
Sammanfattning/Abstract 

Syftet med denna uppsats var att göra en fallstudie på en gymnasieskola och undersöka om 

det fanns förutsättningar på skolan för att fostra demokratiska medborgare. Undersökningen 

gjordes i ett elevperspektiv. För att kunna undersöka detta var jag först tvungen undersöka vad 

för förutsättningar som krävs för att skolan ska kunna fostra demokratiska medborgare. Jag 

kom fram till, efter att ha studerat styrdokument och relevant litteratur, att för att kunna fostra 

elever till demokratiska medborgare krävs det att dessa får arbeta demokratiskt i praktiken, 

dels genom klassråd och dels genom att kunna påverka arbetsformerna på skolan och även 

examinationsformerna. Det krävs även att undervisningsformerna bygger på diskussion och 

dialog. Det deliberativa samtalet är viktigt för att fostra demokratiska medborgare. För att 

undersöka om dessa förutsättningar fanns på denna skola använde jag mig av en 

enkätundersökning som delades ut till 104 elever i årskurs tre på skolan. Resultatet av dessa 

enkäter visade att det finns förutsättningar till ett deliberativt samtal på skolan. Dock används 

sådana undervisningsformer som inte gynnar diskussioner och dialoger som exempelvis 

plenarundervisning och eget arbete och läsning i högre utsträckning än sådana former som 

gynnar det som exempelvis grupparbete och klassrumsdiskussioner. Arbetet med den 

praktiska demokratin som exempelvis klassråd verkar knappt fungera på skolan. 
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1. Inledning 

Den svenska gymnasieskolan har idag många uppgifter. Samtidigt som det är en plats för 

social interaktion bland ungdomar där de umgås och skapar sociala nätverk ska eleverna ta till 

sig mängder av kunskap i olika ämnen. Skolan ska samtidigt skapa förutsättningar för 

eleverna att gå vidare med antingen studier eller yrkesliv efter slutförd skolgång. Skolan ska 

även se till att alla elever behandlas lika oavsett kön, etnicitet, social bakgrund etcetera. Till 

detta har skolan även en stor uppgift i att fostra eleverna till demokratiska 

samhällsmedborgare som efter slutförd skolgång ska kunna leva i vårt samhälle samt kunna 

bidra till dess demokratiska fortlevnad och utveckling.  

 

Eftersom demokrati som samhällsgrund inte är något som vi medborgare kan ta som 

självklart, utan hela tiden måste återerövras och förankras för varje ny generation så anser jag 

att skolans uppgift att fostra demokratiska medborgare är bland det absolut viktigaste 

uppdragen skolan har. Som tur är så är jag inte ensam om att ha dessa åsikter. Bland annat 

John Dewey (1916/2002) menade att det är skolans uppgift att se till att eleverna får ett 

demokratiskt intresse. Han menade vidare att det krävs en utbildad massa och ett intresse för 

demokratiska frågor för att ett demokratiskt samhälle, som vårt, där människorna väljer sina 

ledare för att styra samhället ska fungera. Detta är även viktigt för att förebygga ett 

elitsamhälle eller diktatur där någon som inte har folkets legitimitet bakom sig styr. Trots att 

Deweys tankar har cirka 90 år på nacken är de fortfarande idag högst aktuella. Även den 

svenska staten anser att skolan har till uppgift att fostra demokratiska medborgare. Jag 

kommer senare i denna uppsats återkomma till hur staten, genom läroplanen, skollagen samt 

propositioner implicit säger att skolan ska fostra demokratiska medborgare.  

 

En viktig förutsättning för att skolan ska fostra demokratiska medborgare är naturligtvis att 

staten beordrar skolorna att göra det samma samt att skolans personal faktiskt arbetar enligt de 

direktiv som staten ger dem. Om man dock enbart skulle undersöka statens vilja och mål med 

skolan genom läroplan och skollag samt lärarnas uppfattningar om hur de sköter sina jobb 

skulle man antagligen komma fram till att skolan fostrar demokratiska medborgare utan 

problem. Det är därför som jag i denna uppsats vill undersöka elevernas uppfattningar om hur 

de ser på de faktorer (elevinflytande med mera) som leder dem till att bli demokratiska 

medborgare. 
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Eftersom jag endast kommer att undersöka utifrån ett elevperspektiv och jämföra detta med 

tidigare forskning och styrdokument är jag medveten om att de slutsatser jag drar, inte på 

något sätt behöver vara de allmängiltiga slutsatserna. Detta eftersom jag inte undersöker 

exempelvis lärares och föräldrars uppfattningar om hur eleverna fostras till demokratiska 

medborgare. Ifall jag hade gjort en liknande undersökning fast ur ett lärarperspektiv istället 

för ett elevperspektiv skulle slutsatserna antagligen bli annorlunda. Istället blir detta en studie 

utifrån ett elevperspektiv och detta bör finnas i åtanke när man läser uppsatsen. 

 

Jag bör även, redan här, påpeka att detta inte är en allomfattande studie över hela Sveriges 

skolelever utan en fallstudie över hur eleverna fostras till demokratiska medborgare på en 

utvald gymnasieskola. Mer om anledningen till detta ges i metodavsnittet i uppsatsen. 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Med denna uppsats ämnar jag att göra en fallstudie på en gymnasieskola och undersöka om 

det finns förutsättningar för att fostra demokratiska medborgare. Undersökningen utförs 

utifrån ett elevperspektiv.  

 

2.1 Frågeställningar 

För att besvara mitt syfte med att undersöka om det finns förutsättningar för att fostra 

demokratiska medborgare i skolan kommer jag att använda mig av följande frågeställningar: 

 

1. Hur uppfattar eleverna sina möjligheter till inflytande på skolan? 

2. Hur uppfattar eleverna uppläggningen och genomförandet av 

klassrumsundervisningen på skolan? 

 

För att besvara frågeställningarna använder jag mig som sagt av en enkätundersökning. För att 

sedan undersöka ifall det finns förutsättningar till att fostra demokratiska medborgare i skolan 

så använder jag mig av enkätsvaren och jämför dessa med min bakgrundstext. 
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3. Bakgrund 

Här under ”bakgrund” kommer jag att lyfta fram, samt diskutera, sådan litteratur som jag 

finner intressant och relevant för att besvara syftet. Med intressant och relevant litteratur 

menar jag sådan litteratur som tar upp faktorer som har med fostrandet av demokratiska 

medborgare att göra. 

 

3.1 Politiska dokument och fostrandet av demokratiska medborgare 

Under detta avsnitt kommer jag att ta upp och diskutera kring sådant som rör fostrandet av 

demokratiska medborgare i de politiska dokumenten som styr skolans verksamhet. 

 

3.1.1 Proposition 2001/02: 80  

I regeringens proposition 2001/02: 80 med benämningen ”Demokrati för det nya seklet” 

menar regeringen att ”en deltagardemokrati med deliberativa kvaliteter” (prop. 2001/02: 80 

s. 27) är att föredra i samhället och propositionen fortsätter med att förklara vad den menar 

med deliberativa kvaliteter: 

 

”Den deliberativa demokratisynen betonar argumentationens 

och samtalets fundamentala betydelse. Demokratin bygger 

då på en fri diskussion mellan jämlikar…/…där opinioner kan 

bildas, debatteras och ifrågasättas” (prop. 2001/02: 80 s. 27) 

 

Om jag tolkar propositionen ”Demokrati för det nya seklet” rätt så menar den att det svenska 

samhället idag visserligen är demokratiskt i den meningen att vi har ett högt valdeltagande, 

men att vi ska sträva mot en mer deltagande demokrati där deliberativa1 inslag ska vara en 

stor del. Frågan är då hur regeringen vill uppfylla det som man strävar mot. I propositionen 

får skolväsendet en stor och viktig roll. Regeringen menar i propositionen att skolor som har 

ett öppet diskussionsklimat och där eleverna har inflytande lyckas för det första bättre än 

andra skolor med undervisningen i demokratifrågor. För det andra visar dessa elever i sådana 

skolor ett högre engagemang än elever i andra skolor. I texten nämns även att skolan i sig 

måste vara en demokratisk arena där eleverna får arbeta demokratiskt rent praktiskt. Om jag 

                                                
1 Se 3.3.1 för en djupare förklaring angående deliberativ demokrati. 
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tolkar denna propositionstext rätt menar således regeringen att för att skapa deliberativa 

demokratiska medborgare är det en förutsättning att skolorna i Sverige främjar diskussioner i 

klassrummet samt att skolorna har ett fungerande elevinflytande.  

 

Nu när vi vet vad regeringen anser om förutsättningarna för att skapa demokratiska 

medborgare tänkte jag gå vidare och studera skollagen för att se vad denna säger om skolans 

roll i det demokratiska arbetet. 

 

3.1.2 Skollagen 

Enligt skollagen (1985) ska eleverna ha inflytande över hur deras utbildning utformas. Bland 

annat har Sundgren (1996) påpekat en svaghet i denna lag. Han menar att det är en relativ 

svag lag då brott mot den sällan beivras med påtagliga följder. Lagen i sig är en samhällelig 

norm, alltså en riktlinje för hur samhället vill att skolan ska vara utformad. Denna norm går 

dock emot hur skolan faktiskt fungerar enligt Sundgren som menar att traditionen i skolan inte 

är demokratisk. 

 

Ett annat problem som Sundgren tar upp är lagens vaghet. Vad menas egentligen med 

meningen: ”Eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas” (Skollagen, kap1 

§ 2). För att studera detta undersökte jag den proposition som låg bakom lydelsen, nämligen 

proposition 1990/1991:85 avsnitt 5.3. Framförallt menar denna proposition att eleverna ska ha 

inflytande i skolan eftersom skolans verksamhet ska utformas i överensstämmelse med 

grundläggande demokratiska värderingar. Vidare menar proposition 1999/1991:85 att om 

eleverna får inflytande över sin utbildning, alltså ett demokratiskt arbetssätt i skolan där 

eleverna får ett reellt inflytande så förmedlas demokratiska värderingar till eleverna. Kort 

sagt: För att förmedla demokratiska värderingar krävs det elevinflytande och demokratiska 

arbetssätt i skolan. 

 

Frågan återstår dock vad som menas med att eleverna ska ha inflytande över hur deras 

utbildning utformas. Regeringens förslag på elevinflytande var bland annat att eleverna ska få 

vara med och påverka arbetsmetoder, vilket jag antar betyder hur klassrumsundervisningen 

faktiskt ska gå till väga. I förslaget påpekas även vikten av att eleverna måste få möjligheter 

att påverka större övergripande beslut som rör skolarbetet. Propositionen ovan påpekar att 

detta kan göras genom de demokratiska verktygen som exempelvis klassråd och elevråd. 
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 3.1.3 Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) 

Nu när jag har studerat två olika propositioner samt skollagen så tänkte jag gå vidare med att 

undersöka läroplanen för de frivilliga skolformerna.  

 

Enligt Lpf 94 ska undervisningen bedrivas i demokratiska arbetsformer samt verka för att 

utveckla elevernas möjligheter och förmåga att aktivt delta i samhället. Det är även skolans 

ansvar att se till att varje elev på gymnasieskolan har förutsättningar för att delta i 

demokratiska beslutsprocesser i samhälls- och arbetsliv. 

   I ”Mål att sträva mot” i 2.3 ”Elevernas ansvar och inflytande” bekräftas det som står i 

skollagens kapitel 1 § 2. Där står det att skolan ska sträva mot att eleverna aktivt utövar 

inflytande över sin utbildning, vidareutvecklar sina förmågor i att arbeta i demokratiska 

former. Vidare står det att eleverna ska utveckla sin vilja till att bidra till en fördjupad 

samhällelig demokrati. 

 

Om jag uppfattar läroplanen korrekt ser jag tre drag i dokumentet angående det demokratiska 

arbetet i skolan samt skolans arbete med att ge eleverna förutsättningar för att verka i vårt 

demokratiska samhälle: 

 

1. Eleven ska ha inflytande över utbildningen – elevinflytande. 

2. Eleven ska lära sig att arbeta demokratiskt – demokrati i praktiken. 

3. Eleven ska utveckla sin vilja att bidra till en fördjupad demokrati i samhället. 

 

Med dessa tre punkter, eller tillvägagångssätt om man så vill, tillsammans med det jag har lyft 

fram ovan om skollagen och propositionen drar jag slutsatsen att staten aktivt, med skolan 

som främsta verktyg, har intentionen att fostra demokratiska medborgare. 

 

Man kan även jämföra dessa tre punkter med en definition av ”den goda medborgaren” som 

Lindblad och Lundahl (2001) diskuterar i Anders Agells bok ”Fostrar skolan goda 

medborgare?” där författarna hänvisar till en definition av den goda medborgaren som är 

gjord av Asplin och Chapman och lyder: Medborgaren har vilja och förmåga att delta i det 

politiska liv som demokratin både kräver och ger möjlighet till samt att medborgaren har 

kunskaper och förståelse om politik, samhälle och demokrati. Jag kan se en klar likhet mellan 

en ”god medborgare” och den eleven som skolan ska fostra. Jag tänker inte gå in djupare och 
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diskutera om en ”demokratisk medborgare” är samma sak som en ”god medborgare” och ifall 

den ena förutsätter den andra eftersom det inte ingår i mitt syfte för uppsatsen men jag ville 

ändå visa på den likhet som finns. 

 

3.2 Demokrati och elevinflytande i skolan 

Under detta avsnitt så har jag för avsikt att undersöka vad relevant litteratur säger om 

demokrati och inflytande i skolan. 

 

3.2.1 Demokrati i skolan till form och innehåll 

Enligt Sundgren (1995) finns det tre olika aspekter av demokratibegreppet i skolsammanhang: 

 

• Formell demokrati. Varje individ har en röst som är värd lika mycket som någon 

annans röst. Formell demokrati innebär också att individen kan ta del av beslut 

samtidigt som denne även kan agera mot eller för vissa beslut och frågor. 

 

• Demokratiskt förhållningssätt. Demokrati handlar inte enbart om en person, en röst 

utan det handlar även om att varje individ har rätt till sin egen åsikt och denna åsikt 

måste ha lika värde och rätt att yttras som någon annan. Det demokratiska 

förhållningssättet handlar om ömsesidig respekt mellan individer. (I skolan handlar det 

då om att uppmuntra till att alla elevers åsikter uppmärksammas och respekteras). 

 

• Inflytande över de egna studierna betyder dels att eleverna själva ska kunna välja sin 

egen studiegång, alltså vad eleverna vill inrikta sina studier mot, exempelvis 

samhällskunskap, byggnad, naturvetenskap och så vidare. Dels handlar det om 

elevernas möjlighet att kunna påverka sina studiers planering och utformning. 

    

Även Liljequist (1999) har skrivit om olika aspekter av demokrati och han menar att det går 

att se demokrati som två olika former; nämligen demokrati som livsform samt demokrati som 

beslutsmetod. Demokrati som livsform är ett tillstånd som man kan sträva mot, alltså ett 

tillstånd där det råder jämlikhet, rättvisa, tolerans och så vidare. Denna syn på demokrati 
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brukar även kallas för demokrati som innehåll. Med demokrati som beslutsmetod menas 

istället tillvägagångssätt när ett beslut ska tas. När beslut tas med majoritetens vilja fast ändå 

inte glömmer bort minoriteten är metoden demokratisk enligt Liljequist. Denna syn på 

demokrati brukar kallas för demokrati som form. Om jag jämför Liljequists två olika former 

för demokrati med skollagens och läroplanens syn på demokrati så drar jag slutsatsen att 

skolan enligt lagen och läroplanen ska arbeta med demokrati i båda formerna. Demokrati som 

livsform ska skolan arbeta med genom att eleverna ska utveckla sina vilja att bidra till en 

fördjupad demokrati. Demokrati som beslutsmetod ska skolan arbeta med genom att lära 

eleverna att praktiskt arbeta demokratiskt genom elevinflytande. 

Liljequist fortsätter med att studera demokratin i förhållande till skolan genom att redogöra 

för Åke Islings krav på en demokratisk skola och dessa krav är att en god demokratisk skola 

ska:  

• Ge god grundutbildning åt alla. 

• Organiseras och arbeta efter demokratins principer. Skolan ska ge eleven inflytande. 

• Förmedla demokratins värderingar och normer. 

• Vara en demokratiserande kraft genom att i undervisningen ta upp och ta ställning i 

konfliktladdade frågor. 

 

Liljequist själv väljer att lägga till ett krav till Islings krav, nämligen att: 

• Alla elever ska beredas möjlighet till delaktighet i samhället. 

 

För att komplettera Sundgrens tre aspekter, Liljequist och Islings krav ovan tänkte jag nämna 

lite om ett av Dahls (2003) fem kriterier på en demokratisk process. Det kriterium som ingen 

av ovanstående författare nämner fast jag anser är viktigt när det talas om elevinflytande i 

skolan är det som Dahl kallar för ”upplyst förståelse”. Detta handlar om vikten av att de som 

ska ta beslut faktiskt är insatta i det som de ska ta beslut om. Det är möjligt att det är självklart 

för många att om ett beslut ska tas krävs det att de som ska ta beslutet är väl insatta i frågan så 

att ett så gott beslut som möjligt kan tas. Dock anser jag ändå att det är viktigt att ta upp denna 

aspekt så att det inte glöms av, eller för den delen, blir för självklart så att det därför 

negligeras. 

 

Ett annat viktigt kriterium som måste uppfyllas om eleverna ska få inflytande över sin 

skolgång är självklart att de vet om att de faktiskt ska vara med att påverka. När eleverna går 
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på gymnasiet borde de dock redan vara insatta i detta. Jag anser ändå att det är viktigt att de i 

ett så tidigt skede som möjligt får reda på att de enligt lag och läroplan har rätt att påverka sin 

utbildning samt tillsammans med läraren planera undervisningen. Som sagt så borde eleverna 

efter mer än nio års erfarenhet av skolan veta att de har rätten att påverka sina studier. Men 

jag tror ändå som sagt att det är viktigt att de ansvariga på skolan ser till så att eleverna 

faktiskt får reda på detta samt att de utnyttjar denna rättighet. En undersökning som Sundgren 

(1995) diskuterar kring visar att det råder en negativ utveckling i elevinflytande i relation till 

elevernas ålder. Under grundskolans tidiga år menar alltså eleverna att de har mer inflytande 

samtidigt som gymnasieelevernas inflytande över sin egen utbildning är liten.  

 

3.2.2 Elevinflytande och klassråd i skolan 

Enligt Skolverket (1999) så bör det finnas både klassråd och elevråd på en skola. Dock är det 

en väsentlig skillnad mellan dessa två. För det första är elevrådet inte obligatoriskt och för det 

andra så är detta representativt. Klassrådet å andra sidan är obligatoriskt och ska finnas i varje 

klass i gymnasieskolan. Klassrådet är inte representativt som elevrådet utan här deltar varje 

elev. 

 

Christer Ferm (1993) diskuterar i sin bok hur demokrati fungerar, eller bör fungera i praktiken 

i skolan och skriver i ett kapitel om klassrådet. I detta kapitel skriver han att hans erfarenheter 

av lärarens roll i att ge eleverna positiva erfarenheter av demokrati är att läraren själv och 

dennes upplevelser av demokrati är positiva.  

 

Ferm fortsätter i kapitlet att skriva om hur ett klassråd bör gå till och menar att det bör vara ett 

möte per vecka samt att det även bör vara elever som bestämmer när mötena ska vara. Ferm 

menar vidare att eleverna själva ska utse ordförande, sekreterare och övriga nödvändiga 

mötesfunktionärer. Helst ska dessa poster roteras så att ”alla får pröva på”. Ferm menar även 

att eleverna kan få ett ökat självförtroende genom klassråden där de får öva sig i att tala inför 

folk och så vidare. Lärarens roll i det hela ska helst vara en neutral roll. Läraren bör låta 

eleverna diskutera fritt och ta beslut. Dock kan läraren fungera som en handledare och 

”bollplank” i den mån eleverna behöver råd och så vidare.  

 

Första gången jag läste denna text tänkte jag att detta är små praktiska detaljer som inte spelar 

någon större roll för själva fostrandet av demokratiska medborgare. Ju mer jag har tänkt på 
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det, desto mer har jag dock insett vikten av det som Ferm skriver. En del i att fostra 

demokratiska medborgare är, som vi har sett i både läroplanen och skollagen, att eleverna får 

lära sig att arbeta demokratiskt, alltså demokrati i praktiken. Jag anser att det är viktigt att de 

får praktisk erfarenhet av demokrati i skolan, till exempel genom klassrådet, där eleverna rent 

praktiskt får lära sig att delta i beslutsprocessen och där de även känner att de kan vara med 

och påverka så att de i framtiden har erfarenheter av praktiskt demokratiskt arbete. Enligt 

Orlenius (2001) så har undervisningen i Sverige i alltför hög grad handlat om det politiska 

systemet som kallas demokrati och definitioner av vad demokrati innebär och i mindre grad 

handlat om praktisk demokrati. 

 

Nu när jag har undersökt vad tidigare forskning säger om elevinflytande på skolan samt 

studerat hur demokratin kan och bör fungera i praktiken på skolan så hade jag nu tänkt vända 

mig till att undersöka vilka förutsättningar, förutom elevinflytande och demokrati, som krävs i 

skolan för att eleverna ska utveckla sin vilja att bidra till en fördjupad demokrati i samhället. 

 

3.3 Övriga förutsättningar för att fostra demokratiska medborgare 

Under detta stycke har jag för avsikt att undersöka övriga förutsättningar som jag tror krävs 

för att kunna fostra demokratiska medborgare. Dessa förutsättningar är det deliberativa 

samtalet, vad man har för kunskapssyn på skolan samt olika klassrumsundervisningsformer. 

 

3.3.1 Den deliberativa demokratin 

Som vi såg i regeringens proposition ”Demokrati för det nya seklet” (prop. 2001/02: 80) så 

föredrar regeringen en så kallad deliberativ demokrati. Vi har även sett att en stor del av 

arbetet med att skapa en deliberativ demokrati ska ligga på skolan. I detta avsnitt har jag för 

avsikt att gå in lite djupare i termen deliberativ demokrati för att se vad den innebär, vilka 

förutsättningar som krävs för att en deliberativ demokrati ska kunna fungera, samt kritik mot 

den deliberativa demokratin. 

 

Enligt Sundgren (2000) så är den deliberativa demokratin uppbyggd på det sättet att det går 

ifrån att endast se demokrati som olika majoritetsbeslut efter omröstningar. Istället handlar 

den deliberativa demokratin om att det ständigt pågår diskussioner, dialoger mellan 
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människor. Man värderar och argumenterar för åsikter för att sedan möjligtvis förändra sina 

egna ståndpunkter. Enligt Sundgren kan demokratin endast bestå då det finns en ständig 

dialog mellan medborgarna. 

 

Eriksen och Weigård (2000) kompletterar Sundgrens tankar angående den deliberativa 

demokratin när de skriver om Habermas2 syn på detsamma. Habermas menade att vid en 

deliberativ demokrati så blir medborgarna politiskt aktiva och deltagande vilket i sin tur 

påverkar medborgarnas karaktär. Genom att göra medborgarna politiskt aktiva så skapas det 

förutsättningar för att nå samförstånd om vad som är det gemensamma bästa. Således 

förebyggs former av elitistiskt styre där fåtalet styr för sina egna intressen. 

Med ett deliberativt samhällssystem så förebyggs således politisk elitism genom att 

medborgarna själva har den politiska makten.  

 

Eriksen och Weigård poängterar dock att majoritetsprincipen inte får negligeras då denna 

fortfarande är den mest legitima och effektiva beslutsmekanism som existerar idag. Den 

deliberativa demokratin handlar istället om att medborgarna diskuterar frågorna grundligt 

innan beslut tas. 

 

Som vi ser av texten ovan så grundar sig den deliberativa demokratin på en ständig dialog. 

Man skulle alltså kunna säga att den deliberativa demokratin förutsätter goda dialoger. Frågan 

är då vad som kännetecknar en god dialog? 

 

3.3.2 Det deliberativa samtalet 

För att en deliberativ demokrati ska fungera så krävs det, som vi har sett, en ständig god 

dialog mellan alla medborgare. Ett komplement till Sundgrens och Habermas förklaring om 

vad en deliberativ demokrati är och hur det borde fungera är de förutsättningar för en 

dialogdemokrati som Englund (2000) skriver om och som han kallar för det deliberativa 

samtalet. Englund menar att en deliberativ demokrati förutsätter samhällsmedborgare som har 

”väl etablerade deliberativa attityder” (Englund 2000: 5). Englund visar vidare på tre 

karaktäristiska drag som påvisar vad som definierar ett deliberativt samtal: 

                                                
2 Jürgen Habermas är en inflytelserik demokratifilosof. Han är en av dem som började skriva, diskutera och 

förespråka den deliberativa demokratin. 
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• Skilda synsätt ska ställas mot varandra i samtalet. Argumentering för olika saker eller 

synsätt ska ges utrymme för. 

• Tolerans och respekt. De olika parterna (exempelvis elev- elev, lärare- elev och så 

vidare) måste lyssna och respektera det den andre säger och vara öppen för 

argumentering. 

• Det ska finnas en strävan efter att samtalet ska leda till att de olika parterna kommer 

överens. En överenskommelse är dock inte nödvändig, men ett inslag av kollektiv 

viljebildning, som Englund kallar det för, är nödvändig. 

 

Hela det deliberativa samtalet ska alltså på något sätt utmana individernas egna perspektiv och 

få dessa att reflektera över andra synsätt. Det deliberativa samtalet är, enligt Englund, en stor 

del i skolans arbete med den demokratiska värdegrunden. Denna värdegrundsfråga har tolkats 

som en reaktion mot skolans klassiska fokusering på reproducerandet av kunskap.   

 

Nu när vi har undersökt vad en deliberativ demokrati är samt att förutsättningarna för den är 

det deliberativa samtalet så skulle jag även vilja lägga till en, enligt mig, viktig förutsättning 

för det deliberativa samtalet. För att ett deliberativt samtal ska ske så anser jag att det krävs att 

alla parter i samtalet är väl införstådda i ämnet. Ifall en part inte vet vad det talas om är det 

inte lätt att lyssna och förstå de argument som ges under samtalets gång samtidigt som det 

nästintill är omöjligt att själv argumentera för någonting då man inte är väl förberedd och 

insatt i ämnet. Så en viktig faktor till att det deliberativa samtalet ska fungera i skolan är att 

eleverna är införstådda i själva ämnet innan det börjar diskuteras.  

 

3.3.3 Kritik mot den deliberativa demokratin 

Eftersom all min litteratur jag än så länge har använt mig av i denna uppsats har ställt sig 

positiv till den deliberativa demokratin så ansåg jag att det skulle vara i sin ordning att föra 

fram kritiken som har uppkommit gentemot den deliberativa demokratin. 

 

Framförallt menar vissa kritiker, som Eriksen och Weigård (2000) inte ger några namn på, att 

möjligheten till ett deliberativt deltagande i stora komplexa samhällen är väldigt små och de 

ser de deliberativa demokratiska teorierna som utopiska. Om alla medborgare skulle delta i 
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diskussioner och överläggningar om olika frågor så menar kritikerna att samhällets 

arbetskapacitet skulle minska och i ett led av detta så skulle samhällets ekonomi havereras.  

Vidare menar kritikerna att i ett demokratiskt samhälle så har medborgarna rätt att inte behöva 

delta. Det är bland annat därför som de flesta av världens demokratier är representativa 

demokratier där medborgarna väljer sina företrädare istället för att lägga ner alltför mycket tid 

på att sätta sig in i politiska frågor. 

 

3.3.4 Kunskapssyn och dess relation till den deliberativa demokratin och 

det deliberativa samtalet 

Nu kan det hända att läsaren frågar sig vad kunskap och olika syner på kunskap har med 

deliberativ demokrati och det deliberativa samtalet att göra. För att klargöra detta så påstår jag 

redan nu att vid en kunskapssyn i skolan där faktakunskaper och ”stoff”, som är enkelt att 

mäta, är viktigt så finns det små förutsättningar till att fostra demokratiska medborgare i den 

deliberativa andan som regeringen föreslår att skolan ska göra. Argument för detta påstående 

kommer lite längre ned. Om skolan däremot har en kunskapssyn som bygger på den 

rekonstruktivistiska kunskapssynen som har sina rötter i den progressivistiska teorin där olika 

förhållningssätt, diskussioner samt kritiskt tänkande står i centrum (Stensmo 1994) så anser 

jag att förutsättningarna för att fostra demokratiska medborgare är större. Nu när jag har 

klargjort detta så läsaren vet varför jag skriver om kunskapssyner så ska jag börja med att 

undersöka vad kunskap faktiskt är.  

 

Enligt Gustavsson (2002) har man tillägnat sig kunskap då man har tolkat och förstått den 

information man har tagit till sig. Här ser vi alltså en distinkt skillnad mellan information och 

kunskap då informationen blir till kunskap först informationen förståtts och tolkats. Här ser 

Gustavsson ett problem eftersom den kunskap som skolan faktiskt lär ut sällan ses som sådan 

kunskap som inte behöver reflekteras över, vilket vi nyss såg krävdes för att kunskap skulle 

kunna skapas. Istället handlar kunskapen i skolan, enligt Gustavsson, om det som eleverna ska 

tillägna sig, om sådana fakta som är färdig att lära in och som tros vara objektiva, alltså 

sådana fakta som kan memoreras och sedan reproduceras på någon form av prov. Denna syn 

på kunskap ligger nära den så kallade förmedlingspedagogiska kunskapssynen som är 

övertygad om att kunskap kan förmedlas till eleverna via läraren. Mot denna pedagogik står 

progressivismen samt rekonstruktivismen som menar att kunskap och lärande styrs av 
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elevernas motivation och intresse och att kunskap skapas genom detta samt genom egna 

erfarenheter och även att kunskap skapas genom dialoger. 

 

För att ytterliggare peka på hur kunskap och demokrati hänger ihop skriver jag det gamla 

påståendet: ”kunskap är makt” och utgår från detta påstående. Enligt Gustavsson (2002) har 

detta uttryck dubbla betydelser. Dels kan det påstås att, ju mer kunskap man har om hur 

samhället fungerar och dess funktioner och kunskap över hur man arbetar inom ett 

demokratiskt samhälle, ju mer makt har man över samhället. Dels menar Gustavsson att 

kunskap kan användas i ett förtryckande syfte. De som har kontrollen över informationsflödet 

kan välja vilken information som man vill förmedla som viktig ”kunskap” till medborgarna 

och då samtidigt välja vilken kunskap man inte vill att medborgarna ska tillägna sig, 

exempelvis ett kritiskt tänkande och förhållningssätt. Men samtidigt är det viktigt att komma 

ihåg att ”rätt sorters” kunskap även kan vara ett verktyg till att skydda sig mot eventuell 

propaganda och indoktrinering. Med ”rätt sorters kunskap” menar jag alltså ett kritiskt 

tänkande och ett kritiskt förhållningssätt. 

 

Som vi har sett så krävs det att medborgarna i ett deliberativt demokratiskt samhälle, där 

medborgarna själva har inflytande över alla delarna av samhället, har ett kritiskt tänkande 

samt ständigt för en diskussion kring hur samhället ser ut och hur det går att förändra det. 

Sundgren (1996) menar att dessa förutsättningar inte ges i en skola där det reproduceras, i 

förväg bestämda, fakta om hur samhället ser ut samt där kunskapsstoff står i centrum. Utan 

för att skolan ska kunna fostra demokratiska medborgare som ska kunna delta i ett deliberativt 

demokratiskt samhällssystem så krävs det i skolan en kunskapssyn som präglas av 

deliberativa dialoger mellan elever och lärare där olika synsätt får komma fram och höras. 

 

Faktum är att diskussioner kring värderingar och uppövandet av ett kritiskt tänkande, som vi 

har sett är en förutsättning för ett deliberativt samtal som i sin tur krävs för att skapa en 

deliberativ demokrati, oftast kommer i andra hand då prov av olika slag är det lättaste sättet 

att mäta kunskaper (Skolverket 2000).  
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3.3.5 Olika former av klassrumsundervisning 

För att gå vidare från den deliberativa demokratin och dess samtal så har jag valt att 

undersöka vilka förutsättningar som bör finnas i klassrumsundervisningen för att skolan ska 

kunna fostra demokratiska medborgare. 

 

Sahlström (2001) har undersökt klassrumsinteraktionen och resonerar lite kring hur samtalen i 

klassrummen ser ut vid det som han kallar för ”plenarundervisning”, alltså det som brukas 

kallas för ”katederundervisning”. Sahlström menar att vid en sådan undervisning så finns det 

en möjlig dialog mellan läraren och eleverna. Dock ses eleverna i ett sådant samtal som ”en 

kollektiv konstituerad samtalspartner” (Agell 2001: 77). Vidare menar Sahlström att eleverna 

vid en sådan här klassrumsundervisning är mer passiv och mindre deltagande än vid andra 

undervisningsformer och samtal. 

 

Även Dysthe (1996) har forskat om klassrumsundervisningen och jag tänkte redogöra för 

några av de slutsatser hon drar. Hon skriver inte direkt om katederundervisningen, utan istället 

så jämför hon skrivande och samtalande interaktion i klassrumsundervisningen. Hennes 

slutsats är att själva skrivandeprocessen inte är oviktig i skolan, tvärtom så menar hon att 

skrivandet i sig är en viktig del i inlärningsprocessen. Dock menar hon att skrivandet måste 

användas i ett samspel med samtal mellan eleverna. Det är själva dialogen mellan aktörerna i 

klassrummet som skapar mening och förståelse. 

Dysthe tar även upp grupparbete som undervisningsform i klassrummet och skriver att vissa 

menar att i och med grupparbetets framfart i Skandinavien så har den monologiska 

undervisningen tagit ett stort steg tillbaka till förmån för den dialogiska undervisningen som 

präglar grupparbeten enligt en del. Hon ställer sig dock kritisk mot detta påstående. Enligt 

henne så är grupparbete i sig inte någon bättre väg till lärande än vad den klassiska, 

monologiska, katederundervisningen är.  

 

4 Metod 

I enlighet med mitt syfte för uppsatsen så ska jag undersöka ifall det finns förutsättningar i 

skolan för att fostra demokratiska medborgare och det är alltså under detta avsnitt som jag 

redogör för hur jag hade tänkt göra detta. 
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4.1 Metodval 

I början av uppsatsarbetet så hade jag ett litet dilemma med mitt metodval. Intervjuer var 

egentligen mitt första val då man med dessa kan, enligt Denscombe (2000), få en mer 

djupgående insikt i ett ämne eller fenomen vilket jag hade för avsikt att få. Dock så fann jag 

problem med detta omgående. Då en intervju tar längre tid att genomföra än vad en enkät tar 

att genomföra så hade jag fått välja att nå ut till mindre antal elever och genast hade urvalet 

blivit mycket komplicerat. Vilka skulle jag välja ut till intervju för att få en så korrekt bild 

som möjligt av verkligheten? Om det istället är en helhetsbild av verkligheten man vill åt, 

vilket jag i min undersökning vill få, så rekommenderar Holme och Solvang (1997) en 

enkätundersökning. Eftersom mitt syfte är att undersöka om det på skolan finns 

förutsättningar att fostra demokratiska medborgare så valde jag att med hjälp av en 

enkätundersökning få en överblick av hur eleverna fostras till demokratiska medborgare, 

utifrån elevernas svar på relevanta frågor. 

 

En avgörande del i varför jag till slut valde att arbeta med en enkätundersökning var att med 

en enkätundersökning så kan jag nå ut till ”alla slags” elever på skolans alla olika program 

och alla olika programmens elever och undersöka deras attityd angående elevinflytande och 

andra faktorer som kan spela en roll i deras fostran till demokratiska medborgare. 

 

Det bör nämnas att jag har förtrogenhet med skolan ifråga. På vilket sätt jag har det tänker jag 

inte gå in vidare på då det skulle kunna avslöja vilken skola undersökningen handlar om. 

 

4.2 Den kvantitativa enkäten 

Under detta avsnitt tar jag upp allt som rör enkätens utformning och genomförandet av 

enkätstudien. 

 

4.2.1 Enkätens reliabilitet och validitet 

För att kunna arbeta med resultatet av en enkätundersökning överhuvudtaget så gäller det att 

enkätens utformning är både reliabel (stabil) och har en hög validitet (giltighet).  
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Om en enkät har hög reliabilitet så menas det enligt Dahmström (2000) att slumpvariationerna 

i enkäten är små. Trost (2001) utvecklar ytterliggare begreppet reliabilitet och menar att en 

hög reliabilitet får man då alla som svarar på enkäten får samma frågor och i likadana 

situationer. Enkätundersökningen har större chans att vara tillförlitlig då exempelvis 

svarsalternativen är lätta att fylla i. Det är, enligt Trost, även viktigt att använda ett 

lättförståeligt språk i frågorna samt att undvika negationer och liknande för att enkäten ska 

vara reliabel.  

 

Nu räcker det dock inte med att enkäten är stabil för att man ska kunna använda sig av 

resultaten utan det krävs även att enkäten har en hög validitet. Med en hög validitet så menas 

det att enkäten mäter det den faktiskt är avsedd att mäta (Holme och Solvang 1997). Om jag 

exempelvis är intresserad av att undersöka hur en skola fostrar demokratiska medborgare bör 

jag alltså inte ställa frågor angående något som inte har med detta att göra. 

 

Jag anser att den enkät som jag har konstruerat har en hög reliabilitet då frågorna exempelvis 

inte innehåller vare sig svåra ord eller negationer. De som svarade på enkäten befann sig alla i 

liknande situationer som jag skrev ovan. Jag anser även att svarsalternativen både är lätta att 

förstå och lätta att fylla i. Jag kommer att återkomma till svarsalternativen senare i uppsatsen. 

 

Vad gäller validiteten i enkäten så kan jag se att några kan ha invändningar mot enkätens 

validitet, alltså att enkäten inte mäter det den är avsedd att mäta. Anledningen till att man 

möjligtvis kan tycka detta är att jag i min enkät ställer frågor som kan tyckas beröra två helt 

olika företeelser. Dels ställer jag frågor angående elevernas inflytande och dels ställer jag 

frågor som berör själva klassrumsundervisningen. Jag kan dock försvara detta eftersom alla 

frågor jag ställer är relevanta för att besvara mitt syfte. Som vi har sett i bakgrundstexten är 

det ett antal faktorer som spelar in då skolan ska fostra demokratiska medborgare och således 

anser jag det legitimt att ställa frågor som vid första anblick kan ses som de inte har med 

varandra att göra. 

 

4.2.2 Population 

Enligt Trost (2001) är en population i undersökningssammanhang den del av befolkningen 

som ska undersökas. En population kan således vara allting ifrån hela Sveriges befolkning till 
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gymnasieelever i en viss kommun. Enligt Araï (1999) kallas den population som ska 

undersökas vanligen för ”målpopulation”. Min målpopulation i undersökningen kommer vara 

gymnasieelever på en skola som går i årskurs 3. Självklart hade det ultimata varit att ha en 

målpopulation som är alla Sveriges, eller i alla fall en hel kommuns, gymnasieelever men 

eftersom jag varken har de resurser eller den tid som krävs för detta så måste jag göra min 

målpopulation mindre. Anledningen till att jag har valt att göra undersökningen på enbart en 

skola och inte på flertalet skolor är att jag finner det mer intressant att få många svar från en 

skola och på så sätt få en övergripande blick över verksamheten på den skolan. Alternativet 

hade varit att skicka ut enkäten till ett flertal skolor där jag hade fått lika många svar, fast från 

spridda skolor där jag antagligen inte hade fått någon större överblick och inte heller hade 

kunnat generalisera utifrån undersökningen då jag inte har resurserna att skicka ut de mängder 

av enkäter som hade behövts för att kunna generalisera över hela Sveriges eller en viss 

kommuns gymnasieelever. Istället väljer jag att grundligt undersöka en gymnasieskola. 

Undersökningen blir med andra ord en fallstudie. Ytterliggare en fördel med detta 

tillvägagångssätt är att själva distribueringen, genomförandet och insamlandet av enkäterna 

kan bli mer effektivt då allt är samlat under en och samma skola med ett fåtal 

kontaktpersoner. 

    

Anledningen till att jag har valt att endast göra undersökningen på elever som går i årskurs 3 

på gymnasiet beror på att dessa snart är klara med sin gymnasieutbildning och därigenom 

borde ha en bra bild av hur hela deras gymnasietid har sett ut och det blir intressant att se hur 

de har blivit demokratiskt fostrade under denna tid. 

 

4.2.3 Urval 

Enligt Trost (2001) är urval en praktisk lösning då det skulle bli krångligt att exempelvis 

undersöka hela Sveriges befolkning. För att slippa att lämna ut mängder av enkäter som skulle 

ta mycket lång tid att få tillbaka och sammanställa väljer man alltså istället att göra ett urval. 

Trost menar att det finns två olika slags urvalsmetoder vilka är icke-slumpmässiga urval samt 

slumpmässiga urval.  

   

Mitt urval byggdes på ett ”slumpmässigt” urval. Eftersom det på den skolan som jag skulle 

undersöka fanns cirka 300 elever i årskurs tre krävdes det att jag gjorde ett urval. Jag hade 

gärna undersökt alla elever inom årskurs tre på skolan, men detta hade varit både för 
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tidskrävande samt krävts större resurser än vad jag hade förfogande över. Mitt urval gick till 

på det sättet att jag fick ut en klasslista på alla årskurs tre klasser på skolan. Sedan grupperade 

jag klasserna i programtillhörighet och efter det slumpade jag fram klasser utifrån 

programtillhörigheten som skulle få delta i undersökningen. Anledningen till att jag först 

grupperade in klasserna i respektive programtillhörighet var att jag inte ville att något 

program på skolan skulle bli överrepresenterat i undersökningen. Innan själva urvalsprocessen 

hade jag som mål att dela ut cirka 100 enkäter totalt. Den slutgiltiga summan enkäter som 

blev besvarade var 104. Med tanke på att det går cirka 300 elever i årskurs tre på skolan anser 

jag att 104 av dessa är räcker gott och väl för att skapa en helhetsbild. 

 

4.2.4 Enkätens svarsalternativ, standardisering och strukturering 

Anledningen till att jag har valt att ha med det här stycket om enkätens svarsalternativ samt 

enkätens standardisering och strukturering är för det första att dessa tre faktorer är viktiga för 

enkätens reliabilitet. För det andra är svarsalternativen är tämligen olika i enkäten och bör 

därför diskuteras. 

 

Termerna ”standardisering” och ”strukturering” återkommer ofta i forskningslitteratur som 

berör olika metoder. I detta avsnitt ska jag redogöra för dessa termer samt beskriva hur jag har 

resonerat kring de båda begreppen i förhållande till min enkät. 

 

Enligt Trost (2001) innebär en standardiserad enkät att frågorna i enkäten är likadana för alla 

som ska besvara den samt att själva situationen för de som ska besvara är likadana. Om 

målgruppen skulle besvara en mängd enkäter där frågorna hade sett olika ut kan man förstå 

ganska fort att själva undersökningen knappast hade gett något vetenskapligt resultat.  

 

Termen ”strukturering” har, enligt Trost, dubbla betydelser. I den första betydelsen av 

strukturering är en enkät strukturerad då frågorna i enkäten har fasta svarsalternativ och 

således inte är några ”öppna” frågor. Om en enkät är ostrukturerad innehåller den ett antal 

frågor som liknar vanliga intervjufrågor, där de som svarar på enkäten själva får skriva fritt på 

en fråga och där frågan saknar fasta svarsalternativ. Den andra betydelsen av strukturering 

som Trost lyfter fram handlar helt enkelt om enkätens struktur. Med detta menar Trost att en 

undersökning är strukturerad då frågeformuläret innehåller frågor som berör det som enkäten 

faktiskt ska mäta och inte innehåller frågor av helt annat intresse. 
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I den enkät som jag har konstruerat och som jag använder mig av i min undersökning så anser 

jag att den är standardiserad. Alla som svarar på enkäten får exakt likadana enkäter som alla 

andra där precis likadana frågor ställs och i samma ordningsföljd. Det som man kan ha 

invändningar emot är att de svarandes situation när de besvarar enkäten inte nödvändigtvis är 

exakt likadana. När jag har delat ut enkäterna har jag dock försökt att se till att situationen är 

densamma. Alla elever som besvarade enkäten gjorde det i de klassrum där de hade sin 

lektion och även precis i början av lektionen. Det bör tilläggas att ingen undervisning pågick i 

klassrummet samtidigt som eleverna besvarade enkäten. Jag var personligen närvarande när 

eleverna besvarade enkäten så jag kunde besvara frågor och andra funderingar eleverna hade 

angående enkäten. 

 

Vad gäller min enkäts strukturering så finns det två sätt att se på det hela. Alla frågor förutom 

en fråga (den sista) är strukturerade i den mån att det finns fasta svarsalternativ på alla 

frågorna och således är enkäten strukturerad på det viset. Dock är den sista frågan inte 

strukturerad då det är en öppen fråga. Anledningen till att jag har valt att använda mig av en 

strukturerad enkät med fasta svarsalternativ är att det blir mycket lättare att sammanställa 

resultatet av enkätsvaren när den innehåller fasta svarsalternativ. Om frågorna hade varit 

ostrukturerade i den mån att eleverna hade fått skriva precis vad de tyckte om en fråga hade 

detta varit oerhört krävande att sammanställa och även dra några slutsatser ifrån. Ett annat 

problem som gjorde att jag valde att utforma en strukturerad enkät är att vid öppna frågor blir 

ofta bortfallet stort enligt Holme och Solvang (1997) eftersom den som svarar på enkäten 

kanske anser att det blir för problematiskt och tar för lång tid att svara på dessa frågor. 

 

Jag anser även att min enkät är strukturerad i den meningen att frågorna faktiskt är relevanta 

för mitt syfte. Det kanske kan tyckas att enkäten inte är strukturerad då det finns frågor som 

kanske inte kan ses höra ihop med varandra. Dels ställer jag lite frågor om elevernas 

inflytande och efter dessa kommer det frågor om deras klassrumsundervisning. Dock anser 

jag att alla frågor i enkäten är relevanta för att besvara mitt syfte. 

 

Om man ser på de svarsalternativ som jag har valt att använda mig av kan man se två 

alternativ som återkommer ofta och dessa är: 1) Aldrig/Mycket sällan, Ganska sällan, Ibland, 

Ganska ofta, Mycket ofta, alltid samt Vet inte och 2) Nej, absolut inte, Nej inte direkt, Ja, 

kanske, Ja, absolut samt Vet inte. Jag är medveten om att det kan vara krångligt för dem som 
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svarade på frågorna att få olika svarsalternativ på de olika frågorna, men jag har i den mån det 

har varit möjligt försökt att skapa frågor som har samma svarsalternativ men dessvärre gick 

det inte att ha samma alternativ på alla frågorna. Dock innehåller svarsalternativen ett slags 

”rankingsystem” som möjligtvis gör det enklare för dem som svarade att hänga med i 

alternativen som ges. Detta ”rankingsystem” är uppbyggt på det viset att det alltid är det första 

svarsalternativet som är det ”negativa”, alltså Aldrig/Mycket sällan och Nej, absolut inte. Ju 

längre ner bland svarsalternativen man går desto mer ”positiva” är svaren och till sist slutar 

varje alternativ med Vet inte. Med detta system tror jag att de som svarade på frågorna ändå 

kan följa med bland svarsalternativen. Sedan är det inte många frågor som eleverna besvarade 

och jag försökte se till att eleverna fick gott om tid på sig vilket förhoppningsvis ledde till att 

eleverna noga läste igenom frågorna och svarsalternativen. Jag anser då att svarsalternativen 

får en hög validitet eftersom de som svarade inte direkt hade någon tidspress samt att jag själv 

noggrant förklarade för eleverna att det är viktigt att de noga läste igenom och tänkte efter 

innan de svarade. Sedan är det inte direkt så att svarsalternativen skiljer sig oerhört och det är 

inte heller olika svarsalternativ på varje enskild fråga i enkäten. 

 

Som ses i enkäten har jag även valt att ha med alternativet ”Vet inte”. Det finns både fördelar 

och nackdelar med att ha med ett sådant alternativ. Nackdelen är den att det finns en stor 

chans att de som svarar på undersökningen gör det enkelt för sig och väljer att på många 

frågor kryssa i just det svarsalternativet. Jag anser dock inte att detta argument håller. Jag 

personligen anser att det är fel att ”tvinga” de som ska besvara enkäten att välja något 

svarsalternativ som ett argument för att inte ha med ”Vet inte” alternativet. Man får helt 

enkelt lita på att de som tar sig tid att svara på enkäten faktiskt tänker efter innan de svarar. 

Utan ett ”Vet inte” alternativ anser jag att det finns en risk för att enkätens resultat kan bli 

missvisande då man tvingar urvalsgruppen att ta ställning i en fråga som de faktiskt kanske 

inte har någon uppfattning i. Det finns även en risk för ett stort internt bortfall på vissa frågor 

då personerna kanske struntar i att svara på frågor som de inte kan hålla med i något av de 

alternativen som ges. 

 

4.2.5 Enkätens distribution, insamling och bortfall 

Eftersom jag i urvalsprocessen valde att välja bland klasser och inte bland individer blev både 

enkätens distribution och insamling relativt simpel. Min första tanke var att göra ett urval 

bland alla elever som går sista året på skolan och sedan söka upp de personer som blev valda 
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att svara på frågorna. Jag insåg dock ganska snabbt att detta var ett mycket ineffektivt sätt att 

arbeta på då letandet av 100 individer skulle ta mycket tid. Istället valde jag som sagt att 

genomföra undersökningen klassvis för att på så sätt enklare och mer effektivt kunna 

genomföra min undersökning. När jag hade valt ut de klasser som skulle delta i 

undersökningen fick jag klassernas scheman och tog kontakt med den lärare som hade hela 

klassen vid ett tillfälle som passade mig och frågade läraren om jag kunde genomföra min 

undersökning under lektionstid. Jag var rädd för att många lärare skulle säga nej till detta 

eftersom det skulle stjäla värdefull tid med eleverna men alla lärare visade ett stort intresse 

och det var inga problem för mig att genomföra undersökningen på lektionstid.  

 

Via detta arbetssätt skedde alltså både distributionen och insamlingen av enkäterna samtidigt. 

En fördel med detta tillvägagångssätt var att jag som har skrivit frågorna och gjorde 

undersökningen hela tiden fanns på plats om någon skulle undra något angående frågorna 

och/eller svarsalternativen. Detta arbetssätt passade mig utmärkt eftersom jag enbart 

genomförde min undersökning på en skola. I andra fall är dock ett sådant arbetssätt både 

arbetskrävande och ineffektivt. Om man ska göra en undersökning på flera olika skolor i flera 

olika städer blir det både dyrt och arbetskrävande att åka fram och tillbaka för att lämna ut och 

samla in enkäterna. I dessa fall är det nog bäst att knyta till sig en eller flera kontaktpersoner 

på varje skola som man skickar enkäterna till och som sedan fördelar, samlar in och skickar 

tillbaka enkäterna. Men i mitt fall var detta arbetssätt det mest effektiva. 

    

Enligt Trost (2001) får man räkna med ett bortfall mellan 25-50 % och Dahmström (2000) 

menar att vid ”traditionella” postenkäter finns det en stor risk till ett högt bortfall. Det 

sammanlagda antalet elever som gick i de klasser jag undersökte var 136 stycken och som jag 

skrev ovan fick jag sammanlagt in 104 besvarade enkäter. I detta fall blev bortfallet 24 % om 

mina matematiska kunskaper är korrekta. Detta bortfall berodde dock inte på att någon av 

eleverna inte ville svara på enkäten, utan att ingen av klasserna var fullständiga av olika 

orsaker. Om man jämför med det bortfall som man enligt Trost får räkna med så anser jag att 

det bortfallet som jag fick är ett lågt sådant. På grund av det låga bortfallet kan man med gott 

samvete använda sig och arbeta med resultatet som enkätundersökningen gav. Om bortfallet 

istället hade varit runt 50 % eller högre är det tveksamt om man skulle kunna använda sig av 

resultatet av undersökningen då en oerhörd stor del av urvalet ej svarade på frågorna. 
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4.2.6 Etiska perspektiv på enkäten 

När man ska göra en enkätundersökning bör man alltid reflektera över om någon av de som 

ska svara på enkäten kan komma att ta skada av att besvara frågorna. Det gäller att man är 

noga med att se till så att de som svarar på enkäten är och förblir anonym så att någon annan 

inte får reda på vad de har svarat. Vissa kanske inte bryr sig om att någon annan får reda på 

vad de svarade på frågorna medan andra kanske känner sig kränkta ifall något sådant händer. 

Det kan även vara så att några är oroliga för att bli utnyttjade eller liknande ifall deras svar 

blir offentliga för någon annan. På grund av detta så är det oerhört viktigt att svaren alltid är 

och förblir anonyma. När jag delade ut mina enkäter så var jag noga med att påpeka för både 

eleverna och lärare i klassrummet att enkäterna är anonyma och kommer att förbli så.  

 

Ett annat etiskt dilemma som jag tänkte på när jag delade ut mina enkäter var att det kanske 

kändes för eleverna att de inte hade något val av att svara på enkäten eller inte. Trots att jag 

var noga med att förklara att det var frivilligt och frågade alla elever innan om det var ok att 

de svarade på enkäterna så kan det ändå tänkas att de inte kände att de hade något val 

eftersom enkätundersökningen skedde under lektionstid. Jag hoppas verkligen att ingen av 

eleverna kände sig tvingade till att besvara enkäten och jag tror heller inte att någon kände så. 

Tvärtom fick jag känslan av att eleverna var positiva till att besvara enkäten. 

 

5 Resultat 

I denna del har jag för avsikt att presentera det resultat som jag fick av de 104 enkäter som jag 

fick in. Jag kommer att presentera resultatet fråga för fråga och visa på eventuella företeelser 

som kan utläsas ur statistiken. Jag börjar med att redovisa svaren som rör elevinflytandet på 

skolan och som således besvarar min första frågeställning: Hur uppfattar eleverna sina 

möjligheter till inflytande på skolan? 

Efter att dessa svar är redovisade kommer jag att redovisa enkätsvaren som rör 

klassrumsundervisningen. Med dessa svar besvaras min andra frågeställning: Hur uppfattar 

eleverna uppläggningen och genomförandet av klassrumsundervisningen på skolan? Jag 

väljer att inte redovisa svaren på den sista öppna frågan utan istället väljer jag att lyfta fram 

citat ur dessa svar i analysdelen. 
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Vid vissa tillfällen så har jag valt att ”slå ihop” två olika svarsalternativ som exempelvis 

”ganska ofta” och ”mycket ofta/alltid” för att göra den senare diskussionen kring resultatet 

mer tydligt. Jag har inte för avsikt att på något sätt manipulera de siffror som finns utan enbart 

för att förtydliga den kommande diskussionen. Alla resultatsiffror redovisas även i figurerna 

och det är enbart i texten under figurerna som jag vid vissa tillfällen har valt att ”slå ihop” två 

svarsalternativ. 

5.1 Enkätsvaren angående elevinflytandet på skolan 

Under detta avsnitt redovisar jag resultaten av enkätundersökningen som på något sätt berör 

elevernas uppfattningar om deras inflytande på skolan. 

 

Fig. 1: 

Hur ofta har ni klassråd?

Aldrig

58%
Mindre än en gång per 

månad

18%

1-3 gånger per månad

12%

Varje vecka

2%

Vet inte

10%

 

 

Som vi kan läsa ur figuren är det mer än hälften av de 104 svarande som uppger att de 

”aldrig” har klassråd. Endast 2% menar att de har klassråd ”varje vecka” medan 30 % uppger 

att de har klassråd ”1 till 3 gånger per månad”. Det står ingenstans i styrdokument och lagar 

hur ofta eleverna ska ha klassråd, dock bör det tilläggas här att det på varje klass i 

gymnasieskolan ska finnas klassråd (Skolverket 1999). 
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Fig. 2: 

 Om  du tänker dig e tt vanligt k lassråd, vem  e ller vilka pratar m es t då?

Läraren

3%

Vissa elever

22%

Alla elever

2%

Läraren och vissa 

elever

26%

Läraren och alla elever

3%

Vi har inte klassråd

44%

 

 

En intressant aspekt i detta svar är som vi ser att endast 44 % av de tillfrågade här uppger att 

de inte har klassråd, medan det i föregående fråga var 58 % som svarade att de inte har 

klassråd. Det kan finnas många orsaker till att det har blivit så här. Jag tror att några av 

eleverna trodde att frågan menade att ifall man skulle ha klassråd, hur skulle det då ha sett ut, 

eller hur hade man velat att det skulle se ut. Det blir nu svårt att dra slutsatser kring detta svar 

då man med säkerhet inte kan säga att figuren berättar sanningen eller om den berättar hur 

eleverna vill att ett klassråd ska se ut. Jag anser att man ändå kan dra slutsatsen att vid 

klassråd är det framförallt läraren och vissa elever som pratar mest, eller enbart vissa elever i 

klassen som pratar mest. Endast tre procent har svarat att det enbart är läraren som pratar mest 

och lika många menar att läraren och alla elever pratar mest under ett klassråd. 

 

Fig. 3:  

Hur ofta känner du att de ltagarna i k lassrådet lyssnar på dig?

Aldrig/Mycket sällan

10%

Ganska sällan

4%

Ibland

18%

Ganska of ta

14%

Mycket of ta/Alltid

5%

Vi har inte klassråd

49%
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Återigen ändrar sig antalet som menar att de inte har klassråd och denna gång är det 49 % av 

de svarande som säger att de inte har klassråd överhuvudtaget. Vad det kan bero på att antalet 

har ökat kan man inte vara säker på. Det kan vara så att några av eleverna insåg på denna 

fråga att det inte gäller ”ifall man hade haft klassråd” utan hur det går till när man faktiskt har 

klassråd. Sammanlagt 19 % av de 104 svarande uppfattar att de ”ganska ofta eller Mycket 

ofta/alltid” känner att de andra deltagarna i klassrådet lyssnar på dem när de talar. En relativt 

stor andel om 18 % känner att deltagarna lyssnar på dem ”ibland”. 

 

 

 

 

Fig. 4: 

 I vilken utsräckning känner du att du kan påverka vad för arbetsformer ni ska ha?

Aldrig/Mycket sällan

6%

Ganska sällan

23%

Ibland

45%

Ganska ofta

11%

Mycket ofta/Alltid

7%

Vet inte

8%

 

Knappt hälften av de svarande menar att de ”ibland” kan påverka vad för arbetsformer de ska 

arbeta med. 18 % menar att de ”ganska ofta” eller ”mycket ofta/alltid” känner att de kan 

påverka arbetsformerna medan sammanlagt 29 % menar att de ”ganska sällan” eller ”mycket 

sällan/aldrig” kan påverka arbetsformerna. 
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Fig. 5: 

 I vilken utsträckning känner du att du kan påverka vad för slags examination ni ska ha?

Aldrig/Mycket sällan

9%

Ganska sällan

24%

Ibland

45%

Ganska ofta

12%

Mycket ofta/Alltid

3%

Vet inte

7%

 

Liksom föregående fråga anser lika många här att de ”ibland” känner att de kan påverka vad 

för slags examination de ska ha. Dock menar hela 33 % av de tillfrågade att de ”ganska 

sällan” eller ”mycket sällan/aldrig” kan påverka vad för examinationsformer de ska ha. Endast 

15 % menar att de ”ganska ofta” eller ”mycket ofta/alltid” kan påverka sina 

examinationsformer. 

Fig. 6: 

Känner du i s tort att du har inflytande på skolan?

Nej, inte alls

24%

Nej, inte så mycket

40%

Ja, ibland

23%

Ja, alltid

5%

Vet inte

8%

 

Det mest markanta som vi kan utläsa ur denna figur är att sammanlagt 64 % känner att de inte 

har något inflytande alls eller att de inte har så mycket inflytande på skolan. Sammanlagt 28 

% av de tillfrågade anser att de faktiskt har inflytande, antingen ibland, eller alltid. 8 % av 

dem som svarade på enkäten uppger att de inte vet om de känner att de har inflytande på 

skolan. 
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Fig. 7: 

Vill du ha m er inflytande i skolan?

Nej, inte alls

6%
Nej,inte direkt

18%

Ja, kanske

42%

Ja, absolut

30%

Vet inte

4%

 

En stor majoritet av eleverna i undersökningen uppger att de vill ha mer inflytande i skolan. 

Sammanlagt är det 72 % av de svarande som menar att de ”kanske” vill ha mer inflytande 

eller att de ”absolut” vill ha mer inflytande. Endast 24 % uppger att de inte är intresserade av 

att ha mer inflytande i skolan. Om vi jämför denna figur med figur 6 kan man dra slutsatsen 

att det finns en stor majoritet (64 %) som känner att de inte har inflytande på skolan och det 

finns även en stor majoritet (72 %) som menar att de skulle vilja har mer inflytande i skolan. 

Det som var syftet med dessa två frågor var just att undersöka om man har inflytande eller 

inte och om man var nöjd med det inflytande man hade/man inte hade. Som vi ser av 

figurerna 6 och 7 så har man, enligt eleverna själva, inte direkt nåt inflytande i skolan och en 

större del av dem som uppgav att de inte hade inflytande vill ha mer inflytande. 

 

Fig. 8: 

Hur ofta känner du att lärarna tar till sig av dina synpunkter på undervisningen?

Aldrig/Mycket sällan

12%

Ganska sällan

25%

Ibland

35%

Ganska ofta

19%

Mycket ofta/Alltid

3%

Vet inte

6%
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En stor andel har på den här frågan valt att svara att de lärarna ”ibland” tar tills sig av elevens 

synpunkter på undervisningen. Dock är andelen som svarade att de ”ganska sällan” eller 

”aldrig/mycket sällan” känner att lärarna tar till sig av synpunkterna från eleverna rörande 

undervisningen större. Sammanlagt svarade 37 % något av dessa två svarsalternativ. 22 % av 

de tillfrågade menade att lärarna, antingen ”ganska ofta” eller ”mycket ofta/alltid”, tog till sig 

av elevernas synpunkter på undervisningen. Det bör tilläggas här att frågan tydligen kan vara 

missvisande. En av dem som svarade aldrig/mycket sällan på denna fråga skrev senare i den 

sista, öppna frågan, att: ”jag skrev ju att lärarna inte lyssnar på mej, men det beror ju på att 

jag inte säger något. Ni borde ha frågat varför så inte lärarna framstår som skit!”(Se bilaga 

2 för svar på den öppna frågan). Jag vill först klargöra att jag inte på något sätt försöker 

framstå lärarna som ”skit” utan jag ställde denna fråga för att helt enkelt få en blick över hur 

eleverna uppfattar att lärarna tar till sig av deras synpunkter på undervisningen. Enligt mig 

borde man kanske ha kryssat i ”vet inte” alternativet om man aldrig säger något för då borde 

man kanske inte veta om lärarna tar till sig av det man någon gång skulle säga. Men som sagt 

det man bör ha i åtanke är att några av dem som har svarat ”aldrig/mycket sällan” kanske inte 

säger så mycket under en lektion så att de har en uppfattning om lärarna tar till sig av det dem 

säger eller inte. Förhoppningsvis har dessa dock svarat ”vet inte”. 

 

Fig. 9: 

Känner du att elevrådet kan påverka beslut på skolan?

Nej, absolut inte

11%

Nej, inte direkt

29%

Ja, kanske

35%

Ja, absolut

11%

Vet inte

14%

 

Denna fråga är avsedd för att mäta elevernas tilltro, eller erfarenheter av elevrådet på skolan 

och om de känner att elevrådet kan påverka beslut som tas i skolan. Det intressanta här är att 

en relativt stor del (46 %) har svarat att de känner att elevrådet kan påverka beslut på skolan 

och ”endast” 40 % menar att elevrådet inte direkt, eller inte alls kan påverka beslut på skolan. 



 32 

Med ett svarsomfång på 14 % är det på denna fråga som flest elever har svarat alternativet 

”vet inte”. Vad detta kan bero på kan ha flera orsaker. Dock kan en orsak vara att många av 

eleverna helt enkelt inte känner till elevrådet och dess arbete på skolan. Om detta beror på att 

elevrådet har lite att säga till om så de inte märks så mycket eller om det beror på att eleverna 

helt enkelt är ointresserade av elevrådet låter jag vara osagt. 

 

5.1.1 Hur uppfattar eleverna sina möjligheter till inflytande på skolan? 

Om man studerar de svar som eleverna har angivit angående deras inflytande på skolan får 

man en tämligen negativ bild av deras elevinflytande. 

 

Mer än hälften av de tillfrågade eleverna har inte klassråd över huvudtaget på skolan. I 

avsaknaden av klassråd blir det svårt för eleverna att kunna påverka sin studiesituation. Utan 

klassråd får de heller inte någon praktisk övning i den demokratiska arbetsprocessen. 

Av de elever som har klassråd svarade en stor majoritet att det antingen är läraren och/eller 

vissa elever i klassen som pratar mest under ett klassråd. Detta ger en bild av att eleverna inte 

har de förutsättningar som krävs för att ha inflytande. 

 

En mer positiv bild som har visat sig är många av de tillfrågade eleverna känner att de kan 

vara med och påverka vad för slags arbetsformer och vad för slags examinationsformer de ska 

ha. Visserligen är det långt ifrån alla elever som känner detta, men mer än hälften känner att 

de mer eller mindre kan påverka arbetsformerna och examinationsformerna. 

 

Om bilden av elevernas inflytande var någorlunda positiv vad gällde påverkansmöjligheterna 

vid arbetsformer och examinationsformer så är bilden mer negativ när de svarade på om de 

kände att de hade inflytande på skolan. Två tredjedelar av de tillfrågade menade att de inte 

kände att de hade inflytande på skolan. Det finns dock en positiv aspekt här och det är att på 

följdfrågan till om eleverna kände att de har inflytande på skolan svarade nästan tre 

fjärdedelar att de ville ha mer inflytande på skolan. 

 

Man kan även utläsa ur enkätsvaren att elevernas uppfattning rörande om lärarna tar till sig av 

elevernas synpunkter på undervisningen är blandad. Det som flest elever valde att svara här 

var att lärarna ibland tar till sig av deras synpunkter på undervisningen. 
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En annan, relativt, positiv bild får man när man studerar hur eleverna svarar på frågan om de 

känner att elevrådet kan påverka beslut på skolan. Eftersom en stor majoritet av eleverna på 

skolan inte har klassråd blir det ännu viktigare att skolan i alla fall har ett fungerande elevråd 

så viss elevinflytande finns. Cirka hälften av eleverna menade att de i mer eller mindre 

utsträckning kände att elevrådet kan påverka beslut på skolan. Dock är andelen elever som har 

svarat tvärtom, att de i mer eller mindre utsträckning kände att elevrådet inte kan påverka 

beslut på skolan, nästan lika stor. 

 

 

5.2 Enkätsvaren angående klassrumsundervisningen på skolan 

Under detta avsnitt redovisar jag resultatet av enkätundersökningen som gäller elevernas 

uppfattningar som berör själva klassrumsundervisningen och lektionerna i övrigt. 

 

Fig. 10: 

Om du tänker dig en vanlig lektion hur ofta är det då föreläsning av läraren?

Ganska ofta

48%

Mycket ofta/Alltid

29%

Ibland

20%

Ganska Sällan

1%

Vet inte

1%

Aldrig/Mycket sällan

1%

 

Som vi kan utläsa ur figuren är det endast 2 % som menar att det ”ganska sällan” eller 

”mycket sällan/aldrig” är föreläsning av läraren under en vanlig lektion. Sammanlagt 77 % av 

eleverna i enkätundersökningen menar att det ”ganska ofta” eller ”mycket ofta/alltid” är 

föreläsning av läraren under en vanlig lektion. En ganska stor andel, 20 %, menar att det 

”ibland” är föreläsning av läraren som är det vanligaste inslaget i en lektion. Endast 1 % har 

svarat ”vet inte” vilket tyder på att nästan alla som blev tillfrågade har en uppfattning i just 

denna fråga. 
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Fig. 11: 

Om  du tänker dig en vanlig lektion, hur ofta är det då eget arbete /läsning?

Ibland

39%
Ganska of ta

47%

Ganska Sällan

6%

Aldrig/Mycket sällan

0%

Vet inte

1%

Mycket of ta/Alltid

7%

 

Det mest markanta här är att ingen har svarat ”aldrig/mycket sällan” och endast 6 % har svarat 

”ganska sällan” Det som vanligaste svarsalternativet är ”ganska ofta” som 47 % av eleverna 

har svarat. En stor andel svar hittar vi även på alternativet ”ibland” som 39 % har svarat. Av 

denna figur kan man då utläsa att eleverna uppfattar att man ganska ofta arbetar med eget 

arbete/egen läsning under en lektion. 

 

Fig. 12: 

Om du tänker dig en vanlig lektion, hur ofta är det då grupparbete?

Aldrig/Mycket sällan

4%

Ganska Sällan

21%

Ibland

48%

Ganska ofta

22%

Mycket ofta/Alltid

4%

Vet inte

1%

 

Nästan hälften av eleverna menar att det ”ibland” är grupparbete under en lektion samtidigt 

som cirka en fjärdedel av de svarande menar att det är grupparbete antingen ”ganska ofta” 

eller ”mycket ofta/alltid”. Den sista fjärdedelen menar att man ”ganska sällan” eller ”mycket 

sällan/aldrig” har grupparbete under en lektion. 
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Fig. 13: 

Om  du tänker dig en vanlig lektion, hur ofta är det då k lassrum sdiskussion?

Aldrig/Mycket sällan

10%

Ganska Sällan

37%

Ibland

29%

Mycket of ta/Alltid

6%

Vet inte

2%

Ganska of ta

16%

 

Nästan hälften av eleverna svarade att det ”aldrig/mycket sällan” eller ”ganska sällan” är 

klassrumsdiskussion. En stor andel (29 %) av eleverna uppgav att det ”ibland” är 

klassrumsdiskussion som utgör lektionsinnehållet. Endast 22 % menade att det ”ganska ofta” 

eller ”mycket ofta/alltid” är klassrumsdiskussion under lektionerna. Av denna figur kan man 

således utläsa att klassrumsdiskussion inte direkt är något som är prioriterat under lektionerna. 

 

Fig. 14:  

Hur ofta känner du att lärarna lyssnar och respekterar det du säger under en lektion?

Aldrig/Mycket sällan

3%

Ganska Sällan

9%

Ibland

34%

Ganska of ta

35%

Vet inte

2%

Mycket of ta/Alltid

17%

 

Av denna figur kan vi utläsa att en väldigt stor del av eleverna känner att lärarna lyssnar och 

respekterar det som eleverna säger under en lektion. Sammanlagt har 52 % uppgett att de 

antingen ”ganska ofta” eller ”mycket ofta/alltid” känner att lärarna lyssnar och respekterar det 

som de säger under en lektion. Även en stor del, drygt en tredjedel, av eleverna anser att 

lärarna ”ibland” lyssnar och respekterar det som de säger under en lektion. Endast 12 % av 
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eleverna uppfattar det hela som att lärarna ”ganska sällan” eller ”aldrig/mycket sällan” lyssnar 

och respekterar det som de säger. 

 

Fig. 15: 

Hur ofta får du säga vad du tycker på en lektion utan att bli avbruten av någon annan?

Aldrig/Mycket sällan

16%

Ganska Sällan

27%

Ibland

29%

Ganska of ta

18%

Mycket of ta/Alltid

10%

Vet inte

0%

 

Om den förra figuren var positivt skulle man kunna säga att figur är mer negativt. Som vi kan 

se menar 43 % av de tillfrågade att de ”ganska sällan” eller ”mycket sällan/aldrig” kan säga 

vad de tycker under en lektion utan att bli avbruten av någon annan.  

29 % menar att de ”ibland” kan säga vad man tycker under en lektion utan att bli avbruten och 

”endast” 28 % menar att de ”ganska ofta” eller ”mycket ofta/alltid” kan säga vad de tycker 

utan att bli avbruten av någon annan. 

 

5.2.1 Hur uppfattar eleverna uppläggningen och genomförandet av 

klassrumsundervisningen på skolan? 

Av svaren på de frågor som berör själva lektionsformerna kan man utläsa att det framförallt är 

föreläsning av läraren samt eget arbete/läsning som dominerar lektionerna. Tre fjärdedelar av 

eleverna menar att det ofta är föreläsning av läraren på en vanlig lektion och drygt hälften av 

eleverna menar att det ofta är eget arbete/läsning som dominerar lektionerna. Det inslag som 

är minst återkommande i lektionen enligt eleverna är klassrumsdiskussion. Cirka hälften av 

eleverna menar att det sällan är diskussion under en lektion. Grupparbete är det ibland under 

en lektion menade hälften av de tillfrågade eleverna. 

 

När man studerar svaren på frågan om eleverna känner att läraren respekterar det man säger 

under en lektion ser man att hälften av de tillfrågade menade att lärarna mer eller mindre 
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respekterar det man säger. Om man lägger till dem som svarade att de ibland känner att 

lärarna respekterar det man säger blir det mer än 80 % av eleverna som känner att lärarna 

respekterar det man säger. Denna siffra är mycket positiv. Dessvärre blir bilden mer negativ 

när man studerar hur ofta eleven får tala under en lektion utan att bli avbruten av någon 

annan. Knappt hälften av de tillfrågade menade att de i låg utsträckning kunde tala utan att bli 

avbruten. 

 

6. Diskussion 

Under detta avsnitt har jag för avsikt att ”knyta ihop säcken” och jämföra enkätsvaren med 

min bakgrundstext och på så sätt undersöka om det i skolan finns förutsättningar för att fostra 

demokratiska medborgare. 

 

6.1 Teoretiskt elevinflytande i jämförelse med praktiskt 

elevinflytande 

Under detta avsnitt kommer jag att undersöka hur elevinflytandet på en skola bör se ut enligt 

de statliga riktlinjer som finns i form av skollagen, läroplanen och så vidare och jämföra detta 

med elevernas enkätsvar. Jag kommer även att jämföra relevant forskning kring 

elevinflytande och jämföra detta med enkätsvaren. 

 

6.1.1 Klassråd och elevråd 

Som vi såg tidigare i uppsatsen måste skolan, enligt proposition 2001/02: 80, vara en 

demokratisk arena där eleverna i skolan får lära sig och öva på att arbeta i demokratiska 

former. Vidare kunde man utläsa ur texten att en förutsättning för att skapa demokratiska 

medborgare var att skolorna hade ett fungerande elevinflytande.  

 

För att ytterliggare visa på vikten av ett fungerande elevinflytande undersökte jag även en 

tidigare proposition (Prop. 1990/1991:85). I denna propositionstext såg vi att inflytande var 

viktigt eftersom inflytandet i sig överensstämmer med skolans grundläggande demokratiska 

värderingar.  
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Av de slutsatser som jag drog efter att ha undersökt Lpf 94 kom jag framförallt fram till att 

eleverna ska lära sig att arbeta demokratiskt alltså genom demokrati i praktiken på skolan. 

En stor del i att förmedla demokratiska värderingar och principer var, som vi såg tidigare, att 

låta eleverna ha inflytande över sina studier. Genom praktisk övning ska skolan ge eleverna 

förutsättningar till att kunna arbeta demokratiskt efter skolan. För att öva eleverna i den 

demokratiska processen bör man använda sig av praktiskt elevinflytande, detta gör man alltså 

genom klassrådet, vilket enligt Skolverket ska finnas i varje klass i gymnasieskolan, samt 

genom elevråd.  

 

Om vi då jämför detta med figur 1 ovan ser vi ganska omgående att skolan i det här fallet inte 

lever upp till de krav som man bör ställa på en gymnasieskola. Nästan 60 % av eleverna 

svarade att de aldrig har klassråd och ytterliggare 18 % menade att de har klassråd mindre än 

en gång per månad. Frågan är om just denna skola ger eleverna den praktiska övningen av 

demokrati som krävs för att eleverna ska kunna delta i demokratiska beslutsprocesser i 

samhälls- och arbetsliv som det är skolans ansvar att ge varje elev förutsättningar för enligt 

Lpf 94? Enligt de svar som jag fick av enkäterna är min uppfattning att skolan inte ger 

eleverna dessa förutsättningar. Visserligen svarade 14 % att de har klassråd, antingen varje 

vecka eller 1-3 gånger per månad, men jag anser att detta är en tämligen liten del. Ett svar 

som jag fick på den sista öppna frågan3 som jag tycker ger en bra bild över elevinflytandet på 

skolan löd så här: ”Det känns inte som om elevinflytandet fungerar som det ska. Elever 

respekterar inte lärare, och lärare respekterar inte alltid elever. Ett klassråd har vi aldrig 

haft.” 

 

Jag anser att klassrådens betydelse inte får förminskas. Klassrådet är, enligt mig, bland det 

viktigaste verktyget som skolorna har att ge eleverna, inte bara inflytande över sina studier, 

utan även praktiska erfarenheter av det demokratiska arbetet. Hur kan vi förvänta oss att 

dagens elever ska kunna arbeta och leva i en demokratisk värld och samtidigt vidareutveckla 

den som en demokratisk medborgare ska kunna? En viktig förutsättning för att fostra en elev 

till en demokratisk medborgare är att eleven faktiskt har förutsättningarna för att kunna verka 

i en demokrati och dessa förutsättningar kan eleven få genom ett väl fungerande klassråd. 

 

                                                
3 Alla svar på den öppna frågan redovisas i bilaga 2 
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Som jag skrev ovan är det inte bara i klassrådet som eleverna får chansen att utöva inflytande 

och öva sig på ”praktisk demokrati” utan för det ändamålet finns även elevrådet. Elevrådet är 

dock inte obligatoriskt som klassrådet är. Skillnaden mellan elevråd och klassråd är att i 

elevrådet är det representanter för eleverna som arbetar medan det i klassrådet är varje enskild 

elev som är med och beslutar. Eftersom elevrådet byggs på representativ demokrati och inte 

direkt demokrati anser jag inte att elevrådet på något sätt kan legitimera avsaknaden av 

klassråd. Dock kan elevrådet komplettera klassrådet, men aldrig, enligt mig, ersätta det 

eftersom alla elever inte direkt berörs av dess arbete. Som vi ser i figur 9 har dock en relativt 

stor del av eleverna förtroende för elevrådets arbete och möjlighet att kunna påverka beslut. 

Resultatet av frågan om eleverna kände att elevrådet kunde påverka beslut på skolan kan trots 

att den är tämligen positiv inte egentligen legitimera klassrådets frånvaro eftersom de två 

funktionerna har olika uppgifter samt att elevrådet berör mindre personer direkt. 

 

Som sagt var det 14 % av de tillfrågade som dock menade att de hade klassråd och jag ska nu 

undersöka lite djupare hur dessa klassråd går till. Som figur 2 visar är det läraren och vissa 

elever som talar mest vid klassrådet. Tyvärr verkar det som att de elever som har klassråd 

ändå inte får ut det mesta av det. Klassrådet ska vara en plats där alla elever får chansen att 

tala för sin ståndpunkt samt få chansen att praktiskt arbeta demokratiskt. Dock ser vi att långt 

ifrån alla elever pratar på ett klassråd. Jag är medveten om att i ”riktiga livet” är det även där 

långt ifrån alla människor som talar vid möten, träffar eller vad det nu kan vara för något. 

Dock anser jag ändå att i skolan bör man sträva mot att alla elever faktiskt kommer till tals 

och får sin röst hörd så att de i alla fall har förutsättningarna för att kunna tala och diskutera i 

framtiden. 

 

Det hade varit oerhört intressant att undersöka hur lärarna på gymnasieskolan ser på sitt 

inflytande på skolan. Som vi såg tidigare i uppsatsen så menade Ferm att det krävs att lärarnas 

egna upplevelser av demokrati och inflytande är viktiga för att förmedla genuina 

demokratiska värderingar och arbetssätt hos eleverna. Jag personligen håller fullt med i Ferms 

påstående. Om inte läraren har inflytande över sin arbetssituation så kan det bli svårt för 

läraren att själv se till så att eleverna får det. Det krävs, enligt mig, att läraren själv har 

positiva erfarenheter av ett demokratiskt arbetssätt samt att denne har inflytande över sitt 

arbete för att på bästa och mest genuina sätt kunna arbeta på ett demokratiskt sätt med sina 

elever. 
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Nu när jag diskuterar vikten av klassråd och att eleverna får ett reellt inflytande så vill jag 

nämna att jag personligen anser att det blir viktigt att påpeka att om ett beslut tas av elever på 

klassråd eller liknande och deras beslut inte får någon inverkan så är det möjligt att det kan få 

en negativ effekt. Vid ett sådant scenario så kan eleverna få negativa erfarenheter av 

demokratin och i sådana fall blir det svårt att fostra dem till framtida demokratiska 

medborgare. Om eleverna istället märker att deras åsikter hörs och respekteras samt att de 

faktiskt kan påverka i skolan så är jag övertygad om att fostrandet av eleverna till 

demokratiska medborgare har större chans att lyckas. Om elevernas beslut dock inte går att 

genomföra på grund av olika faktorer så tror jag även att det är viktigt att någon lärare 

informerar eleverna om detta så de får reda på varför besluten inte genomförs. 

 

6.1.2 Arbets- och examinationsformer 

Som vi såg tidigare ska eleverna få vara med och påverka arbetsmetoderna i skolan, alltså 

påverka hur klassrumsundervisningen faktiskt går tillväga och på detta sätt få inflytande över 

sin utbildning. Om eleverna får vara med och påverka arbetsmetoderna skulle man kunna säga 

att det råder ett demokratiskt arbetssätt i skolan då eleverna själva får vara med och ha ett 

reellt inflytande. Min slutsats blir att en viktig del i att fostra demokratiska medborgare i 

skolan är att eleverna faktiskt får vara med och bestämma arbetssätt, examinationsformer och 

så vidare. För att undersöka om fallet var så på den skolan som jag studerade ställde jag två 

frågor angående detta och resultatet av dessa två frågor redovisas i figur 4 och 5. Av dessa två 

figurer kan jag utläsa att en relativ stor andel visade sig ha ganska positiva erfarenheter av att 

kunna påverka både arbetssätt och examinationsformer. Man får dock inte glömma av här att 

en stor del av eleverna svarade alternativet att de ibland kände att de kunde påverka. 

Självklart är ibland bättre än sällan men jag anser ändå inte att det räcker med att en stor del 

av eleverna endast känner att de ibland kan vara med och påverka arbetsmetoderna och 

examinationsformerna. 

 

Frågan blir då varför fler elever inte känner att de ofta kan påverka arbetsformerna på skolan. 

Om vi studerar figur 8 kanske vi kan få svaret där. Det visade sig att en väldig stor del av 

eleverna ansåg att de ibland kände att läraren tar till sig av deras synpunkter på 

undervisningen. Drygt en tredjedel av eleverna menade även att lärarna sällan eller aldrig tog 

till sig av elevernas synpunkter på undervisningen.  
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För att eleverna faktiskt ska kunna påverka sitt arbetssätt på skolan är jag övertygad om att det 

krävs att lärarna är öppna för elevernas synpunkter på undervisningen. Om inte läraren i fråga 

är öppen för förslag från elevernas sida spelar det egentligen ingen roll hur engagerade 

eleverna är i arbetet om de ändå inte får gehör. Personligen tror jag att detta kan leda till att 

engagemanget och viljan att påverka hos eleverna sjunker då de märker att läraren ändå inte 

tar till sig av det som sägs. Varför slösa tid på att försöka påverka om det ändå inte ger någon 

effekt? 

 

Av figur 8 kan man dock även se ur en annan vinkel. Drygt en femtedel av eleverna menade 

att läraren ofta tog till sig synpunkterna av eleverna. Min slutsats blir att alla dessa elever har 

olika erfarenheter av olika lärare. Vissa lärare är kanske väldigt måna om att ta till sig av 

elevernas synpunkter och vill inget annat än att eleverna faktiskt engagerar sig i 

undervisningen. Samtidigt finns det säkert de lärare som hellre ser att eleverna rättar sig efter 

dennes arbetssätt. 

 

För att lägga en ytterliggare dimension till denna diskussion redovisar jag ett svar på en öppen 

fråga som jag anser är mycket intressant: ”Jag tycker att vi borde bli tillfrågade om hur vi vill 

lägga upp arbete/prov mer ofta.” Av detta citat kan vi utläsa att denna elev anser att det är 

lärarens uppgift att fråga eleverna om hur de vill arbeta och hur de vill examineras. 

Som vi har sett är det, enligt Lpf 94, skolans ansvar att sträva mot att eleverna aktivt utövar 

inflytande över sin utbildning så jag håller med eleven i dennes citat. Men jag kan även förstå 

om man anser att det är ett ömsesidigt ansvar från både lärares och elevers sida att se till att 

eleverna får inflytande över sin utbildning. Om läraren ofta frågar elever hur dessa vill arbeta 

och hur dessa vill examineras fast märker att eleverna inte riktigt bryr sig är det förståeligt att 

läraren nästa lektion, eller nästa termin, helt enkelt struntar i att fråga för att denne tror att 

eleverna ändå inte vill engagera sig. Samtidigt som läraren känner på detta sätt kanske en ny 

klass elever har kommit till skolan som faktiskt vill engagera sig och kunna påverka sin 

utbildning fast känner att det är skolans och lärarens ansvar att se till att de får möjligheter att 

påverka. Som vi ser blir det ett dilemma här, en ”ond cirkel” skapas där ingen tar tag i arbetet 

utan väntar på att någon annan ska ta tag i det. Hur ska denna onda cirkel lösas då? En lösning 

på problemet skulle kunna vara att lärare och elever tillsammans under början av varje ny 

termin sätter sig ner och går igenom de riktlinjer som finns, alltså skollagen, läroplanen samt 

kursplaner som ligger till grund för skolans arbete. För att detta ska kunna ske krävs det en 

ömsesidig vilja till det. Det råder med andra ord ett delat ansvar. Jag anser emellertid att det 
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största av detta ansvar ligger på skolan då man inte kan förvänta sig att alla elever kan 

styrdokumenten utan och innantill. Det är även skolans uppgift, som vi har sett tidigare, att ge 

eleverna förutsättningarna till att kunna påverka sina studier. 

 

6.1.3 Elevinflytandet överlag 

För att få en bild av elevernas uppfattning om deras inflytande på skolan överlag ställde jag 

först frågan om de kände att de hade inflytande på skolan. Som vi kan se i figur 6 är det en 

stor majoritet som menar att de inte har inflytande på skolan. Jag anser att detta stämmer bra 

in om man jämför med hur eleverna har svarat på de frågor som var mer inriktade på vissa 

delar av inflytandet. Dock ställde jag inte denna fråga enbart för att få en uppfattning om 

eleverna kände att de hade inflytande på skolan eller inte, utan jag ville även undersöka om de 

var nöjda med det inflytande dom hade eller inte. Chansen finns ju att eleverna inte hade 

mycket inflytande fast ändå var nöjda med att inte behöva ha något att ha inflytande över helt 

enkelt. Men om man studerar figur 7 ser vi att knappt tre fjärdedelar av eleverna faktiskt vill 

ha mer inflytande. Min slutsats av figur 7 blir att eleverna på just denna skola vill ha mer 

inflytande än vad de har idag. Man kan alltså inte skylla bristen på elevinflytande på att 

eleverna ändå inte vill ha något att säga till om. Däremot kanske man kan skylla bristen på 

inflytande på att eleverna inte har de förutsättningar som krävs för att vara delaktiga i skolans 

arbete men intresset kan man inte skylla på. Återigen menar jag, med stöd i läroplanen, att det 

främst är skolans ansvar att se till att eleverna har dessa förutsättningar som krävs för att få ett 

reellt inflytande. 

 

6.2 Skapar klassrumsundervisningen förutsättningar för fostrandet 

av demokratiska medborgare? 

Under detta avsnitt kommer jag att undersöka hur klassrumsundervisningen ser ut enligt 

eleverna i jämförelse till hur den bör se ut enligt de riktlinjer som finns samt övrig relevant 

forskning. 
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6.2.1 Den deliberativa demokratin och det deliberativa samtalet i 

samhället och i klassrummet 

För att kunna undersöka om skolan fostrar demokratiska medborgare måste vi först veta vad 

en demokratisk medborgare är. Eller rättare sagt, vi måste veta vad en deliberativ demokratisk 

medborgare är eftersom det är just en deliberativ demokrati som vi har sett att staten vill att 

skolan ska sträva mot. Som vi har sett ovan är en deliberativ demokrati en modifikation av det 

ursprungliga demokratibegreppet. Man går ifrån att se demokrati som beslutsmetod och 

istället ser man demokrati som ett sätt där medborgarna i samhället faktiskt får vara med och 

bestämma genom ständiga dialoger. För att en deliberativ demokrati ska fungera krävs det 

dock medborgare som har de förutsättningar till att kunna ingå i dessa ständiga dialoger samt 

kunna argumentera för olika saker. 

 

Om vi då går ett steg ännu längre och undersöker vad som krävs för att skolan ska kunna 

fostra dessa demokratiska medborgare så har vi sett tidigare att skolan måste uppmuntra 

klassrumsundervisningen till att innehålla dialoger av olika slag där eleverna får lära sig att 

argumentera för sin sak, öva upp sitt kritiska tänkande samt vara öppna för nya synsätt. Man 

skulle kunna säga att det krävs inslag av det deliberativa samtalet i klassrumsundervisningen 

för att fostra demokratiska medborgare. 

 

En förutsättning för att skapa ett deliberativt samtal i klassrummet är dock att läraren 

uppmuntrar till samtal med och mellan eleverna. En annan förutsättning är att läraren själv tar 

en aktiv del i samtalet och försöker att föra samtalet framåt och lyssnar på vad eleverna har att 

säga. För att undersöka om så var fallet på denna skola ställde jag frågan till eleverna om de 

kände att lärarna lyssnade och respekterade det som de sa under en lektion. Det visade sig att 

resultatet av denna fråga var positiv. Som figur 14 visar kände drygt hälften av eleverna att 

läraren ofta lyssnade och respekterade det som eleverna sa under en lektion. Det bör även 

tilläggas här att över 30 % av eleverna även kände att läraren ibland lyssnar och respekterar 

det som eleverna säger. Jag drar slutsatsen att en av förutsättningarna för att skapa 

deliberativa samtal finns på denna skola. För att ett deliberativt samtal ska kunna existera 

krävs det att lärarna som sagt lyssnar och respekterar det som eleverna säger vilket lärarna på 

denna skola verkar göra. 
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För att ett deliberativt samtal ska kunna existera krävs det dock inte bara att läraren lyssnar 

och respekterar det som sägs, utan som vi såg tidigare i Englunds kriterier för ett deliberativt 

samtal krävs det även att tolerans och respekt råder bland deltagarna. Om eleverna blir 

avbrutna under tiden som de pratar faller egentligen en stor del av det deliberativa samtalet. 

För att undersöka hur just detta såg ut på skolan ställde jag frågan till eleverna hur ofta de fick 

tala under en lektion utan att bli avbruten av någon annan. Som vi ser i figur 15 menar nästan 

hälften av eleverna att de sällan får tala utan att bli avbruten av någon annan. Resterande 

elever menade att de antingen ofta får tala utan att bli avbrutna eller att de ibland får tala utan 

att bli avbrutna av någon annan. Som vi ser av figuren är den andelen som svarade ibland lika 

stor som den andelen som svarade att de ofta får tala utan att bli störda. 

Min slutsats är att det även här finns förutsättningar till ett deliberativt samtal i viss mån. 

Många av eleverna kände att de ofta kunde tala och inte bli avbrutna av någon annan och det 

får jag se som en god förutsättning till skapandet av ett deliberativt samtal. Samtidigt ser vi 

även att nästan lika många av eleverna menade att de sällan får tala utan att bli avbrutna vilket 

självklart är ett hot mot det deliberativa samtalet.  

 

Nu är det så att det inte bara räcker med att förutsättningarna för ett deliberativt samtal finns 

utan det krävs även att det faktiskt pågår dialoger och samtal ofta. Det spelar egentligen ingen 

roll om eleverna har perfekta deliberativa samtal om de har dessa samtal och dialoger sällan. I 

sådana fall övar de inte på deras förmåga att argumentera och deras förmåga till ett kritiskt 

tänkande så ofta som jag tror att det krävs för att fostra deliberativa demokratiska medborgare. 

Om eleverna däremot har klassrumsdiskussioner ofta med de förutsättningar som vi har sett 

att de i viss mån har tror jag att fostrandet av demokratiska medborgare har stor chans att 

lyckas på skolan. 

 

I bakgrundstexten så skrev jag lite om kritik mot den deliberativa demokratin och jag skulle 

här i diskussionen vilja diskutera denna kritik som har kommit fram. Personligen är jag delvis 

beredd att hålla med kritiken mot den deliberativa demokratin. Jag förstår att om alla 

medborgare skulle sätta sig in i alla politiska beslut som skulle tas så skulle det inte finnas 

mycket tid åt annat som arbete exempelvis som kritikerna menar. Samtidigt menar jag att alla 

medborgare inte måste sätta sig in i alla beslut utan enbart de som berör dem och som de är 

intresserade av. Så som jag ser på den deliberativa demokratin så handlar det nödvändigtvis 

inte om direktdemokrati som det verkar göra för kritikerna. Istället anser jag att det handlar 

om att medborgarna visar intresse i frågor som berör dem och som de har intresse i. Det 
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handlar om att medborgarna skapar sig en uppfattning om frågan, diskuterar den, får nya 

infallsvinklar och gör sin röst hörd för att skapa en opinion som de folkvalda politikerna kan 

legitimera sina beslut på. Så länge som förutsättningarna ges för medborgarna att delta i den 

deliberativa demokratin så är jag övertygad om att de kommer att finna det mer intressant att 

delta i den politiska processen och samhällets utveckling i stort än att exempelvis följa det 

oändliga antalet dokusåpor på TV. 

 

6.2.2 Olika former av klassrumsundervisning 

För att undersöka vad för slags lektioner eleverna har och hur ofta de har dem valde jag att 

ställa fyra frågor till elever som frågar dessa hur ofta de har vissa undervisningsformer. Figur 

10 visar att tre fjärdedelar av eleverna menade att de ofta har lektioner då läraren föreläser. 

Som vi såg i bakgrundstexten menade både Sahlström och framförallt Dysthe att 

plenarundervisningen inte direkt gynnar dialoger och samtal mellan elever. Istället brukar 

denna undervisningsform byggas på en monolog från lärarens sida. Studerar man figur 11 ser 

vi att över häften av eleverna svarade att de ofta har eget arbete eller egen läsning under 

lektionerna och en stor andel svarade att man ibland hade eget arbete eller egen läsning. 

Denna lektionsform uppmuntrar inte direkt heller till diskussioner och dialoger. En 

undervisningsform som inte uppmuntrar till samtal kan väl knappast vara att föredra i en skola 

om man vill uppmuntra till dialoger och till deliberativa samtal? Enligt mig blir svaret nej på 

den frågan.  

 

Om vi går vidare och undersöker figur 12 och 13 ser vi att andelen som har svarat att de ofta 

har antingen grupparbete eller klassrumsdiskussion har sjunkit väsentligt om man jämför med 

de två tidigare figurerna. Ungefär en fjärdedel av eleverna menade att de ofta har antingen 

grupparbete eller klassrumsdiskussion. Som vi såg ovan ansåg Dysthe att grupparbete inte är 

bättre än vanlig plenarundervisning. Jag ställer mig dock skeptisk till hennes ståndpunkt. Jag 

tror att det krävs en blandning mellan många olika undervisningsformer för att en demokratisk 

medborgare ska bli fostrad. Det kan krävas den monologiska form av undervisning som 

Sahlström skriver om för att ge eleverna de nödvändigaste kunskaperna inom ett område för 

att de ska kunna arbeta vidare med det och kunna diskutera det. Jag tror även att det krävs 

grupparbete som Dysthe är kritisk mot för att eleverna ska öva upp sin 

argumentationsförmåga samtidigt som det övar upp elevernas förhållningssätt och öppenhet 

inför andra synpunkter än ens egna. Det som går att invända mot grupparbete är att enbart för 
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att det är grupparbete så är det inte självklart att gruppen diskuterar det ämne som är avsett 

samt att man heller inte kan ta för givet att alla elever i gruppen pratar lika mycket. 

 

Det bör det tilläggas här att jag inte är helt emot monologiska undervisningsformer. Jag anser 

att det krävs faktakunskaper, alltså grundläggande kunskaper, kring ett ämne innan man kan 

sätta sig ner och diskutera det. Så visst krävs det undervisningsformer där eleverna får sätta 

sig in i faktakunskaper som dessa två lektionsformer som jag har skrivit om ovan. Frågan är 

om hur mycket av dessa lektioner som krävs. Enligt mig har den här skolan för mycket av 

dessa två undervisningsformer. Jag tror att det krävs mera dialoger och diskussioner för att få 

till deliberativa samtal som i sin tur är en väsentlig del i fostrandet av demokratiska 

medborgare. 

 

För att skolan ska kunna fostra demokratiska medborgare i den anda som vi har sett ovan där 

skolan, bland annat, ska kunna bidra till en fördjupad demokrati i samhället så anser jag att 

klassrumsundervisningen, till stor del, bör präglas av diskussionsbaserad undervisning, både 

mellan lärare och elever samt mellan elever. Om undervisningen enbart går ut på att läraren 

föreläser och eleverna lyssnar så är jag tveksam till att eleverna lär sig att undersöka ämnen på 

egen hand, reflektera kritiskt över det och skapa sig en egen uppfattning kring frågan. Vid en 

sådan undervisning så anser jag att eleverna enbart lär sig att lyssna på auktoriteter och ta till 

sig det som denne säger och i bästa fall lära sig viss faktakunskap och det är väl inte sådana 

medborgare en demokrati byggs på?  

 

 

6.3 Finns det förutsättningar i skolan för att fostra demokratiska 

medborgare? 

Som svaret på så många andra frågor blir svaret på denna fråga både ja och nej. Som vi har 

sett ovan finns det förutsättningar för ett deliberativt samtal på denna skola. Eleverna kan i 

viss grad tala utan att bli avbrutna och läraren lyssnar och respekterar ofta det som eleverna 

säger. Dock tror jag att det deliberativa samtalet måste fungera bättre på skolan ifall en viktig 

förutsättning för fostrandet av demokratiska medborgare ska uppfyllas. För att detta ska kunna 

ske så måste både eleverna och lärarna på något sätt måste se till så att alla elever känner att 

de kan tala till punkt utan att någon avbryter samt att övriga deltagare lyssnar på vad eleven i 

fråga har att säga.  
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Tyvärr verkar det som klassrumsundervisningen mycket ofta präglas av sådant som inte direkt 

uppmuntrar diskussioner och dialoger utan istället arbetar man på skolan mycket med 

plenarundervisning och eget arbete.  

 

Vad gäller elevernas praktiska övning av demokrati och det demokratiska arbetssättet, som 

också är en viktig förutsättning för att fostra demokratiska medborgare, ser det negativt ut. En 

mycket stor andel av eleverna har exempelvis inte klassråd vilket jag anser är en besvikelse 

och framförallt så går det emot Skolverkets regler. Eleverna kände dock att de ganska ofta 

kunde vara med och påverka vilka slags arbets- och examinationsformer de skulle ha, men det 

är fortfarande en stor del av eleverna som kände att de inte kunde vara med och påverka 

dessa.  

 

Vi såg även att en majoritet av eleverna inte kände att de hade inflytande på skolan och detta 

är naturligtvis ett problem i en skola som ska fostra demokratiska medborgare. Dock hade 

problemet varit ännu större om eleverna på frågan efter hade svarat att de inte ville ha mer 

inflytande. Nu visade det sig som tur var att fallet inte är så. Istället var det över 70 % av 

eleverna som ville ha mer inflytande på skolan. Ibland räcker inte enbart viljan till, men jag är 

övertygad om att så länge som det finns en vilja till att kunna påverka så är förutsättningarna 

till mer inflytande större än vad det hade varit om man inte hade velat ha inflytande. 

 

6.4 Nya frågor och funderingar som har uppstått 

Samtidigt som jag under arbetets gång har lärt mig oerhört mycket om fostrandet av 

demokratiska medborgare har det även kommit fram nya frågor och funderingar som inte 

direkt har rymts under uppsatsens syfte eller uppsatsens omfång. Jag tänkte presentera några 

av dessa här. 

 

6.4.1 Varför blir inflytandet mindre ju äldre eleverna blir? 

Som jag nämnde tidigare i bakgrunden visade Sundgren på att ju äldre eleverna blir desto 

mindre inflytande får eleverna. Som vi kan se i denna uppsats stämmer det att eleverna på 

detta gymnasium faktiskt känner att de inte har mycket inflytande trots att de faktiskt vill ha 

det. Frågan är vad detta fenomen beror på. En tanke som jag hade under arbetets gång var att 

eleverna kanske inte orkade vara med och bestämma för att man exempelvis vill göra andra 



 48 

saker och låta skolan och lärarna bestämma allting åt en. Detta argument håller inte anser jag. 

I alla fall inte på den skolan som jag undersökte. Vi såg i resultatdelen att en överväldigande 

majoritet av eleverna önskade sig mer inflytande. 

 

En annan tanke som slog mig var att det kanske kan vara så att gymnasieskolans struktur inte 

direkt har moderniserats i samma utsträckning som grundskolan har gjort inom 

elevinflytande? Det kanske, så att säga, sitter i gymnasieskolans väggar en högre form av 

auktoritet sedan flera årtionden tillbaka, där det är lärarna som bestämmer och elevernas roll 

är att lyssna och lära och inte påverka studierna. 

 

6.4.2 Vad har betygen för effekt på fostrandet av demokratiska 

medborgare? 

Det är svårt att mäta kritiskt tänkande, olika förhållningssätt och argumentation hos eleven 

och betygsätta dessa. Däremot är det väldigt enkelt att göra och rätta prov och tester på rena 

faktakunskaper och sedan betygsätta eleven utifrån hur många rätt han eller hon fick på 

provet. Utifrån dessa premisser tror jag att undervisning som grundar sig på kritiskt tänkande 

och dialoger mycket ofta får stå tillbaka till förmån för den undervisning som gör det enkelt 

för både lärare och elever att betygsätta de slags kunskaper som är lätta att betygsätta. 

Frågan är varför eleverna ska bry sig om att lära sig ett kritiskt förhållningssätt och spendera 

tid på dialoger och så vidare när de inte får betyg i detta? Självklart kommer eleverna att 

fokusera på sådant som ger dem bra betyg eftersom det är dessa som utformar deras framtid 

och samtidigt negligera allt sådant som inte betygssätts i skolan. Det är möjligt att dessa 

tankegångar jag har är oerhört cyniska, men tyvärr anser jag att så länge som betygen har den 

viktiga roll som de faktiskt har i dagens skola så kommer eleverna att negligera allt sådant 

som inte betygssätts och istället rikta in sig på att få bra betyg. Jag skulle till och med vilja gå 

så långt som att säga att så länge som betygen mäter den form av kunskap som den gör idag 

och har en vital roll i skolan så kommer dessa underminera skolans arbete i att fostra 

demokratiska medborgare. 

 

6.4.3 Tysta elever. 

Som vi alla vet finns det i många klasser elever som gärna sitter tysta i hörnet och tar liten 

plats. Dessa elever kanske får bra betyg på alla prov och är duktiga på att läsa själva och inte 
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direkt behöver någon form av handledning. Hur skulle dessa elever påverkas om 

undervisningsformerna förändrades till de former som jag förespråkar i uppsatsen där det 

mesta grundar sig på diskussioner och dialoger? Jag tror att anledningen till att dessa elever 

sitter tysta idag inte beror på att de är rädda för att tala eller socialt inkompetenta. Istället tror 

jag att de har lärt sig under sina år i skolan att det inte spelar någon roll om de pratar mycket 

eller lite eller ingenting alls under en lektion eftersom deras slutgiltiga betyg ändå kommer att 

grunda sig i hur väl de har lyckats på proven. Om man istället förändrar 

undervisningsformerna betonar att dialoger och diskussioner är viktiga för betygen tror jag 

även att dessa tysta elever kommer att komma till tals.  

 

Några av dessa tysta elever som jag skriver är kanske tysta för att de faktiskt inte är duktiga 

på att tala och diskutera. Detta kan bero på många olika faktorer men en av anledningarna kan 

vara att man i deras familj inte har någon kultur av att diskutera saker och ting medan man i 

andra familjer tar det för givet att diskutera frågor av olika slag vid matbordet. Jag tycker 

dock inte att detta är en anledning till att man ska stå kvar vid de undervisningsformer som 

präglar skolan idag och där diskussionerna och dialogerna hamnar vid sidan. Istället ser jag att 

skolan måste ta ett större ansvar för att se till att dessa tysta elever då får förutsättningarna till 

att kunna tala och diskutera olika frågor. Om man ignorerar dessa elever blir det enligt mig en 

allvarlig brist i demokratin då enbart elever som har förutsättningar för att kunna tala väl får 

höga betyg och i slutändan större förutsättningar att påverka arbets- och samhällsliv. 
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