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1. INTRODUKTION 

"Del tir i dell ellski/l/a miiulliskalls 
kllllskaper, viirtierillgar ocll sjiilvstiilldiga 
tallkalltie demokralilljillller sinG 
grlllldliiggalltie vlirtierillgar Dc/I starkaste 
flistell. "I 

Demokrati ar en av hornstenarna i val1 samhalle. Demokratibegreppet har en historisk kopp
ling till en samhallseentrerad, kollektiv tolkning med stark tro pa institutionell auktoritet. Un
der de senaste deeermierna har det sket! en vardeforskjutning av demokratibegreppet. loch 
med vardefOrskjutningen komplet!erades den traditionella synen pa demokrati med en arman 
inriktning, med deeentralisering oeh individeentrering i fokus. Maktutredningen2 har tydligt 
formulerat en individeentrerad demokratisyn som alternativ till den kollektiva demokratiupp
fat!ningen. OlofPetersson3 diskuterar vardeforskjutningen genom begreppen stora oeh !ilia 
demokratin. Den stora demokratin innebiir at! via po!itiska institutioner bestamma over kol
lektiva angeliigenheter. I den !ilia demokratin bestiimmer en grupp personer i direkt samver
kan over sina personliga villkor. 

Pa vilket sat! kan samhallet paverka medborgarna at! aktivt delta i demokratiska proeesser? 
Ses varje medborgare som en potentiell deltagare i demokratin? For at! ha reella moj!igheter 
at! utova et! del110kratiskt medborgarskap kravs kunskap oeh handlingsberedskap, menar Pe
tersson.4 Marll1iskors politiska deltagande iir bestal11t av en kombination av individuella oeh 
kollektiva resurser. Den politiska soeiologin har visat at! soeiala resurser betingar politiska re
surser oeh at! det finns en systematisk sal11variation mellan dessa faktorer, enligt Petersson5 

Skolan ar en politiskt viktig institution oeh en medborgerlig angelagenhet. Forutom at! for
medIa kunskap har skolan en viktig roll at! formedla kulturella varden oeh traditioner. 
Samhiillet har under deeermier haft okad demokrati, jiimstalldhet oeh medborgarskapsfostran 
som utbildningspo!itisk malsat!ning. Grundtanken har varit at! utveekla en sammanhallen 
skola for alia, en skola som forbereder alias aktiva deltagande i samhallslivet. Trots at! demo
kratin har en central betydelse i salnhallet, finns teeken pa at! den hillier pi! at! fOrsvagas . !nom 
etablerade del110kratier firll1s manga konkreta problem, exempelvis kan nanmas rasistiska oeh 
nationalistiska stronmingar, vikande politiskt deltagande, bristande kontroll over de offentliga 
fll1anserna , okande social segregering, internationellt beroende samt okande politikerforakt 
etc. Centrum for invandringsforskning yid Stoekholms universitet oeh Brot!sforebyggande ra
det gjorde 1997 en undersokning, dar man i resultatet bl.a. redovisar at! det bland svenska 

1 Brat!,B & Ejvegard, R (1995) Rtillen fill ordef Om demokrafins lIrsprllng och efiska innehiill 
Linkoping; Forlaget FutUlUI11 sid. 135 
2 Maktutredningen var et! st011 samhallsvetenskapligt forskningsprogram som resulterade i et! 
utredningsbetiinkande SOU 1990:44 samt et! 20-tal backer och 90-tal rapp011er. 
3 Olof Petersson var ordforande i maktutredningen. 
4 Peters son, 0 (1991) Makf - en samman/allning av makfllfredningen Goteborg; AlImanna 
Forlaget sid. 14 f 
5 Petersson (1987) sid. 14-15 
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ungdomar rader en piifallande stor osakerhet om huruvida demokrati ar det basta sattet att 
styra var nation.6 

Enligt skollagen ska verksamheten i skolan utformas i overensstal11l11else med grundlag
gande demokratiska varderingar. Eleverna bar rlitt till inflytande i skolan. I regeringens direk
tiv behandlas inflytande, dels som en valfrihetsfraga fOr elever och foraldrar att valja skola, ut
bildning och vad som ska inga i utbildningen, dels som en rattighet att ha inflytande over un
dervisningens utfonnning och ilmehi!ll samt arbetsprocessen i yid mening7 I skolan ska 
dagens unga malmiskor la insikt om demokratins vardegrund samt spelregler och aktivt pa
verkas att omfatta attityder som innebar respekt for andra manniskor och kulturer. 8 Mer spe
cifikt leder demokratiutbildning till forstaelse for landets konstitution samt kunskap om hur 
den utvecklats, till praktisk kunskap om medborgarskapets rattigheter och plikter, samt en for
staelse for manskliga rattigheter och deras betydelse. Den demokratiska utbildningen forstarks 
genom praktiska erfarenheter, t.ex. att genom debatt lara sig argumentera och Iyssna pa andras 
asikter, och genom klassrad och elevrild paverka livet i skolan och samhallet omkring den.9 

Formulerade mal kan ge struktur och synlighet, men glappet mellan mal och verklighet ar 
ofta st0l1. Diskussionen om elevinflytande ar inte speciellt kontroversiell nar man talar om det 
i allmanna ordalag, men kan bli det nar man kOlnnler ut pi! skolan och in i klassrununen. Jag 
bar under flera aI', parallellt med mina studier, arbetat som fritidspedagog pa en av Norrko
pings grundskolor. Manga ganger bar jag med forundran konstaterat svarigheten att overfOra 
mal och visioner till skolans vardagsliv. Det galler inte minst fragor som ror skolans demo
kratiska process. Demok1'3ti ar en sjalvklarhet i den pedagogiska diskursen, men inte alltid gi
ven i vardagen. Vad menas egentligen med ett demokratiskt arbetssatt? Ska man ge demo
krati- begreppet en instrumentell tolklling, en metod att fatta beslut som garanterar att besluten 
foljer majoritetens vilja men som aven respekterar minoritetens intressen, eller ska demokrati
begreppet aven ses som en funktionell form for manniskors samliv? 

DelUla uppsats lyfter fi'am ungdomars syn pa och erfarenheter av skolans demokrati. Det ar 
elevernas situation som diskuteras. Hur ser skoldemokrati ut nar den skildras i perspektiv av 
ungdomarnas eget vardagsliv? Mitt arbete tar upp inflytande och ansvarstagande for den en
skilde eleven. Det fokuserar ungdomarnas syn pa inflytande over undervisningens utformning 
och innehall samt arbetsprocesser och arbetsmiljo. Jag bar vel at lyfta fi'am det reella inflytan
det, oavsett om det ar formellt ell er informellt. Den forandrade synen pa elevers ratt till infly
tande i skolverksamheten bar kontinuerligt uppmarksanunats i rapp0l1er och utredningar. I 
mitt sokande efter material bar jag avgransat tidsperioden att galla de sista 20-25 aren. 

I Norrkoping pagar ett projekt om barn och demokrati i Arbetets museums regi, tva grund
skoleklasser ar kopplade till detta arbete .1 0 Genom mitt forvarvsarbete kom jag i kontakt med 
projektets ledning samt dess praktiska arbete. Naturligtvis ville jag ofta spegla och diskutera 

6 Lange A et. al. (1997) Utsalfhet for etniskt oell politiskt relaterat hot 1I1.1n, spridning av ra
sistisk oeh antirasistisk propaganda sall1t attityder till dell10krati 111.111. bland skolelever Cent
rum fOr invandringsforskl1ing yid Stockholms Universitet och Brottsforebyggande radet s.71 
7 Texten i avsnittet bygger pa Skolverkets rapp0l1 IU'. 36 (1993) Demokrati oeh inflytande i 
skolan - en inventering oeh genomgang av litteratur, utredningar, rapporter oeh resultat. sid. 
42 ff 
8 SOU 1997: 121 Skolji'agor 0111 skola i en ny tid Skolkommittens slutbetankande Stockholm; 
Fritze sid. 29 
9 Beetham D, Boyle K (1997) 80 ji'agor oeh svar 0111 demokrati Stockholm; SNS Forlag sid. 
127-128 
10 En beskrivning av projektet finns som bilaga I. 



6 

tankar om demokrati i skolan. Yid en av vara diskussioner om skoldemokrati och elevinfiy
tan de blev jag tillfragad om jag kunde tiinka mig att gora mina uppsatsintervjuer i den klass pa 
skolan som deltog i projektet. Min studie skulle sedan kwma anviindas inom projektet. Jag 
hade redan en etablerad kontakt med de fiesta eleverna i den aktuella klassen, da jag ingatt i 
deras arbetslag under lagstadietiden. Jag tyckte att forslaget var spiinnande och presenterade 
mig sjiilv och mitt arbete for projektets ledningsgrupp yid ett sanm1antriide \998-02-26. Yid 
motet beslutades attjag skulle delta med mitt uppsatsarbete, dii min intervjustudie an sags [ylla 
en vardefull funktion i arbetet. 11 

11 Protokoll fi"an Demokratiprojektets ledningsgrupps mote \998-02-26 



7 

1.2 Syfte och fnigestiillningar 

Uppsatsens syfte ar att studera ungdomars syn pa demokrati i skolan. Fokus ar riktat mot hur 
eleverna sjalva uppfattar, beskriver oeh tolkar skoldemokrati utifran sitt vardagsliv. Deras 
uppfattning analyseras i f6rhiillande till de politiska intentioner som skolans maldokument ger 
uttlyek fOr, men liven i relation till de elevdemokratiska institutioner som beskrivs i maldoku
menten. 

- Uppfattar eleverna att verksamheten i skolan tiverensstiimmer med grundlaggande demola'a
tiska vlirderingar oeh i sa fall inom vilka Olmaden? 

- !nom skolan firulS slirskilt organiserad verksamhet, t.ex. klass- oeh elevrad, som ska tillgo
dose elevernas demokratiska fostran. Hur ser eleverna pa klass- oeh elevrad som instrument 
for elevdemokrati? 

- Hur llpplever elevema sitt handlingslltrymme oeh ansvar i fragor som galler enskilda elever, 
klasser ell er hela skolan? 

- I vilken omfattning kan eleverna sjalva paverka vardagens olika situationer? 
a. I vilka delar ar llndervisningen tippen for elevernas medverkan oeh asikter? Anser eleverna 
att de har inflytande over oeh ansvar for den egna undervisningssituationen? 
b. Vem bestammer vad i re gel system et? 
e. Har eleverna lax or? Vem bestammer vilka laxor som ska gtira, hur de ska genomforas oeh 
f6ljas llpp samt vad som hlinder om man inte gjOlt dem? 
d. Vem avgor nar rasterna ska infalla oeh hur lange de ska fortga? 
e. Har man tillgang till informationstelaJologi? Vad anviinds de i sa fall till? Hur fordelas nytt
jandetiden? 
f. Hur kan eleverna paverka inom- oeh lltomhusmiljtin? 
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2. MET OD 

Om 11"111 viii vela II"T miilllliskor 
pp/al/ar sill viirlrl Dell sillliv, 
varfor iute prata med (Jem" 12 

Min uppsats bygger pa en empiri som har sin grund i kvalitativa intervjuer oeh observationer. 
Forskare som arbetar utifi'an ett kvalitativt perspektiv ar intresserade att ta reda pa hur manni
skor upplever sin varld. Begreppet kvalitativ forskning avser en beskrivande oeh analyserande 
vetenskap, dar infonnationen hamtas fran intervjuer, observationer oeh dokument av olika 
slag. I metoden ar forskarens roll oppen oeh subjektiv; det finns en inre relation mellan forsk
ningsobjektet oeh forskaren oeh denne ar en del av den verklighet som studeras. Forskarens 
forfOrshlelse ar ett verktyg under hela forskningsproeessen. 13 

I detta kapitel diskuteras metodfi'agor oeh hur jag gatt tillvaga for att bygga upp empirin. 
Jag beskriver mina kallor samt kvalitativ metod i ett hermeneutiskt perspektiv, hur intervju
ema oeh observationel1la genomfOrdes, hur informantel1la valdes ut samt hur det material som 
blev resultatet har anvants. 

2.1 Intel'Yjuer oeh urval 

Mitt arbete med intervjuguiden startade med en diskussion om medbestammande oeh infly
tande i skolan, de Is med min handledare, dels med tre ungdomar i aldrama 15-18 ar. I samta
len ringade vi in olika omraden i skolmiljon som skulle kUlUla spegla oeh kopplas till demo
kratifi·agor. Utifran des sa samtal utarbetades sedan en intelvjuguide som inneholl nio olika 
teman med underfragor. Naturligtvis diskuterade jag inte underfi'agol1la med v3lje informant, 
men de var en hjalp for mig att kunna konstruera ett samtal. Ordningsfoljden pa teman oeh 
underfragor var olika fOr olika intervjuer, de varierade ef'ter hur samtalet utveeklade sig. In
telvjuema byggdes pa foljande teman; 
Demokl'ati- en gemensam diskussion om vad begreppet star for var nodvandig for min analys 

senare i uppsatsarbetet. 
FOl'mel/ demokrati- fi'agorna berorde elevernas erfarenheter fi'an klassrad oeh elevrad. 
Infol'mell demokrali- undervisningssituationen ar den oppen for elevernas medverkan oeh 
asikter? I vilken omfattning kan eleverna sjalva paverka vardagens olika situationer? Vilket 
handlingsutryl11l11e har de? 
Regler- vem bestal11l11er vad i regelsystemet? 
Ltixol'- vem bestal11l11er om laxorna? T.ex. ska man ha laxor oeh i sa fall vilka laxor ska ele
verna ha? Hur de ska genomforas samt foljas upp, oeh vad som hander om man inte gjOli 
dem? 
Raslel'- vem avgor nar rasterna ska infalla oeh hur lange de ska fOliga? Vad gor elevema pa 
rasterna, ar det nojda med utbudet av aktiviteter? 
Infol'1I1alionsteknologi- har man tillgang till datorer oeh Internet ete.? Vad anvands de i sa fall 
till? Hur fordelas nyttjandetiden mellan eleverna? 

12 Kvale, S (1997) Den kvalitativafol'skningsinlervjun Lund; Studentlitteratur sid. 9 
13 Ely, M (red.) (1993) Kvalilaliv fOl'skningsllletodik i praktiken, cil'klal' inom cil'klal' Lund; 
Studentlitteratur sid. 5 



9 

Mi!jbn- Hur trivs eleverna pa skolan? Fragorna koneentreras bade pa inom- oeh utomhusmil
jon. 
Ombyggnad- skolan ska byggas om under nasta lasar. Har ritningarna presenterats oeh olika 
f<irslag diskuterats? 

Intervjuarbete med barn ar en utmaning. Att tala med barn ar en konst, att verkligen lyssna 
ar almu svarare, skriver Karin Aronsson. 14 Hon betonar flera viktiga aspekter pa barn inter
vjuer, bl.a. att skapa ett tillatande klimat utan tidspress, att ge barnet en ehans att beratta ostOrt 
utan ledande eller alltf<ir speeifika fragor, samt att satta in fragorna i ett rimligt sammanhang 
sa att barnet inte skapar egna missvisande tolkningsramar. De intervjuer jag gjorde genomfdr
des under ordinarie skoltid oeh eleverna hamtades fran olika lektioner. Tidsatgangen f<ir valje 
intervju var 40-45 minuter. Intervjuema genomf<irdes i en f<ir elevema valkand lokal, i ett av 
arbetsrumll1en pa skolan. Att rummet var upptaget markerades med en rod lampa. Trots det 
avbrOts intervjun yid ett par tillfallen av personer som hade arende till rummet. Samtalen 
spelades in pa en bandspelare oeh informanterna fiek sjalva halla bandspelaren f<ir att ta en 
bra inspelning. Yid den attonde intervjun upptaekte jag ett tekniskt missode. Mekaniken f<ir 
inspelning hade kopplats bOIl oeh inspelningen gay inget resultat. Jag skrev da genast ned in
tervjun ur minnet. 

Informanterna var olika talf<ira under intervjuema. Yid intervjuer ar relationer mellan fors
kare oeh informanter ett maktproblem. Crafoord skriver i sin bok Mdnniskan dr en berdUelse -
tankar om sall1talskonst att ungdomars f<irmaga att reflektera oeh uttryeka sig ar olika, oeh att 
ungdomarna f<irvantar sig stOd i en intervjusituation. 15 Intervjuarens uppgift ar at! bygga ett 
sammanhiingande oeh begripligt resonemang. Jag stall de manga fragor f<ir at! inte skapa allt
f<ir manga tystnader, vilket kan skapa osakerhet. Mitt intervjumaterial bestar alltsa av manga 
fragor oeh svar som tillsammans beskriver olika episoder oeh erfarenheter av medbestam
mande oeh inflytande i skolans vardag. Tiden iir en begransande faktor yid uppsatsarbete oeh 
jag har funderat myeket pa hur manga intervjuer som kan anses utgora tillraekligt stOll under
lag. I f<irhallande till tidsramen bestamde jag mig f<irst f<ir att gora at!a intervjuer. Jag borde ha 
gjort ett par provintelvjuer, men avstod. Istiillet utOkades informantgruppen med ytterligare ett 
par personer, fnin atta till tio. Jag raknade med att kontinuerligt gora vissa justeringar av mina 
fragor. Storleksmassigt ar mitt material begransat. Generaliseringar kan inte goras, texten tar 
tolkas utifran valje enskilt barn. 

Mitt arbete ha 1', som jag redan tidigare sagt, bedrivits inom demokratiprojektet vilket har 
slyrt U1valet av informanter. I projektet delta I' tva grundskoleklasser fnin Norrkopings kom
mun, en lagstadieklass oeh en hOgstadieklass. Intervjuerna har genomfolls i hogstadieklassen. 
Flera faktorer paverkade valet av klass, en anledning var att elevema var aldre och sannolikt 
tatt fler erfarenheter av skoldemokrati. En annan anledning var attjag sedan tidigare hade en 
relation till flellalet av klassens elever, eftersom jag under deras lagstadietid tillholl klassens 
arbetslag. 16 

Klassen har 26 elever i aldrarna 12-14 ar, varav 5 ar fliekor oeh 21 ar pojkar. 15 av eleverna 
gar i skolar 6, 6 elever gar i skolar 7 oeh 5 elever i skolar 8. Enligt antropologins informant
modell valde jag medvetet ut ungdomar som jag trodde skulle kunna tillf<ira nagonting till dis-

14 Andersson G, Aronsson K, Hessle S, Hollander, Lundstrom T (1996) Bw'net i den sociala 
barnavQrden ; Aronsson K Barnintervjun och barnets rbst Stockholm; Liber sid. 119 
15 Crafoord, C (1994) Mdnniskan dr en berdttelse -/ankar om samtalskonst Stockholm; Natur 
oeh Kultur sid. lIS 
16 Omkring valje klass films et! arbetslag med vuxna bestaende av grundskollarare, fritidspe
dagog och fdrskollarare . 
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kussionen om demokrati i skolan. Av de tio utvalda intervjupersonema har jag haft kontakt 
med atta tidigare, de ar alla "pratglada" med asikter om det mesta. Tva intervjuer genomfordes 
med relativt nyinflyttade elever. Listan med urvalet visade jag for klassens mentorer. De ansag 
att mitt Ulval oeh mina argument var rimliga. Fn'm ledningsgruppen i demokratiprojektet 
framkom onskemal om ett jamforande material till mina intelvjuer. Jag kompletterade darfor 
lmdersokningen med tva intelvjuer i en parallellklass; dar gjordes Ulvalet av en av klassens 
mentorer. Totalt fU1Ils alltsa 12 intelvjuer med ungdomar i aldern 12-14 ar som underlag for 
den empiriska undersokningen. 

2.2 Obsel'Vationel' 

Genom obselvationer kan skeenden studeras i ett naturligt sammanhang i samrna stund som 
de intraffar. I de11lla undersokning har observationsmetoden anvants fdr att komplettera den 
information som samlats in genom intelvjuerna. Syftet har varit utforskande, fdr att la sa stor 
kunskap om demokratiproeessen som mojligt. Observationema har delvis varit ostrukturerade, 
vilket iir en metod som kan anvandas om man har relativt god teoretisk oeh empirisk kunskap 
om problemomradet. 17 Jag valde observationstillrallen nar det var mojligt att fokusera pa 
klassrad oeh sjalvstandigt arbete. Det ar viktigt for den demokratiska proeessen i skolan att 
eleverna aktivt delta I' i beslutsproeessen t.ex. genom klassrad, skriver skolkomrnitten i sitt 
slutbetiinkande. Klassradet ar ett etablerat formellt forum fdr skoldemokrati . Vilken betydelse 
har klassradet i praktiken for skolans aktorer? Hur sker interaktionen oeh fdrhandlingama 
mellan aktOrerna? Vems roster lyfts fiam i demokratiproeessen? Skolkomrnitten slar fast att 
det inte raeker med att ge eleverna formellt inflytande. Elevema maste kunna paverka det 
dagliga at'betet oeh ha makt over sitt eget larande. Ett verkligt elevinflytande gliller i hog grad 
innehilllet i undelvisningen oeh pa vilket satt den bedrivs. 18 Genom deltagandeobselvationer 
rar observatOren ett fdrstahandsintryek, en direkt inbliek i olika situationer oeh hlindelser. Pa 
sa slitt utveeklas kunskap oeh erfarenhet som kan anvandas yid analysarbetet. Mina obselva
tioner genomfordes i klassen under he la skoldagar, yid fyra tilWillen. Verksamheten i skolan 
bestod till stor del av klassrad oeh Ea 19 under den tid jag var obselvatOr. Yid obselvationema 
registrerades alla intryek IOpande genom nyekelord oeh efter skoldagens slut skrev jag ned en 
redogorelse for intryeken. 

2.3 Etik 

En intelvjuundersoklling ar ett moraliskt foretag. Det personliga samspelet i intelvjun inverkar 
pa den intervjuade oeh den kunskap som frambringas genom intervjun inverkar pa var fdrsta
else av miinniskans situation, skriver K vale20. Etiska avgorande sker inte pa nagot sarskilt sta
dium av intelvjuundersoknillgen utan aktualiseras under hela proeessen. Han pekar pa flera 
faktorer att overvaga, t.ex. att det ar ett etiskt problem att sakra konfidentialitetell. Man maste 
overviiga de konsekvenser som kan folja av undersokningen for intelvjupersonemas del oeh 

17 Patel, R oeh Davidson, B (1991) Forskningsmetodikens grunder - aft pianera, genom/ora 
och rapport era en undersokning. Lund; Studentlitteratur sid. 81 
18 SOU 1997:121 sid. 7 
19 "EA" - eget arbete, eleverna arbetar utifran en individuell arbetsplan som upprattats till
sanunans av elev oeh larare. 
20 K vale sid. 104 
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hur konfidetialiteten ska bevaras vad galler intervjuerna.21 Att anvanda barn som informanter 
stall er hav pa sarskilda regler. Humanistisk- samhallvetenskapliga forskningsradet (HSFR) 
har hav pa individskydd, vad galler information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. 
Barnen har ratt att la veta vad forskaren viII gora, varfor och vad resultatet ska anvandas till. 
Enligt HSFR ska man ge inforlllanterna forhandsinformation som ror uppsatsens syfte, upp
laggning, deltagarnas uppgift i projektet samt hur arbetet ska pUbliceras.22 Deltagarna i min 
studie ar mellan 12-14 ar, vilket innebar att aven inforlllanternas fdriildrar ska ha information. 
I en kvalitativ studie ar det svalt att ge inforlllanterna fullstiindig information om hur inter
vjusvaren ska anvandas. I bOljan av uppsatsarbetet ar konturerna oklara, och etiska overva
ganden fOltgar lopande, till dess uppsatsen ar klar. Yid tidpunkten for insallllande av material 
var det inte helt klatt vad SOIll skulle betonas och lyftas fi·am som viktigt i den avslutande lex
ten. 

Yid mitt forsta mote Illed klassen introducerade jag mig sjalv som student, och mitt arbete. 
Jag betonade att ungdolllarna deltagande i intervjuerna var frivilligt och jag Iyfte fram betydel
sen av deras egna vardagsupplevelser av medbestammande och medinflytande. Alia tillfra
gade var positivt installda till att bli intelvjuade. Yid valje intervju gays en noggrann muntlig 
information om syftet med intervjun samt att informanterna var anonyma och avidentifierade i 
texten. Jag fi"ilgade dessutom ungdomarna om jag, yid behov, fick aterkomma med uppfolj
ningsfi·agor yid ett senare tillflille. 

Foriildragruppen var, enligt klassens larariag, informerade om elevemas deltagande i De
mokratiprojektet. Vi kom overens om att de skulle informera foraldrama om att jag, inom 
projektets ram, skulle intelvjua cirka tio av klassens elever. Tyvarr glOmdes denna informa
tion bort, och forst i efterhand skickades en skriftlig information till elevernas foraldrar. 

2.4 Bearbetning och anaJys 

Inom den kvalitativa traditionen ses intelvjun som en spraklig handelse. Individens kunskap 
och attityder uppstar i en komplex vav av relationer med andra, intervjun som social interak
tion ger impulser som genererar nya reaktioner. Flera filosofiska tankestronmingar har analy
serat de teman som star i centrum for den kvalitativa forskningsintelvjun, bl.a. hermeneutiken 
dar tolkning av mening karaktariseras av en hermeneutisk cirkel. I boken Den kvalitativa 
forskningsintervjun diskuterar Steinar K vale principerna for den hermeneutiska tolkningen. 
Utifran en ofta vag och intuitiv uppfattning om texten som helhet tolkas de enskilda delarna 
och utifnin dessa tolkningar relateras sedan delarna aterigen till helheten o.s.v. Deltolkning
arna provas mot meningen hos texten som helhet. K vale betonar att intelvjuaren maste ha om
fattande kunskap om temat for att uppfatta nyanserna i uttrycken. Valje tolkning av texten 
innebar fornyelse och heativitet. Den omedelbal1 upplevda meningen i intervjusituationen 
forfmas genom tolkningen, da den gar utover det omedelbart givna och berikar forstaelsen ge
nom att fi·ambringa nya differentieringar. 23 

21 Kvale sid. 105 
22 HSFR (1990) Forskningsetiska principerfor humaniora och samhtillsvetenskap Humanis
tisk-samhallsvetenskapliga forskningsradet; Stockholm 
23 K vale sid. 51-52 
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Transkriptionen ar avhangig det syfte den ska anvandas till, den Ja'aver flera beslut oeh be
donmingar.24 Jag valde at! skriva ut intervjuema sa ordagrant som mojligt. Yid de partier dar 
jag var osaker pa textenlyssnadejag flera ganger. Varjag fOltfarande osaker skrev jag detjag 
trodde at! informanten sa de, men markerade avsnit!et med et! frageteeken i texten. Pauser har 
markerats med punkter men inte mat!s i tid. Slutligen delades material et in i olika teman. At! 
jag sjalv genomfolt intervjuerna, Iyssnat av banden oeh gjOlt utskriften, har paverkat min moj
lighet at! ha en levande bild framfdr mig nar jag tolkat oeh analyserat materialet. Materialet ar 
konfidentiellt vilket har paverkat min utformning av eitat i resultat!exten, t.ex. har texten ge
nomgat! en mindre redigering till skriftsprak, upprepningar har tag its bOlt om det!a inte har 
paverkat umehilllet; dessutom har faktorer som bidrar till identifiering andrats. 

Min uppsats ar et! sat! at! ge rost at ungdomama oeh Iyfta fram deras erfarenheter. Proees
sen med tolJalingsarbetet har pagat! samtidigt som jag arbetat med materialet. Lit!eraturlas
ning, materialbearbetning oeh analys har pagat! parallellt oeh vaxlat. Mit! tankearbete oeh pro
eessen med uppsatsarbetet har utveeklats, dels utifran vad som Iyfts fram i materialet, dels 
utiji"an teorier jag last i lit!eraturen. Den lasta lit!eraturen har utgjort en referensram som jag 
anvant yid tolialingen. Jag har naturligtvis haft myeket makt i intervjusituationen, bade i egen
skap av at! vara vuxen oeh av at! arbeta pa den aktuella skolan. Sannolikt har jag dock haft en 
annan roll som fritidspedagog an som larare i ungdomarnas ogon. Forhoppningsvis har jag 
sluppit at! automatiskt bli sam111ankopplad med undervisningssituationen, oeh darmed rat! den 
effekt som bl.a. Crafoord diskuterar, at! ungdomar i skolan pa et! speeiellt sat! forvantar sig at! 
vuxna ska stalla fragor som sedan ska besvaras av ungdomar25 De teman som intervjuema 
byggdes upp omJa'ing speglade omraden som av ungdomarna pa et! relativt enkelt sat! kunde 
koppla till reellt inflytande oeh medbestanunande. Min forfdrstaelse for ungdomamas 
skolsituation var ganska stor. Genom mina dubbla roller, som student oeh skolpersonal, kande 
jag till den miljo som ungdomama refererade till i intervjuema, t.ex. kanU'ater, lokaler oeh 
personal. 

24 Torstensson-Ed, T (1997) Barns livsvtigar genom daghem och skola Linkoping; Lj Foto & 
Montage sid. 106 
25 Crafoord, C (1994) Mtinniskan en bertittelse. Tankar om samtalskonst Stockholm; Natur 
oeh kultur sid. 115 
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3. FORSKNINGSQVERSIKT 

"Vat! tiemokrati illlleblir kall kaT/Jaggns 
b/olt gellolll ell belysllillg av de 
svarigileler sOlllligga dolda i del 
allmiillllU sprlikbrllkels rlllv/illdllillg 
al' begreppet" 26 

En studie som riktar sig mot elever oeh demokrati gel' fragor som kan knytas till olika forsk
ningsomraden, t.ex. demokrati, medborgarskap, stymingsfOlmer i samhallet, skolan samt 
forskning om barn. I nedanstaende text diskuteras tidigare forskning utifran demokrati som 
samhallsbegrepp, skolan som demokratisk samhallsinstitution, forskning om barn oeh barn
dom samt forskning om strukturer oeh samhalle i ett konstruktivistiskt perspektiv. 

3.1 Demokrati i samhlillet 

Demokrati kommer av grekiskans demos vilket betyder folk, oeh kratein som betyder harska. 
Begreppet deflllieras som folkstyre med innebord att den yttersta makten tillhOr alIa medbor
gare i f6rening. Demokratins grundtanke ar att alIa ska ha inflytande over de gemensamma be
sluten. Begreppet har i dag en vidare tillampning an den rent konstitutionella. Demokratibe
greppet ar omstritt inom samhallsvetenskapen, det ar inte entydigt utan manga olika tolk
ningar oeh inneborder f6rekommer i den allmanna debatten, oeh en diskussion om begreppet 
ar nodvandig. 

CUlt Raftegard gel' en modell som beskriver demokratins olika nivaer i sin statsvetenskap
liga avhandling Pratet SOIl1 dell10kratiskt verktyg, 0111 lI10jligheten till en kOll1l11unikativ dell1o
krati . Termen demokrati anvands som fdreteelse pa alIa nivaerna oeh modellen ar anvandbar i 
forskningsoversikten, da den belyser den stora omfattningen av demokratibegreppets anvand
ningsomrade. 27 
Figur 1 

Principer 
DEMOKRATINS IDEER < 

Modeller 

Formella DOl'mer 

DEMOKRATINS VERKLIGHET< 
Verl{samma DOI"mer 

Kiilla: Riiftegal'd 

26 Tingsten, H (1945) Dell10kratins problell1 Stoekholms Hogskolas popularvetenskapliga 
f6relasningsserie, Ill' 1 
27 Resonemanget bygger pa Raftegard, C (1998) Pratet SOIl1 dell10kratiskt verktyg. 0111 lI1ojlig
heten till en kOll1l11unikativ dell10krati Goteborg; Gidlunds Forlag sid 38-39. 
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Pa principnivan finns de principer som avgor vad som ytterst ska fa kallas demokrati . Pa 
denna niva ar demokrati detsamma oavsett tillampningsonu·ade. Modellnivan beskriver all
manna former och institutionella ordningar, samt samband mellan de foreteelser och fenomen 
som antas fa demokratins principer att fungera i verkligheten. Framstallningen ar fortfarande 
idealiserad. Fran modellnivan ges dock mojlighet till konkretisering av principema. Demo
kratins verklighet om[attar, till skillnad fran idenivan, de uttlyck som demokratin faktiskt tar 
sig. P3 den formella nOlmens niva uttalas reglerna fOr demokratins former. Det ar regler som 
anger nar, var och hur demokratin ska tiIHimpas. Reglerna medger att begreppet kan vidgas. 
Till demokratins verklighet hOr ocksa den verksamma normens niva. Raftegard syftar till det 
mer eller mindre demokratiska, men faktiska, monster som bildas av aktoremas handlingar, 
eftersom demokratin har en praktik oavsett principer, modell och formella normer. Den verk
samma normen ar avgorande for att bestanuna graden av demokrati i en sanmlanslutning. I 
slutandan raknas de procedurer som tillampas, inte de som avses eller pastas tillampas, enligt 
Raftegard. Som ide betyder demokrati sarnnla sak oavsett den sammanslutning den tillampas 
pa, medan modellen, de formella och verksanuna normerna inte kan vara samma for olika 
kontexter. 28 Den har uppsatsen fokuserar pa demokratins verklighet. Intresset ar riktat mot 
hur demokratiprocessen fungerar i praktiken nar ungdomarna sjalva berattar om den utifran 
sina egna erfarenheter. 

Demokrati bygger pa insikt om att det i manga grundlaggande fi·agOl· rader oenighet och att 
demokrati ar ett anstandigt satt att hantera des sa konflikter. I demokratin bryts uppfattningarna 
mot varandra . Raftegard myntar begreppet konununikativ demokrati, vilket innebar att fordel
ning och samordning i stor utstrackning sker genom diskussion mellan aktorerna. Spraket ar 
ett viktigt mellalUnanskligt verktyg och konununikativ demokrati kannetecknas av aktivt 
sprakligt deltagande. Manga aktorer ska under demokratiska principer diskutera fragor som 
beror demo Raftegard lyfter frammiljon i vilken de demokratiska formerna ska fungera. Han 
diskuterar !va grundalternativ dar demokratin kan fungera i praktiken. I det forsta alternativet 
ses demokrati som en fOrdelningsprocess, dar metoden samlar enskilda standpunkter sa att en 
"segrande" preferens kan utses. I det andra alternativet ses demokrati som en samverkanspro
cess dar successivt forandrade preferenser integreras sa ett en enighet till slut, och i basta fall, 
kan uppnas. Raftegard diskuterar spannvidden mellan dessa alternativ. Den kommunikativa 
demokratin foresprakar det senare alternativet. Raftegard skriver att demokrati som bara tar 
fasta pa agigregering och avgorande har skrallivskraft, inte heller en allman pratdemokrati av 
oandlig diskussion overlever. I stallet maste demokratiprocessen utformas sa att den bade kan 
reglera oenighet i intressefi·agor, agigregera preferenser och komma till avgorande aven utan 
enighet, samt aven ge plats for samarbete och integration av nytillkomna och forandringsbara 
preferenser29 

Det finns alltsa manga satt att se pa demokrati. I nedanstaende text diskuteras olika per
spektiv och distinktioner i sattet att se pa demokrati. En distinktion av begreppet finns i synen 
pa demokrati som form. En formalistisk syn pa demokrati fokuserar pa de beslutande organen. 
Olika former for demokrati betonas, t.ex. en rattsstat med demokratiskt forknippade rattighe
ter, demokratiska institutioner, allmalUla och fi·ia val samt principen om en person - en rost. 
Den formalistiska synen har en central betydelse nar demokratins formella institutioner hotas 
ell er ifi·agasatts. Att enbalt bedoma demokrati utifi·an ett antal formella krav pa utformning sa
ger dock ingenting om den demokratiska processen kan anses som fullvardigt demokratisk, 

28 Raftegard sid. 38-39 
29 Raftegard sid. 56 ff 
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menar Bo Rothstein . Risken med att enba11 se till demokrati som form ar att den blir tom pa 
visioner oeh medborgerlig uppslutning, skriver han30 

En annan distinktion av demokratibegreppet finns i den funktionella synen. I detta synsatt 
anses funktionen vara viktigare an fOlmen oeh demokratins fokus flyttas fran kollektivet for 
att i stallet riktats mot individen.31 Den funktionella synen fokuserar pa demokratins innehall 
oeh funktion. Det viktiga ar i vilken grad manniskorna i praktiken kan paverka oeh ha infly
tande. Demokrati forutsatter mer an formalistiska krav. Den forutsatter att var oeh en tar an
svar for sina asikter oeh ar beredd att intrada i samtal med andra, da ett allmant deltagande i 
den demokratiska proeessen uppratthalls genom att medborgarna deltar i ett omfattande of
fentligt samtal. 32 Demokrati kraver aktiv kunskap, oeh kunskapen ska inte bara galla beslu
tens innehlill utan aven demokratins former. I boken Ratten till Of'det ger Bengt Bratt oeh Rolf 
Ejvegard en oversiktlig genomgang av demokratibegreppets utveekling over lang tid. De skri
vel' att det i samhallet standigt behovs en aktiv diskussion om begreppets innehiHl oeh om de
mokratins politiska och kulturella forutsattningar. Demokrati innebar at! bade rattigheter oeh 
skyldigheter till fullo respekteras av alia, menar forfattarna . Vilka rattigheter som ingar i be
greppet varierar fran demokrati till demokrati, men vissa rattigheter ar grundlaggande oeh ge
mensamma. Den framsta skyldighetenumebar att man deltar i demokratins utveckling. De
mokrati ar i grund oeh botten en utvecklingsproeess som ar dynamisk oeh foranderlig oeh dar
for aldrig kan mi ett slutmal 33 Det ar inte enbart den formella sidan av det politiska systemet 
som visaI' om ett land eller t.ex. en organisation ar dernokratisk eller inte. Det ar istallet fram 
for allt den politiska proeessens innehall, imiktning oeh resultat som ar avgorande. Brat! oeh 
Ejvegard menar att demob'atin kan beskl'ivas som en etisk dimension av det mellanmanskliga 
umganget34 

Synen pa demokrati som kollektiv eller enskild process ger ytterligare en vinkling av de
mokratibegreppet som ar nodvandig att diskutera inom ramen for forskningsoversikten. De
mokratibegreppet har en historisk koppling till en samhallseentrerad, kollektiv tolkning med 
stark tro pa institution ell auktoritet. Genom en vardefOrskjutning har dock denna imiktning 
kompletterats med en alman med deeentralisering oeh individeentrering i fokus . Begreppet de
eentralisering forekommer i olika typer av samhallsdebatter, bl.a. om demokrati.35 Det saknar 
en bestamd definition: betydelsen ski ljer sig beroende pa omstiindigheter oeh pa vilka gt'upper 
som fOrordar ell er kritiserar deeentraliseringspolitiken. Yusuf Sayed diskuterar de
centralisering oeh han viII skapa en alternativ forstaelse for begreppet genom att ifragasatta 
dikotomin, d.v.s. tlldelningenmellan eentralisering oeh deeentralisering. Begreppet deeentra
lisering har tvii dimensioner, menar han, den politiskt strukturella samt den ideologiska di
mensionen. 

Den politiskt strukturella dimensionen fokuserar det politiska systemets utseende oeh beak
tar formerna for deltagande oeh vilka grupper som ska delta. Den ideologiska dimensionen har 
sitt fokus pa de vardesystem som beb'aftas i deeentraliseringsdiskursen. I det politiskt struktll-

30 Rothstein, B (1995) Delllokl'ati som dialog Demokratiradets rapp0l11995 Stockholm; SNS 
sid. 10-11 
31 SOU 1996:22 sid. 48 f 
32 SOU 1996:22 sid. 55 
33 Bratt et. al. sid. 132 
34 Bratt et. al. sid. 134 
35 Nedanstiiende resonemang bygger pa Yusuf Sayeds artikel; Att forsta decentralisering i 
Kl'itisk utbildningslidskl'ift NI'. 862/98 sid. 25-45. Sayed ar chef fOr institutionen fOr Compa
rative Education yid Univerity of the Western Cape i Sydafrika. 
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rella synsiittet pa t.ex. decentraliserad utbildningspolitik stiills fragor om styrning och 
effektivitet i forgrunden, medan det ideologiskt viirdeimiktade synsiittet betonar fragor om in
nehiill och deltagande. Sayed menar att decentralisering biittre forstas i Ijuset av hur utbild
ningssystemet styrs, samt av de politiska och ideologiska varden som bekraftas i systemet. I 
sin alternativa tolkning menar Sayed att lanken mellan struktur och varden beror forhilllandet 
mellan de olika nivaema i systemet. Da de fiesta utbildningssystem styrs av ett komplext 
monster av beslutsfattande och politiska varden, innebar decentralisering i utbildningssyste
met alltsa fOrbandlingar ocb kommunikation mellan olika nivaer och aktorer i systemet. 

3. 2 Dernokrati i skolan. 

Skolans demokratillppdrag har djllpa rotter i svensk skolhistoria. Vari bestar skolans demoki'a
tiska ideuppdrag i var politiska kultur? Vad ar det egentligen for forestallningar om derno
kratin som kodifieras i laroplanen och med vilka varderingar respektive normer ar dessa fOr
bllndna? Vad ar lIttalat respektive outtalat nar laroplanen aktllaliserar demokratiternat? Redan 
i laroplanens forsta meningen aktualiseras demokratifragan. Dar slas fast att det offentliga 
skolsystemet vilar pa demokratins grund. Vad ar det egentligen denna pOltalmening innebar? 
Hur ska den tolkas? Uppmarksamheten riktas mot ett antal varden som antas vara nara for
bundna rned ett demokratiskt samhalle. Det handlar om varderingar som kodifierats i olika 
rattighetskataloger som Sverige, liksom andra lander, ratificerat. Demokrati ar ett gangbart ar
gument och horulorsord i den politiska retoriken. Manga sager sig vara for demokrati men det 
ar inte alltid uppenbart vari enigheten be star eller om den ens existerar. Demokrati ar ett om
stritt begrepp och det ar kanske inte alldeles oproblematiskt att det ratt en sa framtradande 
plats i den skolpolitiska retoriken, liksom i skollagen och laroplanerna. De centrala styrdoku
menten talar om demokrati som om alla i grwlden yore eniga om vad som avses. Forestall
ningen om skolans lItfornming ingar som ett led i allmanna och politiska lIppfattningar om 
manniskan och samhallet, vilket innebar att skoldemokrati lilngt ifi"an ar nagonting som en 
gang for alla ar givet. Skolans verksamhet paverkas av samhallets lItvecklingsprocess. Skolans 
roll ocb lIppgifter maste stiindigt sattas in i ett vidare perspektiv och provas i relation till olika 
samhallsforandringar. 

Det bar skett grundlaggande forandringar inom central a utbildningspolitiska onuaden un
der de senaste decennierna. Villkoren for at'betet i skolan har forandrats; forandringarna har 
skett stegvis och de har pagatt under lang tid. Kurt Liljequist skriver i boken Skola och sam
hdllslltveckling att det i det centralistiska systemet utgick ett fiode av bestammelser, rekom
mendationer ocb information fran lagar, forordningar, centrala tillampningsforeskrifter samt 
regional kontroll over kommunerna. Modellen utgick fran ett auktoritalt tankemonster om 
maktutiivning i bierarkins ovre nivaer och motsvarande Iydnad och foljsamhet i underliggande 
nivaer. Systemet blev omojligt i langden da utvecklingen pa frlltet inte motsvarade uppstallda 
fOrvantningar, enligt Liljequist36 I bOljan av 1970-talet fordes en intensiv samhallsdebatt om 
infiytandefragor. Denna debatt paverkade ilmehiillet och verksamheten i ett fieltal av samhal
lets sektorer, bl.a. inom utbildningssystemet, dar man principiellt tog stallning fOr ett decent
raliserat malstylt skolsystem.37 Den politiska grunden for decentralisering av utbildning ilr att 
sprida makten och oka aktorernas deltagande. Den centrala styrningen med att staten reglerar 

36 Liljequist K Skola och samhdllslItveckling Lund; Studentlitteratur sid. 6-7 
37 SOU 1985 :30 Skola for delaktighet Betankande fdin en arbetsgrupp inom 1983 ars demo
kratiberedning Stockholm; Norstedts Tryckeri AB sid. 10 
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verksarnheten overgavs till forman for en skola med stone frirum for aktoremas delaktighet i 
skolans utveek!ingsproeess. PiI de villkor oeh under de forutsattningar som staten ger ska 
skolan numera fOl'lnas oeh ta sitt ilUleluill av dem som arbetar dar. Dagens utbildningspoli
tiska diskussion handlar bade om, oeh i sa fall hur, utbildningssystemet ska framja okad de
mokrati oehjamstalldhet samt tragor som ror den stora demokratins eentraliserade miilsatt
ning kontra den !ilia demokratins deeentl'aliserade prineiper.38 

Det ar statens uppgift att formulera skolans nationella mal, dessa anges i de statliga styrdo
kumenten t.ex. skollagen, laroplanema, kursplanellla oeh andra skolforfattningstexter. I de 
statliga forordningallla fOr skolan markeras tydligt att verksarnheten ska utformas i overens
stammelse med grundIaggande demokratiska varderingar. Skollagen slar fast att "del offellt/iga 
sko/viiselldel vi/ar pii demokratills crI/lid. Verksamlletell i skolall ska 1I1/0'lIIoS; overellsstamme/se med 
grlllldUiggallde demokratiska vlirderillgar Oell l'ar Dcll ell SOIll verkar i skolall skaJriimja aklll;ugelljOr varje 

lIIiilllliskas egellvlirde ... ,']9 I skolkommittens delbet1inkande menar man att elevellla ska ha infly
tande i skolan, darfOr att det ar en mansklig rattighet. I ratten att ta inflytande oeh vara delak
tig ingar att vara sedd oeh att bli respekterad. Den ratten betyder nagot i sig sjalv, oavsett om 
elevellla Iyekas utveekla kunskap ell er tar ovning i demokrati .40 FN:s deklaration om mansk
liga rattigheter oeh konventionen om bamets rattigheter ar exempel pa intelllationella grund
dokument som genomsyrar svensk skollag oeh skolans laroplaner. Prineipiellt innebar demo
krati jamstalldhet fOr alia manniskor, pa alia nivaer oeh i alia situationer. DarfOr ar de 
"manskliga rattighetellla", vilka just fi'amhaver jamstalldheten oeh alia manniskors lika varde, 
en av de viktigaste ingrediensellla i demokratin.41 

Dagens Iaroplaner betonar elevemas inflytande over undervisningens upplaggning oeh in
nehall. Elevinflytande har inte alltid an setts sjalvklalt oeh synen pa detta har sueeessivt fOr
andrats. Forutsattningarna for denna forandring har kontinuerligt uppmarksammats under de 
sista 20-25 aren oeh finns dokumenterade bl.a. i statens offentliga utredningar samt olika rap
pOIter vilka forekomsten av elevinflytande samt uppfattningar om elevers reella inflytande. 
1985 kom ett betankande tran demokratiberedningen med delvis ny inriktning. Skolstyrelserna 
skulle sa langt som moj!igt delegera beslut till brukarna. Ratten till sanU'ad reglerades centra It, 
men formerna skulle formuleras lokalt. I propositionen Aktivt jolkstyre utveeklades tanken pa 
brukarinflytande; man ansag att detta borde fordjupas ytterligare.42 Resultatet ledde till en 
omfattande reglering av skolans samverkansformer. Grundskoleforordningen utokades med 
foreskrifter om arbetsenhets-, klass- oeh elevvardskonferenser samt klassnid, dessutom fOre
skrev man elevmedverkan i arbetsmiljoarbetet. 

Detaljregleringen av skolan samverkansformer upphOrde i bOljan av I 990-talet till forman 
for den lokala skolans mojligheter att sjalva fll1lJa former for elev- oeh foraldrainflytande. 
Klassradet skulle dock behallas som obligatorisk samverkansform oeh utgora basen i skolans 
demokratiska system. "Diir lar elevema deltll i ell delllokralisk process och IIlova reellt ;1If/ylallde over sill 

arhelssilllal;oll. Diirllled liiggs grllllllell lor elevemas delakl;ghel ; skolalls besllllsprocesser" .. ... 43 I dag 
anger styrdokumenten aven ramarna fOr skolans fi'iutrymme, d.v .s. utrymmet dar kommunen, 
personal oeh elever kan bestamma om verksarnhetens organisation, undervisningens innehiill 

38 Englund, T (red.) (1997) Utbildningspolitiskt syste1l1skifte HLS fOrlag sid. sid 105 
39 Utbildningsvasendets forfattningsboeker, Skolans folfattningar (1997/98) Stockholm; Nor
stedts Tryekeri AB I kap § 2 
40 SOU 1996:22 sid. 21 
41 Bratt B et.al sid. 132 
42 Regeringens propsition 1986/87:91 Aktivt jolkstyre 
43 Regeringens proposition 1990/91: liS 0111 vissa skollagsjragor Stockholm; Gotab 
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samt upplaggning44 Alla beslut som ror skolans arbete ska fattas pi! lagsta mojliga nivi\45 
Personal en ska i samarbete med eleverna, dels formulera undervisningsmal med utgangspunkt 
i de nationella dokumenten, dels utveckla innehall och metoder for att forverkliga de uppsatta 
malen. Elevinflytande over skolarbetet har betydelse for effektiv inlarning, skriver skolkom
mitten. Kunskapsarbete ar en skapande process och den som skapar maste vara delaktig i pro
cessen, elevers larande ar beroende av att de har inflytande over sin egen kunskapsprocess46 

Deras engagemang i och ansvar for skolarbetet ar avgorande villkor for en effektiv inlarning. 
Endast de elever som kanner att en arbetsuppgift ar meningsfull och att det ar mojligt att pa
verka arbetsuppgiftens innehftll och utforande, kan forvantas gora sitt basta.47 

Utgangspunkten for elevernas inflytande i skolan ar alltsa skollagens stadgande att det of
fentliga skolvasendets verksamhet ska utformas i overensstiimmelse med grundlaggande de
mokratiska varderingar, men skolan maste aven i praktiken visa vad demokrati ar. Ett satt att 
formedla demokratiska varderingar ar givetvis att anvanda ett demokratiskt arbetssatt. Om 
skolan aktivt ska paverka eleverna att omfatta demokratiskt synsatt och forhallningssatt maste 
skolarbetet ordnas enligt demokratiska principer. En skola for demokrati maste i sina arbets
fOlmer och beslutsprocesser sjalv vara demokratisk.48 Demokratisk fostran och social utveck
ling forutsatter att eleverna far tillfallen till medinflytande over sin dagliga situation och att de 
utvecklar sin egen fonnaga att ta ansvar. "Del lir illle lilIrlickligl all i lII,dervisllillgelljOrmedla kllll
skap Dill grlludliiggaude demokratiska varderillgar. Ulll/ervisllillgell ska bedrivas ; demokraliska (lThels/ormer 

oclt jOrberedll elevema jOr all aklivl delta i samltlillslivel,,49 De demokratiska principerna att kunna 
paverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever har ratt till inflytande, 
detta kan inte forhandlas bort ell er tas upp som overkurs utan ar en forutsattning for arbetet 
som pagar i skolan. Den kunskapsmassiga och sociala utvecklingen forutsatter att eleverna tar 
ett allt stone ansvar fOr det egna arbetet och skolmiljon, samt att de far ett reellt inflytande 
over utbildningens utfornming.50 "Skolall ska aklivl oclt medvelel paverka oclt stimlllera elevema 1111 

om/alia VaT' samhiilles gemensflmma viirderillgar Oc/I Idla (tem koltlma tillullryck i praktisk vort/agUg haud

lillg", skriver nya laroplanen 51 Elevel11a ska bl.a. visa tolerans, empati och social forstaelse for 
andra manniskors situation. En sadan malsattning staller krav pa att eleverna far konkreta erfa
renheter av att ta ansvar, samt att de far utiiva inflytande och medbestammande pa en arena 
som bygger pa demokratiska principer. Elevers inflytande over sitt eget larande ar inget 
individuellt projekt, utan en kommunikation med omvarlden. Elever kan inte praktisera de
mokrati pa egen hand. Darfor handlar demokratisk fostran om att bade kunna ta hansyn till 
andra, samt gora gemensam sak med andra manniskor. Gruppen blir alltsa ett viktigt forum for 
elevinflytande. I skolan ar det av betydelse att tillgodose bade enskilda elevers ratt till infly-

44 SOU 1996:22 sid. 55 
45 Utbildningsdepaltementet 1994 tirs ldroplanfor del obligaloriska utbildningsvdsendet 
LPO- 94 s. 3 
46 SOU 1996: 22 sid. 24 
47 Prop. 88/89:4 Skolans utveckling och styrning 
48 Prop. 88/89 Skolans utveckling och styrning 
49 Utbildningsdepaltementet 1994 tirs idroplan for det obligatoriska utbildningsvdsendet 
LPO - 94 sid. 6-7 
50 Utbildningsdepaltementet 1994 tirs ldroplanerfor det obligatoriska utbildningsvdsendet 
sid.13 
51 Utbildningsdepaltementet 1994 clrs ldroplan jor del obligaloriska ulbildningsvdsendet 
LPO - 94 sid. 12 
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tande och gruppens uppfattningar och beslut. Den enskilda eleven ska ha ratt att ta stallning 
till, ta avstand fi'an ell er instanuna i gruppens uppfattningar och bes1ut.52 

I malen fOr Norrkopings kommun 1998 slas fast att barn och unga i all verksamhet ska ra 
en inskolning i demokratiska bes1utsprocesser, ha infiytande over och ta ansvar for sitt Hirande 
och sin larande miljo. Skolans verksamhet ska anpassas sa att barn och unga kanner lust att 
lara och att deras ratt och mojligheter att na malen for utbildningen tillgodoses.53 Barn och 
unga ar viktiga aktorer i skolverksamheten och ska ses som subjekt med stora reSUl'ser, skriver 
Norrkopings kommun i texten Sjufi'all1lidsbilder av lI1orgondagens liirande .54 Deras erfaren
heter och kreativitet ska tas tillvara och anvandas fOr att belysa larandet utifrlm ett barn- och 
ungdomsperspektiv. Det ar en sjalvklar utgangspunkt att barn och ungdomar villlara, utveck
las och ta ansvar for sitt kunskapande i ett meningsfullt sanunanhang. Kunskap och inflytande 
ar omsesidigt beroende av varandra och de forstarker varandra. Genom att vara delaktig i, ha 
inflytande over och ta ansvar for sitt larande och sin larandemiljo rar barn och ungdomar en 
demokratisk skolning. Nar de ar delaktiga i sitt kunskapande kan de siitta in det livslanga Hi
randet i ett stOne sammanhang, och forsta att kunskapande ar viktigt fOr deras kommande liv. 
Malet ar att barn och unga ska ha kunskap om sina rattigheter och sitt eget ansvar fOr larandet 
och ha moj lighet att engagera sig i former av formellt inflytande som klassrad, elevrad och 
skolrad for att tillsammans med sina kanU'ater kunna delta i demokratiska beslutsprocesser. 55 
I den lokala arbetsplanen for skolan dar jag gjOlt min empiriska undersokning finns foljande 
text angaende skolans syn pa demokrati. "Vi vill skapa en demok:.ratisk and a genom att 
- utveckla en gemensam grundsyn. 
- ha gemensamma grundregler. 
- arbeta aldersblandat. 
- medbestammande rar rada sa langt som mojligt. 
- ge vatje individ mojlighet till en positiv och allsidig utveckling. 
-Iara oss att kritiskt granska och ifi·agasatta.,,56 

3.3 Bamet som akttir 

Synen pa barnet som aktivt subjekt ar ett viktigt perspektiv fOr min uppsats, liksom att den har 
ett barnperspektiv. Att forsta barns standpunkt i tillvaron ar centralt i ett barnperspektiv och 
det uttrycks av forskare efter observationer eller genom samtal med barn. 57 Barns livsvarld 
beskrivs genom information fran barn. I informationen representerar barnen sig sjalva och sina 
egna villkor. Barnens tankar ses som rationella i forhiillande till hur de sjalva upplevt situatio
nen. I denna typ av forskning fll1lls ett centralt dilemma. Barnens roster kommer fram via en 
vuxen, forskningsresultatet blir de vuxnas tolkning av vad barndom ar. Betydelsen av att ha ett 

52 SOU 1996:22 sid 23 
53 Mal for Norrkopings kommun 1998 (antagna av kommunfullmaktige den 30 oktober 1997) 
sid 15-16. 
54 Den politiska samradsgruppen och politiska ledningsgruppen fick kommunstyrelsens upp
drag att formulera framtidsbilder for verksamheterna bland barn och unga. Resultatet fil1l1s i 
texten Sjufi'all1lidsbilder av morgondagens liirande, noten avser sid. 5-7 
55 Norrkopings Konunun, Sjufi'amlidsbilder av morgondagens liirande 
56 Lokal arbetsplan; viirdegrund for stor-ae 
57 Torstensson-Ed, T Barns livsviigar genom daghem och skola Linkoping; Lj Foto & Mon
tage sid. 11 
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barnperspektiv har betonats av flera forskare. Begreppet barndom kan konstrueras pa manga 
olika satt, beroende av vem som defmierar innehallet. Utifran vilket perspektiv ser man? Tids
perspektiv, kultur och samhalle ar exempel pa faktorer som paverkar synen pa vad barndom 
ar. Konstruktionen ar ett fenomen och begreppet barndom ar en konstruktionsmodell. Utifran 
ett socialkonstruktivistiskt perspektiv betonar barndomsforskning barnens egen kultur, och for 
in sarnhallet i barnens liv. Barnens egen aktivitet, kreativitet, klmskap samt sociala positioner 
Iyfts fram och sammanhang bet on as. Barnen utvecklas i samverkan med andra och man menar 
att barnen konstruerar sina egna liv, och samtidigt iiven livet fOr manniskor omkring dem och 
i samhallet58 Man maste se malmiskan i ett sammanhang dar det fmns ett samspel mellan 
individ, sammanhang och tid. Miinniskan har, som jag ser det, egna intentioneI'. Bon kanner, 
tanker och handlar i samspel med sin omvarld. Bon har moj!igheter till egna val samt formaga 
att reflektera over sig sjalv. 

Den engelske antropologen Allison James har skrivit boken Childhood Identities utifran 
perspektivet att barn ar kollektiva aktorer som formas av gruppen och sarnhallet. Barnens ses 
som individer med olika social a, etniska och kulturella erfarenheter vilka paverkar barnens 
forstaelse av sin omgivning. James menar att balllens olika positioner och relationer i en 
grupp tolkas utifran kulturella konventioner i samhallet, inom en specifik institutionell kon
text samt inom gruppen. I boken redogor fOrfattaren fOr en undersokning som genomfordes i 
skolmiljo under cirka ett ar. Studiens syfte ar att belysa barnens perspektiv. James anvander 
deltagandeobservation som metod for sin empiriska studie; hon har intervjuat och samtalat 
med barn och vuxna. I forskningsresultaten belyser hon hur kulturer produceras och reprodu
ceras inom barngruppen. Ballls positioner ar olika p.g.a. deras sociala, etniska och kulturella 
erfarenheter. lames Iyfter fi'am betydelsen av insikt och forstaelse for de faktorer som styr 
barns sociala !iv. Bon stall er fragor om hur fOrestallning om normalitet och avvikelse konstru
eras och rekonstrueras i balllgruppen. Bon diskuterar ocksa hur influerade dessa fOre
stallllillgar ar av samhallets Ilormer och varderillgar, vilka fOrmedlas av oss vuxna. Ellligt for
fattaren har barnets alder betydelse fOr sociala relationer. Vad gruppen forkastar eller accepte
rar forandras i olika aldrar. James villlyfta fi'am de premisser som formar barnens sociala re
lationer samt konsekvensellla som den enskilda individen utsiitts fOr om han/hon bryter mot 
de sociala normer som accepteras inom gruppen59 

Skolan kan ses som en arena dar den enskilde individen moter andra miilmiskor. Pa arenan 
provas det miinskliga samspelets granser och regelbundenheter. Det ar i det nara samspelet 
man kan uttlycka vilka forviintningar man har pa varandras sociala roller. Socialt samspel ska
pas i det dagliga flodet av moten. Samhiillet och sociala institutioner existerar inte isolerade 
fi'an individers handlanden, utan de skapas, reproduceras och uppratthalls i det dagliga livet. 
A yen om det dagliga livet kan te sig flytande och sporadiskt, praglas den sociala interaktionen 
av stor regelbundenhet och aterkommande monster, menar den engelske sociologen Anthony 
Giddens.60 Vardagens handlingar far darfOr langtgaende konsekvenser som ~alper till att 
reproducera samhallet. I boken Constitution ofSoceity Outline a TheO/y ofStructuration re
dogor Giddens for sina tankar bakom struktureringsteorin. Teorin bygger pa ett centra It anta
gande om manniskans fOrmaga att reflektera samt reglera sina handlingar. Med teorin viII 
Giddens overblygga olika samhiillsteorier, dels de som ser samhallet som styIt av individens 

58 James, A och Prout, A (Eds) (1990) Constructing and Reconstructing Childhood Contem
poraly Issues in the Sociological Study of Childhood London; the Falmers Press sid. 4 
59 J ames, A sid. 179 ff 
60 Mansson, P (red.) (1995) Moderna sa1l1hiillsteorier, traditioner, riktningar, teoretiker 
S1I1edjebacken; Raben Prisma sid. 398 
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handlande, dels de som ser malmiskan som styrd av yttre samhallsstrukturer. I teorin feirenas 
de bada synsallen oeh kopplingar gors mellan makro- oeh mikroperspektiv utan all han an
vander just dessa begrepp. 

Reflexivitet ar ell viktigt begrepp i struktureringsteorin. Begreppet skiljer det soeiala fhin 
det biologiska oeh Iyfter fram manniskan som en aktor med avsikter oeh intentioner. Hon kan 
avlyssna sin omgivning oeh argumentera fOr sina handlingar. Hon styr medvetet sina hand
lingar, - ofta sker det rutinmassigt. Giddens ser manniskans utveekling som en process dar 
identiteten standigt konstrueras oeh rekonstrueras i det dagliga soeiala livet. Individen ar alltid 
involverad i soeialt samspel. Identiteten ar knuten till ell antal olika soeiala kontexter; mellan 
individema i dessa films olika relationer oeh positioner. Bilden av skolan feirandras beroende 
pa vem som ser; elevperspektivet pa livet i skolan ar sannolikt 31morlunda an den vuxnes. I ell 
soeialkonstruktivistiskt perspektiv ar identiteten knuten till olika miljoer. Skolan ar en viktig 
sadan. Manniskan handlingar innehaller bade mojligheter oeh begransningar all paverka oeh 
feirandra soeiala skeenden. Under ungdomstiden provas granser feir malllliskans samvaro. In
dividen okar sin personliga frihet oeh stalls infeir feirvantningar om all kUlma agera sjalvstan
digt. Sjalvstandigheten gall er bade mot vuxna oeh mot kamratgruppen.61 

Vardagens f10de av soeiala moten ar relaterade till mer overgripande soeiala oeh kulturella 
proeesser. Det gar inte all redueera makroproeesser till mikroproeesser, snarare ar det sa all 
makro- oeh mikroproeesser ar oskiljbara oeh sammankopplade pa ell komplext sail. Giddens 
anvander dels begreppet social integration, dvs. den soeiala interaktion som involverar kon
kreta soeiala moten ansikte-mot-ansikte, oeh som bidrar till all utveekla regelbundna soeiala 
monster, dels system integration d.v.s. handlingsmonster utstraekta i tid oeh rum som bildar 
mer ell er mindre bestandiga institutionella monster. Strukturer oeh system knyts samman oeh 
ger form at individuella soeiala handlingar, vilket i feirlangningen leder till reproduktion av so
eiala system.62 

I min forskningsoversikt har jag Iyft fram olika synsall pa demokratibegreppet. En formal is
tisk syn pa demokrati har sill fokus pa de beslutande organen oeh olika former fOr demokrati 
betonas. I den funktionella synen pa demokrati anses funktionen vara viktigare an fOlmen. 
Della synsart fokuserar pa demokratins innehall oeh funktion; det viktiga ar i vilken grad man
niskorna i praktiken kan paverka oeh ha inflytande. Spanningsfaltet mellan kollektivet oeh 
den enskilde har diskuterats i ovanstaende text. Demokratibegreppet har en historisk koppling 
till den "stora demokratin" med en samhallseentrerad, kollektiv tolkning med stark tro pa 
institutionell auktoritet. En feirskjutning har numera skell mot den "Iilla demokratins" synsall 
med deeentralisering oeh individeentrering i fokus . Giddens, Sayed oeh Raftegard Iyfter fram 
betydelsen av kommunikation oeh feirhandlingar, dels mellan olika aktorer dels mellan olika 
nivaer i ell system. Det finns en koppling mellan manniskors vardagliga moten oeh rutiner 
samt l'eproduktionen av samhallets institutionel', menar Giddens. I systemet fums hela tiden 
kopplingal' mellan mikro- oeh makroniva. 

I skolan ska de unga lara sig art fungera i demokratiska proeesser oeh tl'anas i demokratiska 
fardigheter, art bereda beslut oeh delta i beslutsfartande. Elevinflytande kan inte ses som en 
isolerad feil'eteelse utan den ar djupt integrerad med i stOl1 sell all verksamhet i utbildningssys
teme!: de statliga oeh kommunala maldokumentens styrning, den enskilda skolans overgri
pande organisation oeh i/ll'iktning samt undervisningsfol'mer. Om man gel' fol'mella garantiel' 
fOr elever ska bli hol'da i i skilda skolfi'agor, sa sager man art eleverna klarar art ta ansvar. En 
sadan hallning rar konsekvenser i skolans verksamhet. Jag viii beskriva demokrati som en 

61 Mansson sid. 400 f 
62 Mansson sid. 402-403 
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stiindigt pagaende process, vilken utspelar sig pa en arena med olika aktorer. Processens UUle
hall ar avgorande for demokratins vidarelltveckling och den speglar i viI ken grad aktorema har 
reellt inflytande over sin situation. I kommunikationen mellan arenans aktorer utvecklas klln
skap om demokratins ilUlehi'tll och form. Pa sa salt blir den demokratiska processen dynamisk 
och fOranderlig. 
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4. ELEVER OM DEMOKRATI. 

"Om IIIUIl viiljer ell hUIIlUIl;st;sk 

mii,,"iskosYII ocll ell demokratiskt 
orltdllllillgssiill, blir lIIal oclt 
/iirdrihtllillg gnllska IIppellbara .... " 63 

I det kommande kapitlet redovisar jag elevemas svar med utgimgspunkt i uppsatsens fi'iige
stallningar. Jag bihjar med en miljobeskrivning av skolan oeh ett avsnitt som beror hur ele
vema sjalva definierade begreppet demokrati. Darefter foljer olika exempel pii hur elevema 
upplever sin vardag i skolan i ett elevdemokratiskt perspektiv. Slutligen beskriver jag elever
nas syn pa klass- oeh elevnid som instrument for elevdemokrati. 

4.1 En miljobeskrivning av skolan 

Verksamheten pa den skolenhet darjag gjOlt min undersokning ar riktad mot aldrama 1-16 ar. 
Verksamheten ar under uppbyggnad oeh de aldsta elevema gar i dag i iirskurs 8 (med UIldan
tag for interkulturella klassen dar ett fatal elever gar i arskurs 9). Skolan raknas som irmer
stadsskola, den ligger i ett aldre bostadsomrade med stora gronOlmaden. Verksamheten pagar 
i tre hus. I ett hus firms tre daghemsavdelningar oeh oppen forskola med verksamhet fOr for
skolebarn. Ett hus rynuner verksamhet for sex klasser med elever fi'an forskoleklass till skolar 
5. I det tredje huset huserar tva klasser med bam i fOrskoleklass till skoliir 5, tre klasser fOr 
elever i skoliir 6-8, tvii klasser skolar 6 oeh 7 med profilinriktning mot orkesterspel, samt en 
interkulturell klass med elever i skobir 7_9.64 I alla delar av skolans verksamhet arbetar ele
vema i aldersblandade grupper/klasser; wldantaget ar klassema med inriktning mot orkester
spe!. Den nya laroplanen ger utrymme for att valje skola ska kunna utforma sin egen verk
samhet i enlighet med de lokala forutsattningarna. Att arbeta i aldersintegrerade grupper ar 
tamligen nytt vad galler ungdomar i aldem 12-14 iir. Aven arbetsordningen pa skolan ar i ny
danande oeh man konstruerar en mer demokratisk arbetsordning, enligt personalen. Ett av 
malen med arbetssattet ar att ge elevema tid for eget arbete i sa stor omfattning som mojligt, 
samt stor valfrihet vad galler arbetsmetoder. Man soker nya arbetsformer, personalen lagger 
ned myeket tid pa diskussioner oeh planering. InsHillningen ar positiv men stamningen praglas 
av standig tidspress. 65 

Jag gjorde min undersokning bland ungdomama i skolar 6-8. De har sina lokaler i en gam
mal hogstadieskola, en nedsliten funktionalistiskt inspirerad byggnad i vitt tege!. Skolan var 
tidigare nedlagd pa grund av omradets liiga elevantal, men den "dammades av" oeh ateltogs i 
bruk lasaret 1996-97, da den aktuella enhetens lokaler inte langre raekte till. Elevema har inga 
skap vilket armars ar vanligt i hogstadieskolor. Istallet bar de "hemklassrum", dar de arbetar 
tillsammans i grupper. Allt material som behovs firms i en personlig box, som eleven bar med 
sig mellan olika lektioner. Konidorerna ar langa oeh delas av med hjalp av skarmar som nagra 

63 Ferm Cluister (1993) Demokrati i praktiken Stockholm; Runa Forlag sid. 58 
64 Den interkulturella klassen bestar av flykting- eller invandrarungdomar som tidigare har 
deltagit i myeket begransad skolundervisning i sitt hemland. 
65 Bendroth- Karlsson (1997) Barn och demokrati - ell andra pill sid. 9 
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elever tillverkat pa slOjden; dessa avgransar utrymmet lite graml. I de uhymmen som skar
marna skapar finns bord och stolar som eleverna sjalva malat om. Slitaget ar omfattande, en 
renovering av byggnaden kommer i gang fOrst under hostterminen 1998. I anslutning till sko
lan finns en foreningsdriven fritidsgard, dar ungdomarna kan traffas pa rasterna och fritiden. 
Dar finns cafeteria och mojlighet att spela bl.a. biljard, pingis och innebandy. Skolgarden ar 
asfaiterad med en lekpark for de mindre barnen, olika bollrutor samt nagra basketkorgal'. As
falten har punktvis brutits upp och buskar planterats, men dessa ar till stor del avbrutna san
nolikt genom lek och spring. 

I klassrummet ar rorigt. Anvanda papper ligger hopknolade pa golvet tillsammans med 
oanvanda papper som dragits ned fran hyllor och sedan blivit kvarliggande. Pennor utan iden
tifierbar agare ligger utslangda blandade med omkullvaita schackpjasel'. Golvet ar fullt av res
ter fi'an anvant suddgununi och damm. Vaggarna fOrefaller vara tomma. Nagra av bamens 
egna alster firms uppsatta sporadiskt; dessa har passepmtout som ram. Tva bilder films upp
satta med sanuna haftstift, sa att den ena bilden skymmer den andra. En idolbild av "Aqua" 
fums i centrum pa ena anslagstavlan, vilken i ovrigt ar preparerad med blyeltsklotter. Tre 
skannredovisningar fi'an "tema arbete" films uppsatta hogst upp over bockema i en bokhylla. I 
bokhylloma finns olika typer av laromedel. Bland bocker och parmar ligger gamla tidningar, 
paboljade elevarbeten och papper inklamda tillsammans med nagra valtuggade tuggummin. 
Elevema bar olika langd, nagon upp emot 1,70 meter nagon arman ar betydligt kol1are, kanske 
1,50 meter - anda har moblema i rummet salnrna hojd. Arbetsborden lir placerade i fern gl'Up
per. Elevema har av personalen utplacerats yid olika platsel'. Flickoma bildar minoritet i klas
sen, i klassrulllillet ar de placerade i en egen grupp. Borden ar ganska fulla av blyel1sklotter 
och stolsitsarna saknar bitvis stora flisol'. I fonstren star flera av elevemas personliga boxar 
och kl'Ukor utan vaxter, kanhanda ska et! vaxtprojekt stal1as inom kOlt? Klassens forbruk
ningsmaterial finns inlast i ett glasskap. Whiteboardtavlan ar till stor del fYlld av skriftlig in
formation till elevema. 

4.2 Ungdomar definieJ'ar demokrati. 

Fleltalet av elevema definierade begreppet demokrati som att det ar liktydigt med att be
stamma, ibland att man bestammer tillsammans men ofta att elevema bestanunel'. Ett ratal ele
ver kunde inte ails defmiera begreppet, dessa elever upplevde saledes inte heller at! demokrati 
i skolvardagen hade nagon betydelse. Nagon av eleverna hade funderat lite mer over be
tydelsen av demokrati. 
~ "Vet dll vad demokrati tir? 
- Del ar .... 11lI1l, det bero! pa vi/kell demokrati IIlUIl flllViiJlder. Del ar (11( alia far viilja vad 111011 tycker, eller llel 
!ir vad domflestn tycker pa skolall. Mell alia har ell clums aff sliga vad mall tycker. 
-/fr det viktigt med demokrati? 
-Ja 
- Varfor det? 
- Al/lwrs blir det diktatur. 
- Diktatur, /lIIr skulle dll beskriva det? 
- Del lir omllirarllfl skulle ga omkrillg Qcll saga vad JIlall skulle gorn. Sellllu;ste mall gorn sam dell sager ocll 
illte Ita migra egnfl lallkar eller Ilal. 
- Mell Ill/ tycker dll aff (lil/a eglla tal/kar far kOlllllla fram? 
- Ja da." ( 13:2 pojke 13 ar) 

De elever som kunde ge en definition av demokratibegreppet upplevde att det var betydelse
fullt med demokrati i skolarbetet. De flesta trodde ocksa att demokrati var nagot som man 
kunde, och borde, liira sig mer om i skolan. 
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4.3 Kan eleverna sjalva paverka vardagens olika situationer? 

I skolans uppdrag ingar att ge eleverna inflytande av informell karaktar. Med informellt ele
vinflytande avses elevernas mojligheter att paverka det dagliga arbetet i klassrummet och de 
egna liiroprocesserna. Yid en genomgang av intervjusvaren kan man konstatera att undervis
ningen yid den aktuella skolanlir oppen for elevernas medverkan och asikter. Eleverna anser i 
hog grad att de har inflytande over och ansvar for den egna undervisningssituationen. De 
flesta elever papekar att ansvaret lir stol1, ofta for stort. En flicka betonade yid intervjun att det 
var viktigt att ansvaret for skolarbetet delades mellan elever och personal. 
- "Vad lir viktigl met! demokrati? 
-All vi illlefar la alii allsvar, all illle alllillg IIela lidell IIlillger pa oss. Del klilllls sajobbigl da!" 
(15:2jlicka12 ar) 

Valje arbetsvecka gor eleverna en egen planering for sitt arbete tillsammans med liirarna. 
Tretton timmar av elevernas schemalagda tid valje vecka bestar av Ea (eget arbete) . Elevema 
arbetar da sjalvstandigt utifran den lIppgjorda planeringen med handledning av sina larare. 
Planeringarna ska utvarderas valje vecka i en planerings-/utvarderingsbok. Foraldrama ska 
lasa i boken och skriva sin signatur feir att visa att den blivit last. Arbetet med planeringen och 
utvarderingen lir inte he It okomplicerat, enligt eleverna. Det marks bade i intelvjuerna och 
klassradsprotokollen. 
"AIII/IOIIY sa all dejlesla IIl1gdomama pa sko/all illle vill/", plallerillgsbok,for all dellar sa myckellid. Hall 
sa all (Iejlesla illle Iyckle all del var kll/ ocll da kallmall gora del roligare. Kalles (Ilirare, mill kommelllar) 
flirs/ng vaT alllllall sklllle fa wed sig plallerillgsbokell hem Dcll IIlviirdera tinT. TOIllI1lY (Iarare, mill kommell
lar) sa allforli/drama skafa vela vad vi gor i sko/all. Hall sa ocksd all plallerillgsbokelllir vli/digl vikligfor 
domjlesla vel illle vad dom ska gora ocll da lir del bra all/", dell. Vi roslade omlllir vi ska skriva IItviir
derillgarllfl. u 66 
Under skolaret arbetar elevema liven med tre temaonuaden. Samma teman gliller for alia ele
verna pa skolenheten. Valje temaperiod omfattar cirka tio arbetsveckor. Inom valje tema ska 
sa manga linll1en som mojligt integreras med varandra . Elevema viiljer inriktning av arbete 
och arbetsmetoder utifran intresse och behov. I lliroplanen slas fast att eleverna ska ha mojlig
het att gora egna val inom skolarbetet och enligt personalen tillgodoses detta genom att man 
arbetar med temaundervisning. Det rader en piifallande stor osakerhet bland ungdomarna nlir 
det gliller planerings-, utvlirderings-, och temaarbetet. Det fria arbetssattet upplevs ibland 
frustrerande och elevema saknar ramal' feir vad de fOlvlintas planera in under ett tema ell er en 
arbetsvecka. 
- "Vem bestiimmer vad (/11 ska llira dig i skolall? 
- Ba(le jag sjlilv ocll Ilirarell .... eller ... ja dellror jag, mell jag vel fakliskl ill le. 
- Mell dlllycker all dll kall paverka vad (Ill ska llira dig? 
- la,jasl del lir /ite svarl del dlir,jag Iycker del lir jobbigl pa lIagol slillfor jag klarar illle avail plOl/era alllillg 
sjlilv. 
- Upplever dll all dll lir e/lsam i plallerillgsarbelel? 
- laa,jakliskl! .... Kalle (Ilirare) kollar jll Oc/I sa mell jag kiil/ller all jag liar 0111 OIlsvar. FOTl/I IIade llirama 
mer koll, ddjick mall mer IIjiilp ocll dom kollade IIpp. Pa bildlekliollema I.ex. bellovde mall illle llisa pii ell 
plakal vad mall skulle gora Oc/I sa .. " ( 15:5 jlicka 12 ar) 

Flera av elevema uttrycker liven osiikerhet vad giiller utvardering av den egna arbetsinsatsen. 
De ger lIttlyck for en onskan om starkare stod och handledning fran personal en. De feilvlintar 
sig en tydligare dialog med liirama bade vad galler innehall i och resultat av stlldierna. 
- "10 mell, jag Iycker all vi far la for myckel allsvar pa lIagol slill. Selljilllls del jll illgell som liar llligOIl koll 
pa vad //Ill/I gor." (15:1 jlicka 12 ar) 

66 Klassradsprotokoll 1998-03-1 7 
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Elevema har alltsa mycket schemalagd tid for sjlilvstlindigt arbete. I intervjuerna framkom
mer att ungdomarna onskar att personalen i stOne utstrackning skulle vara nlirvarande yid ar
betspassen lin de upplevs vara. Ungdomarna ger liven uttryck for koncentrationsproblem under 
arbetspassen med Ea. 
-J~·r, det /lagon/iug pli skolall som lir milldre bra, som rill skulle vilja iilldra pit? 
- Del lir IIlir vi liar Ea, dd liT de/lltislflll illgell SOIll jobbar. Alia pm/ar ocll sa ... 
- Vad Iror dll all del beror pal 
- Jag vel illte. Dom vel iute vad dam ska gorn ocll del lir lllislall illga fiiTare diir. 
- Har dll fijrsokl foriillllra silllaliollell? 
- Jag pralar vlilllled tjejema oeh liirama ... "(/1:1 Jlieka 12 ar) 

Eleverna har forsokt att komma till rlitta med situationen genom kommunikation, de pratar 
dels med varandra dels med personalen. Det arbetsslitt som tilllimpas pa skolan lir nytt bade 
for elevema och personalen, man soker sig fi·amat med olika IOsningar pa de problem som 
uppstar i vardagen. Bade elever och personal upplever att de har svart att la tiden at! rlicka till. 
- "Films del Jl(igOlltillg till viii lilll/Ta pa? 
- Jaa, liirarnfl mflste va lIleTfl lIled ocll sa, ... iblalld kOlllmer dam illte ails po lekliollerlla! 

- Jassli? 
- ... DC" ibland kall de kOllllllfl ell halvlimme/or selll. 

- Jaha? 
- Oc" "lir vi kammer lio minute! fliT sellt, sa kall vi fd ell limme kvarsittllillg,,,. till tio minuter kVflrsiftllillg 
oeh sa. 
- Har dll fiirsokl gor lIagOlllillg al tiel? 
- Jag har sagllill Kalle all dellir fel, lIIell hall sliger bara all hall oeksn har vikliga saker all gora. 
- DII giek tiirekllill Kalle oelt pralade da? 
- Ja. "( 13:5 JliekaJ3 ar) 

Elever, personal och forlildrar har tillsammans utformat de regler som galler for de lildre ele
verna pa skolan. Arbetet bOljade med at! man diskuterade fi·am et! underlag for tlinkta regler i 
klasserna. Resultatet sammanstlilldes och underlaget utformades som en enklit dar samtliga 
parter skriftligt fick ta stallning till vilka regler som skulle galla pit skolan. Reglerna slogs se
dan fast genom majoritetsbeslut.67 Yid intervjuema var eleverna oslikra pa om de gemen
samma reglema verkligen var sanktionerade i vardagsarbetet, de foref6ll osakra pa vad som 
glillde efter det at! reglema beslutades. 
- "Vi oeh liirama jiek fYlla i ell papper. 
- Vad hlillde sedall lIIed papperel? 
- Del kollade dOIll viii igellolll oeh sell sag tiom del SOIll ell roslllillg kallske ... jag vel illle . 
. FiliUS reglern" lledskrivlla ocll uppsafla ungons/alls? 
-Nej! 
- Har eleverlla I'afit med om all beslamma aI/a regler? 
- Nej, jag Iror illte all alia regler bestlims av ass. 
- Vadfdr eleverlla ,'ara lIIed Oc/I beslalllllla om? 
- Del fir mest eJlkla regler, olllman/a, ha keps OC" Stillt. Men jag vet iute /lIIr llel gdr sedalllllir lIIall /Ja, skli-
viI lied pa del diir p"pperel, dn vel jag illle vad som hiillde. 
- Vad Millder 0111 mall illlefijljer reglema? 
- Jag vel iute vad sam "tillder om mall iute fijljer reglerna. Nil vet jag barn tV(i regler, alt mall far sifta kvar 
om mall jute har gjortliixall, ocll all man far sllit/a klassrlll1lmel 0111 JIIall kOlllmer flir selll, Fasl feglerua 
gliller bara klassell, sa tiom sklllle klllllla sillllllppe lIagOIlSlallS. 
- Jaila, lIIelljilllls del regler SOIll gliller alia, hela skolall? 
- Jag vel faktiskl illle. 
- Reglema som dll vari/med oeh besllimmll, kall de skilja sigfrall alldra klasser? 
- Ja, del kall skilja sig lIIassor, Iror jag. 
- Hllr blir del tia, I.e.t. pa ell leklioll i Iyska lliir lIi kommer frail olika klasser? 
- Del blir slruligllre, bara lite klillsligare .... lIIell gliller del hlir? Mall velliksom illle vad som hlillder." (15:6 

67 TrivseJreglema films med som bilaga 2. 
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flicka 12 ar) 
Utifilin de gemensamma regler som galler i alia senareklasserna har man kompletterat med 

regler av subkaraktar i de enskilda klasserna. I den klass dar jag gjorde mina intervjuer har 
man t.ex. lost problemet med ogjorda laxor genom att eleverna rar "sitta kvar" i en timme un
der en eftermiddag valje vecka. Atgarden beslutades i ett klassrad efter att klassen tillsam
mans diskuterat problemet med ogjorda laxor. Ungdomarna har flera olika typer av lax or, om 
man inte hinner med sitt planerade skolarbete under arbetstiden i skolan faller den resterande 
planeringen ut som laxor. Utover detta kan lararna lagga in mer traditionella laxor, t.ex . 
spraklaxor. Vissa arbeten stracker sig over lang tid, t.ex. temaarbetet. Ungdomarna forvantas 
da vara klara for redovisning av sitt temaarbete pa ett utsatt datum. Hur arbetet med laxorna 
fungerat under veckan kommenteras i elevernas utvarderingsbok. Hos eleverna ftnns en utta
lad ora fOr att laxorna inte ar gjorda pa det satt som lararna forvantar. 
- "Jag klillller ofta alllllir jag Iwr gjorlmilla llixor och mill skolarbele all (Iel illle dl/ger,flir jag/ar sa 0111 i 
magell och sa, llillk om del illle dl/ger!" (13:9 Pojke 13 (ir) 
Kvarsittning som en effekt av att man inte gjOlt laxan diskuterades av flera elever yid intervju
ema. De upplevde detta som ett problem. 
- JJ] vd, klass har vi besliimt elllimmes kvursillllillg om mall iute gor [iixan. 
- Ar dl/llojdmed del besll/lel? 
- Niie, del vaT iute bra, 
- Har dl/flirsokl/orlillllra besll/lel? 
- Jag tog IIpP del po klassraf/et, men .... . dn sa dOIll all om mall "skiter" i taxan sa maste mall/a llligot straff. 
- Vem sa del? 
- Llirama, jag sa all jag ville Iw ell ilalvlimme i sllil/el. D(i sa hall all om dl/ gor laxall sa blir del illgell kvar-
sittlli/lg. 
- Vad sa klassell dti? 
- Mlmga ville ocksa slinka, nlislall alia ... me" vi lIu;ste gora taxan sa del/ar vaTa sa hOgl. 
-Sa del bestiimde [arare,,? 
- Mm" (12:6 pojke 14 tir) 

En annan regel som galler den aktuella kJassen ar att man rar stada klassmmmet om man 
konmler fOr sent tilllektionema. Enligt skoJans gemensamma trivselregler ska sena ankomster 
arbetas in, i det har fallet inarbetas tiden genom stadning av klassens gemensamma utrynunen. 
Elevernas narvaro kontrolleras yid lektionsstarten av personalen. Stadningen ingar aven som 
ett ansvarsOllU'ade for klassen och en elevgrupp arbetar kontinuerligt med stadning. Klassen ar 
uppdelad i olika grupper som har olika ansvarsomraden att skota varje vecka. Vilka ansvars
omn'tden som ska inga i arbetet har diskuterats pa kJassraden. Ansvarsonuadena roterar bland 
eleverna utifran en lista som de vuxna gjort upp. Listan ftnns i parmen med klassriidsproto
kol!. Om man inte klarat av arbetsuppgifterna som ingatt i ansvarsollU'adet rar gruppen ytterli
gare en vecka pa sig att uppvisa ett battre resultat. Jag upplevde att det fanns en krock mellan 
klassens ansvaromraden och beslutet om att den som kom fOr sent tilllektionerna skulle stada. 

Under de klassrad som jag gjorde mina observationer var ansvarsomradet stadning ett be
kymmer som diskuterades mycket. "Slii(/grl/ppell sllidar flir daligl",68 kan man lasa i klassn'tdspro
tokollen. Det var "tjejgruppen" som enligt listan var ansvarig fOr stadningen, men ingen var 
nojd med resultatet. Till en bOljan var flickorna ganska aktiva i diskussion. De lade fram olika 
argument, t.ex. att de haft stadningen ett par veckor och att de var trotta pa att stada efter 
andra som inte forefoll ta sitt enskilda ansvar for stlidningen. De ftck motargument av den ov
riga klassen, b!.a. att det var gmppens uppgift att stada och at! de ovriga klasskanuaterna inte 
hade nagon stOrre anledning att bry sig om stadningen. De skulle ta over stadansvaret nar det 
blev deras tur enligt listan. Debatten var intensiv och till slut beslutade lararen att flickoma 
skulle ha stadningen pa sitt ansvarsomrade i ytterligare en vecka, da ingen egentligen var nojd 

68 Klassnidsprotokoll J 998-02-1 0 
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med ordningen i lokalerna. Diskussionen upprepade sig ytterligare ett par veckor, med den 
skillnaden att flickorna blev alltmer passiva i debatten. Nlir de var itme pa sin fjlirde vecka 
med samma ansvarsornrade avsklirmade de sig i diskussionen. De var tysta, nagra tittade ut 
genom fdnstret med dronmlande blickar medan andra fdrstrott sluev i sina bocker. En llirar
student, som gjorde praktik i klassen, uppmlirksanm13de problemet och en hetsig diskussion 
f<iljde mellan den vuxne och klassens pojkar. Diskussionen foljdes upp med att llirarstudenten 
och flickorna tillsammans storstlidade k1assrummet, efter detta overgick stadningen till en an
nan ansvarsgrupp. Jag var fundersam pa vem som egentligen hade klassens uppdrag att st1ida 
klassrummet, ansvarsgruppen eller den/de som ani ant for sent tilllektionerna, och jag fragade 
om detta yid intelvjuerna. Eleverna forklarade att den grupp som hade stadningen som ansvar
somrade skulle kontrollera att "kvarsittarna" var pa plats samt kontrollera att de fullfoljde sitt 
uppdrag med stlidningen. De vuxna hade inte tid med det, sade man. 

Genom intervjuerna kunde jag konstatera att eleverna i ganska stor omfattning upplevde att de 
kunde styra sina raster efter egna behov och onskningar. Ibland var rasterna schemastyrda, 
t.ex . att man skulle ha idrott och halsa yid en viss tid och darfor behOvde forflytta sig till id
l'Ottshallen eller att man skulle ha en spraklektion tillsammans med elever fran andra klasser. 
UtOver den typen av aktiviteter upplevde de att rasterna var mycket flexibla. De kande sig 
nojda med utbudet av aktiviteter pa rasterna, men framforallt flickorna onskade att det skulle 
flnns flera sma utrymmen dar man kunde ga undan for att t.ex. fora samtal. 

Informationsteknologm ar numera ett viktigt pedagogiskt redskap i skolorna enligt de olika 
styrdokumenten. IT skfl IIlvecklas lill ell pedagogiskl redskap i lliramleprocessell. Dell IT-IIlrt1Slllillg SOIll 
filllls i olika verksallllleler ska sallllllllyltjas ocll i IIog grad goras lillglillgliga for bam ocll IlIIga. All verksalll

IIel ska lillgodosefIickors Oc/I pojkars bellov i lika IIog grad, .. kan man lasa i Norrkopings konmmn
fullmaktiges handlingar. 69 PiI den undersokta skolenheten disponerar varje k1ass tvil multime
diedatorer och eleverna har mojlighet att koppla upp sig till Internet. Nyttjandetiden av dato
rerna lir mycket olika for eleverna. En elev uppskattade anvandningstiden till en timme under 
innevarande skolar och hon upplevde att tiden var tillracklig for de behov hon hade. En annan 
elev uppskattade anvandningstiden till cirka 200 timmar och han ansag inte att den tiden 
rackte for de behov han haft under aret. 

Klassen har inget bokningssystem for datorerna, den elev som har behov av att anvlinda da
torn arbetar yid den. Man har ingen tidsbegransnmg for arbetspassen, om nagon annan elev 
viII ha mojlighet att arbeta yid datorn sager haWhon till och rar ovel1a arbetsmojligheten nar 
den fdrstnanmde eleven slutfdt1 sitt arbete. De flesta eleverna anvander framfdrallt ordbe
handlingsprogrammet, men aven spel och ritprogram anvands. I klassen utgor flickorna som 
sagt mmoritet. I intervjuerna framkom flickornas irritation over att de inte flck tillgang till da
torerna i sanmla utstrackning som pojkarna. De hade kant sig missnojda och diskuterat pro
blemet med klassens llirare. De vuxna beslutades da att den ena datorn i forsta hand skulle 
vara "tjejernas", d.v.s. om nagon av flickorna behovde datom for sitt arbete tick de anvlinda 
den aven om den red an var upptagen av nagon pojke. 
- "Hllr lIIyckellid IIl1geJlir Iwr dll jobbal vid dalom del IIlir llisarel? 
- OJ, (ftliss) .. ell lilllllle. 
- Tycker dll all dell lillllllell lir lillrlicklig for dig? 
-la 
- Vad beror (Iel pa? ... AII dll illle Iycker all del lir roligl, eller ..... ? 

69 Utdrag ur konununfullmaktiges handlitlgar 1997 lu'. 116, avsedda for verksamhet inom kdn 
City och Oster avseende delmal barn och unga. 
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-Mm 
- Om dll viII nuvaudn dator" iilllw mer. HlIr gor dll dd? 
- Gdr och sliller mig vid dalom. 
- "j'r del/or alllli l/ar ell tjejdalor IIII? 
-Mm 
- Mell fori/I dd ? 
- Dd allvlillde jag altlrig dalOm, for del var jiillll ellmassa killar dlir? 
- Gjorde dllllagol al del? 
- Ja, jag pralade med Kalle (Ilirare) och sell jick vi tjejdalom ". (/4:11 flicka 13 ar) 

Flickorna berattade i intervjuema att de hade begransad kunskap om hur datorema fungerade 
samt pa vilket satt man kunde anvanda dem i skolarbetet. De gay uttryck fOr en kansla av att 
inte vaga anvanda datorema och de avstod hellre fran att anvanda dem an att avslOjade sin 
okunnighet. Yid tiden for mina intervjuer var "tjejdatom" trasig, vilket medforde vissa pro
blem for flickoma. Ingen forefoll dock ha funderat over hur nyttjandetiden skulle fordelas av 
den dator som fortfarande fungerade. 
- "HIIT ofta har dll nllvlillt dator" det hlir liisaret? 
- Jag allvlillder aldrig dalom . ... forreslell jag har allvlilll dell ell par glillger och lekl, jag mellar rital och sa. 
- Varflir IIll1y/tjaT dll ;Jlle da/oreTlla meTa? 
- Tjejdalom iir somler, om jag sklllle allviillda dell som jillllS sa sklllle slikerl killama siiga all jag gor /el och 
sa. 
- Skulle (Ill flllviillda dato'II mera Ol1ll1lflll skI/lie klllllla la bOTf alia sallfl risker? 
- Jaa, da sklllle jag skriva ............ verkligell skrival" (17:11 flick a 14 ar) 

Pojkama upplevde inte att klassens datorer skapade nagra problem. De ansag att datorerna 
fanns tillgangliga i den man de behovde arbeta yid demo Det var endast i slutet av de olika te
maperioderna som problem uppstod, nar manga elever skulle renskriva och slutfOra sina olika 
temaarbeten. 

En ombyggnad av den aktuella skolbyggnaden planeras under kommande skolar. Detta upp
marksarnnlades yid ett mote for Demokratiprojektets ledningsgrupp. "Reklor beriillar all skolall 
ska byggas om och all 11011 ska Irlil/a kommllllellS persollal och arkilekler. Pa molel vlickles/ragall 0111 illle 
eleverllfl kllllde komma ill mer okfivl pa planer/lIgss/adiel. DIi sklllle Men 0111 "Framtidells skola" kllllllfl ha 
eI/aIlS allforverkliglls. Reklor lovade all llisklllera/ragallmed persollalell pa Ombygglladskolllorel 0111 del var 
gellomforbarl all elevema klllllle lIIola och plallera liIIsalllmalls med arkiteklell". 70 I intervjuerna fragade 
jag elevema vad de tyckte om skolmiljon och om de deltagit aktivt i ombyggnadsplanerna. 
- "Jag Iycker om dell hlir skolall, delllir gamlllal och jag Iycker om bygglladell. 
- Sklllle dll ,'ilja forlilldra lIagolllillg? 
- Ja, allllIQII illle bygger 0111 NO-salell . Jag och milia kompisar Iycker myckel om dell salell, vi silter lIIyckel 
diir oell pra/ar. Fast del liT sa slitel ddr sa dom maste reparera. 
- Har dll/ralllforl dilla osikler Iillllagoll? 
- Nej, jag vel illle vem jag ska vlillda mig liII. 
- Disklllerar lIi olllbygglladell pa klassradell? 
- Vi har jll haft c/ulIIsell, men def har IlIfe bUvil av. Vi har Illest pralat om vart klassrllm ocll sa ... " (15:10 
flicka 12 ar) 

Elevema fick mojlighet att delta i processen med ombyggnationen. Arkitekten deltog bJ.a. i 
moten med klassradet och ungdomama fick ta del av ritningar samt fundera pa Hirgval och in
redning av klassens gemensamma uhymmen. Klassen delades in i grupper med olika arbets
uppgifter, dar valje grupp mera fordjupat skulle arbeta fram forslag till arkitekten. 
- "Vi ska bygga 0111 oc/l sa, da /ar vi I/ya lIIobler. Vi har pralalllled arkileklell. Arkileklell /lar varillller! I/lir vi 
/lar ha/l klassrad. 
- Har dlll/agra lal/kar pa olllbyggl/adell, IlIIr dll sklllle vilja all del blev? 
- Ja, vi /lar pralal i gmpper oc/l sell pralal 0111 del po klassradel. Arkileklel/ /lar visal ritllillgell, vi ska riva lIer 
ell vligg oc/l sa .. ". (16:10 flickll 12 ar) 

70 Protokoll fran ledningsgruppen 1997-12-10 
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Arbetet i grupperna gick emelleltid ganska trogt, enligt eleverna. En faktor som ofta aterkom 
yid intervjuerna var bristen pa tid. Ungdomarna upplevde att det var svart att hitta tid, Lex. for 
att motas i gruppen, fOr att diskutera fram olika forslag samt fOr praktiskt arbete. 
- "PratnT Ili om atl skolall ska byggas om? 
- Ja, viJick vara lIled Qcll besliimma. Mell del blev illte sa myckel, diirfor del var inga som ville direkt gora 
del. El/er vi sklll/efa beSliimma mob/er till v/lTl klassrul1l, lIlell de som skulle gora del lIe gjorde illgelllillg. 
Alia i klassell var i olika grupper. 
- Mell del har al/tsa illle blivit lIagOlllillg av del. Varjiir del? 
- Nej,jiir all vi Iwr allllal oekso all gora. 
- Sklllle lIi 110 beilovlmera lid Iror dll, eller ... ? 
- Ja,jiir vi har jll salla hlir lemaarbelell oeh del Itllisle bli kiarl oeh ... 
- Har jagfatlal ,lilt allllifiir vara lIIed all besliimma 0111 ombygglladelll1lell .. 
- Ja, men 1111 tiT del for sellt. 

- Nil lir del jiir senl? 
-Mm 
- Men lIi hade ell mojlighelmell1/{1I111 illle med del alllsa,jiir all del var sa myekel allllal skolarbele? 
- Ja, en del ville jll illle jobba i gruppema .... del blir s;;kerl bra del som blir." (/2:9 pojke 14 or) 

Jag kunde inte hitta nagot klassradsprotokoll dar man tagit beslut pa att klassen skulle delta i 
planeringsarbetet rued ombyggnationen. I flera intervjuer framkom att denna arbetsuppgift 
alagts dem av de vuxna och att eleverna inte riktigt kande sig forberedda att arbeta med des sa 
fragor. Aven i denna fraga upplever jag en osakerhet bland ungdomarna. De ar osakra pa vad 
som fOrvantas av dem och de saknar handledning av de vuxna. 

Sammanfattningsvis kan man saga att eleverna till viss del upplever att de har informellt infly
tande i skolan. De har mojlighet att vara delaktiga och kan paverka sitt vardagsliv i skolan, 
bade som enskilda individer och som grupp. Eleverna Iyfte dock fram svarigheter i kommuni
kationen med de vuxna. Eleverna fOlvantas vara aktiva och engagerade i sitt skolarbete. De 
har ansvar for planering och utvardering av sitt arbete och de forviintas kunna integrera ett 
fleltal amnen med varandra i olika typer av temaarbete. Undervisningen ar oppen fOr deras 
asikter och medverkan, men ansvaret upplevs vara for stOlt. De har frihet, men kanner sig 
vilsna i sitt kunskapssokande. Det finns spraklig kommunikation bade mellan elevel1la och 
ruellan elever och larare och ungdomarna upplever att det finns mojlighet till forandring om 
man skulle vilja forandra nagonting. De uttrycker dock en onskan om att la en djupare dialog 
med skolans personal vad galler kWlskapsprocessen. De ar osakra pa de vuxnas fOlvantningar 
och pa resultatet av det skolarbete som de presterar. Eleverna har mycket tid till fOrfogande 
for sjalvstandigt arbete, men kanner sig tveksamma och osakra pli hur de ska disponera den. 

Reglerna har konstruerats gemensamt mellan de olika aktorel1la, men elevel1la uttrycker 
tveksamhet till om de gemensamma trivselreglerna verkligen ar forankrade i skolans var
dagsarbete. Underordnande regler har uppstatt for att komma till ratta med de problem som 
uppstar i gruppen, i det har fallet illustreras de med vad soru hander omliixorna forblir 
ogjorda ell er om man inte pas sal' tiden. Aven har Iyfter elevel1la fram problemmed kommuni
kationen med de vuxna vilka ibland tar over debatten och helt enkelt sjiilva beslutar i olika 
fragor, Lex. hur lling tid eleverna ska "sitta kvar". Pa den aktuella skolan finns en stor 
flexibilitet i schemat och eleverna upplever att de sjiilva forfogar over sina raster; individens 
behov och onskningar styr i stor omfattning. 

Pa skolan finns tillgang till informationsteknologi som pedagogiskt hjalpmedel. Samtliga 
elever har tillgang till datorel1la men nyttjandetiden skiftar mellan eleverna. Det ar flickorna 
som Iyfter fram detta faktum som ett problem. De ger uttryck fOr en kiinsla av Wlderlagsenhet 
gentemot sina manliga kanU'ater. De ar glada for att ha "ljejdatol1l" men anser inte att de har 
tillracklig kunskap fOr att kunna utnyttja tekrIiken pli ratt satt. Yid tiden for intelvjuerna var 
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denna dator pa reparation. Ingen av de intervjuade funderade over vilka premisser som skulle 
galla for den fungerade datom, hur nyttjandetiden skulle disponeras . 

Genom den ombyggnad som ska genomf<iras pa skolan fick elevema moj lighet at! direkt 
vara med och paverka den inre- och den yttre miljon. Ungdomama hade mojlighet till reell pa
verkan genom at! vara aktiva i planeringsarbetet . Det fanns en kommunikation mellan ungdo
mama och olika aktorer. Klassen fat!ade dock inget gemensamt be slut at! man skulle delta i 
arbetet, vilket de vuxna forvantade sig att elevema ville gora. I intervjuema framkom att arbe
tet i ombyggnadsgruppema inte fungerade tillfredstallande. Elevema lyfte fram flera orsaker 
till detta, bl.a . bristen pa tid. De gemensamma diskussionema f<irdes pa klassraden, men grup
pemas arbete forvantades fungera under den ordinarie skolverksamheten. Ungdomama 
upplevde inte at! den tiden rackte for diskussioner och praktiskt genomforande; aven har 
klinde de sig osakra och onskade tydligare handledning fran de vuxna. 

4.4 Fungerar klassrad och elevrad som instrument fOr elevdemokrati? 

"I all verkslllllhel skall bam och Imgafd en illSkolllillg i all dellaga i delllokraliska besllllsprocesser, la 

allsvar Oc/I ha respeklfijr delllokralisklfalllllie besllll. ,,71 Miildokumenten stiiller aven krav pa elevin
flytande av formell karaktar. Det formella inflytandet satts of'tast i samband med klass- och 
elevrad. 

Klassdldet ska vara elevemas och utvecklas utifriin deras behov. I den aktuella klassen ar 
klassradet schemalagt en timme valje vecka. Uppstiir behov av ytterligare tid prioriteras detta 
genom omfordelning av ann an schemalagd tid. Pa klassriiden tranar elevema motesteknik, 
arendeberedning och beslutsfattande. Klassradet leds av en ordforande och en sekreterare for 
protokoll pa de beslut som fattas. Uppdraget at! vara ordforande och sekreterare roterar bland 
eleverna. En grupp av klassen ansvarar valje vecka for klassriiden och det lir den gruppen som 
utser ordforande och sekreterare. Man anvander ingen fast dagordning for klassrilden utan 
dagordningen skapas forst under klassriidet. Den som viii ta upp ett arende anmaler detta till 
ordforanden som i tur och ordning tar upp varje arende for diskussion. Majoritetsbeslut rader 
om oenighet uppstiir nar klassen ska fatta beslut. Klassriidet anvands liven som forum for in
formation , dels friin personalen dels fran elevradet. Utover detta anvands klassradet som fo
rum for arendeberedning till elevradet. 

Elevernas installning till klassradets betydelse varierar i intelvjusvaren. De flesta elever fo
refaller vara aktiva under klassraden och de anser att klassriidet har en viktig funktion at! fylla. 
De Iyfter fram betydelsen av kommunikationen som sker i klassriiden, dels mellan eleverna 
dels mellan elever och larare. I klassraden Iyssnar man och tar del av varandras argument. 
Utifran detta kan man som enskild paverka olika beslut. 
- "Ar del vikligl lIIed klassrdd? 
- Ja, del iir vikligl all hela klassellfdr vara lIIell Oc/I besliilllllla." (16:3 flicka 12 Itr) 

I intervjuerna fragade jag vad som skulle handa om man tog bort klassriiden. Eleverna Iyfte 
fram olika argument, bl.a. att dialogen med de vuxna skulle forsvinna liksom mojligheten at! 
reellt kunna paverka olika situationer som uppstar i skolvardagen. 
- Vali hiillder 0111 1II11111ar borl klassrddell? 
- Da b/ir del jll illle .... dd hiillder del jll illgel. 0111 jag vill ell sak, dd kOllllller del jll illle all fijrlillllras. Dd fdr 
ittle vi besliilllllla IIdgOI. Dd ar del al/tM llirarell SOIll besllillllller. Elevema fdr illle sliga vad dOllllycker, dOIll 
kall illle iilldra sa lIIyckel. Del blir illgell l/iskllssioll mellall bam och vuxlla. "(12:3 pojke 14 ar) 

71 Utdrag ur Kommunfullmaktiges handlingar 1997 NI' 116 avsedda for verksamhet inom kdn 
City och Oster, avser inriktningsmiilen for verksamhet for barn och unga. 
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Eleverna pekade aven pa betydelsen av att se klassradet som ett informationsforum. Utan moj
lighet att genomfora ett klassrad skulle brister i informationen uppsta ansag de. 
- Del sklllle 1I0g bli sa dlir ...... IIIlIIlrassligl. VI sklllle IlIle vela vad SOIll hlillde pa skolall, I. ex. frail elevradel 
oclt sa ... .... del sklllle barn vaTa ellmaS$a ryklell. Mall/tir vela mycket vad SOIll "limier pa skolall av dell som 
lir lIIed I elevradel. (15:3fllcka 12 ar) 

Det fanns elever som ansag att klassnidet inte hade nagon stOne betydelse. De kandes sig 
tveksanuna till om man verkligen hade inflytande genom detta forum. 
- "Del lir bra all/la klassrad, lIIell jag Iycker all del lir sa lallglraklgl. Del kiitllls IlIle SOIll 0111 del blir Iilllla-
gOllllylla. Del kallske blir del, lIIell jag vel IlIle .......... .. 
- VarjOr har III klassrad? 
- For all ...... jag vel fakllskl III le. Del lir viii jOr all vi ska fa reda pa saker kallske. Eller 0111 lIagoll b1lvillllob-
bad eller Ilal, do kall mall la "pp del. Me" del tror ill1e jag mall viigar ..... ... del liT massor sam illte vtigar saga 
saker. 
- 1 er klass? 
- Jan, iblalld rlicker lIIall IIPP IUlIldell, fast sell "ligar mall hue sliga /lligot om del sell. 
- Har III pralal 0111 del? 
- Jag vagar jll del prlval llIjOr llimma, lIIell IlIle fralllfor alia. Jag kall prala lIIed lliroma. Ell gallg prolade 
jag lIIed Kalle IIlir jag hade problelllllled IIIllIa kOlllplsar, delllisle slg jlillebra ". (15:3 fllcka 12 tir) 

Elevsociala situationer berors av flera elever under intervjuerna. Nagra elever lyfte fram 
klassradet som exempel pa forum for att komma at problem, t.ex. utanforskap och mobbing, 
medan andra elever inte vagade diskutera den typen av problem i en stor grupp. Bland ele
verna fanns en gradering vad gallde oppenheten i klassraden. De hade olika asikter om vad 
man kunde eller inte kunde saga eller lyfta fram som problem. 

Som illustration pa arendeberedning i klassradet kommer jag i nedanstaende text att folja 
ett arende som togs upp pa alia klassrad nar jag gjorde mina observationer. Fragan var om 
klassen skulle acceptera ett kontrakt fran Demokratiprojektets ledningsgrupp om f0l1satt med
verkan i projektet. 
- "Kall dll ge lIagol exelllpel pa vad III dlsklllerar pa klassradell? 
- Hllr myckel de olika grllpperlla liar aTbelat oclt sell aUka saker sam "lilltier. SOlllllU har vi diskllterat kOIl-
Iraklel elllallg lid. 111111111 hade vi olika pllllkler frail elevrtldel" (13:3 fllcka 13 ar) 

Nar jag kommer in i handlingen har Demokratiprojektet pagatt i fern manader. Det praktiska 
arbetet med eleverna har pagatt kontinuerligt sedan hOstterminen. Projektledaren har varit i 
klassen och haft dramalektioner regelbundet. Klasserna i projektet har haft gemensamma 
klassrad i lokalerna pa Arbetets Museum. En representant fran ungdomsradet i Nonkoping har 
besokt klassen. Initiativet till besoket togs av projektledaren, syftet med besoket var att "hoja 

slalllsel/ po delllokrallll I skolall,,72 Klassen har aven haft Internet-lektioner pa CLK (Centrum for 
larande och kommtmikation) . 

Jag upplevde att det praktiska arbetet med demokratiprojektet gick trogt yid de tillHillen 
jag gjorde observationer. I klassen fanns ett motstand mot arbetet och amnet var foremal for 
heta diskussioner pa klassraden. I arbetet med min undersokning fick jag mojlighet att ta del 
av klassradsprotokollen fran det innevarande skolaret. Yid en genomgang av varterminens 
klassradsprotokoll fick jag till min forvaning se foljande punkt i ett av protokollen; "ToIllIllY 
och Kalle (Ilirare) bad olllllrslikljOr all de IlIle berlillaljOr elevema all de allllllilt klasselllill bam- och 
delllokratlprojeklel. VI elever acceplerode IIrsliklell. TOIllIllY och Kalle jOreslar all vi ska vara med I ell pro
jekl. Projeklellllllldlar 0111 all vi ska bygga ell klassflllll PI; Arbelels Muselllll. AlllolIs jOrslag lir all vi IlIIe ska 
ga lIIed I projeklel. T01lllllY ocll Klllles jOrslag vall// lIIed siffroma 17111012. " 73 

De vuxna hade utgatt fran att ungdomama ville delta i projektet. Klassen hade inte gemensamt 
diskuterat och fattat beslut om man skulle ga in i arbetet fan'an yid detta klassrad. Gtuppens 
demokratiska process gick in i en ny fas efter klassradsbeslutet. Demokratiprojektets lednings-

72 Bendroth-Karlsson sid. 8 
73 Klassradsprotokoll 1998-03-17 
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grupp utarbetade da ett kontrakt som ungdomarna skulle fOlja om de aven fOltsattningsvis 
ville vara med i projektet. Kontraktet skulle revideras infar ett godkannande och ungdomarna 
diskuterade kontraktets innehall intensivt, hOgt och Ijudligt. Manga elever hade asikter och 
funderingal'. Jag faljde upp diskussionen om kontraktet i intervjuerna. 
- Har dlllagit IIPP lIagoll/raga pa klassrUdel ochjOrsokl jOriilldm lliir dll varillllissllojd lIIed lIagolltillg? 
- Ja, malign ganger. 
- Vad hiillde, kall dll ge lIagol exelllpel? 
- Ja, da IIlir vi ska bygga del diir klassrullllllel, hade vi .... vad heler del ... 01/ vi ska jobba over varje dag ... alia 
vi i klassefl. Da sa jag al/ jag illle ville del, al/ jag illle ville jobba over //IigOlllillg. Da rlickle jag IIpp hamlell. 
Sa ville fler illle heller gora del .. Da lilldrade vi i kOlllraklel, sa al/ bara dOIll SOIll ville behovde jobba over. 
- Ell pllllkl i kOlllmklel blev jOrlimlrad IIlir dll hade asikler? 
- Ja (12:3 pojke 14 ar) 

Genom arbetet med kontraktet gick demokratiprocessen vidare vecka efter vecka under var
terminen. Infor kommande skolar kommer klassen att forandras, de aldsta eleverna i attan 
lamnar klassen som rar ett tillskott av nya elever i sexan. I diskussionen sag flera elever sva
righeter med ett kontrakt som alia forvantas genomfOra men som alla elever inte gemensamt 
beslutat om. I bOljan av maj hade klassen fortfarande inte kommit fi'am till avgorande om kon
traktet skulle skrivas pa. For att ra fram ett beslut om man aven fortsattningsvis skulle delta i 
Demokl'atiprojektet bestamde llirarna att en sluten onU'ostning skulle ske i klassen. 

Aven elevradet ar ett formellt elevdemokratiskt forum som ska utvecklas utifi'an elevernas be
hov. Vatje klass utser tre representanter till skolans elevrild, tva ordinarie och en suppleant. 
Vem som ska ha uppdraget att vara elevradets ordforande eller sekreterare bestams gemen
samt av elevradsrepresentanterna. Elevradsrepresentanterna kan utOver detta flllllas med i 
olika formella forum for beslutande inom skolenheten. Man har under innevarande ar haft 
plats i ombyggnadsgruppen tillsanunans med arkitekten, skolans rektor och personalrepresen
tanter. I elevradet praktiserar eleverna motesteknik, arendeberedning och beslutsfattande. De 
arenden som finns pa elevnidets dagordning ar forberedda i klasserna genom klassraden och 
elevradsrepresentanterna fungerar som kontakt- och informationslank mellan elevradet och 
skolans elevel'. Nya arenden pa elevradets dagordning kommer bl.a. fran klassraden via klass
representanterna. Tiden fOr elevradet ar schemalagd en timme valje vecka. Representanterna 
lamnar dii den ordinarie verksamheten i klassen. Elevradet har stOd av vuxna, en larare och en 
fritidspedagog. Alia moten protokollfors och protokollen distribueras till samtliga klasser och 
skolledningen. Valje klass ansvarar for protokollens forvaring. 
- "Vet rill llligOlltillg om elevradet? 
- Ja, jag siller med dlir (flliss). 
- HlIr gar l/elli/llliir mall Izalllllar i elevradel? 
- Vi roslar pa klassradel. Dlir filllls Iva represelllalller frail varje klass och ell sllpplealll. Forul var dellva 
slIppiealller men 1111 liar vi barn ell. 
- Hllr ofta IrlifJas elevradel? 
- Nlllir del ell gallg i veckalljOr vi har haft rlil/ lIIyckel al/ gora, lIIelljOrul har del varit ell gallg va",1I1tall 
vecka. 
- Ar del dll SOIll illforlllerar klassell 0111 allt somlas IIpp pa elevradel? 
- Ja, jag lliser ell pllllklfrall prolokollel, sellllillker jag efter vad vi sa. Sa del SOIll slar pa prolokollel blir Iik-
SOIll slodord/or lIIig." (19:4 pojke 13 ar) 

Elevernas installning till elevriidet ar mycket positiv nar jag intervjuar demo De upplever 
att elevradet har en central och betydelsefull funktion, dels for kommunikationen mellan de 
olika klasserna samt mellan skolans elever, ledning och personal, dels som informationsfo
rum. Elevnidet har ett eget postfack pa skolan dar de forutom posten fill' del av skriftlig infor
mation fi'an skolledning- och personal. Yid intel'vjuerna fi'agade jag om vad som skulle handa 
om man tog bOlt elevradet och eleverna sag da problem med att fiI ut information till alia ele
ver. 
- "V ad hlillder 0111 lIIall lligger lied elevrUdel? 
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• Del sklllfe 1I0g b/i kOllsligl, lIIall vissle jll illgelllillg. Olllllirama sail sjlilva Oc/I besllilllde alllillg da sklllfe vi 
liksolll vara IIlall.flir alllillg Oc/I illle vela lIagolllillg." (15:4 flicka 12 ar) 

Genom elevradet anser eleverna att de som kollektiv yid flera tillfallen haft reellt inflytande 
over verksamheten i skolan. 
- "Om elevdu/el villjOrlindra Ilagof, ,'aT vtinder mall sig dd? 
- Till rektorn. Del gjorde vi med skapell, dll vel, Dell lIled basketkorgaTllfl. Maten VIlT illle sa god pafreda-
garllu sa vi vil/e hajilmj61k, ocll sa ellllltlSSa mU/Ta sma saker. I bland pratar vi lIled ell/iiTare ellStllll, I.ex. 
ollll1liillga i1lte tycker (Jfllektiollerllfl lir bra DC" sa. Vi diskllterade skolfoto ocksii ...... ja olika reg/er sam 
sklllfe klargora salll. 
• Kall lIi paverka lIIyckel i elevradel? 
- Mm, jaforra are! var vi pa ell mOte lIIet! olika hogs/adier, da verkade del sam 0111 vii" elevrlulfimgerade 
biisl. Ell del av dOIll alldrajick flXa loaleller oclt salll, dOIll var IIlislml SOIll elevviirdar". (19:4 pojke 13 ar) 

I elevradet finns samtliga klasser pa skolan representerade, aven elever fran tidigareklas· 
serna. Bland elevradsrepresentanterna finns darfor en stor aldersspridning, 9· 15 ar. Yid inter· 
vjuerna berordes aldersspridningen som ett problem. Flera elever berattade att man hade svalt 
att samordna sig i olika fragor, da man upplevde att de yngre eleverna inte hade samma behov 
oeh onskemal som de lildre. Problemet har diskuterats under elevradets sammantraden. 
"Elevrtidelltar kOllllllilllled ideer 0111 all de iildres rosier sklllfe viiga Iyllgre lill de ylIgres, efle, diskllssioller 
kOllllllalljrallllill all delllokrali illle kalljilllgera IIIi/rall della. Varje represelllallt ska Ita /ika lIIyckel all sliga 

till 0111". 74 Exemplet rar illustrera den demokratiproeess som pagar bland eleverna, den har 
gangen berors kommunikationen mellan skolans olika klasser oeh elever. 

Som illustration pa ett elevradsarendes beredning berattar jag i den kommande texten om 
elevernas kamp fOr att ra lasbara elevskap. I dag har varje eleven personlig box dar de fOlva· 
rar sitt skolmaterial. Boxen bar de med sig mellan lektionerna. Eleverna ar myeket missnojda 
med detta system oeh problemet kommer upp yid i StOlt sett alia intelvjuer. 
- JJAr del IIngol hlir p/i skolall SOIll dll tycker ar milldre bra? 
· Ja, all vi illte har skap. 
• Ar detllagolllillg SOIll dll vill lilldra pa? 
• Ja, skap viII vi 110. Det villlllislall alia pa skolall 110. 
• Har lIi gjorlllagolllillg.flir all .fIirlilldra del? 
· Ja, vi har sagt till rektorll, mell hOll har sagt all vi far viinla elllag. 
• Vad lir detlli vlilllar pa? 
• All vi ska fti skap, vi Itar skrivillllassor l1Ied prolesllappar Oell salll. 
• Hor viilllall iI/Op lIIed ol1lbygglladell eller ... ? 
· .4.)1, ... nej Izolllzar illle besliiml sig tillllll. Vel illle vad det beror pa ..... /1011 har illle bestiiml sig. 
· Ar del reklorn som besliimmer om skapen? 
• Tror del, vi liilllllade i alia fail prolesl/appama liIl Itelllle. 
• Var prolesllappamajrall klassell? 
• Skolall 
• Tlillker dll pa alia 6·8:or dit? 
· Mm, alia som skrev pa. 
· Var del majoritetell av elever som skrev pa? 
· Mm, vi ville Iw dom diir sklipenfrlinforra lirel, eller fiirrforra eller vad det var ... 
· Ar del domui Iiimllat protestlista om? 
· Mm, eller nya, det spe/ar illgell roll. 
• Var skI/lie deja plals? 
·1 dell dlir salellllillgst borl, dlir kedjallltlillger, dlir alia dOI1l alldra skapell lir.( 12:1 pojke 14 ar) 

I ett forsta skede bearbetades rektorn muntligt av representanter fran elevradet. De fiek inget 
geMr for sina onskningar. Rektor tyekte att systemet med boxar fungerade ganska bra oeh hon 
ansag inte att enheten hade ekonomiskt utlymme for att kopa nya skap. I vlintan pa ombygg· 
nationen ansag hon inte heller att det fanns nagot utlymme for den lokalyta som elevskapen 
skulJe ta i ansprak. Eleverna ville da gora sina onskningar om elevskapen annu tydligare oeh 

74 Ledningsgruppsprotkoll 1997· I O· 12 



35 

elevradet fiek uppdraget at! organisera listor for skriftliga protester, det var oeksa elevradsrep
resentanter som overlamnade protestiistorna till rektorn. Eleverna erbjOd sig at! ta over de be
gagnade skap som fanns kvar i huset fran den tidigare perioden nar skolan fungerat som hog
stadium. De ansag at! oeksa at! man kunde anvanda den lokalyta som kommunen tidigare 
stangt av genom plombering.75 Yid tiden for min undersokning hade partema annu inte funnit 
nagon IOsning pa problemet med elevskapen, men stridsviljan fanns kvar hos elevema. De 
tankle inte ge upp, sa man yid intervjuema. 

De ungdomar som jag har intervjuat utgar fOrutsat!ningslOst fran at! de kan paverka sin situa
tion i skolan oeh genom deras berat!elser kan man utiasa at! kJass- oeh elevradet ar etablerade 
oeh fungerande forum for formellt infiytande. Hos de fiesta elevema fums en tilltro till dessa 
forum oeh man anser sig ha mojlighet till reellt infiytande genom at! Iyfta fram olika fragor pa 
dagordningen. Majoriteten av elevema anser sig kunna paverka i klassradet, bade som indivi
der oeh grupp. Klassradens ilmehall bestams gemensamt av gruppens aktorer; man diskuterar 
olika typer av fragor t.ex. undelvisningens ilmehall, den fysiska miljon oeh elevsoeiala pro
blem. Allt kan doek inte tas upp som arende pa et! klassrad menar flera elever. Det finns saker 
som kalms otryggt at! diskutera i en sa stor grupp. Yid intelvjuema gays fiera exempel pa 
utanforskap oeh mobbing. Dylika problem diskuterar elevema med varandra i mindre kanu-at
gr'upper eller tillsammans med de vuxna. Kommunikationens betydelse Iyfts fram som det 
viktiga i et! klassrad; at! Iyssna pa andras argument, fora fi'am sina egna asikter oeh utifi'an det 
konuna fi'am till et! beslut. For at! liira sig demokrati kriivs demokratiska arbetsformer. Det ar 
inte enkelt at! vara delaktig i beslut, menar eleverna, men de fiesta inser at! kommunikations
proeessen iir nOdvandig. Demokrati syftar till det gemensammas basta enligt maldokumenten, 
men eleverna menar at! det fums problem med majoritetsbeslut. Det kan kannas svart at! in
ordna sig i olika beslut om man inte rostat for demo Ofta foregas et! beslnt av en lang kom
munikationsproeess mellan aktorerna. Om beslutet drar ut pa tiden hander det at! lararna tar 
over oeh tvingar fram et! beslut i et! arende, t.ex. i fragan om klassens deltagande i Demokra
tiprojektet. 

Det finns en distinktion mellan klass- oeh elevradet. I klassradet anser sig eleverna ha moj
lighet till infiytande bade som enskilda individer oeh som gr·upp. Elevradet daremot ses mer 
som et! kollektivt forum for infiytande som galler eleverna pa hela skolenheten. Elevradet har 
en viss maktfunktion, dar kan eleverna forandra situationer som inte upplevs vara tillfi'edsstal
lande. Man diskuterar den fysiska miljon, overgripande elevfi'agor oeh aven pedagogiska 
fi'agor som beror undelvisningens form oeh umehall. 

75 Kommunen ansag inte at! enheten behovde alllokalyta som fums i skolbyggnaden, vissa 
utrymmen avstangdes darfor med plombering. Pa sa sat! minskade hyreskostnaderna fOr sko
lan. 
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5. DISKUSSION 

" .... Nog filllls dellllli/ 
Dc/I mellillg for va, fard, 
men del ar viigell som ar 
modall vard ... " 

KaT;1I Boye 

Det offentliga skolsystemet vilar pa demokratins grund oeh skall feirmedla grundlaggande de
mokratiska varderingar samt praktisera demokratiska arbetsformer oeh arbetssatt. FOl"illule
ringarna ar uppfordrande oeh hamtade ur skollagen oeh laroplanerna. Lagstiftningen oeh styr
dokumenten lagger stor betydelse pa skolans demokratiuppdrag, men liven om malformule
ringarna ar tydligt skrivna ar det inte lika uppenbal1 hur uppdraget ska tolkas oeh omsattas i 
praktiken. 

EnJigt laroplanen ska skolan aktivt oeh medvetet paverka oeh stimulera elevema att till
agna sig gemensamma demokratiska varderingar oeh lata des sa komma till uttryek i praktisk 
oeh vardaglig handling. Lliroplanen ger ultymme fOr att varje skola ska kunna utforma verk
samheten. A yen den aktuella konununens maldokument feir skolan betonar att barn oeh unga 
ska ses som subjekt med stora resurser oeh att verksamheten ska utformas sa att de unga kan
ner lust att llira oeh att deras ratt oeh mojligheter att na malen feir utbildningen tillgodoses. De 
kommunala maldokumenten utgar fran att ungdomar viII lara oeh ta ansvar feir sitt kunska
pande i ett meningsfullt sammanhang. Kunskap oeh inflytande ar omsesidigt beroende av var
andra oeh de feirstarker varandra, menar man. I den lokala arbetsplanen (feir skolan dar den 
empiriska undersokningen gjorts) finns sex del moment angivna feir att "skapa en demokratisk 
anda"; momenten beror gemensam grundsyn, gemensamma grundregler, aldersblandade klas
ser, medbestammande, individuell positiv oeh all si dig utveekling samt kunskap om att ifraga
satta oeh kritiskt granska. 

Ett av momenten Iyfter fram betydelsen av att man tillsammans utvecklar en gemensam 
grundsyn. Gemensam grundsyn ... feir vem? Alia, eleverna ell er de vuxna? Arbetsplanens be
grepp gemensam grundsyn defmieras tyvan inte. I intervjuema refererade infolTllanterna i 
stort sett alltid till den egna klassen. Vad som eventuellt var gallande feir andra k1asser var 
dunkelt. Grundsynen feir vad som skulJe galla klassen som kollektiv utarbetades tillsammans 
av k1assen oeh deras larare. Informanterna syftade i stort sett alltid pa sina tva mentorer nlir de 
refererade tilllararpersonalen. Ungdomarna betonade att klassradet hade en viktig funktion 
som kommunikations- oeh diskussionsforum. Efter den gemensamma klassradsdebatten fat
tade klassen olika beslut. De var relativt eniga om att besluten oeksa feiljdes upp i vardagen. 
Missnoje med ett beslut kunde diskuteras pa senare klassrad, sedan beslutet provats en tid. 
Majoriteten av ungdomarna upplevde att k1assradstiden var prioriterad oeh att de hade den tid 
de behOvde feir att driva fragor som kiindes angelagna. Klassriidet ar ett obligatoriskt samver
kansforum som utgor basen i skolans demokratiska system. Dlir fill' eleverna delta i den demo
kratiska proeessen oeh ut6va reellt inflytande over sin arbetssituation. Dlirmed laggs grunden 
feir elevernas delaktighet i skolans beslutsproeess, enligt styrdokumenten. Uppfattningen om 
att eleverna ska fil mota andra slitt att Uinka oeh tala kring upplevelser oeh uppfattningar hOr 
till demokratiuppdraget. I en skola som ar oppen fOr alia kan skilda uppfattningar brytas mot 
varandra. Mangfalden i valt samhlille leder ibland oundvikligen till konflikter. Demokratins 
styrka ar inte i feirsta hand att skapa konsensus utan att legitimera konflikter. En skola som 
framhaller barns oeh ungas rlitt att la ta del av oeh kritiskt prova skilda synsatt ar viktig, tyeker 
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jag. I skolan rar elevema mojlighet att ge ord at erfarenheter oeh overtygelser vilket ar nagot 
omistligt for demokratin. Men innehallet vi ger demokratin oeh formema for undervisningen 
oeh laroproeessema bar oeksa stor betydelse. Till skillnad if ran t.ex. foreningslivet ar det inte 
gemensamma varderingar eller intressen som gor att elevema bildar en klass; den ar sarnnlan
satt utifi'an helt andra forutsiittningar. Samtalen i klassrummen skapar visserligen insikter oeh 
engagemang men avsikten ar inte att diskussionen ska utmynna i gemensamma stallningsta
ganden. Debatten i klassrummet ska inte i forsta hand resultera i samforstand ell er konflikter. 
Klassrunmlet aI', som jag ser det, inte forst oeh fi'amst en plats for aktion utan en motesplats 
for reflektion. Raftegard76 diskuterar praktiken dar demokratin ska fungera. Vilka proeedurer 
tillampas? Hur ser miljon ut dar demokratin forvantas fungera? Vilka monster bildas av akto
remas handlingar? Ungdomama ansag sig ha stort handlingsuliymme over sin vardagliga 
skolsituation oeh att de ofta kunde paverka det som hande i skolan, men i berattelsema gay de 
uttryek for att de kande sig besvikna pa oeh overkorda av de vuxna. Personalen stal1ade inte 
alltid beslutsproeesser i klassen utan forutsatte att ungdomama skulle ha vilja oeh intresse att 
arbeta med olika projekt. 

Klassen deltagande i demokratiprojektet ar ett exempel. Det drojde en oeh en halv termin 
innan elevema fiek k1a11 for sig att de deltog i projektet. I mitten av mars fiek de en genom
gang av projektets forutsattningar oeh forst darefter kunde de fatta ett gemensamt beslut om 
att delta i arbetet. Fram till dess beslutet fattades fanns en ovilja mot att praktiskt arbeta de
mokratiprojektet, t.ex . med dramapedagogen, yid studiebesok ell er olika arbetsuppgifter. Flera 
av klassen elever ifragasatte standigt de olika uppgiftema eller ovningama. De var missnojda 
oeh fi'amforde sin kritik. Ett annat exempel pa arbetsuppgifter som stal1ats utan gemensamt 
klassradsbeslut ar elevemas arbete i ombyggnadsgrupper infor skolans renovering. Det var 
demokratiprojektets ledningsgrupp som var intresserad av att engagera elevema i ombygg
nadsplanerna. Genom ombyggnaden fiek ungdomama mojlighet att direkt vara med oeh pa
verka skolans f'ysiska miljo. Elevemas engagemang forutsattes av de vuxna. Arbetet i om
byggnadsgruppema fungerade aldrig tillfredsstallande, enligt informantema. De kande sig 
osakra pa fOrutsattningama samt pa de vuxnas forvantningar av deras arbete. Ungdomama var 
bl.a. missnojda med tidsramama. De ansag inte att den avsatta tiden raekte for diskussioner 
oeh praktiskt genomforande oeh at'betet rann sa smaningom ut i sanden. 

Demokrati kan ses som ett omfattande offentligt samtal. For att ha reella mojligheter att 
delta i detta samtal oeh utOva ett demokratiskt medborgarskap kravs kunskap oeh verbal for
maga. Det kanns oroande, tycker jag! Vi lever i en tid med standiga ekonomiska neddrag
ningar i den offentliga verksamheten. Sveriges andra rapport till FN:s bamkommitte larnnades 
1997. Kommitten framforde viss kritik; bl.a. var man oroad over effekterna av de budgetned
skarningar som sker inom utbildningsomradet. Stora delar av samhiillets ansvar for barn oeh 
unga aligger i dag kommunerna. De politiska beslut som fattas pa kommunal niva har stor be
tydelse for barns oeh ungas uppvaxtvillkor. Personaltatheten i dagens skolor bar under senare 
ar minskat, liksom elevstOdjande atgarder. Samtidigt bar andelen barn okat i klassema. Kun
skap om att kritisk granska oeh ifragasatta ar enligt den lokala arbetsplanen (pa den aktuella 
skolan) ett all11at del moment som anvands for att utveekla den demokratiska proeessen pa 
skolan. Flera av informantema uttryekte en ora for att deras insatser i skolarbetet inte blev ut
forda pa det satt som de trod de att larama fOlvantade sig. De var osakra pa vilka mal som 
gallde for arbetet oeh visste darfor inte hell er vilka vagar de kunde anvanda fOr att na mal en. 
Ungdomama ville ha en tydligare dialog med de vuxna bade vad galler innehall i oeh resulta
tet av sina studier. De unga ska ha kunskap om sina rattigheter oeh sitt ansvar for sitt larande 

76Raftegard sid. 38-39 
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oeh sin larandemiljo kan manlasa i kommunens maldokument. Om ramarna saknas for arbe
tet, bILl' det svalt att ta ansvar for sitt larande oeh svart att utvardera sin egen oeh andras ar
betsinsats. Det blir oeksa svalt att ifragasatta oeh inta ett kritiskt forh:lllningssatt till verksam
heten i skolan. Att kritiskt kunna granska sitt eget oeh gruppens arbete ar i sig en kun
skapsproeess som kt'aver bade handledning oeh tidsutrymme. Yid intervjuerna pekade infor
mantema sjalva ofta pa bristen av handledning fran de vuxna. 

Enligt skolans lokala arbetsplan skapas en demokratisk anda av att man arbetar i alders
blandade klasser eller gt·upper. Att ungdomama arbetade i aldersblandade klasser var inget 
som informantema sjalva ansag paverkade deras mojligheter till elevinflytande. De ansag 
dock att det var svalt att driva Iangsiktiga projekt, eftersom klassen varje ar rar ett nytt tillskott 
av yngt'e elever. Beslut som fattas i gruppen behover ibland foljas upp tmder lang tid oeh in
fonnantema insag svarigheter i att alia elever inte kUlmat delta i beslut, t.ex. i arbetet med 
demokratiprojektet. Vad gruppen forkastar eller aeeepterar forandras oeksa i olika aldrar, skri
vel' James.?7 Ungdomarna lyfte aven fram aldersspridningen i elevradet som svar att hantera. I 
protokollet fran elevradet kan man lasa om diskussionen som pagatt mellan representanterna 
om att de aldre elevernas roster borde vaga tyngre an de yngres. 

Gemensamma grundregler ar, enligt lokala arbetsplanen, forutsattning for en demokratisk 
anda. Skolans regler har konstruerats gemensamt av de olika aktorerna oeh de ar antagna ge
nom majoritetsbeslut. Informanterna uttryeker dock stor tveksamhet till att dessa regler verkli
gen ar sanktionerade oeh forankrade i skolans vardag. Ungdomarna refererar istallet ofta till 
det underordnande regelsystem som man beslutat om pa klassraden. Har har regler uppstatt for 
att komma tillratta med olika problem som finns i gruppen. Har man exempelvis inte gjOlt 
sina laxor tar man "sitta kvar" en eftermiddag i veekan for att laxorna ska bli gjorda. Detta be
slut var ungdomarna inte nojda med. Trots att de forsokte argumentera fOr en forandring stod 
beslutet om en tinmles kvarsittning fast. Ungdomarna menade att klassradet ibland anvandes 
som forum for de vuxna att driva sin vilja. De tog over klassradsdebatten oeh beslutade sjalva 
vad som skulle galla i olika fragor. 

MedbesUimmande sa langt som 1l1ojligt ar ytterligare en faktor S01l1 betonas i lokala arbets
planen. Vem avgor var gt'ansen gar for medbestammande? De vuxna, eleverna eller nagon an
nan ... ? Aven om demokrati ar ett omstritt begrepp rader det sannolikt enighet om att manni
skor pa den demokratiska arenan atminstone ar formella jamlikar (t.ex. att alIa vuxna medbor
gare ska ha rostratt oeh ingens rost ska vaga mer an nagon annans). Meningarna ar dock de
lade om vilka forutsattningar som ska uppfyllas for att den fonnella jamlikheten oeksa ska bli 
reell politisk jamlikhet. I skolan finns problemet redan pa den formella nivan. Hur ska folket 
(demos) uppfattas oeh avgransas i skolans varld? Laroplanen avser elevema oeh larama, 
ibland oeksa ovrig skolpersonal oeh elevemas fOraldrar. De1111a skara behandlas sallan som en 
grupp av jamlikar. En rattvis representation gall er knappast nar representanter ska valjas till 
olika gemensamma beslutsinstanser, t.ex. skol-, arbetsenhets- oeh anmeskonferenser. Elevema 
utser fline representanter an vad som motiveras av deras anta!' 

Elevinflytande kan ses i olika perspektiv, dels som den enskilde individens inflytande, dels 
elevers kollektiva inflytande. Villkoren for arbetet i skolan har andrats. Skolan har ratt stone 
frirum for aktoremas delaktighet i utveeklingsproeessen. Det fi1111S idag en tendens att priori
tera det individuella perspektivet. Men maldoku1l1enten beaktar elevemas ratt till inflytande 
bade som enskilda oeh kollektiv. Skolans demokratiuppdrag innebar b!.a. att elevema ska ut
veekla egenskaper som bar upp oeh forstarker demokratins prineiper om tolerans, samverkan 
oeh likaberattigande mellan ma1111iskor. Inflytande over sitt eget larande ar inget individuellt 

77 James, A sid. 179 ff. 
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projekt utan en kommunikation med omviirlden. Demokrati kan man inte praktisera pii egen 
hand. Det handlar om att kunna ta hansyn till andra samt gora gemensam sak med andra man
niskor. Skolverksamheten ska tillgodose bade enskilda elevers ratt till inflytande samt till 
gruppens uppfattningar och beslut. Den enskilda eleven har riitt att ta stallning till, ta avstiind 
fran ell er instamma i gruppens uppfattningar och beslut. Infonnanterna pekade pii sviirighe
terna med majoritetsbeslut, att som enskild inordna sig i beslut som man inte rostat for. De 
upplevde ibland att det var svih1 att gora sin stamma hord och fa fram sin iisikt . Riiftegiird Iyf
ter fram betydelsen av aktivt sprakligt deJtagande mellan de olika aktorerna i fi·agor som beror 
demo De friigor som togs upp pa klassriiden foregicks ofta av ett fOrhandlingsspel, enligt in
formanterna. Lobbying var vanligt forekommande, om en fi·iiga upplevdes som angelagen av 
en elev gallde det att intressera fler aktorer. Om for fa elever stall de upp pa iden fick den bero 
innan den ens varit uppe pii dagordningen. Det fOranleder en fundering over vems roster som 
egentligen Iyfts fi·am i skolans demokratiprocess. 

Problemet handlar inte bara om det som sker i kommunikationen mellan ungdomarna utan 
aven kornnlUnikationen mellan ungdomarna och de vuxna. Forutsiittningarna att siitta sig in i 
och agera i olika fragor ar ojiimlikt fordelade. Skolpersonalen har stOrre kunskap om besluts
fattandets saval formella som informella spelregler. Pii samma satt har personalen i kraft av 
kunskap och erfarenhet ofta avsevii11 stOrre mojligheter att hiivda sina intressen yid konflikter 
som tvingar fi·am forhandlingar i klassrummen. I den empiriska undersokningen tydliggors 
detta genom exemplet med diskussionen om stiidningen i klassrummet. Flickorna var i mino
ritet, av klassens 26 elever iir 5 flickor. Flickorna gays ingen storre moj lighet att hiivda sina 
intressen i den kommunikation som piigick mellan aktorellla pii de aktuella klassriiden. Poj
karna hiivdade att de inte behiivde ta niigot stiidansvar eftersom det var stiidgruppens ansvar
sonmide att stiida. Flickorna forsokte argumentera emot och menade att de var trotta pa att 
vecka efter vecka hiilla Ql·dning efter andra. Allt eftersom tiden gick regiregerade flickorna och 
blev alltmer passiva yid klassriiden. Den liirare som deltog i klassraden avgjorde debatten ge
nom att Hita flickol11a aterga till samma ansvarsomrade vecka efter vecka. Det blev till sist en 
liirarstudent som uppdagade problemet och hjiilpte till att atgiirda det. 

Giddens7B, Sayed79 och RiiftegardBO Iyfter fram betydelsen av kommunikation och for
handlingar, dels mellan olika aktiirer, dels mellan olika nivaer i ett system. Kommunikatio
nens betydelse i demokratifi·iigor betonades av ungdomallla i intervjuerna. Att Iyssna pii and
ras argument, fora fi·am egna asikter och utifran det komma fi·am till ett beslut var viktigt me
nade de. RiiftegardBI menar att demokratiprocessen ska ge plats for samarbete och integration 
av nytillkomna och forhandlingsbara preferenser. Bratt och EjvegardB2 skriver att demokrati 
kriiver aktiv kunskap inte bara om beslutens illilehiill utan iiven om demokratins former. Ge
nom exemplet med liisbara elevskap visar ungdomarna att de insett att demokrati iir en process 
som tar tid. De viII verkligen foriindra situationen och ha lasbara skap, men har svart att fa ge
Mr for sina krav. Diskussionen gar hog och ungdomarna anviinder sina demokratiskt formella 
forum genom att Iyfta fragan bade till klass- och elevriid. I bada dessa forum sker en intensiv 
kommunikation mellan aktorerna, biide verbal och skriftlig. Ungdomallla fattar ett gemensamt 
beslut om att skicka en delegation till skolledningen for att framfora och motivera sina krav. 
Skolledningen motiverar ett avslag utifrim sitt perspektiv, men ungdomarna ger inte upp. Ge-

7B Mansson sid. 400 ff. 
79 Sayed Y Kriitsk utbildningstidskrift Nr. 86 2/98 sid.24-25 
BO Riiftegard sid 56 ff. 
81 Riiftegard sid 56 ff. 
82 Bratt et.a!' sid 132 
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nom elevn'idet organiseras protestlistor och manga elever skriver pa listorna. Inte hell er denna 
gang rar eleverna gehiir for sina krav. Informantema menar dock at! man inte tanker ge sig i 
denna fraga . Sayed83 pekar pa betydelsen av forhandlingar oeh kommunikation mellan olika 
nivaer och aktiirer i systemet. Han ger demokratibegreppet en ideologisk dimension och foku
serar pa de varden som bekraftas i systemet. Genom den deeentralisering som sket! inom ut
bildningspolitiken finns en narhet mellan ungdomama och skolans ledning. Informanterna an
ser at! de har miijlighet at! paverka beslut som direkt paverkar deras vardag genom at! kom
munieera med personal och skolledning. 

Elevemas miijlighet at! ha inflytande i skolan kan ses i et! vidare perspektiv. Blir man sedd 
som en jamlik aktiir, har man inflytande samt ar delaktig i det dagliga arbetet ar man ocksa 
sedd och respekterad, vilket kan knytas till FN:s deklaration om de manskliga rat!igheterna 
och FN:s barnkonvention. Det unika med barnkonventionen ar just at! den lyfter fram barnet 
som en individ med egna manskliga rattigheter. Bamet ses som et! subjekt, som en sjalvstan
dig manniska. JamsHilIdheten ar en av de viktigaste ingredienserna i demokratin. Principiellt 
i1mebar demokrati jamstalldhet for alla manniskor, pa alia nivaer och i alla situationer, exem
pelvis pekade informanterna pa bristande kWlskap om informationsteknologin som ett be
kymmer vad gallde jamstalldheten. Enligt styrdokumenten ar IT et! viktigt pedagogiskt red
skap oeh utbildningen ska tillgodose flickors och pojkars behov i lika hiig grad. I intervjuerna 
fi'amkom flickornas initation iiver at! inte ha tillgiing till datorema i samma utstrackning som 
pojkama. Problem et hangde inte bara samman med at! kunna giira sin stamma hiird oeh pa sa 
sat! :fa tillgiing till datorerna, de ansag sig aven ha begransad kunskap om hur datorerna funge
rade samt pa vilket sat! man kunde anvanda dem i skolarbetet. De avstod helll'e fran at! 
anvanda datorel' i sit! arbete an at! avsliija sin okunnighet. Problemet kan sannolikt inte av
gransas till at! galla flickor eller pojkar, utan gransen kan formodligen dras mellan de ungdo
mar forvarvat kunskap om IT och de ungdomar som annu inte erbjudits den miijligheten. 
Delma problemstallning ryms dock inte inom ramen for min undersokning och jag lanmar den 
till nagon anl1an at! fordjupa sig over. Men den ar viktig! Informationstekniken har en poten
tial vad galler demokratiprocessen i fi'amtiden, t.ex. genom at! vidga medborgarnas miijligher 
at! delta i och paverka diskussioner fore beslut i folkvalda forsamlingar. 

Demokrati ar i grund oeh bot!en en utveeklingsprocess som ar dynamisk och foranderlig 
och darfor aldrig kan na et! slutmal. Det ar processens innehiill, imiktning oeh resultat som ar 
avgorande skriver Brat! och Ejvegard.84 De menar at! demokratin kan beskrivas som en etisk 
dimension av mellalmlanskligt umgange. Om skolan pa et! tillfi'edsstallande sat! ska kunna 
f6rmedla demokratiska varderingar maste aktol'erna ges lika miijligheter at! delta i et! kollek
tivt samtal om ansvar, paverkan, inflytande oeh delaktighet. Forutsattningarna och preferen
serna formas i et! socialt samspel. Manniskans formaga at! kanna, tanka oeh handla i samspel 
med sin omvarld gor at! hon kan reflektera over sin egen oeh andras situation, skriver Gid
dens.85 Hon kan avlyssna sin omgivning oeh argumentera for sina handlingar. Med andra ord 
ar hon en aktor med avsikter oeh intentioner. Skolan kan ses som en arena dar den enskilda 
manniskan moter andra manniskor. Pa arenan provas det manskliga samspelets granser oeh 
regelbundenheter. Manniskans handlil1gar innehaller bade mojligheter oeh begriinsningar at! 
paverka oeh forandra soeiala skeden. Under ungdomstiden provas granser for manniskans 
samvaro. Individen iikar sin personliga frihet oeh stalls infor forvantningal' om at! kunna agel'a 
sjalvstandigt. Sjalvstandigheten galler bade mot vuxna oeh kamratgruppen. Det ar i det nara 

83 Sayed Y KrWsk utbildningstidskrift Nr. 86 2/98 sid.24-25 
84 Brat! et. a!. sid 134 
85 Mansson sid 400 ff. 
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samspelet man kan uttIycka vilka fOrvantningar man har pa varandras soeiala roller. Varda
gens handlingar tar dlirfar langtgaende konsekvenser oeh hjlilper till att reprodueera sarnhallet. 
Mikro- oeh makroproeesser lir oskiljbara oeh sammankopplade pa ett komplext satt. 

Skolan ar ett betydelsefullt instrument for att starka demokratin, men i Hiroplanen finns 
outtalade problem som gel' anledning till fortsatt reflektion. Vilka fOrestallningar om demo
krati kodifieras i laroplanen, oeh vilka normer oeh varderingar ar bundna yid dessa? Vad ar ut
talat oeh vad ar oultalat? Laroplanen reder inte ut det antydda oeh underforstadda. Till det 
kravs en grundlig oeh fOlilOpande diskussion om vad demokrati i skolan innebar i praktiken. 
Om man gel' formella garantier for att elever ska bli hOrda sa sager man oeksa att elevema kla
rar ansvar; vilket tar konsekvenser i skolans verksarnhet. Om det inte sker finns risken att 
skolan gel' elevema en helt atUlan demokratiuppfattning an vad laroplanen trots allt avser for
media. Om man utlovar makt oeh inflytande, men inte gel' reella mojligheter till delta i varda
gen okar knappast intresset oeh engagemanget fOr demokratiska arbetsformer oeh farhall
ningssatt. 

Eleverna jag intervjuat utgar ifran att de kan paverka sin situation i skolan. De fiesta har 
tilltro till klass- oeh elevrad som fungerande forum far den formella demokratin. Hos elevema 
finns en distinktion mellan des sa forum. I klassradet kan man paverka bade som enskild oeh 
gruppmedlem. Elevradet daremot ses mera som ett kollektivt forum for elevinflytande. Infor
manterna anser att elevradet har en viss maktfunktion. Genom detta forum kan man gemen
samt forandra situationer som inte upplevs tillfredsstallande. Formell demokrati sager ingen
ting om den demokratiska proeessen, menar Rothstein. Det ar istallet proeessens innehall , in
riktning oeh resultat som ar avgorande. En funktionell form av demokratibegreppet fokuserar 
pa i vii ken grad manniskoma i praktiken kan paverka oeh ha inflytande over olika situationer. 
Maldokumenten uttalar klat1 att skolarbetet ska ordnas enligt demokratiska prineiper, men hur 
nar man fram till reellt inflytande? Beslut om demokratiska arbetsformer innebar inte auto
matiskt ett demokratisk arbetssatt. 

Informanterna upplever att de till viss delaven har informellt inflytande. De har mojlighet 
att vara delaktiga oeh kan paverka sitt vardagsliv i skolan bade som enskilda oeh grupp, men 
de upplever sig ha st0l1 ansvar fOr det egna larandet. Undervisningssituationenar oppen for 
deras medverkan, men ansvaret upplevs vara for stOli. De berattar om ensamhet i kunskapsso
kandet. De har frihet, men kanner sig vilsna. De upplever svarigheter i kommunikationen med 
de vuxna oeh gel' uttryek for en onskan om en djupare dialog vad galler kunskapsproeessen. 
Ungdomarna upplever osakerhet infor de vuxnas fOlvantningar pa deras skolarbete. Enligt de 
nationella styrdokumenten ska personal en i samarbete med eleverna formulera mal for under
visningen. Infonnanterna upplever att malen far undelvisningen ar oklara oeh de har foljaktli
gen svali att valja lampliga vagal' i arbetsproeessen. Det fria arbetssattet upplevs ibland frust
rerande oeh elevema saknar ramar far vad de falvantas utfara . Ungdomamas egna exempel i 
texten ovan visar ett glapp mellan angivna mal oeh verkligheten vad galler elevdemokrati i 
praktiken. 

Resultatet ar oroande! De demokratiska grundvarderingarna maste annu tydligare fokuse
ras, bl.a. i skolans vardagsarbete om inte demokratin ska forvandlas till ett UI'atet skal. Skolan 
maste fungera som en demokratisk arena aven i praktiken. Att kunna paverka det dagliga arbe
tet oeh ha makt over den egna larandesituationen har stor betydelse for ungdomarna. Genom 
att bli hord oeh tagen pa allvar i alia situationer utveeklas den kunskap oeh erfarenhet som pa 
sikt ar nodvandig fOr att man aktivt ska kunna delta i sarnhallets demokratiproeess. 
Demokratin lever genom medborgama, den har ingen annan legitimitet an den mlinniskoma 
gel' den. Skolan uppgift att forbereda ungdomarna far aktivt demokratiskt deltagande ar an
svarsfull. Utbildningssystemet ar en motesplats for skilda kulturer oeh synsatt, dar filllls en 
utmarkt arena for samtal omkring fdlgor som binder samman manniskor. Hur ska vi umgas? 
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Hur ska samhallet utformas? Hur ska vi IOsa konflikter ut an vllld, eller utan hot om vl\ld? For
svaret for demokratin bygger pa overtygelsen om att alla manniskor har lika varde. Det ar ge
nom argument och handlingar som medborgare och demokratins institutioner kan forstarka 
demok.ratins varden. Medborgallanken bygger pa att var och en ska besitta en handlingsbered
skap att havda sina intressen. Mojligheterna att havda sina intressen star i propollion till de 
egna resurserna. Den demokratiska processen forutsatter en stark medvetenhet hos 
medborgarna. I detta arbete har skolan stort ansvar och en betydelsefull funktion! 
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Bilaga 1 
BARN OCH DEMOKRATIPROJEKTET 

1995 startade Arbetets Museum i Nonkoping ett femarigt projekt om manskliga rattigheter. 
Malet var att verka opinionsbildande, att ski ldra historien samt att skapa framtidsengage
mang. ' Arbetet vackte bl. a. fragor omkring hur barnen har det i val1 eget land. Fragestall
ningarna fOdde iden till projektet om barn och demokrati . Ett samarbete stal1ades melIan mu
seet och tva klasser fran grundskolor i Norrkopings kommun. Klasserna bildade 
pionjiirgrupper och de fOrvlintades fungera som vlirdskolor. Deras uppgift var att fungera som 
spindlar i niitet, fdln vilka infmmation skulIe stromma in och ut. Projektets arbetet sku lIe ske 
limnesoverskridande och problemorienterat. Arbetets Museum skulle anvlindas som 
inspirati onskiilIa fOr deltagarnas egel kunskapssokande och som lliromedel. Framforallt skulIe 
utsliillningarna om manskliga rlittigheler anvandas. Ett krav fdin museet var att klassernas 
lararlag skulle ha vilja och intresse av att inga i ett pionjlirarbete. Samtidigt forvlintades de se 
projektet som en naturlig del av skolan ordinarie undervisning och budget. I projektet deltog 

2 
flera akttirer, bl.a. Centrum for llirande och kommunikation (CLK) . Projektet skulle praglas 
av ett barn- och ungdomsperspektiv. 

Projektet hade flera overgIipande mal. Llirare och elever skulle i samverkan undersoka 
barns- och ungdomars rlittigheter. Arbetet skulle praglas av elevinflytande. Museets utstlill
ningar om mlinskliga rlittigheter och multimedieproduktionen Rlittighetemas Torg skulle an
vandas som laromedel och inspirationskalla for elevernas eget kunskapssokande. Genom pro
jektet skulle eleverna ges mojlighet att mota inspirerande manniskor med olika bakgrund, t.ex. 
forfattare, forskare, debattorer och skadespelare. I samarbete med CLK skulle eleverna fa 
handledning att kommunicera med bam och ungdomar i Sverige eller hela vtlrlden, genom 
Lex . Internet och e-mail. Sutmal pa projektet var en utstlilIning pa Arbetets museum, diir 
eleverna uttryckte sina tankar om hur en demokratisk skola ska fungera . Under projektets 
gang fick eleverna mojligheter att presentera sina tankar och sitt forskningsresultat, bl.a. 
genom olika konstnarliga uttryckssatL I projektbeskrivningen gays forslag pa sadana delmiil, 
t.ex. dansforestlilIning, digital tidning, en enkel multimedieproduktion ell er genom all anordna 
ett barnfullmaktige. Utstlillningen skulle sedan fortslittningsvis aktiveras genom diskussion 
och debatt, Lex. yid seminarier och visningar. 

Ledningsgruppen for demokratiprojektet bestod av klassernas liirarlag, representanter fran 
Arbetets museum och CLK. Ledningsgruppens viktigaste funktion var all sttidja arbetsproces
sen genom att dela med sig av upptlickter och erfarenheter. De skulle stimulera process en 
bland eleverna genom moten med forskare och foredragshallare samt anangera studiebesok 
m.m. Gruppen skulle aven sprida information om projektet till alIa elever och llirare pa de tva 
skolor som deltog i projektet. J 

Barn och demokratiprojektet finansierades genom arbetsgruppen Kultur i skolan.' Arbetet 
har letts av statssekreterarna i kultur- och utbildningsdepartementen. Gruppens direktiv var all 
stlirka kulturinnehallet och de kulturelIa uttrycksfmmerna i skolan. I underlaget fOr beslutet att 
sttidja barns rlittigheter beskrevs inriktningen mot demokratifragor. Demokratiprojektet hade 

, Textavsnittet bygger pa projektbeskrivningen av barn och demokrati, Arbetets museum, 
Norrkoping 
2 

"Centrel erbjuder ltirareji-cln hela landel mojligheter all utvecklas till goda inspiratorer och 
handledare i morgondagens skola." Verksamheten st311ade 1996, enligt Projektbeskiiv-
111ngen. 
J 

Anteckningar fran en planelingstrliff infOr projektet 19-20 augusti 1997 
4 

PM Kulturdep311ementet 1996-10-18; Angneta Sommansson 
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en budget pa drygt en miljon kronor. Projektet ftiljdes ay en obseryator under hostterminen 
J 997. den ne finansierades ay Kultur i skolan. 
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Bilaga 2 

TRIVSELREGLER 

1. Man ska passa tiden. 

2. Sena anlwmstel' slm arbetas in. 

3. For att lamna din arbctsplats mastc du ha tillstand av undervisande Hirare. 

4. Man far aim inlines i kOlTidoren fram till sin sal om man aker lugnt. 

S. Man far sitta lIIed vem man viii om lIIan inte stor andra, 

6. Man far aid rig stol'a andl'a. 

7. Viii man nagot slm man riiclm upp handen (begara ordet). 

8. Man far ha tuggummi om man viii 

9. Man far iita fmkt nal' man viii, 

10. Man f:h' ha keps pa sig om man viii. 

11. Man far inte ha keps pa sfg i matsalcn. 

12. Man filr ta med sig ytterkladel'l1a in i salen. 

13. Man fa .. inte ta med sig ytte.-Jdadel'l1a in i matsalen. 

14. Alia ar skyldiga att anmala mobbing. 

IS. Man ska sjiilv saga till den som mobbar. 

16. Inga sexuella tralmsserier fill' fOrekomma. 
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TEMABARN 

liT ett av de fern temana inom den tvarvetenskapliga forsknings
organisationen yid Linkopings universitet. Forskningen yid tema 
Barn ror sig mellan ett studium av barn och studiet av bamdom. 
Det handlar om hur barn tolkar, forstar och kommunicerar sin 
erfarenhet och det handlar om hur barndom avgransas och ges en 
utformning i olika kulturer och i olika historiska perioder. 
Utg{mgspunkten liT i bitda fallen en stravan efter ett 
bamperspektiv och ett viktigt mal liT att knyta samman kunskaper 
pa individniva med kunskaper pit sarnhallsnivit. 

Temainstitutionen har en gemensam skriftserie, 
Linkoping Studies in Arts and Science, d%or 
huvudsakligen doktorsav handlingar publiceras . 

Tema Barn har tV3 egna rapportserier: 

Working Papers on Childhood and the Study of Children 
distribueras direkt av tema Barn. I serien ingar aven 
material som anvands i forskarutbildningen. 

Magisteruppsatser fran tema Barn publiceras som en sliTskild 
rapportserie. 

For ytterligare information, bestallning av rapporter, 
avhandlingar eller publikationslista kontakta oss pit tema Barn. 

Postadress: 
TemaBarn 
Linkopings universitetet 
581 83 Linkoping 

Tel: 013-281000 

Besoksadress: 
TemaBarn 
HusT 
Universitetsomradet, Valla 

Fax: 013-282900 




