lärande. Framförallt tyckts den lokala kursplanens traditionella innehåll,
läroböcker och lärarens planering styra arbetet i skolan – precis på samma sätt
som när jag själv gick i skolan. Med mina kritiska synpunkter i bagaget vill jag
med min dokumentstudie bl a försöka förstå vad som styrt hur demokrati
uttryckts i skolans styrdokument.

I Skolvärlden 20/99 finns en artikel om Bengt Göransson som är ordförande i
Demokratiutredningen. Demokratiutredningen skall bl a i sitt slutbetänkande
som väntas komma i februari år 2000 beskriva förutsättningarna för demokratin.
I ovanstående artikel citeras Bengt Göransson vad beträffar dessa
förutsättningar.

- Först när man i demokratin för in respekt för människovärdet och
jämlikhetssträvanden blir det möjligt att upprätta en bättre samhällsmoral och
lättare att bekämpa våldsideologier. (Skolvärlden, 20/99, s 13)

- Det viktigaste skolan kan göra är att utveckla demokratiska teorier, men för att
lyckas med detta måste skolan vara demokratisk till sin funktion. Eleverna
måste känna att de har inflytande och får ta ansvar. (Skolvärlden, 20/99, s 13)

Demokrati i skolan är ett aktuellt ämne i dagens debatt vilket gör att den här
studiens frågeställningar känns både intressanta och relevanta att utveckla.
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Syfte

Syftet med detta arbete är att, ur ett historiskt perspektiv, beskriva hur
demokratibegreppet behandlats i olika styrdokument för den obligatoriska
skolan. Samtidigt vill jag försöka relatera funna uttryck för demokrati i dessa
dokument till rådande samhällsideal. Följande frågeställningar blir då aktuella.

• Vilka uttryck för demokrati finns i de studerade dokumenten?
• Hur förväntas fostran till demokrati gå till enligt styrdokumenten?
• Vilka strömningar i samhället kan urskiljas som styrande för hur

demokratibegreppet kommer till uttryck i de skilda styrdokumenten?

Jag avser att besvara ovanstående frågor med hjälp av en dokument- och
litteraturstudie.
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Några semantiska och teoretiska utgångspunkter

Nedan redogör jag för några tolkningar av begreppet demokrati. Därefter visar
jag på en modell som använts för att analysera och tolka demokratibegreppet.
Den ger olika perspektiv på demokrati och kan användas för att klargöra vad de
skilda styrdokumentens mål och intentioner står för demokratiskt sett och vad de
kan innebära för det konkreta skolarbetet. För att slutligen koppla de funna
uttrycken för demokrati i skolans styrdokument till rådande samhällsideal har
jag använt den kategorisering av mål för skolan som Svingby (1978) tagit fram.

Begreppet demokrati

Demokrati innebär enligt en pedagogisk uppslagsbok:

Idén om alla människors lika värde och rätt till lika inflytande på
beslutsprocessen… (Pedagogisk Uppslagsbok 1996, s 110)

Denna värdegrund bygger enligt Isling (1980) på mycket gamla moraliska
grundprinciper:

• Respekten för mänskligt liv – en uppfattning om människolivets
okränkbarhet.

• Uppfattningen om alla människors lika värde.

Enligt Isling (1980) finns det olika tolkningar av denna värdegrund och vad den
bör stå för i praktiken. Man kan dela upp demokratibegreppet och urskilja olika
dimensioner. Exempel på en dimension som Isling tar upp är mål-medel där han
menar att man kan se demokrati som ett mål att nå, d v s ett aktivt folk som
deltar i beslutsprocesser. Motpolen blir att se demokrati som medel att använda
sig av, d v s ett medel för att eliten skall få politisk bestämmanderätt genom
konkurrens om folkets röster.

Isling (1980) visar också på en annan tolkning av demokratibegreppet där
dimensionen är form-innehåll. Han frågar sig om riktig demokrati kan stanna vid
form, att alla har en röst vid beslutsfattandet, eller om det inte också krävs att
innehållet i det man beslutar om syftar till att demokratisera samhället.

I Skolkommitténs delbetänkande, Statens offentliga utredningar 1996:22,
använder man sig av två olika tolkningar av demokratibegreppet. Det ger en
kombination av två dimensioner där den första är form-funktion. Form svarar
mot hur vi utövar demokrati genom t ex majoritetsbeslut och röstning medan
funktion handlar om att utveckla elevernas demokratiska förmåga. Detta sker
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genom att ge dem de verktyg som behövs för att fungera som demokratiska
människor, i det här fallet exempelvis kritiskt tänkande, känsla för solidaritet,
förmåga att samarbeta, ställningstagande och ansvarstagande. Den andra
dimensionen ser på demokratibegreppet utifrån aspekten kollektiv-individ och
handlar om processen att fostras till demokratisk medborgare. I det kollektiva
perspektivet sker denna demokratisering genom att individen ser sig själv som
en del av samhället och att det är kollektivets väl som kommer i första hand.
Individuellt perspektiv innebär att man tror att demokratisering endast är möjlig
om individen är fri. Det är utifrån existensen av fria och harmoniska individer
man kan bygga en demokrati.

Schema för analys och tolkning

Demokratibegreppet är komplext därför att det innebär olika saker för olika
individer som framgått av ovanstående. På samma sätt skiftar innebörden med
tiden och med olika läroplaner. Ett sätt att kunna studera begreppet är att titta på
det utifrån ett schema och därigenom få struktur i studiet.

Jag kommer i denna studie tolka begreppet med hjälp av ett schema framtaget av
Skolkommitténs delbetänkande, SOU 1996:22. Schemat kombinerar två
dimensioner av demokrati.

1. Demokrati som process. Ska demokratisering ses som en kollektiv eller
en individuell process?

Kollektiv: Kollektiv betyder att se demokratiseringen som en process där alla
tar ett gemensamt ansvar. Man förväntas att efter egen förmåga deltaga och
solidariskt ta ansvar för kollektivet.

Individ: Individ avser att man ser på demokratisering som en individuell
process där man genom egna fria val spontant blir en fungerande och
harmonisk del av samhället. Individen skall ges maximalt eget
handlingsutrymme.

2. Demokrati som form eller funktion. Är det beslutsformen eller vad man
beslutar om som är det viktiga?

Form: Här fokuseras formen, vilket innebär att principen en person – en röst,
val och majoritetsbeslut är uttryckssätt för demokrati. Det är viktigt att det
går till på rätt sätt.

Funktion: Innehållet blir viktigt. Hur mycket inflytande har människor
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verkligen i det dagliga livet? Funktion innebär att vara demokratisk och att ha
tillgång till de verktyg som behövs för att vara det (tänka kritiskt, ta ställning,
samarbeta, respektera individen, vara solidarisk, se sid 8).

Kombinationen av de två dimensionerna ger fyra fält som beskrivs genom
exempel på aktiviteter vilka skall hjälpa till att belysa hur man enligt schemat
kan tolka demokratibegreppet i skolan.

  Form

             Elevråd                Fria val av kurser

          Kollektiv        Individ

          Klassen planerar               Makt över det egna
            tillsammans      lärandet

Funktion

                (Inflytande på riktigt, Skolkommittén s 49)

Figur 1: Fält vid analys av uttryck för demokrati i skolans styrdokument.

Kombinationen av ytterpunkterna ger då följande:

• kollektiv och form kan exemplifieras med elevråd, klassråd och allmän
skolplikt där alla är med och uttrycker sin mening eller formellt nyttjar sina
demokratiska rättigheter och skyldigheter, (övre vänstra fältet).

• kollektiv och funktion kan vara att en klass planerar tillsammans eller
samarbetar dvs att man för gruppens väl får utvecklade verktyg som behövs
för att fungera demokratiskt, (nedre vänstra fältet).

• individ och form innebär individuella och fria val av kurser eller att få välja
mellan andra alternativ, (övre högra fältet).

• individ och funktion kan åskådliggöras med att eleven ges makt över det
egna lärandet och tränas i bl a kritiskt tänkande dvs att man som individ får
de verktyg som behövs för man skall kunna fungera demokratiskt, (nedre
högra fältet).
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Kategorier för tolkning av skolans mål

Skolans verksamhetsmål bestäms i olika styrdokument, vad den här studien
beträffar, i läroplaner, där skolpolitiska beslut kommer till uttryck och
skolideologier beskrivs. Därför kan man säga att styrdokumenten också speglar
det allmänna ideologiska och politiska klimatet i samhället under en viss
tidsperiod.

För att lättare kunna förstå och tolka målen och anvisningarna i styrdokumenten
vill jag använda mig av kategorier gjorda av Svingby (1978). Samhällets
intentioner och mål med skolan kan enligt henne sorteras in i tre olika
kategorier.

Jag vill här ge en kortare beskrivning av dessa kategorier.

• Individorienterade mål ger uttryck för en humanistisk människosyn, där
alla individer bör få utvecklas fritt till självständiga människor. Utifrån denna
förutsättning kan ett harmoniskt, demokratiskt fungerande samhälle byggas
upp.

• Samhällsanpassade mål anger att man i skolan strävar mot att eleverna skall
anpassas till samhället. Resurser bör fördelas på eleverna så att det bäst
motsvarar samhällets krav. Det är viktigt att fostra eleverna efter samhällets
regler.

• Samhällsförändrande mål vill ge eleverna de verktyg som behövs för att
medverka till samhällets förnyelse, exempelvis ökad jämställdhet och
fördjupad demokrati men också att öva handlingsberedskap i nya situationer
och problemlösning.

Enligt min tanke kan man koppla olika slag av mål till olika typer eller
deldimensioner av demokrati. Genom att i styrdokumenten studera och sortera
målen där i ovanstående kategorier kan man få en uppfattning om vilken slags
demokrati som förordades i styrdokumentet i fråga. Sammantaget kan sedan
måltyp och demokratiuttryck ge en uppfattning om vilket samhällsklimat som
var rådande under en viss tidsperiod och som alltså verkade styrande på hur man
ville utforma skolans verksamhet i demokratisk riktning.
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Metod

Föreliggande uppsats är en litteraturstudie och i det följande vill jag redogöra för
vilken litteratur jag valt att ha med och hur den litteraturen varit relevant för
studiet. Jag kommer också att försöka klargöra arbetsgången i litteraturstudien
dvs på vilket sätt jag gått tillväga för att nå de slutliga resultaten.

Urval

Genom att studera den obligatoriska skolans styrdokument, i det här fallet
normalplaner, undervisningsplaner och läroplaner ges en möjlighet att
identifiera uttryck för demokrati/icke-demokrati under olika tidsperioder. De
funna uttrycken i varje enskilt styrdokument har därefter varit underlag för
analys och tolkning av demokratibegreppet samt i de flesta fall kategorisering av
de mål som fanns för skolans verksamhet.

Det styrdokument som motsvarar dagens läroplan för grundskolan, Lpo 94, har
från 1878 och framåt haft olika namn. Dock har samtliga varit utgivna av
ansvarig myndighet och innehållit direktiv för den allmänna skolan. För
perioden före 1878 finns inga styrdokument som kan sägas motsvara dagens
läroplan.

• För tiden från 1878 och ett stycke in på 1900-talet, närmare bestämt fram till
1919, hette styrdokumentet normalplan för undervisningen i folk- och
småskolor. Dessa benämns fortsättningsvis i studien ibland bara normalplan.

• Från och med 1919 och fram till 1962 kallas motsvarande dokument
undervisningsplan för folkskolor, och benämns fortsättningsvis i denna studie
ibland bara undervisningsplan.

• Efter grundskolereformen 1962 och fram till 1994, heter det läroplan för
grundskolan, vilket ibland i studiet förkortas till läroplan.

• Från och med 1994 finns läroplan för det obligatoriska skolväsendet, vilket
också det fortsättningsvis ibland bara benämns läroplan.

Studien innefattar samtliga ovan nämnda styrdokument och som för den
respektive tidsperioden motsvarar dagens läroplan för grundskolan. Dock
kommer någon gång hänvisningar att ske till den för tidsperioden gällande
stadgan. Studien omfattar således inte motsvarande styrdokument för
privatskolor på grundskolenivå eller för utbildning utöver grundskolenivå. Den
omfattar heller inte de styrdokument som fanns för perioden före 1878.
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Svingbys avhandling om läroplaner (1978) har bidragit med ett sätt att utifrån
respektive styrdokument samt övrig litteratur kategorisera och tolka skolans mål
vid olika tidpunkter.

Svingby (1978), Isling (1980), Marklund (1984) och Richardson (1999) har
fungerat som informationskällor till den sammanfattande allmänhistoriken. De
har också använts som underlag för tolkning av det ideologiska och politiska
klimatet i samhället som föreligger vid tiden för respektive styrdokuments
tillkomst före 1980 och har därmed varit till stor hjälp i arbetet med att
kategorisera samhällets mål med skolan. För tiden efter 1980 har Skolverkets
rapport nr 36 (1993) använts på motsvarande sätt.

Isling (1980), Pedagogisk uppslagsbok (1996) och Skolkommitténs
delbetänkande 1996:22 (1996), har använts för att förklara och visa på
demokrati som begrepp.

Skolkommitténs delbetänkande 1996:22 har också  bidragit med ett
analysschema (se s 9). Schemat har ett brett sätt att se på demokrati i skolan.
Den ger därför ett bra stöd för tolkning och kan användas genom hela
dokumentstudien.

För att få svar på de frågor jag ställt har jag gått igenom ovan nämnda litteratur.
I det urval av litteratur som presenterats anser jag mig ha funnit tillräckligt med
relevant underlag för analys och tolkning av förekomsten av demokratiuttryck.
Jag vill här gå igenom hur jag arbetat med litteraturen, gjort analys och
tolkningar, för att komma fram till och kunna redovisa strukturerade svar på
studiens frågeställningar.

Arbetsgång

Genom att använda vad jag anser vara relevanta textställen från styrdokumenten,
främst mål och riktlinjer men också mål och anvisningar för enskilda ämnen, har
jag, med hjälp av det schema jag tidigare redogjort för kunnat tolka de uttryck
för demokrati som finns (se s 9). Jag försöker ge en bild av vad
demokratibegreppet inneburit i varje styrdokument, exempelvis att en läroplan
ser demokratisering som en individuell process där formen sätts i fokus genom
personliga val av kurser. Jag har dels gått på textställen där ordet demokrati
direkt förekommer, dels på ställen där ordet inte direkt finns med men där
sammanhanget visar att det handlar om demokratifrågor.

Därefter har jag granskat samhällets mål med skolan och försökt sammanfatta
målen under någon av de tre olika tidigare nämnda kategorierna. I
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styrdokument, tidigare forskning och annan utredande litteratur har jag kunnat
hämta citat och information som varit underlag för min indelning i de olika
kategorierna. De kategorier jag använder finns förklarade i avsnittet Kategorier
för tolkning av skolans mål (se s 10).

I resultatdelen beskrivs omväxlande funna demokratiuttryck respektive måltyp
först.

Därefter har jag kopplat ihop det uttryck för demokrati som jag enligt modellen
kommit fram till och min kategorisering av målet för skolan under aktuell
tidsperiod. Genom att använda dem parallellt kan jag se hur de speglar den för
tidsperioden gällande värdegrunden-demokratisynen i samhället.

Slutligen vill jag i min sammanfattning ge ett eget schema för hur
demokratibegreppet utvecklats i skolan ur ett historiskt perspektiv.
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Resultat av litteratur-dokumentgenomgången

I det följande redogör jag kortfattat i en allmän historik för det politiska klimatet
i samhället under perioden 1850-1994. Varje underrubrik härvidlag belyser
frågor, debatter eller andra strömningar som kan ligga till grund för en
förändring i samhällets värdegrund och därmed påverka utformningen av
skolans styrdokument. Efter den allmänna historiken sker litteraturgenomgång
av skolans styrdokument vilka också presenteras kronologiskt under separata
rubriker.

Allmän historik

Här presenteras en kronologisk sammanfattning som skall ge mig möjlighet att
sätta in respektive styrdokument i ett historiskt-samhälleligt sammanhang och
därmed kunna jämföra demokratiuttryck och mål med det samhällsklimat som
rådde vid en viss tidpunkt.

Det är viktigt att man ser sammanhangen mellan skolan och samhället i övrigt,
mellan skolan förr och nu. Historielöshet blir lätt maktlöshet, misstro eller
liknöje inför de frågor vi alla har att ta ställning till idag. (Marklund, 1984, s 3)

Allmän folkskola

Allmän folkskola infördes 1842. Folkskolan var till för att fostra och bilda den
breda allmänheten. I den skolan fick kristendom stort utrymme och kanske var
skolans främsta uppgift att fostra till lydnad och underkastelse inför andlig och
världslig makt. De första allmänna skolornas verksamhet reglerades endast i
grova drag genom folkskolestadgan. Därför var variationen skolorna emellan
mycket stor. De första gemensamma och mer detaljerade direktiven kom i och
med den första normalplanen för folk- och småskolan 1878. Denna låg till grund
för att utforma en mer enhetlig och likvärdig allmän skola.

För de s k lyckligt lottade i samhället fanns det speciella skolor. Överhetens
skolor var elitskolor där klassisk skolning skulle förbereda eleverna inför deras
roll som överhet i samhället.

Arbetarrörelsen - jämlikhetsstävanden

Redan under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet fanns det många som
förespråkade en bättre och jämlikare skola för alla. Arbetarrörelsen hade en idé
om en 6-årig bottenskola – där de första sex åren skulle vara lika för alla.
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Förslaget gick ut på att alla skulle ha lika möjlighet och rätt till utbildning
oavsett ekonomiska förutsättningar. Enligt Isling (1980) menade man inom
arbetarrörelsen att detta inte bara var en demokratisk rättighet utan också en
nödvändighet för en samkänsla och ett samliv i samhället.

Kriget - demokratikrav - arbetslöshet

Första världskrigets slut blev början på en rättvise- och jämlikhetsvåg som
sköljde över Sverige. År 1918 ville den dåvarande skolkommissionen
förverkliga bottenskolprogrammet (se ovan) men förslaget fälldes av riksdagen.
Den stora frågan bland alla samhällsgrupper var i stället arbetslösheten. Att få en
bättre skola för alla ansågs inte som en lösning på arbetslösheten. Därför sköts
bildningsfrågan åt sidan. På 1930-talet vände vinden - utbildning skulle
användas som medel mot arbetslöshet. Skolplikten förlängdes till sju år men
med en fortsatt elitism - en folkskola för den breda allmänheten och en annan
skola för överheten (Isling, 1980).

Utredning – bottenskola

Under 1940-talet debatterades många skolfrågor och intresset för skolan ökade.
Debatten handlade både om en sexårig och om en nioårig bottenskola, men
några beslut fattades inte (Isling, 1980). År 1946 tillsattes en skolkommission
som skulle komma med förslag beträffande skolans utveckling. Det resultat som
redovisades i Statens offentliga utredningar 1948:27 visar på att en hel del
förändringar behövdes. Synen på skolan som fostrare blev tydligare. Det var
viktigt att ge alla verktyg för att vidga sitt vetande, att demokratisera skolan
(allas lika rätt och värde) samt att fostra till goda samhällsmedborgare.

Skolans främsta uppgift blir att fostra demokratiska människor.
(SOU 1948:27, s 3)

Den demokratiska skolans uppgift är således att utveckla fria människor, för
vilka samarbete är ett behov och en glädje. (SOU 1948:27, s 4)

Utbildningen skulle passa samhället i första hand men man kan också se en liten
förskjutning mot mer individorienterade mål.

Demokratins skola…måste vara en miljö för barnens fria växt. Den enskilde
elevens individualitet och personliga förutsättningar bör i skolan inte enbart
uppmärksammas och respekteras utan vara själva utgångspunkten för
uppläggningen av fostran och undervisning. (SOU 1948:27, s 3)
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Kommissionens utredning och förslag låg därefter till grund för riksdagsbeslut
och nya läroplaner, men kommissionens nytänkande var lite mer än vad
riksdagen kunde enas om.

Försök med bottenskola (enhetsskola)

Från och med slutet av 1940-talet kommer den demokratiska fostran att ha en
framskjutande position i kommande läroplaner.

Skolkommissionen lägger fram ett förslag i SOU 1948:27 och riksdagen fattar år
1950 ett beslut om enhetsskola. Den skulle först genomföras på försök på vissa
skolor under tio år, så kallade försöksskolor. De skolor som inte var
försöksskolor hade kvar den ursprungliga folkskolan under den här perioden. De
båda skolformerna hade skilda styrdokument.

1952 bildades SECO – Sveriges elevers centralorganisation. SECO bildades för
att ta tillvara elevernas intressen. Grundidén bygger på att eleverna går samman
för att få gehör för sina idéer.

Beslut om bottenskola (grundskola)

Försöksverksamheten under 1950-talet resulterade i ett beslut om en nioårig
grundskola 1962. Tanken var att ha en gemensam bottenskola för alla, en
grundskola. För att tillgodose behovet av individualisering fick eleven i åk 7
själv göra vissa ”tillval”. Detta tillval skulle sedan ligga till grund för val av
”linje”, teoretisk eller yrkespraktisk, i åk 9. De flesta bestämde sig för teoretiska
tillval och linjer vilket resulterade i en snedfördelning, och i en ny läroplan
redan 1969 där linjevalet togs bort. Tillvalen blev kvar men det lades till vad
som kom att kallas ”fritt valt arbete” (Marklund, 1984).

Demokratisering - decentralisering

Under 1970- och 1980-talet har flera steg tagits på vägen från en auktoritär skola
mot en mer demokratisk sådan. Eleverna har i politiska beslut kring skolans
styrdokument t ex fått större möjligheter till delaktighet i skolans
beslutsprocesser (Skolverkets rapport nr 36, 1993).

1970-talets honnörsord var solidaritet, samarbete och gemenskap. Kollektivism
och jämlikhet var viktiga begrepp i den politiska skoldebatten vilket också
visade sig i den värdegrund som 1980 års läroplan vilade på.

På 1980-talet byttes de kollektiva strömningarna i samhället mot en
individualism. Elitismen blev tydlig i det ”yuppiesamhälle” där individen sattes i
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centrum. Decentraliseringstanken dvs att delegera ut ansvaret för skolan till
respektive kommun tog också fart och genomdrevs i början av 1990-talet. Det
innebar att varje kommun fick ansvar för att driva skolan utifrån den
gemensamma läroplan, som kom 1994, Lpo 94. I och med detta öppnades även
marknaden för självstyrande skolor, friskolor och profilerade skolor.
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Genomgång av skolans styrdokument

Vårt samhälle förändras ständigt och eftersom skolan är en del av samhället
innebär det också att skolan måste förändras. Debatter och strömningar i
samhället i stort sätter igång utredningar som i sin tur ger nya direktiv eller
förordningar när det gäller skolans verksamhet.

I följande dokumentstudie analyseras och tolkas respektive styrdokument
separat under en enskild rubrik med undantag för de tidigaste dokumenten.
Dessa senare har jag valt att slå ihop och behandla under en rubrik på grund av
alltför få funna uttryck för demokrati.

Alla avsnitt inleds med en kort orientering om samhällssituationen och vad som
gällde för skolan, då respektive läroplan gavs ut. Därefter följer analys och
tolkning av aktuellt dokument vad avser mål för skolan och uttryck för
demokrati. Varje avsnitt avslutas sedan med en sammanfattande
resultatredovisning, där jag försöker koppla demokratityp och mål till samhällets
inställning till demokrati.

1878, 1889 och 1900 års normalplaner för undervisningen i folk- och
småskolan

Motståndet mot allmän skola var under den här tiden, senare delen av 1800-talet,
starkt och många grupper i samhället såg sig inte vara i behov av det som skolan
lärde ut. Många gånger behövdes barnens arbetskraft i hemmet eller på gården
och när det dessutom ofta var långt till skolan, resulterade det i att den allmänna
skolgången inte alls var så allmän utan ibland ganska godtyckligt och sporadiskt
genomförd (Isling 1980).

Olika stadgor reglerade och styrde den tidiga folkskolans verksamhet. Senare
tillkom normalplaner för undervisning i folk- och småskolan. Normalplanen
redogjorde för innehåll och läsordning medan stadgorna tog upp regler.
Exempelvis står det i 1897-års skolstadga, § 42, att läraren har skyldighet att
utdela aga och att eleven har skyldighet att lyda.

I de tidigaste normalplanerna och stadgorna tycks målet med skolan vara att
fostra den breda allmänheten till lydnad och underkastelse.

Lärjunge ware pligtig att iaktta ett sedligt och anständigt uppförande…visa
aktning och lydnad. (Stadga, 1887, § 42)
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Citatet styrker att skolans mål var samhällsanpassade. Vikten lades vid att forma
individen så att han passade in i det befintliga samhället. Att få eleverna att se
sin plats i samhället och vara nöjda med denna ordning, det var en viktig
fostrande uppgift för skolan. Kristendom med det kristna budskapet att finna sig
i sin av Gud tilldelade plats på jorden, ansågs som det viktigaste ämnet och
tilldelades därmed en väsentlig del av det totala antalet undervisningstimmar
(Svingby, 1978).

I normalplanerna före 1900 föreskriver man innehåll och arbetsgång punkt för
punkt i de olika ämnena, vilket inte innebar några som helst möjligheter att
påverka eller ha inflytande.

Till ledning vid valet af djur- och växtformer meddelas här en förteckning på
dem, som synas böra företrädesvis komma ifråga… (Normalplan, 1900, s 41)

Det finns inga uttryck för demokrati varken i stadgor eller normalplaner för
tidsperioden vilket styrker att det inte finnas några demokratiska intentioner i
styrdokumenten för perioden före år 1900.

I 1900 års normalplan hittar man enligt min mening en mildare styrning av
innehåll och arbetsgång ”Samtliga till lärokursen hörande bibliska berättelser
genomgås hvarje år” (s 9). Jag tolkar denna styrning av innehåll och arbetsgång
som ett försök att få till en likvärdig skola, vilket ger mig en möjlighet att tolka
demokratibegreppet i denna normalplan som demokrati för kollektivet på
formnivå. Följande citat ger stöd åt den tolkningen:

Lärokursen för småskolan är beräknad till två år med en årlig lärotid af åtta
månader. Där den årliga lärotiden för hvarje barn icke uppgår till åtta månader,
anses kursen kräfva en lärotid av tre år, men torde, om barnaantalet är mycket
ringa, äfven i detta fall kunna genomgås på två år. (Normalplan, 1900, s 6)

…kan någon större olikhet i lärokurser mellan de särskilda slagen af småskolor
svårligen medgifvas. …(Och om någon klass, egen kommentar) Icke skulle
medhinna den bestämda kursen, bör anledningen därtill undanröjas icke genom
minskning af kursen, …utan hellre genom förlängning av lärotiden...
(Normalplan, 1900, s 64)

Alla hade rätt till en viss grundutbildning i småskolan som enligt normalplanen
1900 innebar att lärokursen måste hinnas med. Detta var viktigt för att
övergången till folkskolan skulle fungera. Om man inte hann med kursen under
de två år som småskolan fått fortgå, skulle tiden i småskolan förlängas - kursen
fick inte minskas.

För tiden före år 1900 tolkar jag att det styrda innehållet och arbetsgången
saknar demokratiska intentioner medan jag i normalplan 1900 ser det styrda
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innehållet och arbetsgången som ett sätt att arbeta mot målet allas rätt till en
likvärdig utbildning.

Det som styrker den här tolkningen är den helhetsbild jag erhållit genom att titta
på respektive normalplan samt att koppla ihop den med uppfattningar i den
tidens samhälle. Kristendomens och katekesens fostrande roll har tonats ned och
får mindre plats i 1900 års normalplan jämfört med tidigare normalplaner. Den
nyare normalplanen riktar in sig på kristendom som helhet och skriver att läraren
inte får fordra ett ”ordagrant återgifvande av berättelser ”. Det finns också
uttryck som visar på att respekten för individen gjort sitt inträde i
styrdokumenten, vilket är en del av dagens demokratiska gemensamma
värdegrund.

Äfven under de lärotimmar, som icke äro afsedda för sångundervisning, böra
barnen stundom få till omväxling och uppmuntrans sjunga valda sånger.
(Normalplan, 1900, s 14)

Sammanfattning

Enligt de äldre stadgorna hade skolan till uppgift att fostra individer till lydnad.
De gamla stadgorna visar på att skolans mål var att få kollektivet att passa in i
rådande samhälle, dvs samhällsanpassade mål. Skolplikten fanns bara för att
fostra allmänheten. Demokrati för folket, i styrdokument för tiden före år 1900,
går inte att hitta. Demokrati fanns heller inte i samhället som helhet - varken
som form eller funktion.

Mot 1800-talets slut fanns en aktiv arbetarrörelse som kämpade för alla
människors rätt till utbildning, en grundläggande demokratisk form. Debatten i
samhället kräver en likvärdig utbildning för alla, vilket är en demokratisk
rättighet för kollektivet på formnivå. Skolans verksamhetsmål är på väg att
förändras och i normalplanen av år 1900 finns citat som visar på demokratiska
tankar såsom allas rätt till likvärdig utbildning och respekten för individen.
Tolkningen av demokratibegreppet i denna normalplan är att det existerar i
begränsad mån som form för kollektivet.

Richardson (1999) beskriver skolans demokratisering som en process uppdelad i
fyra punkter. Den första punkten av denna demokratisering är enligt honom:

utbildningsmöjligheternas demokratisering – allas rätt och möjlighet till
utbildning oberoende av bostadsort och ekonomiska hemförhållanden,
(Richardson, 1999, s 89)

Ovanstående citat stämmer med funna uttryck för och tolkning av
demokratibegreppet i 1900 års normalplan för den obligatoriska skolan.
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Undervisningsplan för rikets folkskolor, 1919

Efter första världskriget blev jämlikhet och rättvisa allt viktigare frågor i
samhällsdebatten. Det innebar också att det, år 1919, kom ett nytt styrdokument
för folkskolan som kallades Undervisningsplan för rikets folkskolor. Att det var
efterkrigstid visar sig i hur målen formuleras i denna undervisningsplan. Det var
viktigt att skapa en god arbetsmoral för att bygga upp landet och samhörigheten.
Det var enligt densamma skolans uppgift att:

…hos barnen lägga grunden för sund fosterlandskänsla. (Historia, mål, s 100),
…väcka aktning och håg för kroppsligt arbete. (Slöjd, mål, s 137 ),
…vänja dem (eleverna, egen kommentar) vid ordning, renlighet och sparsamhet
    (Hushållsgöromål, mål, s 146)

Citaten ger underlag för en första tolkning av skolans mål som
samhällsanpassade. Kollektivet skall passa in i det samhälle som fanns då.

Även om medbestämmande och demokrati inte tas upp som begrepp i
undervisningsplanen så finns rekommendationer om att utgå från elevernas
intressen för att väcka motivation. Krav på ökad frihet för individen i samhället
tas också upp i den nya undervisningsplanen. Det innebär att begreppet
demokrati nu också visar sig gälla för individen mot att tidigare bara haft ett
kollektivt perspektiv.

Det är av synnerlig vikt, att undervisningen i kristendom, utan att den därvid
förlorar i allvar eller stadga, bedrives så, att den icke kommer i strid med det
nutida samhällets krav på tankefrihet för de enskilda individerna.
(Undervisningsplan, 1919, s 26)

Det individuella talspråk, som barnen ofta medföra från hemmen, bör
visserligen, då så påkallas, rättas, men detta bör särskilt under de första
terminerna ske med varsamhet, enär annars lätt framkallas en för hela skoltiden
bestående olust och motvilja mot att tala vid undervisningen.
(Undervisningsplan, 1919, s 51)

Det finns vidare många formuleringar som visar på en uppmjukning i mötet
mellan lärare och elev, med större hänsynstagande till elevernas intressen.
Motivation och arbetsglädje är ofta centrala undervisningsprinciper i
anvisningarna.

Trötthetsverkningar av övningarnas upprepande böra så långt ske kan,
förebyggas genom att ett för barnen intresseväckande innehåll vid övningarna
utväljes, att texter användas, som äga en för barnen lockande form, och att
övningarna ordnas planmässigt, så att lämplig omväxling vinnes i arbetet och så
att de framsteg, som barnen göra, bliva för dem själva uppenbara och framkalla
arbetsglädje.” (Undervisningsplan, 1919, s 50)
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Men fortfarande fanns en skolstadga som visade att den auktoritära skolan fanns
kvar. Enligt 1921 års stadga, §42, är det fortfarande elevens plikt att ”…visa
aktning och lydnad…” och att vara ”…underkastad lärarens bestraffning…”.

Sammanfattning

Läroplanerna har fortfarande i första hand samhällsanpassade mål men det
framhålls att fostran inte får ske med vilka medel som helst. Citatet om
individens tankefrihet är ett uttryck för demokrati som skiljer sig markant från
tidigare styrdokument. Den enskilda individens frihet bevakas vilket innebär
beträffande demokratibegreppet att det skett en tydlig förskjutning från att man
bara berört demokrati för kollektivet till att nu också beröra demokrati för
individen. Det finns emellertid enligt min mening fortfarande inte mycket som
kan upplevas som demokrati sett från klassens eller den enskilde individens
synvinkel.

I ett större perspektiv, i samhället, finns vid den här tiden en fördjupad
samhällsdebatt om demokrati och rättvisa vilket också sätter sina spår i
Undervisningsplan för folkskolor 1919. Den demokratiska värdegrunden finns
formulerad i samhället och det syns i ovanstående mer individorienterade citat
att den är på väg in i de dokument som styr skolans arbete. Den är än så länge
otydligt formulerad men det finns formuleringar som uttrycker respekt för
individen, tankefrihet och allas lika värde samt en likvärdig skola för alla.



24

Undervisningsplan för rikets folkskolor, 1955

Under 1940-talet var skoldebatten livlig. Bl a debatterades och utreddes en för
alla gemensam skola vilket resulterade i en försöksverksamhet med den s k
enhetsskolan på 1950-talet. Försökskolan fick en helt ny undervisningsplan och
det var delar av denna undervisningsplan som bildade utgångspunkt i
folkskolans nya undervisningsplan, Undervisningsplan för rikets folkskolor som
utkom år 1955. I denna går skolans mål från att ha varit samhällsanpassade mot
att bli mer individorienterade.

I undervisningsplanen för år 1955 är de individorienterade målen tydliga och det
framhålls också att skolan vilar på en demokratisk värdegrund, med rätt till
likvärdig utbildning och respekt för individen.

Folkskolan har till uppgift att meddela en allmän medborgerlig bildning, att
medverka till en harmonisk utveckling av de ungas individuella anlag och att i
samverkan med hemmen fostra de unga till självständiga och ansvarskännande
människor och samhällsmedlemmar. (Undervisningsplan, 1955, s 6)

Skolans främsta uppgift är fortfarande att fostra fungerande
samhällsmedborgare. Men denna fostran sker i denna undervisningsplan genom
att ”meddela en allmän bildning samt låta de personliga anlagen utvecklas”. Den
fria individens utveckling ansågs vara en förutsättning för demokrati.

Till skolans uppgifter hör att vänja lärjungarna vid att inta en saklig och
prövande inställning till olika problem och uppgifter. Skolarbetet bör därför
uppmuntra lärjungarna att söka efter fakta och att respektera fakta, även då dessa
är obekväma för de egna önskningarna. Även i fråga om värderingar bör en
självständig inställning främjas. Lärjungarna bör varnas för suggestion och för
benägenheten att följa första bästa auktoritet. De bör lära sig att uppmärksamma,
att samma fråga ofta kan bedömas från olika utgångspunkter, och att vänja sig
vid att pröva och väga argument från skilda områden. (Undervisningsplan, 1955,
s 6)

Ovanstående citat har klara avsikter att fostra demokratiska medborgare ur en
funktionell aspekt, dvs en önskan om att utveckla individer som har de
färdigheter och värderingar som är nödvändigt i ett samhälle med en
demokratisk värdegrund; inte bara med tanke på att de skall ha rätt till likvärdig
skola och andra former av demokrati utan att de skall kunna uttrycka tankar och
idéer, väga för och emot samt kritiskt granska information. Min tolkning av
citatet är att det finns anvisningar om funktionell demokrati på individnivå.

Dessa anvisningar om funktionell demokrati och den demokratiska värdegrund
som uttrycks i 1955 års undervisningsplan, och som kan ses som nytänkande i
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skolans styrdokument, blir dock mest tomma ord när man går vidare i
anvisningarna om hur arbetet kan eller bör gå till.

I fråga om arbetssättet bör den enskilda läraren känna sig äga stor frihet…Ett
förfaringssätt, med vilket den ene lärare når utmärkta resultat, lämpar sig inte
alltid för en annan lärare. (Undervisningsplan, 1955, s 13)

Individualiserad undervisning i ordets egentliga mening torde emellertid främst
avse sådan undervisning, som målmedvetet tar hänsyn till elevens individuella
egenart, studieförutsättningar och intressen. Detta innebär, att undervisningens
innehåll mer eller mindre får lämpas efter den enskilde individen…avdelningen
(min kommentar: klassen) i dess helhet hålles samlad kring kursinnehållets
kärnpunkter. Överkurser av olika omfattning och svårighetsgrad ges sedan som
individuella uppgifter eller gruppuppgifter. (Undervisningsplan, 1955, s 18)

Konkret innebär individualiseringen att om eleven hinner med grundkursen
tilldelas eller väljs en fördjupningsuppgift utifrån elevens förmåga. Hur
uppgifter skall lösas bestämmer läraren utifrån elevernas anlag. Ovanstående
citat visar att demokrati utifrån demokratibegreppet som funktion blir hårt
beskuren. Kvar lämnas frihet för läraren att bestämma för elevens räkning.

Sammanfattning

Skolans mål är fortfarande samhällsanpassade med en dragning åt det
individorienterade hållet. Skoldebattens framskjutna plats i politiken på 1940-
talet för med sig ett behov av en tydligt formulerad demokratisk värdegrund i
samhället vilket också i förlängningen innebär att samma värdegrund skall föras
in i undervisningsplanen.

I 1955 års undervisningsplan finns många formuleringar om individens frihet i
vilka fostran till demokratiska individer ses som en process på individnivå. De
demokratiska uttrycken är många men det finns en motsättning som rör hur de
uttrycks i övergripande mål och riktlinjer kontra hur de uttrycks i de specifika
anvisningarna för det konkreta skolarbetet. I de övergripande texterna finns
demokratibegreppet beskrivet utifrån funktion på individnivå (skolan skall förse
individen med de verktyg som behövs i en demokrati), medan anvisningar om
skolarbetet endast ger möjlighet att tolka demokratibegreppet som form på
individnivå och som form på kollektivnivå. Det som tydligt återfinns är allas rätt
till en god utbildning – precis som i tidigare undervisningsplaner.
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Läroplan för grundskolan 1962, Lgr 62

I och med att Läroplan för grundskolan 1962, Lgr 62, kom så avskaffades
folkskola och realskola. Det innebar att en sammanhållen 9-årig grundskola
infördes.

I Lgr 62 var den sociala fostran viktig men också individens utveckling. De
centrala målen är i huvudsak individorienterade i Lgr 62. Det gör att denna
läroplan skiljer sig väsentligt från skolans tidigare styrdokument.

Eftersom de enskilda individerna är varandra olika, bör inte eleverna i en skola
alltid behandlas likartat, och framförallt bör man inte sträva efter att göra dem
lika.   (Lgr 62, s 32)

Citatet visar att individen skall sättas i centrum och att den kollektiva fostran
inte har någon given plats i Lgr 62.

Tidigare hade differentiering skett genom en uppdelning på allmänna och
privata skolor. Nu, i och med den gemensamma grundskolan, skall skillnaden
mellan elevernas olika förmågor tas tillvara genom individualisering på varje
skola.

På högstadiet har eleven möjlighet att välja inriktning mot teoretiska eller
yrkespraktiska linjer vilket innebär att en betydande del av skoltimmarna i åk 8-
9 läses på respektive linje. Det fria valet är därmed ett konkret uttryck för
demokrati som form på individnivå.

Det finns också uttryck för demokratisk fostran på funktionell nivå i Lgr 62,
främst ur ett individuellt perspektiv.

Kraven på goda grundläggande kunskaper å ena sidan och på allmän förmåga att
använda kunskapskällor, tillämpa sitt vetande och uppfatta sammanhanget
mellan fakta å andra sidan är nära samhöriga och måste samtidigt upprätthållas.
(Lgr 62, s 15)

Några sidor längre fram i läroplanen finns demokrati som funktion sett ur ett
kollektivt perspektiv.

I en demokratisk skola måste gemenskapskänsla, samarbete och självdisciplin
vara riktpunkter för elevernas sociala fostran. (Lgr 62, s 20)

Ovanstående citat från övergripande mål och riktlinjer ger en bild av Lgr 62 med
ett tydligt grepp om demokrati utifrån flera begreppsliga perspektiv. Denna bild
ändras dock i och med det fortsatta studerandet av läroplanen. I de specifika,
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ämnesanknutna, målen och anvisningarna saknas de flesta av de demokratiska
uttrycken som fanns i den övergripande delen. Där saknas anvisningar om
medbestämmande. Det är enligt Lgr 62 lärarens uppgift att plocka fram lämpligt,
intressant material och ”lägga tillrätta inlärningssituationen”.

Respektive studieplan är noggrant beskriven vad gäller innehåll vilket ger
begränsat utrymme för demokrati. Vad gäller form och metod är studieplanen
betydligt mindre styrande.

För att en önskvärd kombination av klassundervisning, grupparbete och
individuellt arbete skall bli möjlig, är arbetstiden uppdelad på lektioner och
laborationer. Inom varje kursmoment är det av vikt, att denna kombination sker
på ett planmässigt sätt. I stor utsträckning bör laborationernas innehåll utgöra
grund för eller motivera den kommande lektionen.  (Lgr 62, s 238)

Det gör att de specifika anvisningarna ger dålig vägledning i den
individorienterade demokratiska fostran som enligt de allmänna anvisningarna
(mål och riktlinjer) är skolans mål.

Sammanfattning

I Lgr 62 finns demokratibegreppet med utifrån modellens alla perspektiv.

• Det uttrycks kollektivt som form i och med allas rätt till likvärdig utbildning i
den gemensamma nioåriga grundskolan.

• Det fria valet av linje är ett konkret exempel på individualisering inom skolan
och ett uttryck för demokratisk form på individnivå.

• Det finns individuellt som funktion då den enskilda individens egenart och
utveckling skall stå i centrum och

• det finns kollektivt som funktion i och med den sociala fostran till
gemenskapskänsla och samarbete.

Det som särskilt bör påpekas beträffande Lgr 62 är att individens särställning
poängteras i läroplanens övergripande mål och riktlinjer vilket också stämmer
med de strömningar som fanns i samhället vid tiden som föregick Lgr 62. 1950-
talets välfärd innebar både ett uppsving för de fattigaste i samhället och att
skillnaden mellan olika socialgrupperna blev mindre. Det innebar också att
respekten för den enskilda individen kom att fokuseras.

I de övergripande målen och riktlinjerna finns uttryck för demokrati med både
som form och funktion. Lgr 62 innehåller allmänna individorienterade mål men i
och med att dessa inte genomsyrar hela läroplanen, bl a i de ämnesspecifika
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anvisningarna, uppfattas den också som en läroplan med samhällsanpassade
mål.
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Läroplan för grundskolan 1969, Lgr 69

Läroplan för grundskolan 1969, Lgr 69, är en individorienterad läroplan. Det
märks genom många uttryck där individen sätts i centrum. Demokratiseringen
går i denna läroplan via den fria individens harmoniska utveckling.

Samlivet i det demokratiska samhället måste utformas av fria och självständiga
människor. Men friheten och självständigheten får inte utgöra självändamål. De
måste vara grundvalen för samarbete och samverkan. (Lgr 69, s 14)

I centrum för skolans verksamhet står den enskilda eleven. De som verkar inom
skolan skall visa aktning för elevens människovärde och söka skaffa sig
kännedom om hans individuella egenart och förutsättningar samt söka främja
hans personliga mognande till en fri, självständig och harmonisk människa.
(Lgr 69, s 10)

Ett sätt att ge uttryck för individens framträdande plats i läroplanen var att, i Lgr
62, införa fria val. Men detta val resulterade i att de flesta valde de teoretiska
linjerna före de praktiska. Eleverna valde bl a efter vad marknaden efterfrågade
och inte efter individuella intressen, vilket var tanken med de fria valen. Det
innebar också svåra organisatoriska problem och man valde i den nya läroplanen
för grundskolan 1969, Lgr 69, att ta bort de fria linjevalet och införa andra
former för att uttrycka individorienterade mål.

Grundskolan skall därvid ge dem en i huvudsak gemensam utbildning och
därutöver ge utrymme för elevernas skiftande intressen genom individualisering
av undervisningen i obligatoriska ämnen, genom tillvalsämnen och genom fritt
valt arbete…Principen om det fria valet utgör en hörnsten för grundskolan.  (Lgr
69, s 11)

Följande fria val kan göras enligt Lgr 69:

• Fritt valt arbete. Eftersom ”fritt valt arbete” inte betygsätts ska individens
verkliga intresse och önskningar komma till uttryck. ”Fritt valt arbete ingår
som ett led i skolans åtgärder för att främja elevernas
personlighetsutveckling…” (Lgr 69, s 219). Detta arbete kan i princip vara
vad som helst som skolan har möjlighet att ordna.

• Tillvalsämne. Franska, tyska, ekonomi, teknik, konst
• Dessutom skall särskild eller allmän kurs (svårare eller lättare) väljas i

engelska och matematik.

Det är viktigt att notera att val av tillvalsämne och val mellan särskild och
allmän kurs kunde begränsa tillträdet till vissa gymnasiala utbildningar
(Marklund, 1984). En fråga blir därför om individens val på de två områdena är



30

fria på det sätt som läroplanen vill meddela eller om det är en fortsatt elitskola.
Är drömmen om den gemensamma grundskolan uppfylld?

En stor skillnad mellan tidigare läroplaner och Lgr 69 är att den senare ger
anvisningar om att eleverna själva skall vara med och utforma regler på skolan.
Detta är ett uttryck för kollektiv demokrati men fortfarande ur en formaspekt.
Det svarar också upp mot den diskussion som under den här perioden tagit fart i
samhället, om elevinflytande och vikten av att elever deltar i olika påverkans-
och styrorgan när det gäller skolan inre och yttre arbete.

I Lgr 69 finns det också andra uttryck för den kollektiva demokratin. Följande
citat visar på ett funktionellt perspektiv där man poängterar att eleverna skall ha
rätt att påverka och att det skall vara en naturlig del av deras utbildning.

Alla studieplaner skall utgöra förslag, som tillämpas alltefter föreliggande
förhållanden. Lärarnas och lärarlagens aktiva planering av studierna i samverkan
med eleverna är viktigare än de färdiga studieplanerna. (Lgr 69, s 108)

Det är dock klart att skolan är på väg mot en anpassning till eleverna. I Lgr 69
finns det också avsnitt som säger att: ”Skolan skall även ge eleverna möjlighet
att påverka sina arbetsvillkor…” (s 10). Det står också när det gäller fritt valt
arbete:

Arbetssättet bör anpassas till elevernas önskemål och förutsättningar och till de
resultat som man vill söka uppnå.  (Lgr 69, s 220)

I målen för biologi finns också uttryck för demokrati som funktion för individen:

Arbetet skall inriktas på att låta eleverna genom huvudsakligen egna experiment
vänja sig vid att iaktta, undersöka, dra slutsatser och värdera resultat samt på att
bibringa dem sådana färdigheter, att de kan självständigt förvärva kunskaper.
(Lgr 69, s 192)

Målet visar på att man vill fostra individen och få denna att förbättra sig i de
färdigheter som behövs i en demokrati. Det är ett uttryck för demokrati på
funktionell nivå eftersom individen endast kan fungera demokratiskt om de
själva kan iaktta, undersöka, dra slutsatser och värdera information.

Lgr 69 är en friare läroplan än sina föregångare i och med att stoffurval och
arbetssätt utanför huvudmomenten inte klart anges. Det skrivs också att det
sällan är lämpligt med klassundervisning där alla på samma sätt skall lära sig
samma sak. Där understryks i stället vikten av att gruppindividualisera
undervisningen efter intressen och nivåer. Men med huvudmomenten fastlagda
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kan man säga att möjligheten för individen att påverka sin inlärning är
begränsad vilket också följande citat visar.

I det dagliga arbetet bör varje elev successivt övas att inom vissa givna ramar
fritt välja och bearbeta överkursuppgifter som komplement till given grundkurs,
som alla har att arbeta med. (Lgr 69, s 35)

Om skolans inre arbete står det:

Skolan skall vara demokratisk. Principiellt gäller det fostran till medinflytande
och medansvar. Ett individuellt medinflytande i skolsamhället måste följas av ett
motsvarande individuellt medansvar. Detta skall skolan inskärpa. En
förutsättning för att elevernas och de vuxnas engagemang och delaktighet i
utformningen av skolan som arbetsplats skall förstärkas är att de alla får vara
med om att forma sin egen arbetsmiljö. Formerna för elevernas inflytande och
medansvar vid val av lärostoff, material, arbetssätt, regelsystem osv måste
avvägas efter ålder och förutsättningar hos vederbörande elever. (Lgr 69, s 27)

Citatet kan tolkas som en önskan att ge eleverna ökat inflytande även på
arbetssättet. På andra ställen i läroplanen hittar man formuleringar som går emot
detta. De formuleringarna visar i stället på att det är i första hand läraren som
fått förnyat mandat på inflytande i skolan. Det är upp till läraren att placera
eleverna efter nivå och se till att hitta arbetssätt och uppgifter som passar eleven.

Vid en del färdighetsträning är det lämpligt, att eleverna arbetar med
nivågrupperade uppgifter på två eller flera färdighetsnivåer…Vid andra former
av färdighetsövning kan det vara lämpligare att eleverna arbetar helt i egen takt
med individuella uppgifter enligt individuella instruktioner.   (Lgr 69, s 63)

Sammanfattning

Skolan vilar i Lgr 69 på en tydlig demokratisk värdegrund. Denna värdegrund
uttrycks i de allmänna målen genom att vara individorienterade, där individens
frihet och utveckling är viktiga. Därför finns, i denna läroplan, uttryck för
demokrati framförallt som form på individnivå.

Individen skall enligt de allmänna anvisningarna få vara med och påverka
innehållet men eftersom innehållets grundkurs är bestämd i de ämnesspecifika
anvisningarna är möjligheterna till individuell påverkan i realiteten begränsad
till att beröra innehållet i fördjupningsuppgifterna. Det fria valet av kurser och
tillval är däremot tydliga exempel som uttrycker demokrati som form på
individnivå.

Det finns i Lgr 69 uttryck som visar på försök till funktionell demokrati på både
individ och kollektiv nivå. Det kan vara att fostras demokratiskt genom att låta
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eleverna utveckla sin förmåga att välja, planera, genomföra, redovisa och
utvärdera egna arbeten eller att i biologin iaktta, undersöka, dra slutsatser och
värdera resultat. Trots att demokrati som funktion finns med så har den fått en
undanskjuten plats i Lgr 69 till förmån för demokrati som form för individen.

I Lgr 69 finns det fler individorienterade uttryck för demokrati än i Lgr 62. Det
är emellertid fortfarande svårt att i de ämnesspecifika anvisningarna hitta
demokrati ur något perspektiv.

Man kan sammanfattningsvis konstatera att Lgr 69 sägs ge lärare (och elever)
stor frihet, men denna frihet är illusorisk. Friheten att välja stoff och
arbetsmetoder beskärs av begränsningar av yttre och inre art och av bristande
resurser (i vid mening). (Svingby, 1978, s 190)
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Läroplan för grundskolan 1980, Lgr 80

Under slutet av 1970-talet tillkom det i skollag och grundskoleförordning
paragrafer beträffande elevers och föräldrars rätt till inflytande och
medbestämmande i olika organ. Demokrati för alla och jämlikhet präglade
1970-talet vilket också visas i den läroplan som följde, läroplan för grundskolan
1980, Lgr 80.

I läroplanen inleds mål- och riktlinjer med följande formulering vilket visar
vilken värdegrund skolan vilar på.

Grundskolan är en del av samhället. Läroplanen speglar demokratins
samhällssyn och människosyn… (Lgr 80, s 13)

…människan är aktiv, skapande, kan och måste ta ansvar och söka kunskap för
att i samverkan med andra förstå och förbättra sina egna och sina
medmänniskors livsvillkor. Skolans innehåll och arbetssätt måste vara så
utformat att det befrämjar denna samhälls- och människosyn. Skolan har
skyldighet att ge eleverna ökat ansvar och medinflytande i takt med deras
stigande ålder och mognad.  (Lgr 80, s 13)

Ovanstående citat visar på demokratiseringen som en kollektiv process där
funktionen är viktig.

Alla skall…ha lika tillgång till utbildning i grundskolan. (Lgr 80, s 14)

Skolan skall därför utveckla sådana egenskaper hos eleverna som kan bära upp
och förstärka demokratins principer om tolerans, samverkan och
likaberättigande mellan människorna.  (Lgr 80, s 17)

Skolan, enligt Lgr 80, skall präglas av jämlikhet dvs den skall vara en skola för
alla, vilket är en viktig hörnsten i ett demokratiskt samhälle.

De fria val som enligt Lgr 80 skall göras av eleverna, exempelvis ”elevens val”
och olika ”tillval” i de högre årskurserna, är i första hand med för att
”vidmakthålla motivationen” och ”stimulera eleverna att utveckla olika
intressen” (s 33). Dessa val skall inte ses som ett individorienterat led i en
demokratiseringsprocess.

Den kollektiva demokratin uttrycks både som form och som funktion.
Exempelvis står det i Lgr 80 om innehåll utöver huvudmomenten att ”Lärare och
elever kan därutöver också välja att arbeta med andra stoffområden…” (s 29).

…lärare och elever avgör hur lång tid de vill ägna åt olika moment, i vilken
ordning de skall ta upp olika frågor, med vilka metoder frågorna skall bearbetas
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och vilka läromedel man kan använda. Men dessutom måste lärarna i
planeringen tillsammans med eleverna ange vilka insikter i en fråga eller vilka
färdigheter som man vill ha uppnått efter en viss tid. (Lgr 80, s29)

Sammanfattning

Tiden som föregår Lgr 80 visar ett samhälle där solidaritet, jämlikhet och
socialisation var viktiga begrepp vilket man också kan finna uttryck för i
läroplanen. De mål som i denna formuleras är i första hand samhällsanpassade
vilket innebar fostran till aktiva, delaktiga och ansvariga demokratiska
medborgare (Richarson 1999).

Lgr 80 ger i allmänna mål och riktlinjer uttryck för en tydlig kollektiv
demokratisk värdegrund. Dessutom finns det kollektiva
demokratiseringsperspektivet också formulerat i de ämnesspecifika målen och
anvisningarna vilket gör att Lgr 80 har en genomtänkt demokratisyn i sin helhet.
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Läroplan för grundskolan 1994, Lpo 94

I och med decentraliseringen i början av 1990-talet utökas föräldrars och elevers
rätt till medbestämmande och inflytande i skolan.

Genom Läroplan för grundskolan 1994, Lpo 94, försöker man få en demokratisk
skola till stånd både till form och funktion.

• Till formen genom att låta eleverna vara fullvärdiga medlemmar i olika
beslutande organ vilka arbetar efter demokratiska principer.

Skolan skall sträva efter att varje elev har kunskap om demokratins principer
och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.  (Lpo 94, s 13)

En demokratisk fostran innebär också att eleverna ges inflytande och får ta
personligt ansvar; de skall då praktisera och reflektera över demokratiska
arbetssätt och arbetsformer i skolan. (Skolverket, Grundskolan kursplaner
betygskriterier, 1996, s 67)

• Till funktionen genom att skriva in i läroplanen att elever skall ha ett reellt
inflytande över sin utbildning.

Skolan skall sträva efter att varje elev successivt utövar allt större inflytande
över sin utbildning och det inre arbetet i skolan. (Lpo 94, s 13)

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig,
skall omfatta alla elever. Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling
förutsätter att de tar ett allt större ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön
samt att de får ett verkligt inflytande på utbildningens utformning. Enligt
skollagen ålligger det alla som arbetar i skolan att verka för demokratiska
arbetsformer. (Lpo 94, s 13)

Det funktionella perspektivet på demokratibegreppet i läroplanen innebär en
önskan att fostra demokratiska individer som kan vara med och skapa
morgondagens samhälle. Det finns en önskan att fostra elever till kritiskt
tänkande, ansvarstagande och solidaritet; att vara en aktiv medlem av samhället
och se sig själv som ansvarig för dess utveckling. Målen kan i det fallet tolkas
som samhällsförändrande.

Skolan skall sträva efter att varje elev lär sig att använda sina kunskaper som
redskap för att
- formulera och pröva antaganden och lösa problem,
- reflektera över erfarenheter och
- kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden. (Lpo 94, s 9)
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Alla som arbetar i skolan skall medverka till att utveckla elevernas känsla för
samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste
gruppen.  (Lpo 94, s 13)

Det finns också klart uttalade individorienterade mål med den nya läroplanen.
Det finns möjlighet att välja skolprofil, fördjupning och andra egna alternativ.
Demokratisk fostran är en process som i första hand sker genom individens egen
fria utveckling.

Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda
eleverna för att aktivt deltaga i samhällslivet. Den skall utveckla deras förmåga
att ta ett personligt ansvar. Genom att få välja kurser och ämnen och genom att
delta i planeringen och utvärderingen av den dagliga undervisningen, kan
eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar.  (Lpo 94, s 6-7)

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och
därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.
(Lpo 94, s 5)

De s k uppnåendemålen är relativt allmänt hållna vilket innebär att det lämnas
utrymme för medbestämmande. Man kan säga att övergripande mål och
riktlinjer harmonierar med vad som står i kursplanerna.

Sammanfattning

I Lpo 94 hittar vi i huvudsak uttryck för

• funktionell demokrati på individnivå, t ex att varje elev skall öva sig i att ta
ställning, kritiskt granska, utöva inflytande, ta eget ansvar, göra etiska
överväganden, reflektera, värdera och lösa problem.

Det finns i samma läroplan, men i betydligt mindre utsträckning:

• Demokratibegreppet ur perspektivet funktion för kollektivet. Som exempel
skall skolan ge eleven möjlighet att utveckla sin känsla för samhörighet och
solidaritet och för att ta ansvar för människor utanför gruppen.

• Demokrati förstått som form på en kollektiv nivå, exempelvis i anvisningar
som att eleverna skall lära sig arbeta i demokratiska former.

• Uttryck för demokrati på form och individnivå i och med att det i läroplanen
ges möjlighet till egna val av fördjupningar och kurser.
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I samhällsdebatten, för den tid som föregick Lpo 94, pågick en pedagogisk och
politisk debatt om privatisering och decentralisering när det gällde skolan samt
om dess inre arbete. Allt utifrån olika perspektiv på begreppet demokrati. De
olika perspektiven visar sig i läroplanen där demokratibegreppet enligt ovan
också finns med ur alla perspektiv (Richardson 1999).

Sammanfattningsvis är Lpo 94 i första hand en individorienterad läroplan med
individorienterade mål. Till största delen finns uttryck i vilka demokratisering
ses som en individuell process där demokrati som funktion är minst lika viktig
som form.

De korta och kanske bristfälliga specifika anvisningarna lämnar för eleverna
stora möjligheter att påverka både form, innehåll och sitt eget lärande men det
krävs att läraren och skolan har en plan för hur detta arbete skall gå till.
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Slutsatser och diskussion

I detta avslutande avsnitt kommer jag att sammanfatta de slutsatser jag dragit av
min dokumentstudie. Därefter kommer jag att kommentera studiet i form av en
kritisk granskning av densamma. Slutligen presenteras några reflektioner inför
framtiden och de frågor jag tycker mig kunna ställa i en förlängning.

Slutsatser

I ett allt mer mångkulturellt samhälle blir det viktigt att formulera den
värdegrund skolan vilar på. Den värdegrund som skolan på 1800-talet vilade på
var inte formulerad i skrift i styrdokumenten då det åtminstone ytligt sett fanns
en värdegemenskap som gjorde det onödigt. Men i och med samhällets
utveckling mot värdepluralism ökar också behovet av att skriftligt formulera
skolans värdegrund. För varje nytt styrdokument har den demokratiska
värdegrunden blivit mer central både i allmänna mål och riktlinjer och i
specifika mål och anvisningar. Därmed har värdegrunden historiskt sett också
tilldelats allt större plats i skolans styrdokument.

I nedanstående utvecklingsschema vill jag visa på hur jag uppfattar att begreppet
demokrati förts in i skolans styrdokument och på vilken sätt det, i och med varje
ny nivå, också fått en mer framträdande plats i dem. Jag tycker mig kunna se
följande utveckling:

Demokrati på samhällsnivå - värdegrund
Genom en aktiv debatt och strömningar i tiden förändras attityder och synsätt i
samhället. Detta bidrar till förändringar i samhällets värdegrund och till att lägga
en grund för nya skolpolitiska beslut.

Demokrati på skolnivå – mål och riktlinjer
Samhällets nya värdegrund påverkar hur ansvarig myndighet utarbetar
styrdokument för skolan där de skolpolitiska besluten ges pedagogisk
utformning. Målet med skolan för varje tidsperiod speglar det rådande
samhällsklimatet och den värdegrund samhället vilar på.

Demokrati på klassrumsnivå – specifika anvisningar
Skolan får verksamhetsmål i styrdokumenten framförallt i mål och riktlinjer.
Men i och med att de övergripande målen vilar på en demokratisk värdegrund
börjar denna värdegrund också synas i hur de ämnesspecifika målen och
anvisningarna utformas.
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Det som jag, i denna studie, kommit fram till påverkar hur ansvarig myndighet
uttrycker demokrati i skolans styrdokument är:

• behov av en formulerad värdegrund för samhället (satt i relation till grad av
pluralism).

• gällande demokratisyn i samhället, exempelvis utifrån dimensionerna
funktion-form och individ-kollektiv.

Svaren på frågorna hur demokrati uttrycks i de studerade dokumenten samt hur
den demokratiska fostran skall gå till i skolan tycker jag mig kunna sammanfatta
i följande flödesschema. Varje nivå visar det mest framträdande perspektivet på
demokrati för en viss tidsperiod samt i vilka av skolans respektive styrdokument
detta perspektiv är dominerande.

Perspektiv på
Demokratibegreppet Motsvarande styrdokument

Form för kollektivet (allmän skolplikt) fram till 1962 års läroplan

Form för individen (fria val av kurser) Lgr 62 och Lgr 69

Funktion för kollektivet Lgr 80
(samhörighetskänsla och medborgarfostran)

Funktion för individen Lpo 94
(ställningstagande, kritiskt granskande)

Värdegrunden i samhället förändras och demokrati ses av och till ur nya
perspektiv vilket också visas i och med att skolans mål formuleras med
utgångspunkt i detta förhållande.

Jag tycker det är viktigt att komma ihåg när man granskar läroplaner och tidiga
styrdokument att den samhällsideologi som rådde vid respektive styrdokuments
tillkomst också format målet med skolan. Med det i åtanke finns inget
anmärkningsvärt med att 1800-talets allmänna folkskola kan betecknas som
odemokratisk. Den speglar i stället samhället som det tedde sig då med en
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överklass som styrde och det övriga folket som hade att rätta sig efter denna
överklass vilket också visar sig i den allmänna folkskolans anvisningar om att
fostra till lydnad.

Kritik av det egna arbetet

Studien är en dokumentstudie som till största delen innehåller historiska
styrdokument. Den gäller den obligatoriska skolan och jag har gjort ett försök
till innehållsanalys när det gäller demokratibegreppet i dessa dokument. Även
om jag försökt, bl a genom att presentera en allmän historik, att se på den
verklighet som då rådde så fritt från förutfattade meningar som möjligt finns
ändå alltid risken att man tolkar uppfattningar och skeenden utifrån den
verklighet som nu råder. Jag hoppas emellertid att jag lyckats ta av mig dagens
glasögon i detta arbete.

Den tidiga allmänna folkskolan var en slags fattigskola och därför speciellt
intressant att studera ur demokratisynpunkt. Det urval jag gjort ur de olika
styrdokumenten kan naturligtvis diskuteras men det har skett utifrån mitt
demokratischema.

Jag har redogjort för begreppet demokrati och i tolkningen av litteraturen använt
mig av ett schema där två dimensioner av begreppet demokrati är kombinerade
(se s 9). Det finns utöver de tolkningar av demokrati som gjorts i ovanstående
arbete andra dimensioner och uppfattningar av begreppet. Det har emellertid
varit viktigt för mig att inte använda mig av någon nominell definition utan att i
stället arbeta med de kriterier schemat innehåller (operationell definition), detta
för att få en nyanserad bild av demokratibegreppet i styrdokumenten.

Jag vill påpeka att det i de historiska styrdokumenten ibland används uttryck
som idag kan tyckas tillspetsade men som för gällande tidsperiod inte var lika
laddade, exempelvis överhet, aktning och lydnad. Min tolkning när det gäller
uttryck för demokrati i de olika styrdokumenten kan därför ofta tyckas
formulerad relativt svart-vitt. Detta är gjort medvetet för att tydligare kunna
sammanfatta respektive styrdokuments demokratisyn samt att koppla denna till
respektive tidperiods strömningar i samhället.

Reflektioner inför framtiden

Både Lgr 80 och Lgr 94 är styrdokument i vilka demokratibegreppet uttrycks på
elevnivå men trots detta finns det indikationer som visar på att skolan inte
uppfattas som demokratisk i praktiken:
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Mål- och styrdokument föreskriver demokratiska arbetsformer. Mycket i skolans
tradition försvårar och motverkar genomförandet av dessa, trots enskilda lärares
aldrig så goda intentioner. (Skolverkets rapport nr 36, s 44)

Trots tydliga mål om elevinflytande och demokrati i läroplanen visar
undersökningar och intervjuer att elevinflytandet är litet. Eleverna menar att det
är lärarna och läroboken som styr undervisningen. (SOU 1996:22, s 40-41)

Jag menar att det inte råder några tvivel om att eleverna upplever en brist på
inflytande. Det har tydligt framgått att eleverna inte får planera och utvärdera i
den utsträckning som de vill. Det är stor skillnad mellan deras verklighet och
skolverkets förväntningar och visioner. (Rydé, examensarbete 1999, s 24)

Hemmen och skolan kan knappast klara av att fostra barnen till demokratiska
människor i ett konkurrenssamhälle som i många avseenden är odemokratiskt.
Skolan måste samtidigt bli den spjutspets in i framtiden som så många sagt att
den skall vara. (Skolverkets rapport nr 36, s 21)

Man menar att den skola vi har idag inte följer styrdokumentens intentioner när
det gäller demokratiseringen. Det verkliga elevinflytandet och makten över det
egna lärandet tycks så gott som uteblivit enligt ovanstående citat. Det verkar
som om skolans inre arbete i framtiden måste utgå från annat än tradition om det
demokratiska arbetet på elevnivå skall kunna infinna sig.

Nya frågor

I det här läget tycker jag att följande frågeställningar skulle vara intressanta att
arbeta vidare med.

Vad är det som gör att den demokratiska skolan inte verkar existera?
Vilka är hindren?
Vad innebär en demokratisk skola i framtiden? För eleven? För läraren? För
föräldrarna?

Jag ser fram emot den fortsatta demokratidebatten och väntar med nyfikenhet på
hur demokratibegreppet kommer att uttryckas i nästföljande läroplan och i
skolan i framtiden.
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