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Abstrakt 
 
Syftet är att undersöka hur demokrati kan skapas i skolmiljön, vad som styr 

demokratisynen i den svenska skolan och hur dokument och lagar påverkar lärares och 

elevers demokratiska möten i skolan. Detta belyses genom kvalitativa studier av litteratur 

kring styrdokument och lagar, den progressiva pedagogikens demokratisyn, djupintervjuer 

med lärare som anser att demokrati i skolmiljön är avgörande för skolans roll i samhället, 

samt tidigare forskning och kompletterande källor. 

Läsning av en omfattande mängd pedagogisk och filosofisk litteratur författad under 1900-

talet av så kallade progressiva pedagoger ger en fördjupad bild av det demokratibegrepp 

som många lagstiftare, forskare, författare och debattörer använder utan att definiera vad 

de menar. Demokrati som västerländskt styrelseskick är inte detsamma som demokrati, 

eller demokratiska värderingar. Den här undersökningen ifrågasätter skolverkets och 

skollagens otydliga definition av de "demokratiska värderingar" som är tänkta att utgöra 

grundvalen för hela utbildningen. Den försöker förstå demokratibegreppet ur ett 

progressivt pedagogiskt perspektiv och ger lärare utrymme att berätta om sin 

demokratisyn och de metoder som gestaltar denna, samt upplevelsen av hur 

styrdokumenten kan hjälpa eller stjälpa.  

I belysning av allt detta, samt tidigare forskning som även den tampas med svårigheterna 

att tolka styrdokumenten, diskuteras de praktiker som skapar förutsättningar för eller 

förhindrar demokratiska möten i skolan.  

I mitt gestaltande arbete ville jag låta barns egna yttryck ta plats och det resulterade i en 

film där barns berättelser får framträda, varvade med citat ur lagar, dokument och 

litteratur. Bilderna visar organiskt växande. På väggen mitt emot ernjuds besökarna att 

skapa sitt eget uttryck med tavelkritor. Väggern är delad i två halvor och den ena sidan 

markerad som förbjuden att skriva  och rita på. Vid ett seminarium 2016-05-26 kl. 15:30 

bjöds besökarna in till ett öppet samtal om barn, yttrandefrihet och demokrati 

tillsammans med mig och Pernilla Glaser. Samtalsledare var Zelda Bingert, 13 år. 

Nyckelord: Demokrati, yttrandefrihet, relationell pedagogik, situerat lärande, 
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KAPITEL 1, 1.1 Introduktion 
 
Jag har arbetat med barns demokratiska rätt till sitt eget uttryck och yttrandefrihet sedan 

1997, då jag gjorde min första barnradioserie på UR. Sedan dess har jag på olika sätt, men 

framför allt i radioform, återkommit till barns och ungas demokratiska rättigheter och 

möjligheter till egna uttryck. Jag har drivit flera projekt där barn och unga kunnat utveckla 

sitt radioberättande och jag har även på Konstfack i en tidigare kurs undersökt barns och 

ungas möjligheter att synas och höras i det offentliga rummet. Jag tror att mitt engagemang 

springer ur min bakgrund med en mormor som är tornedaling och som barn placerades på 

arbetstuga och förbjöds att tala sitt språk, och en mor vars far begick självmord, ett 

tabububelagt område som tystades ner. Min mors och min mormors tysta barndomar har 

förstört stora delar av deras liv. Människor som inte får uttrycka sig skadas. Barn som 

inte får komma till tals rånas på sitt människovärde. Detta är för mig ett oerhört viktigt 

ämne. 

 
 
KAPITEL 1, 1.2 Bakgrund 
 
Demokrati sägs vara det fundament varpå vårt samhälle vilar. Skolan är en av det 

demokratiska samhällets bärande institutioner. Både i skollag och läroplaner betonas 

betydelsen av de grundläggande demokratiska värderingarna som tongivande i 

undervisningen. Samtidigt är just detta begrepp otydligt presenterat i myndigheternas egna 

dokument och den svenska skolan har kritiserats både av sin egen myndighet och externa 

forskare för att de demokratiska värdena inte är synliga i skolans vardag. 

Jag har i mitt arbete som gymnasielärare lagt märke till att elever sällan verkar betrakta 

sina erfarenheter som betydelsefulla i skolan. De räknar med att läraren och de andra 

eleverna är likgiltiga inför deras personliga känslor och tankar om sina liv och om skolan. 

Dessa erfarenheter ledde mina tankar till Paulo Freires begrepp ”tystnadens kultur” och 

idén att den tysta likgiltigheten är en följd av förtryck, att det inte är massornas likgiltighet 
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som ger eliterna herraväldet, utan det är eliternas herravälde som gör massorna likgiltiga. 

Denna formel gör det väldigt svårt för mig som lärare att tillsammans med eleverna skapa 

demokratiska möten, både mellan eleverna och mig och mellan dem sinsemellan, och deras 

yttrandefrihet blir definitivt lidande. Jag ville därför undersöka vad det finns för metoder 

för att öka öppenheten och belysa värdet av elevernas egna erfarenheter i skolan. 

Mina teoretiska utgångspunkter är framför allt demokratisyner hos psykologerna, 

filosoferna och pedagogerna Dewey, Vygotskij, Malaguzzi, Freire, forskning kring 

inflytande, mångfald och delaktighet samt resonerande och debatterande texter som 

diskuterar demokratibegreppet. 

Grunden för min studie är en genomgång av lagar och myndighetsdokument, tidigare 

forskning, avhandlingar, Unicefs utvärdering av projektet Rättighetsbaserad skola som 

tillkommit för att sprida Barnkonventionens principer för att de ska praktiseras i 

skolmiljön, 1samt intervjuer med pedagoger som medvetet arbetar för att skapa 

demokratiska möten. 

 
Syftet med utbildningen inom skolväsendet 
4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 
kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en 
livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla ochförankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 
på.2 

 
 

Så står det i skollagen, ändå visar undersökningar att det står ganska illa till med demo-

kratin i den svenska skolan. Kritik har även ritats mot att skolans samlade uppdrag inte är 

tillräckligt tydligt formulerat. 3 Ordet ”demokrati” är i vårt land och i västvärlden tätt 

förknippat med majoritetsstyre, riksdagsval och politiska beslut. På Wikipedia står att 

läsa: 
Demokrati är ett statsvetenskapligt begrepp som syftar på några besläktade former av 

                                                
1 https://unicef.se/skolor/rattighetsbaserad-skola  
Rättighetsbaserad skola - UNICEF Sverige, https://unicef.se/ 2016-05-09 
2 Skollagen (2010:800) Svensk författningssamling 2010:2010:800,  kapitel 1, 4 § 
3 Skolinspektionen, Skolornas arbete med demokrati och värdegrund Kvalitetsgranskning Rapport 2012:9; 
Oscarsson, Vilgot (2003) ELEVERS DEMOKRATISKA KOMPETENS – samhällsorienterande ämnen, 
Rapport från den nationella utvärderingen av grundskolan (NU03) Nr 2005:04, Göteborgs universitet 
Institutionen för pedagogik och didaktik. 
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styrelseskick där den politiska makten i (oftast) en stat utgår från dess medborgare via 
allmänna och fria val, oftast av förtroendevalda representanter till dess parlament (representativ 
demokrati)4 

 
 
Men ”fria val” och ”representativ demokrati” är bara en form av demokratisk organisation, 

ett av många sätt att låta folket styra. Och demokratiska styrelseskick är inte detsamma 

som de demokratiska fri och rättigheterna, som ofta brukar relateras till ”de mänskliga 

rättigheterna”. 

Dessa i sin tur associeras främst till människors rätt till fysisk trygghet, rättssäkerhet och 

fria val. ”Demokratiska värderingar” och ”de mänskliga rättigheterna” utgör en grundpelare 

i det svenska utbildningsväsendet. De mänskliga rättigheterna finns tydligt definierade i 

FN:s konventioner, men vad lagstiftarna menar med ”demokratiska värderingar” framgår 

inte. Jag skriver ett mejl till skolverket: 

 
Hej! 
Jag är lärarstudent och har en fråga. Jag undrar vad Skolverket menar med begreppet 
"grundläggande demokratiska värderingar" i läroplanerna? ”De mänskliga rättigheterna", som 
det också hänvisas till, återfinns ju i FN:s konventioner, men begreppet ’grundläggande 
demokratiska värderingar’ finns inte definierat någonstans, varken ute i samhället, i skollagen 
eller i läroplanerna.5 

 
Skolverket svarar med att citera förarbetena till skollagen om utgångspunkten till 

bestämmelserna (s. 634). 

 
I paragrafen anges syftet med utbildningen, som är av betydelse både för den enskilda 
individens utveckling och för samhällsutvecklingen. Formuleringarna är allmänt hållna och 
utgör i första hand en grundval för tolkningen av andra mer konkret utformade bestämmelser. 
I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Med värden avses förskolans 
och skolans värdegrund som ska utgå från grundläggande demokratiska värderingar och de 
mänskliga rättigheterna. Det närmare innehållet i dessa rättigheter uttrycks i flera 
internationella konventioner som Sverige anslutit sig till. Bestämmelser om utbildningens 
syfte finns bl.a. i artikel 29 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) 
samt i artikel 13 i FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Att 
utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och 
grundläggande demokratiska värderingar innebär att det måste finnas kunskap hos såväl 
förskollärare, lärare och annan personal som hos barn och elever om vad dessa värderingar och 
rättigheter innebär och hur de kan förverkligas.6 

 
Inte blev jag klokare av detta. Blev du? 
                                                
4 https://sv.wikipedia.org/wiki/Demokrati 
Wikipedia, https://sv.wikipedia.org 2016-05-09 
5 Mejl från johanna.langhorst@gmail.com till upplysningstjansten@skolverket.se 2016-03-19 
6 Mejl från upplysningstjansten@skolverket.se till johanna.langhorst@gmail.com 2016-03-29 



 7 

På min fråga om vilka styrdokument och regelverk som Skolverket använder och följer för 

att upprätthålla demokratin i skolan7 svarar Skolverket med att hänvisa till skollagen. 

De mänskliga rättigheterna och elevernas rätt till inflytande över undervisningen 

konkretiseras i lagtexten, men inte vad som menas med ”grundläggande demokratiska 

värderingar”. Även i läroplanerna används begreppet ”grundläggande demokratiska 

värderingar”, utan att det preciseras vad detta begrepp egentligen innehåller. 

Ur Läroplan, examensmål och gymnasie gemensamma ämnen för gymnasieskola 2011: 

 
 
Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen 
inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den 
ska främja elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska 
förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 
Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Var och en som 
verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för 
vår gemensamma miljö. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan 
människor är de värden som utbildningen ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med 
den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom 
individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen 
ska vara icke-konfessionell. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika 
egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.8  

 
 

Läroplanen innehåller sedan en mängd konkretioner som skulle kunna gestalta hur 

demokrati kan upprätthållas, formuleringar som ”förståelse för andra människor”, ”öppen 

diskussion”, ”förmåga till inlevelse”, ”öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att 

de förs fram”, ”kulturell mångfald” och ”ingen ska i skolan utsättas för diskriminering”. 

Begreppet ”likvärdighet” förtydligas och beskrivs som att 

 
 

…en likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt 
överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika 
förutsättningar, behov och kunskapsnivå.9 

 
 
Men dessa konkreta förslag på vad som skulle kunna vara praktiskt demokratiskt innehåll 

                                                
7 Mejl från johanna.langhorst@gmail.com till upplysningstjansten@skolverket.se 2016-02-20 
8 Läroplan, examensmål och gymnasie gemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, s. 5 
9 Ibid, s 5-6 
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i utbildningen knyts aldrig till demokratibegreppet och tydligheten uteblir. Inte ens 

begreppet yttrandefrihet, som utgör själva förutsättningen för demokrati, nämns. 

Det som slås fast är istället sambandet mellan skolan och ”de grundläggande demokratiska 

värderingar som det svenska samhället vilar på”, samt ”aktning för varje människas 

egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö” Sedan kommer en lång rad konkretioner 

kring de mänskliga rättigheterna: 
 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som 
utbildningen ska gestalta och förmedla.10 

 
 

Så blir det luddigt igen: 
 

I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk 
humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och 
ansvarstagande.11 

 
 
Vad Skolverket rent konkret menar att denna ”individens fostran” ska gå ut på är oklart. 

Det som står klart är att Skolverket i läroplanen kopplar kristen tradition och västerländsk 

humanism till de ”grundläggande demokratiska värderingar” som om och om igen framhålls 

som så avgörande, men som inte definieras. Under rubriken Skolans uppdrag svamlar man 

vidare: 
Skolan har uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda dem 
för att arbeta och verka i samhället. Skolan ska förmedla sådana mer beständiga kunskaper 
som utgör den gemensamma 
referensramen i samhället och som utgår från grundläggande demokratiska värderingar och de 
mänskliga rättigheterna som alla omfattas av.12 

 
 

På frågan om vilka styrdokument och regelverk som Skolverket använder och följer för att 

upprätthålla demokratin i skolan, svarar de vidare: 
 

Skolverket utformar sin verksamhet utifrån den förordning som gäller för myndigheten och 
det regleringsbrev och de regeringsuppdrag som regeringen ger årligen. När vi arbetar med 
frågor kring demokrati i skolan är det självklart bestämmelserna här ovanför vi utgår från.13 

 
 

                                                
10 Ibid, s. 6 
11 Ibid, s. 6 
12 Ibid s. 7 
13 Mejl från upplysningstjansten@skolverket.se till johanna.langhorst@gmail.com 2016-02-25 
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Eftersom demokratibegreppet sägs vara grundläggande och återkommer i texterna framstår 

det som underligt att det inte, liksom t. ex. begreppen ”mänskliga rättigheter” och 

”likvärdighet”, tydligt kopplas till de mer konkreta företeelser som nämns och som skulle 

kunna gestalta just vad ”demokrati” betyder. Att yttrandefriheten inte nämns någonstans 

gör att begreppet demokrati framstår som någoning som ligger utanför själva 

skolsystemet, som en sol eller en måne som antingen lyser ner på oss eller inte, istället för 

att beskriva demokrati som ett förhållningssätt som återskapas mellan oss dagligen. 

Bristen på tydlighet fördunklar och mystifierar demokratibegreppet och hindrar på så vis 

en kritisk analys. Så länge innehållet i begreppet ”demokrati” är otydligt kan ingen ställas 

till ansvar när det inte fungerar och kopplingen till religion, tradition och väst gör 

mystifikationen av begreppet ”demokratiska värden” funktionellt som politiskt verktyg 

för en speciell religion, kultur och traditions överordning. 

Vad innebär det att Skolverket hänvisar till ett demokratibegrepp som är otydligt? Ett 

begrepp som återkommande presenteras som överordnat och som förknippas både med de 

mänskliga rättigheterna och den västerländska religionen och traditionen. 

Får otydligheten effekter för undervisningen? Vilka i så fall? Och mot vad ska dessa 

möjliga effekter mätas, när ingen klar definition av målet med undervisningen finns? 

Som tur är finns ju de mänskliga rättigheterna väldigt konkret gestaltade i FN:s 

konvention, och eftersom de demokratiska värdena inte finns definierade någonstans, kan 

en istället pröva att utgå ifrån den konkreta definitionen av ”representativ demokrati”. 

Dess definition återfinns i regeringsdeklarationer världen över och delvis i skollagens fjärde 

kapitel, i meningarna om elevernas rätt till inflytande över skolundervisningen. Det 

handlar om rättigheter att organisera sig, möjligheter att påverka beslut och formalisering 

av möjligheter för beslutspåverkan. 

En förutsättning för att den representativa demokratin ska fungera, både ute i samhället 

och i den form som i skolan kallas elevinflytande, är artikel 19 i de mänskliga rättigheterna: 

 
Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan 
ingripande hysaåsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla 
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uttrycksmedel och oberoende av gränser.14 
 

Utan yttrandefrihet har människor ingen möjlighet att organisera sig och bilda grupper 

som står för olika ståndpunkter och som kan styra efter ett demokratiskt val. Människor 

utan yttrandefrihet har ingen möjlighet att påverka beslut varken på det ena eller det andra 

sättet. 

Vid en närmare titt på FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna så skulle inte en 

enda av artiklarnas funktioner kunna garanteras utan yttrandefrihet. 

 
KAPITEL 1,  1.3  Syfte  
 
Syftet är att undersöka hur demokrati kan skapas i skolmiljön, vad som styr 

demokratisynen i den svenska skolan och hur dokument och lagar påverkar lärares och 

elevers demokratiska möten i skolan. 

 
 
KAPITEL 1,  1.4  Frågeställningar 
 
Mot bakgrund av mitt syfte är följande frågeställningar de mest centrala: 

Vad menas med elevinflytande i undervisningen? 

Hur uppfattar lärare som medvetet arbetar med ”de grundläggande demokratiska 

värderingarna” och ” de mänskliga rättigheterna” begreppet demokrati? 

Hur gör de för att skapa demokratiska möten i skolan? 

 
 
KAPITEL 2, Teoretiska utgångspunkter: Några stora pedagogiska tänkares idéer 
om demokrati  
 
Yttrandefriheten utgör grunden för människornas möjlighet att uttrycka sina behov och 

göra överenskommelser för att tillgodose dessa, protestera om överenskommelser bryts, 

komma med idéer om önskade samhällsförändringar. Yttrandefriheten är en mänsklig 

rättighet som ska gälla alla, även barn och unga, och en förutsättning för en 
                                                
14 http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/forenta-nationerna/fn-s-allmanna-forklaring 
Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter, http://www.manskligarattigheter.se/ 2016-05-09 
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samhällsgemenskap som inte bygger på förtryck. Men yttrandefriheten är också en 

förutsättning för mänsklig kommunikation och sanna och öppna relationer mellan 

människor. Såhär skriver psykologen, pedagogen och filosofen John Dewey 1916. 

 
En demokrati är mer än en styrelseform, den är i första hand en form av liv i förening med 
andra, av gemensam, delad erfarenhet. Det vidgade utrymmet för de alltfler individer som 
delar ett intresse, så att var och en måste referera sin egen handling till andras och granska 
andras handlingar för att få mening och vägledning för sina egna, motsvarar helt raseringen av 
de barriärer mellan klass, ras och nationella territorier som hindrade människor att inse hela 
vidden av sina handlingars betydelse. Fler och mer varierade kontaktpunkter ger en större 
mångfald av stimuli som en individ måste svara på, och följaktligen premierar de också 
alltmer varierade aktiviteter. De säkrar frigörelsen av de krafter som förblir förtryckta så länge 
motiven till handling är ofullständiga, vilket måste vara fallet i en grupp som i sin 
exklusivitet utestänger många intressen.15  

 
 

Enligt Dewey innebär demokrati att delade erfarenheter stimulerar våra möjligheter att 

hitta gemensamma intressen och drivkrafter att gemensamt driva samhällsutvecklingen, att 

människan utvecklas i relation till andra människor. Att vi inte är någonting alls utan våra 

relationer. Deweys gestaltning av den mänskliga individen skiljer sig därmed markant från 

den kristna traditionens och den västerländska humanismens människosyn, som beskriver 

den mänskliga individen som ett avskilt medvetande, en suverän natur, skild från den 

övriga mänskligheten och skapelsen. Jag menar att både Bibeln, Rosseau, Kant och Locke 

beskriver oss så. Människan som utskuren ur naturen. Ur verkligheten. En suverän kropp 

med ensamt ansvar. Men inte ens Robinson Crusoe var ensam på sin öde ö. Ingen 

människa överlever ensam. Vi föds hjälplösa och lever hela våra liv i relation till andra. 

Psykologen, filosofen och pedagogen Lev Vygotskij skrev: 
 

Miljön är inte något som befinner sig absolut utanför människan. Det är faktiskt omöjligt att 
säga var miljöns inflytande slutar och var den egna kroppens inflytande börjar.16 

 
 
Den egentligen helt obegripliga synen på individualitet som ett suveränt tillstånd verkar 

fortfarande härska i den västerländska världsbilden. Foucault och postmodernisterna har 

gjort mycket för att försöka dekonstruera idén om den naturliga självständiga individen, 

                                                
15 Dewey, John (1997), Demokrati och utbildning, Bokförlaget Daidalos AB (första utgåva 1916) s. 125-
126 
16 Red. Lindqvist, Gunilla (1999),Vygotskij och skolan, Studentlitteratur AB s.34 
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människan. Men jag finner inga alternativa möjligheter i deras kritik. 

Säg att vi blir till i mellanrummen mellan våra kroppar. Hur ska vi skapa rum för varandra? 

Våra kroppar har olika förutsättningar. Hur ska vi göra för att hjälpa varandra istället för 

att dominera varandra? 

I den västerländska kulturen drillas vi i tanken på individens särart och vår biologiska 

autonomi. Människokroppen som en bild att skickas ut i en rymdkapsel, för att någon 

därute ska förstå vem vi är. Bilden av den individuella kroppen som ett slutet system. 

Den bilden gör våra relationer obegripliga och vårt beroende av varandra skrämmande och 

till ett handikapp, istället för en tillgång. Hade vi haft en bild av oss själva som organiska 

delar av samma system, så hade vi kunnat lita på att den smärta vi tillfogas kommer att 

påverka hela systemet, att våra gemensamma resurser vill ta hand om den smärtan, hjälpa 

oss att ta reda på dess ursprung och kanske lyckas förhindra upprepning av skadan. 

 

Forskning visar att den mänskliga hjärnan arbetar bättre i närhet till andra. Tidigare ansåg 

man att hjärnan fungerade mest energieffektivt i ensamhet. Nu vet vi att fungerande sociala 

sammanhang, samspel, ömsesidigt beroende och gemensamma intressen får hjärnan att 

bäst hushålla med sin energi. Forskaren James Coan menar att baslinjen för 

hjärnans funktioner inte är individuell som man tidigare utgått ifrån, utan kommer från en 

kollektivistisk faktor i evolutionen: ”the social baseline”. Tillgången till andra människor 

gör hjärnan mindre ansträngd, troligen beror det på evolutionär riskspridning och 

möjligheten att dela på arbetsbördor. James Coan, professor i klinisk psykologi och 

forskare på Virginia Affective Neuroscience Laboratory universitetet i Virginia säger i en 

intervju: 

 
Vi i väst skulle spara en massa energi om vi accepterade en mer kollektivistisk identitet. 
Tänk om vi kunde vidga horisonten och se att vi är burna av människor omkring oss – i en 
värld vi delar med andra.17 

 
 

John Dewey skriver om intelligens: 

                                                
17Lagerkrantz, Agneta, Idagsidan, Svenska Dagbladet, 2016-09-15 
http://www.svd.se/narhet-ger-bast-vila-for-vara-hjarnor 
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Det är meningslöst att uppfatta medvetandet som något annat än en faktor som tillsammans 
med andra bidrar till följderna.18 

 
Idén att intelligensen sitter inuti individens huvud är vida spridd och grundar sig i den 

traditionella humanistiska vetenskapsfilosofins beskrivning av atomerna som oförstörbara 

och människan som biologisk varelse, avskild från resten av biologin. Men atomerna 

består även de av många sammansatta delar som kan plockas i sär och sättas ihop på nya 

sätt, och psykologisk forskning visar att spädbarn behöver andra människors bekräftelse 

på sina upplevelser och känslor för att de ska uppfatta dem som verkliga.19 Vår förmåga 

att förstå världen, oss själva och varandra är inte medfödd och hittas inte innanför våra 

pannben. Den återfinns i vår relation till andra. Vår intelligens är beroende av vår omvärld, 

iallafall enligt de vetenskapliga resultat som finns att tillgå idag. 

Vygotskij utvecklade en dialektisk teori om relationen mellan utveckling och undervisning. 

Han var kritisk till intelligenstest, eftersom de inte mäter barnets potential, utan dess 

begränsningar vid en viss tidpunkt och under vissa förutsättningar. 

 
Hjärnan är inte bara ett organ som bevarar och och reproducerar våra tidigare erfarenheter, den 
är också ett organ som kombinerar, som kreativt bearbetar och skapar nya situationer och ett 
nytt beteende av element ur dessa tidigare erfarenheter.20 

 
 
Precis som Dewey menar Vygotskij att erfarenheten är avgörande för vår relation till 

omvärlden, och att vår förmåga att dela våra erfarenheter med varandra utgör grunden för 

våra möjligheter att skapa ett gott samhälle tillsammans. Demokrati kräver enligt Dewey 

ett fritt utbyte av erfarenheter mellan människor, och för att ett sådant utbyte ska kunna 

ske måste barriärer i form av alltför skilda livsvillkor avlägsnas. Utbildning beskrivs som 

ett grundläggande villkor för en demokratisk samhällsutveckling. 

 
 

                                                
18 Dewey (1997), s. 175 
19 Stern, Daniel. N. (1991) Spädbarnets interpersonella värld – ur psykoanalytiskt och 
utvecklingspsykologiskt perspektiv, Natur &Kultur, Lund. 
20 Vygotskij, Lev S. (1995) Fantasi och kreativitet i barndomen, Bokförlaget Daidalos AB 
 (först publicerad 1930) s. 13 
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Ett icke önskvärt samhälle är […] ett samhälle som internt och externt sätter upp barriärer för 
fritt umgänge och kommunikation av erfarenheter. Ett samhälle som ombesörjer att alla dess 
medlemmar på lika villkor får del av dess förmåner och som tryggar en flexibel anpassning av 
samhällsliv är så till vida demokratiskt. Ett sådant samhälle måste ha en typ av utbildning 
som ger individerna ett personligt intresse för sociala relationer och kontroll, och 
intellektuella vanor som gör det möjligt att genomföra sociala förändringar utan att oordning 
uppstår.” Demokrati och utbildning John Dewey Bokförlaget Daidalos AB 1997 (1916) 

 
 
En världsbild som utgår ifrån att individen människan är ett slutet system som kan testas 

och klassificeras - som beskrivs som ett avslutat projekt, ett färdigt koncept - hur skulle 

en sådan världsbild beskriva en grupp människor? Hur skulle den beskriva mänskligheten? 

Samhället? 

Ett samhällssystem som med rätta kan beskrivas på det sättet är antingen för länge sedan 

dött eller en fruktansvärd diktatur.  

Den pedagogiska filosofen Loris Malaguzzi, förgrundsgestalten inom pedagogiken i Reggio 

Emilia, sa vid en föreläsning 1993: 

 
Varje människa är ett sammanhang av hundratals uttryck, erfarenheter och minnen. Detta 
sammanhang förändras oupphörligen genom erfarenheter och kunskaper. Det är en illusion att 
man är själv. Man består av många. Man pratar med sin egen röst, men också med många 
andra människors röst.21 

 
 
Synen på individen som en del av sin miljö, snarare än en från världen avskild kropp, ger 

en annan syn på förutsättningarna för fostran, lärande och kunskap. Istället för 

föreställningen om att den ena, mer erfarna individen, ska rätta till skavanker och fylla på 

de andra med erfarenheter och kunskaper, så ser Malaguzzi, Dewey och Vygotskij att alla 

individer befinner sig i samma grundläggande behovsställning till varandra och sin miljö. 

Förändringar sker organiskt, genom kommunikation mellan individer och grupper, istället 

för genom direkt påverkan och överföring av kunskaper och värden individer emellan. 

Vygotskij skriver: 
 
 

Sett ur vetenskaplig synvinkel kan man strängt taget inte uppfostra någon annan. Att utöva 
omedelbart inflytande och framkalla förändringar i en annan organism är omöjligt. Man kan 
bara uppfostra sig själv, dvs. förändra medfödda reaktioner genom egen erfarenhet. […] Våra 
gemensamma erfarenheter […] präglar oss, snarare än den enes ’uppfostran’ av den andre. De 

                                                
21 Red. Forsell, Anna, (2011) Boken om pedagogerna, författarna och Liber AB, s. 252 
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erfarenheter barn gör i relation till sina närmaste och sin sociala miljö är allt barn har.22 
 

 
Jag skulle vilja beskriva de progressiva pedagogernas människosyn och 

upplysningsfilosofernas som väsensskild. Där upplysningsfilosofin ser mänskligheten 

som en hög med stockar klara att såga till rätt format, varje individuell planka ska så 

småningom passa i det gemensamma husbygget, ser den progressiva pedagogikens 

filosofer de mänskliga individerna som grenar på ett levande träd, eller som en skog fylld 

av liv.  

Skillnaden i människosyn ger skillnader i samhälls- och demokratisyn. En beskrivning av 

individer som separata entiteter gör samhället till ett bygge och demokratin till en 

byggplan. Varje individ kan bidra genom att stå till tjänst för byggplanens syfte eller 

genom att förändra den på demokratisk väg. Först när bygget är klart kan vi vara nöjda. 

Sagan har en tydlig dramaturgi med början mitt och slut. Materialet som blivit över kastas 

bort och ett nytt bygge kan påbörjas. Individerna blir utbytbara och somliga överflödiga. 

Deras idéer likaså. Beskrivs däremot individerna som delar av en levande organism så blir 

ingenting någonsin färdigt, livet fortsätter och förändras ständigt. Sagan traderas, byggs ut 

och fortsätter, ändrar sig beroende på i vilket sammanhang den berättas och av vem. 

Ingenting kastas bort och försvinner någonsin. Det sjunker kanske ner i myllan och 

förvandlas till något annat, men varje individs liv och erfarenheter är av betydelse för de 

andra individernas liv. Samhället är en del av våra kroppar, vår natur, vårt sammanhang i 

universum. Demokratin ett sätt att dela våra erfarenheter för att växa och ge och få liv utan 

att skada vår organism eller dess miljö. 

Sara Ahmed, professor i Race and cultural studies vid Goldsmiths college, University of 

London, skriver i sin bok On being included, racism and diversity in institutionell life: 
 

I noticed how diversity practioners often use the metaphor of the institution as an organic 
body. This metaphor has a long history as the idea of the social body. The institution, in 
being imagined as an organic body, is understood as a singular entity made of multiple 
interrelated parts, all of which contribute to the health or weekbeing of that body. […] they 
want diversity to go through the whole system.23  

                                                
22 Red. Lindqvist, (1999), s. 19 
23 Ahmed, Sara (2012), On being included, racism and diversity in institutionell life, Duke University 
Press, s. 28-29 
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Jag tolkar Sara Ahmed och de gamla progressiva pedagogerna på följande vis: 

Om yttrandefriheten ska gälla alla, vilket är en förutsättning för demokrati, så behöver vi 

förstå och arbeta utifrån idén att vi har olika individuella förutsättningar men att vi 

behöver varandra. Möjligheten att dela med oss av våra olika erfarenheter är därför 

avgörande för att vår gemenskap ska fungera och utvecklas. 

Skillnaden i demokrati och människosyn mellan de progressiva pedagogerna och 

upplysningsfilosoferna kommer även igen i synen på kunskap och undervisning. Paulo 

Freire , pedagog och politisk filosof skrev: 

 
Sann undervisning utförs inte av ’A’ för ’B’ eller av ’A’ om ’B’utan snarare av ’A’ med 
’B, förmedlad av världen - en värld som sätter sin prägel på och utmanar båda parter, och 
som ger upphov till synpunkter och åsikter om sig. Dessa synpunkter, genomsyrade av 
förväntningar, hopp och hopplöshet, innesluter betydelsefulla ämnen på vilka 
undervisningens programinnehåll ska byggas. I sin strävan efter att skapa idealmodellen av 
den ’goda människan’ förbiser en halvt naivt tänkt humanism ofta den verkliga människans 
konkreta, existensiella, nuvarande situation.24  
 

 
Till skillnad från de liberala humanisterna, som anser att det går att få ordning på 

verkligheten och skapa system som är objektivt rättvisa, menar Freire att människors 

olika förutsättningar och de maktstrukturer som för tillfället finns omkring oss alltid 

påverkar oss alla. Vi kommer aldrig att nå en punkt där världen är i balans, utan vi behöver 

ständigt justera och reflektera över hur vår gemenskap ser ut på alla punkter och då krävs 

det att vi aktivt lyssnar på varandra. 

 

KAPITEL 3, Empiri 

Jag gör en kvalitativ studie av litteratur, med fokus på 1900-talets progressiva pedagoger 

och filosofer som haft elevers demokratiska rättigheter för ögonen, debatterande och 

reflekterande texter i ämnet, myndighetsdokument som berör frågan om elevers rättigheter 

och möjligheter i skolan, projekt som berör frågan, intervjuer ifrån media med pedagoger 

som arbetar med elevers inflytande, samt intervjuar tre lärare som arbetar medvetet för att 
                                                
24 Freire, Paulo, (1972) Pedagogik för förtryckta, Gummessons. 6 uppl. s. 25 
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skapa demokratiska möten och för att stärka elevernas yttrandefrihet. En högstadielärare 

och två gymnasielärare, varav en även är expert på normkritik. 

I studierna av de progressiva pedagogernas texter vill jag studera ursprunget till idéerna 

bakom den svenska skolan, så som den kom att utvecklas i 1900-talets folkhem. Jag vill 

söka efter de demokratibegrepp och människosyner som finns hos dessa tänkare och 

undersöka dem. Jag vill undersöka hur skollagen och läroplanerna är formulerade och på 

vilket sätt det skulle kunna kopplas till elevinflytande och de demokratiska brister som 

pekas ut, både i Skolinspektionens egna rapporter och i forskningen. 

Jag har valt att intervjua tre lärare med olika utgångspunkter, som alla arbetar med 

tonårsbarn, och som alla medvetet vill värna de demokratiska värdena i skolmiljön.  

För att få fler infallsvinklar på metoder har jag även lyssnat till ett antal pedagogintervjuer 

i UR:s podserie Didaktorn.25 

 
 
KAPITEL 4, Metod och genomförande 

Jag använder halvstrukturerade lärarintervjuer26 och textanalys27. Två av intervjuerna görs 

med bandspelare och en av dem görs via mejl, på grund av lärarens tidsbrist. Alla lärare får 

samma frågor, men med varierande följdfrågor. Frågorna handlar om metoder, lyckade och 

misslyckade, samt relation till lagar och dokument. 

Genom att undersöka den progressiva pedagogikens tankegods, myndigheternas dokument 

och lärares tankar och metoder, samt hur lärare uppfattar olika metoders och 

styrdokuments funktioner, söker jag efter svar på mina frågeställningar. 

 
 
 
 
 

                                                
25 http://urskola.se/Produkter/190485-Didaktorn-Digitalisera-mera#Om-serien, Utbildningsradion, 
Lärarpodden Didaktorn 2016-05-09 
26 Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun Lund: Studentlitteratur 
27 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2012) Textens mening och makt: Metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, Lund: Studentlitteratur 
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KAPITEL 5, Tidigare forskning 
 
I en enkätundersökning svarade åttiosju procent av eleverna på påståendet "elevers 

deltagande i hur skolor drivs kan göra skolor bättre" att de "håller med" eller "håller 

absolut med".28 Orden ”deltagande” och ”inflytande” återkommer i lagtexterna, 

värdegrunden och forskningen. Men vad består då elevers deltagande av och hur ser deras 

inflytande ut? 

 
Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta 
aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör 
dem.29 

 
 

Den forskning kring elevinflytande som jag studerat har huvudsakligen haft tre 

huvudfokus: Elevers möjlighet att påverka arbetssätt, innehåll och deras möjligheter att 

uttrycka sig, diskutera och reflektera i klassrummet. 

När det gäller den första punkten, att påverka arbetssätt, så visar forskningen att den 

möjligheten ofta handlar om att eleverna får välja mellan ett mycket begränsat antal 

alternativ och att denna möjlighet är tydligt kopplad till ett ökat individuellt ansvar. 

 
Utvecklingen av elevers ansvarstagande ses både som ett mål och ett medel. Att utveckla 
elevers ansvarstagande blir ett mål i sig då en demokrati har svårt att fungera utan ansvars-
tagande medborgare. Ansvar blir ett medel för att skapa social samhörighet och för att 
utveckla den egna personligheten och den egna arbetsmoralen.30  

 
 
Genom att träna eleverna i ansvarstagande ska de utvecklas till ansvarsfulla demokrater. I 

praktiken fungerar det sådär. 
 
I lärarintervjuerna framkom att det fanns problem förknippade med idealbilden av den flitigt 
arbetande, självständiga, ansvarstagande och målinriktade eleven. Många elever hade enligt 
lärarna svårt att styra sig själva och sitt eget arbete. De hade svårt att ta eget ansvar och de 
kunde inte lockas att arbeta mot uppställda mål.31  

                                                
28 Skolverkets rapport, Morgondagens medborgare: ICCS 2009: Svenska 14-åringars kunskaper, 
värderingar och deltagande i internationell belysning, Stockholm: Skolverket/Fritzes, s 110 
29 Skollagen, kapitel 4, 9 § 
 
30 Söderström, Åsa, (2006), Att göra sina uppgifter, vara tyst och lämna in i tid, Om elevansvar i det 
högmoderna samhället, Karlstad University Studies 2006:40, s. 41 
31 Ibid, s.15 
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Citatet ovan kan ge sken av att skolelever är ansvarslösa. Men det beror på hur man ser 

det. Dels är det tydligt i undersökningen att vissa grupper av elever inte har några problem 

att ta det ansvar som följer med valfriheten. Dels är det tydligt att eleverna har sin egen 

uppfattning om vad det är för slags inflytande de får genom den här typen av valfrihet. 

 
Några elever tycker sig ha genomskådat talet om frihet under studiepassen. De informerar mig 
om att det egentligen inte finns någon större frihet under passen, då det finns uppgifter som 
måste göras. Det går därför inte att välja att arbeta med ett ämne eller en uppgift. Friheten 
sträcker sig till att välja när under veckan en uppgift ska göras.32 

 
 

Avhandlingen Bångstyriga barn av Klara Dolk från 2013 (Ordfront förlag), där 

normkritisk pedagogik studeras, visar att barnen inte reagerar som planerat när de 

presenteras för ett begränsat antal aktiviteter där de förväntas välja en. De väljer inte alltid 

efter experimentlust eller eget tycke, som tänkt, utan använder situationen till att bygga 

sociala relationer markera tillhörighet sinsemellan. Den här typen av motstånd återfinns 

även bland gymnasieeleverna som studerats i avhandlingen ”... det vore bättre om man 

kunde vara med och bestämma hur det skulle göras... En etnografisk studie om 

elevinflytande i gymnasieskolan" av Per-Åke Rosvall: 
 

Gruppen högljudda fordonselever är intressant i förhållande till frågan om inflytande bara är 
positivt. Individuellt uttalade pojkarna att de ville för-bättra sig vad det gäller läsuppgifter 
och räkneuppgifter både i kärnämnen och också karaktärsämnen. Detta var något som de hade 
svårt att realisera i grupp då det till synes blev viktigare att upprätthålla en social status 
genom att uppvisa en antiskolattityd. Man kan därför fråga sig om deras inflytande för mindre 
undervisning var bra ens för dem själva. Mindre inflytande över undervisnings-tid och mindre 
inflytande över huruvida man är i behov av stödundervisning har visat sig uppskattat av 
pojkar på yrkesprogram i andra studier.  
I min studie var det upp till eleverna själva att uppsöka stödundervisning, vilket av en del 
fordonspojkarna inte sågs som en möjlighet. Att söka stöd var inte förenligt med deras syn 
på manlighet.33 

 
 
Genom sina val sänder eleverna signaler om vem de vill vara och på så sätt riskerar de sin 

                                                
32 Ibid, s 149 
33 Niemi, A-M, & Rosvall, P-Å. (2010). Anglification and technification affecting masculinities and 
positions of students in vocational programmes, European Conference for Educational 
Research. Helsinki; Rosvall, P-Å (2012) ... det vore bättre om man kunde vara med och bestämma hur det 
skulle göras... En etnografisk studie om elevinflytande i gymnasieskolan, Doktorsavhandlingar i 
Pedagogiskt arbete, nr 49 Skrifter från Högskolan i Borås, nr 37, s. 77 
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sociala position i elevgruppen. När valet är begränsat blir deras möjligheter att välja 

uttryck för sin identitet begränsat i samma mån. 

 
Ett gängs eller kotteris isolering och exklusivitet underblåser dess antisociala karaktär. Men 
samma anda påträffas varhelst en grupp har ’egna’ intressen som utestänger den från ett 
fullvärdigt samspel med andra grupper, så att dess dominerande anda blir att skydda det den 
har istället för att omorganisera sig och göra framsteg genom vidgade relationer.34 

 
 
Forskningen visar att det individfokus som den här typen av individuella val och 

individuellt ansvarsbeläggande skapar, i realiteten ger eleverna mindre inflytande istället 

för mer. Elevers inflytande riskerar att minska när fokus ligger på deras eget arbete och det 

egna ansvaret. När möjligheten till gemensamma diskussioner om arbetsvillkoren i skolan 

minskar, minskar också elevernas möjlighet till inflytande som grupp. Den största makten 

utövar elever därför oftast genom att utöva motstånd.35 

 
Varför försöker då lärare skapa elevinflytande på det här sättet? Mats Danells avhandling 

På tal om elevinflytande, hur skolans praktik formas i pedagogers samtal från 2006, visar 

att lärare har svårt att tolka de riktlinjer om demokrati och elevinflytande i skolan som 

skollagen, kommunens skolplan och läroplanerna ritar upp, när de tillsammans ska planera 

skolundervisningen. 

 
I dialogen används begreppet ansvar när elevinflytandet sammankopplas med mål-
formuleringarna och ersätts med begreppet bestämma när de uppmärksammar eleven. Detta är 
ett exempel på hur ansvar genom begreppsväxling ersätts med begreppet bestämma när det 
sätts i sitt praktiska sammanhang.36 

 
 
Här är alltså ett konkret exempel på hur skollagens och läroplanernas otydlighet i frågan 

om demokratibegreppet och inflytandefrggan ställer till det för lärarna och i nästa steg 

även eleverna. Men det finns även lärare som ser poänger med den här typen av 

individfokus, poänger som är allt annat än demokratiska. 

                                                
34 Dewey (1997) s. 125-126 
35 Bernstein, B. (1990/2003) Class, Code and Control Vol. IV: The structuring of pedagogic 
discourse, London: Routledge. 
36 Danell, Mats (2006), På tal om elevinflytande, Hur skolans praktik formas i pedagogers samtal, 
Institutionen för utbildningsvetenskap Luleå tekniska universitet s. 81 
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Organiseringsstrategin bygger på att splittra elevgruppen genom att betona det individuella 
arbetet och det individuella ansvaret. Lärare strävar efter gruppfragmentering i stället för att 
försöka undvika den.37 

 
 

I en skola som ska genomsyras av grundläggande demokratiska värderingar arbetar lärare 

alltså medvetet med gruppfragmentering, istället för att skapa utrymme för eleverna att ta 

gemensamt ansvar genom att dela erfarenheter och hitta sina konflikter och sina 

gemensamma intressen. Det kan förklaras av att det först och främst är den formella 

formen för representativ demokrati som framhålls i Skollagen: 

 
Elevernas arbete med frågor av gemensamt intresse 
 
Elevföreträdare och övriga elever ska ges tillfälle att under skoltid behandla frågor av 
gemensamt intresse.38 

 
 
 
Ordet ”elevföreträdare” tydliggör att gemensamma intressen i en demokrati behöver 

representater. Men vem ska dessa representater företräda när inga erfarenheter delats och 

diskuterats och inga gemensamma intressen känts igen? 

De lärare och elever som utvärderade sitt deltagande i Unicefs projekt Rättighetsbaserad 

skola i mars 2016, beskrev även elevrådets verksamhet som extremt begränsad. De frågor 

som kom upp där gällde oftast skolmaten eller önskemål om förändringar av 

uppehållsrummets utformning, som färg på väggar och utrymmets arkitektur. Och 

eftersom skolmaten beslutas av kommunpolitikerna och skolans lokaler ägs av det 

kommunala fastighetsbolaget, så ligger makten utanför elevernas räckvidd. Det fick luften 

att gå ur elevrepresentanterna och engagemanget att svalna hos hela elevgruppen. 

Det är också tydligt att elevrådet ses som någonting vid sidan av, som ligger utanför och 

inte hör till undervisningen, både av elever och lärare men även av forskare som studerar 

elevinflytande. Inte ens i samhällsundervisning om den representativa demokratin kopplas 

elevrådet till undervisningen. 

                                                
37 Söderström (2006) s. 54 
38 Skollagen, kapitel 4, 10 § 



 22 

 
[…] elever i årskurs tre på samhällsprogrammet uttrycker sin besvikelse över att de inte alls 
har 
uppmärksammat beslut som rört förändringar på och kring den egna skolan i samhälls-
undervisningen, dels ett exempel från de nu genomförda samtalen. I det första fallet kan 
noteras att det funnits ett unikt tillfälle till att arbeta med elevernas utbildande erfarenheter 
eftersom de inte bara var direkt berörda utan att flera elever i klassen också arbetade med 
förändringsfrågorna i elevrådet på skolan. Det fanns således ett flertal 
beröringspunkter med samhällets offentliga sfär, men dessa utnyttjades inte i undervisningen 
till elevernas besvikelse. Detta kan också ses som exempel på den slutsats som Cecilia 
Eriksson framhåller, att elever inte kopplar samman möjligheter att utöva demokrati med vad 
som sker i den egna 
skolmiljön.39 

 
 
Jag menar att bristen på demokratiska sammanhang och kontinuerliga demokratiska möten 

i skolan undergräver både kunskapen om vad demokrati är och kan vara, tilliten till 

demokrati som styrelseform och den representativa demokratins möjligheter och 

funktioner i skolan. Istället breder tystnadens kultur ut sig i skolan och eleverna blir 

likgiltiga inför sina egna och andras erfarenheter. Det så kallade elevinflytandet i form av 

begränsade val i kombination med ökat individuellt ansvar, förstärker ytterligare 

främlingsskapet i skolan. Forskningen visar på en koppling mellan öppet klassrumsklimat, 

när elever diskuterar politiska frågor ur olika synvinklar, och elevernas kunskaper inom 

samhällsfrågor och politiska frågor. Direkta påverkansmöjligheter på undervisningens 

utformning, schema och läromedel visar däremot negativa effekter på elevernas politiska 

kunskaper.40 

Skollagens fokus på representativ demokrati, läroplanernas otydlighet kring vad som 

menas med demokrati, deltagande och elevinflytande, gör att det hegemoniska kristna, 

liberala, humanistiska och individualistiska idealet styr lärarnas tolkningar. 

Demokratisynen blir instrumentell och de sociala sammanhangen och maktstrukturerna 

ses som ”naturliga” men betydelselösa i undervisningen, som förutsätts ske genom 

kunskapsöverföring. Här ska sågas brädor och byggas demokrati! 

 

                                                
39 Larsson, Kent  (2007), Samtal, klassrumsklimat och elevers delaktighet – överväganden kring en 
deliberativ didaktik, Uppsala, Universitetsbiblioteket, s. 171; Eriksson, Cecilia (2006), Det borde vara att 
folket bestämmer, En studie av ungdomars föreställningar om demokrati, Uppsala,Universitetsbiblioteket. 
40 Almgren, E. (2006), Att fostra demokrater - om skolan i demokratin och demokratin i skolan, Uppsala 
Universitet. 



 23 

I elevers och lärares strukturering av elevers ansvar för skolarbetet framträder det högmoderna 
samhällets syn på individen som autonom och självstyrande. Fram träder samtidigt en ensam 
individ helt hänvisad till sig själv. Under studiepassen utspelar sig ett annat ansvarstagande, 
det som berör de sociala relationerna. Eleverna underhåller relationen till sina klasskamrater 
och till sina lärare och lärarna underhåller relationen till sina elever. Detta ansvar tas vid 
sidan av arbetet och blir många gånger ett hinder för det ansvar eleverna förväntas ta gentemot 
detta. Ansvar för de sociala relationerna är ovillkorligen ett kollektivt ansvar. Ansvaret för 
arbetet i skolan ses först och främst som individuellt. Det är intressant att leka med tanken att 
också elevernas ansvar för sitt skolarbete skulle vara en kollektiv angelägenhet. Det skulle 
utmana en samhällsideologi som ser den autonoma och självstyrande individen som ett 
ideal.41 

 
 
Detta sätt att bedriva undervisning gynnar enligt forskningen varken demokratin eller 

individerna generellt. Det framgår tydligt i den forskning jag satt mig in i, att elevernas 

motivation, ansvar och engagemang minskar när deras egna erfarenheter diskrimineras i 

skolan. 
 

Att eleverna bara gör uppgifterna för att lämna in och få godkänt kan kopplas till den känsla 
av meningslöshet som många elever ger uttryck för när det beskriver skolans arbetsuppgifter. 
Många elever har svårt att koppla innehållet i uppgifterna till egna funderingar och frågor om 
världen och livet. De har på samma gång svårt att själva skapa sig en övergripande förståelse 
för de problem som uppgifterna försöker spegla.42 

 
 
Trots att elevinflytandet även ska gälla öppenhet och möjlighet dill diskussion och samtal 

och trots att det även ska gälla undervisningens innehåll, hamnar båda ofta på efterkälken i 

skolan.43 Kanske beror det på att de inte så lätt kan kokas ner till begränsade val, och att 

de inte underlättar lärarens arbete genom ansvarsöverföring från lärare till elev. De kan helt 

enkelt inte fuskas bort. 
 

Eleverna tror att innehållet är givet och förväntar sig inte att det ska kunna kopplas till deras 
egna erfarenheter eller deras egen livsvärld. De förväntar sig inte heller att bli berörda44 

 
 
Jag hittar flera exempel i forskningen på hur lärarna tampas med elevinflytandet. Vad 

betyder begreppet egentligen och hur ska det fungera praktiskt? 
 

De förblir oeniga om hur lärandebegreppet skall tolkas för att klargöra gränserna för vad som 

                                                
41 Söderström (2006) s. 189  
42 Söderström (2006) s. 122 
43 Skolinspektionen (2012), Skolornas arbete med demokrati och värdegrund, Kvalitetsgranskning Rapport 

2012:9 
44 Söderström, (2006) s. 194 
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avses med elevinflytande. […] I arbetslagets resonemang förklaras de olika tolkningarna av 
lärandebegreppet vara meningsskillnader orsakade av att de förväxlar olika mål i läroplanen. 
Problemet förskjuts genom bortförklaringar [förf. kurs.] till en fråga om bristande skriv-
ningar i läroplanens mål.45 

 
 
Forskarens tolkning är att lärarnas oenighet kring vad som egentligen menas med 

elevinflytande bortförklaras med bristande skrivningar i läroplanen. Men faktum är att 

beskrivningarna är bristande och att det gör lärarnas tolkningar förvirrade. 

 
KAPITEL 6,  Redovisning av lärarintervjuerna 

I lärarintervjuerna som jag gjort och lyssnat till blir det tydligt att demokratiska möten i 

skolan för lärarnas del mest handlar om lyssnande och timing. Metoder finns och 

strukturer i undervisningen är viktiga och användbara, men bara om de tillämpas i rätt 

ögonblick på rätt grupp. Det är också tydligt att lärarna även ser på sig själva som lärande. 

Lotta Björkman som är gymnasielärare i samhällskunskap och teater men även 

normkritikexpert säger:  

 
Det är lätt att fastna i metoder, men det handlar också om hur vi leder metoderna. Och vilket 
material vi ska diskutera med hjälp av metoderna. Det som knyter ihop allt det här är 
relationerna. 

 
 

Lena Niklasson, högstadielärare i Hjulstaskolan i Spånga-Tensta använder traditionella 

metoder för glosinlärning, genrepedagogik och högläsning och beskriver att de 

demokratiskamötena sker i samspelet med eleverna, där attityd och förhållningssätt är 

avgörande. Spontanitet uppstår i mötet mellan människor, säger hon, men påpekar att det 

inte är elevernas sak att styra undervisningen. Det är lärarnas uppdrag att tolka läroplaner 

och lagtexter. Eleverna har rätt att få insyn i dessa och få dem förklarade för sig, men de 

har inte rätt att styra undervisningen. Lotta Björkman menar att sann demokrati kan kräva 

strama tyglar i vissa situationer: 

 
Det paradoxala med demokratiskt arbete i klassrummet är att det handlar jättemycket om 
styrning. Att styra för att frigöra. När vi inte gör det, då styr en massa annan makt. 

 

                                                
45 Danell (2006) s. 89 
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Maura Tavares, gymnasielärare på waldorfskolan Kristofferskolan i Bromma, beskriver 

också hur viktigt det är med tydlighet och ordning för att demokratin ska fungera, när det 

handlar om att fatta demokratiska beslut. En pedagog som presenterar luddiga förslag, 

ändrar beslutsprocessens gång, eller river upp elevernas beslut av praktiska skäl, förstör 

demokratin. 

Läraren och skolan behöver vara klara över vilken delar av beslutet som kan lämnas till 

eleverna och hur beslutsprocessen ska gå till och lägga fram detta i god tid, samt se till att 

eleverna hinner presentera och ta del av viktig information innan beslutsprocessen sätts 

igång. Mauras erfarenhet är att beslutsprocesser som ska genomföras med röstning helst 

bör ske i flera led, så att man kan ta ställning till alternativen flera gånger t. ex. först välja 

bort ett alternativ och ha kvar två, så att förslagen inte ställs emot varandra på ett sätt 

som skapar onödiga och svårlösta konflikter mellan eleverna. 

Lotta Björkman använder metoder som tidtagning för att styra sig själv i sin lärarroll, så 

att hon inte omedvetet ska ge vissa elever mer talutrymme än andra. Hon beskriver en 

metod som kallas Fishbowl, då fem personer sitter i mitten och resten runtomkring. De 

fem diskuterar till exempel vad demokrati är under en viss tid, då de andra enbart lyssnar 

och antecknar. Så byter man, till dess alla har fått sitta i mitten, sedan tar alla med sig sina 

anteckningar och sätter sig två och två och summerar sina tankar i tre ord. 

 
Men då är det en lektion, så då måste man tycka att det är värt att göra det här. Det är lätt att 
fastna i att jag måste hinna med alla saker…. Det gjorde jag jättemycket. Gud vad jag var 
odemokratisk i samhällskunskapen. Jag hade powepoints till slut där jag bara check, check, 
check. För att jag var så stressad för att hinna med allting. Men jag vet inte vad det blev för 
kvalitet… Det var ju bara för att jag skulle känna mig duktig. 

 
 
Den detaljerade kursplanen, rummets utformning och möblering, samt lektionstiden är 

ramfaktorer som kan sätta käppar i hjulet för lärare som strävar efter att åstadkomma 

demokratiska möten i skolan, menar Lotta Björkman. Hon talar om asymmetrin i 

katederundervisningen som går ut på att läraren är den som talar mest och som helt styr 

undervisningens innehåll, och att den egna erfarenheten är ett betydelsefullt pedagogiskt 

redskap. Lotta Björkman säger: 
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När jag var dramalärare i gymnasiet så hade jag en stor sal med en svart matta där man inte 
fick ha skor och där vi satt i ring. Och vi gjorde övningar och jag frågade hur de tänkte när de 
upplevde övningarna. Det är klart att det blev andra samtal. Det var nån elev som sa att på de 
här lektionerna får man lära sig saker som man har användning av i livet, [skrattar]. På det 
sättet är upplevelsebaserat lärande väldigt viktigt. 
Tydligheten i att det är du och din erfarenhet som är kärnan i ditt lärande. Det var en annan 
iscensättning. Vi gjorde helt andra saker. När jag började som samhällslärare hade jag så 
fruktansvärt svårt att förhålla mig till de här rummen med de här borden. Jag stod där längst 
fram och kände att jag kommer inte fram! Jag ser inte er! Det var jättesvårt. Rummets 
konstruerande effekt är så stark. 

 
 

Maura Tavares beskriver även hon att de demokratiska mötena blir fler och mer naturliga i 

arbetet med teater. Hon tror att det har att göra både med ramfaktorerna och med det 

konstnärliga uttryckets inneboende demokrati. I waldorfskolan arbetar hela klassen med 

en teateruppsättning i en hel månad i gymnasiet. Alla befinner sig ofta i samma rum, sällan 

bakom bänkar och tiden är inte begränsad till lektioner. De demokratiska processerna blir 

då synligare och maktordningar kan lättare brytas upp, bearbetas, förändras och följas 

upp dag efter dag. 

Lotta Björkman menar att man genom t. ex. metoder som ämnesövergripande samarbeten 

kan komma förbi strikta schemaläggningar och få till mer meningsfulla lektioner med tid 

för lyssning och diskussion, trots ramfaktorerna. 

Tommy Lucassi, lärare på Alviksskolan, intervjuas i UR:s podserie Didaktorn. Han säger 

att en av de viktigaste resurserna för att elever ska kunna lära sig saker är deras 

klasskamrater.46  

Han menar att grunden för inlärning är tänkande och säger att ”…när en mobil ploppar 

upp är lektionen inte meningsfull”. Det kan bero på att eleverna är uttråkade, färdiga eller 

inte förstod uppgiften. Då behöver elevernas tänkande aktiveras. När tanken formuleras 

kan den ifrågasättas. För att undvika att ge vissa elever större talutrymme använder 

Tommy Lucassi namnlappar för att låta fler formulera sina tankar. Istället för att be 

eleverna räcka upp handen, drar han en namnlapp för att ställa en fråga. En annan elev får 

svara på den förstas uttalande och en tredje släpps in med frågan: Vem håller du med? 

                                                
46 http://urskola.se/Produkter/190493-Didaktorn-Hjalp-till-sjalvhjalp  
Hjälp till självhjälp, Utbildningsradion, Lärarpodden Didaktorn, avsnitt 21, 2016-05-09 
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Han beskriver även en metod som kallas Think, pair, share och som går ut på att eleverna 

först får tänka själva, sedan diskutera i par och berätta hur de har tänkt och så delar paren 

sina slutledningar i helklass. Han arbetar även med rödgröna lappar på bänkarna framför 

eleverna. När de inte förstår vänder de upp röd sida. De elever som vänt upp grön sida 

kan förklara för de elever som vänt upp röd. Tommy Lucassi menar att lärare inte ska 

serva eleverna med färdiga tankar. 

Cecilia Caiman, som är lärare och forskar i didaktik vid Stockholms Universitet, talar i 

UR:s podserie Didaktorn om det hon kallar produktiva frågor, frågor som leder till ett 

handlande och som är undersökningsbara för eleverna.47 Det leder till att eleverna själva 

fyller lektionerna med innehåll.  

Lotta Björkman menar att det krävs att eleverna även har möjlighet att till viss del även 

styra innehållet i lektionerna för att undervisningen ska bli demokratisk, samt att det i 

undervisningen tydliggörs att det kan finnas flera perspektiv på samma fråga. 
 

[…] ledarskapet, metoderna, rummet och tiden, men innehållet är också viktigt. Vilka 
historier presenterar vi. Det handlar också om demokrati att många röster ska höras.” 

 
 
Hon hänvisar till författaren Chiamanda Ngozi Adichies TED-talk The danger of a 

single story.48 Det handlar om risken att reproducera stereotyper och att diskriminera 

genom att bara låta en berättelse höras. 

 
The problem with stereotypes is not that they are untrue but that they are incomplete. If we 
tell a story and only one story, that is what we become. 

 
 
En annan risk för diskriminering ligger i traditionen att ge läxor. Det menar läraren Pernilla 

Alm, som skrivit boken Läxfritt, om hur en kan undervisa med fullgott eller bättre resultat 

utan att ge läxor, som inte alla elever har förutsättningar att klara av. Hon låter då eleverna 

repetera och öva tillsammans på lektionstid, istället för att fokusera på att bli färdig enligt 

en färdigtänkt ram, ser hon till att alla elever har fått nödvändig kunskap innan nästa 

                                                
47 http://urskola.se/Produkter/190468-Didaktorn-Produktiva-fragor 
Produktiva frågor, Utbildningsradion, Lärarpodden Didaktorn, avsnitt 22, 2016-05-09 
48 https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story?language=sv  
Adichie, Chiamanda Ngozi (2009), The danger of a single story, TED-talk  
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undervisningsfas inleds.49  

Lena Niklasson varnar för demokratisk formalia utan verklighetsförankring i skolan. Hon 

beskriver hur elever kan bli överkörda t. ex. i samband med "elevens val", som visat sig 

inte alls vara elevens, utan skolans. Hon beskriver också hur vissa elever demoniseras, 

utpekas som syndabockar med dåligt inflytande på andra elever och därmed behandlas 

respektlöst och odemokratiskt. Hon varnar även för elevråd som bara finns till för syns 

skull men som inte har något som helst inflytande, eller vars åsikter man inte bryr sig om.  

Lena påtalar att demokrati måste finnas i alla led, även mellan lärare och skolledning och 

att om relationen mellan skolledning och lärare inte är demokratiska påverkar det hela 

skolmiljön. 
 

En skola som mörkar tillsättning av förstelärare och har ett manipulativt ledarskap som inte 
är transparent skapar ett otryggt kollegium där lärare spelar ut varandra för att ligga bra till 
hos rektor. Sen fortplantar sig detta osunda system omedvetet till relationen med eleverna där 
dessa spelas ut mot varandra. Det skapar en otrygg miljö för många elever och framförallt blir 
vissa elever i skolor som drivs på detta sätt utsedda till syndabockar och får löpa gatlopp. 
Helt mot intentionerna i skollagen. […] Trygga lärare som inte spelas ut mot varandra skapar 
trygga elever och har lättare att samarbeta kring kursuppläggningar och tolkning av 
betygskriterier vilket garanterar ökad rättvisa för eleverna. 

 

Lena Niklasson beskriver att hon känner stor tacksamhet för skollagen och då i första 

hand kapitel 1, 4 §, skolans värdegrund och de paragrafer som handlar om skolans 

skyldighet gentemot elever med svårigheter, skolans anmälningsplikt och rektors 

skyldigheter. Hon menar att lagen ger henne möjligheter att påtala och anmäla rena 

felaktigheter som begås i skolan. 

Även lärarna som arbetat med Unicefs material Rättighetsbaserad skola50 beskriver vid sin 

utvärdering att paragraferna varit viktiga iarbetet med att demokratisera skolan. I det 

systematiska värdegrundsarbetet med utgångspunkt från barnkonventionen har det blivit 

tydligt för lärarna att elevens möjligheter till inflytande till vardags är viktigt, inte bara den 

representativa demokratin i elevråd på skolan. Utan systematiskt värdegrundsarbete blir 
                                                
49 http://urskola.se/Produkter/190467-Didaktorn-Laxfritt 
Läxfritt, Utbildningsradion, Lärarpodden Didaktorn, avsnitt 12 
 

 
50 https://unicef.se/skolor/rattighetsbaserad-skola  
Rättighetsbaserad skola - UNICEF Sverige, https://unicef.se/ 2016-05-09 
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förståelsen avhängig enskilda personer, istället för att alla på skolan vet vad som gäller, 

pedagogerna, eleverna och även skolmatspersonalen, säger representanterna från Önnered, 

Göteborgs stad.51 

Maura Tavares förtroende för Skolverkets dokument är låg. Hon menar till exempel att 

företag har bjudits in och att läroplanerna har anpassats efter deras synpunkter. Maura 

menar att dokumenten fungerar bra när de är tydligt men öppet formulerade, och ger 

läroplanerna i estetiska ämnen som exempel på bra dokument. I svenska tycker hon att 

läroplanerna är ologiskt formulerade, utgångspunkten är att eleverna redan från första 

lektionen ska kunna uppfylla målen för att få godkänt och det blir därför ett moment 

tjugotvå inbyggt i läroplanen. Kursplanerna motverkar då lärandet, eftersom de 

ständiga kontrollerna hindrar undervisningen. 

 
Vi kontrollerar det de redan kan och undervisningen blir fragmenterad. Om man planerar ett 
frö kan man inte hela tiden gräva upp det och kontrollera om det växer, för då kan det inte 
rota sig. Om det fanns dokument som var tydliga och öppet formulerade vore det bra, men 
om de ska vara detaljreglerande och ologiskt formulerade förhindrar de både lärandet och det 
demokratiska arbetet i skolan. 
 

 
Syftet med dokumenten är att det ska bli mer demokratiskt, men när inte ens läraren kan 

tolka kursplanerna så blir det inte alls demokratiskt. Då blir lärarens det lärarens fria 

tolkning som gäller och transparensen går förlorad. Det kallas skendemokrati, menar 

Maura Tavares. 

 

KAPITEL 7,  Analys och resultat 
 
De lärare jag lyssnat på i mitt arbete med den här uppsatsen verkar alla dela de gamla 

progressiva pedagogernas idé om att det är i mötet mellan människor som både pedagogik 

och demokrati uppstår, att lärande och demokrati aldrig kan vara en 

envägskommunikation, utan att ömsesidiga och respektfulla relationer i skolan är 

avgörande för att skapa en demokratisk miljö. Ett sätt att ta mått på kvaliteten i relationer 

är att undersöka hur stort utrymme det finns för spontanitet. 

                                                
51 Nätverksträff för skolor som testat att arbeta med UNICEFS skolmaterial Rättighetsbaserad skola. Hotel 
Elite i Stockholm 2016-02-11. 
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En vanligt förekommande brist på de observerade lektionerna är just att lärarna missar eller 
undviker att utvidga spontana inslag. Ett exempel är en diskussion om franska revolutionen 
och FNs deklaration om mänskliga rättigheter, där elever ställde frågor om homosexuellas 
roll i samhället på franska revolutionens tid och aristokratins roll i samhället idag, som 
läraren undvek att besvara.52 

 
 

Ett annat sätt att beskriva spontanitetens demokratiska funktion är att tala om intresset 

för att lyssna på resonemang och frågor som leder vidare till det oförutsedda, vilket är ett 

sätt att spontant låta eleverna bestämma mer av innehållet och styra undervisningens 

form. 
Läraren bör, vilket inspektörerna också under besöken har sett många goda exempel på, alltid 
bejaka elevers frågor och svar, oavsett om de är kompletta eller alltför utmanande, och om de 
inte är uttömmande, på ett varligt sätt se till att de utvecklas och klargörs. Om inläggen är 
utmanande bör undervisningens uppgift vara att öppna för problematiseringar samt 
fördjupande och breddande resonemang, inte i första hand att ta ställning för eller emot. 
Inspektörerna har härutöver kunnat konstatera att spontana diskussioner ofta avbryts ganska 
snart, vilket på en skola uppgavs bero på att tiden inte räcker till om man ska följa 
lektionsplaneringen. Detta åskådliggör en del av spänningsfältet i det samlade uppdraget.53 

 
 

John Dewey skriver att metoden måste växa i utifrån stoff och elever. Vygotskij menar att 

fantasin är grunden för både det konstnärliga, vetenskapliga och tekniska skapandet, 

påpekar att de allra flesta av våra uppfinningar har okända upphovsmän och att ”ett 

vetenskapligt synsätt tvingar oss att betrakta skapandet snarare som en regel än ett 

undantag."54 

En demokratisk skola uppmuntrar och tar tillvara på elevers idéer, frågor och initiativ och 

tillåter dem att utveckla dessa vidare. Detta arbetssätt skyddar även ifrån risken för att 

diskriminera och reproducera stereotyper, The single danger of a single story, eftersom 

eleverna får möjlighet att bidra med sina egna berättelser. 

 
Note as well that to make diversity a given requires achieving institutional recognition of the 
value of diversity. Such recognition involves an appreciation not only of the value of the term 
but also of a ’community of voices’ To value diversity is to value those who can ’be heard 
and act’ under its name. To recognize diversity requires that time, energy, and labor be given 
diversity. Recognition is thus material as well as symbolic: how time, energy, and labor are 

                                                
52 Skolinspektionen, Skolornas arbete med demokrati och värdegrund, Kvalitetsgranskning Rapport 
2012:9, s. 26 
53 Ibis, s. 50 
54 Vygotskij (1995) s. 15 
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directed within institutions affects how they surface.55 
 

Dewey varnar även för att ge eleverna fiktiva uppgifter, istället för att låta dem möta 

verkligheten. Skillnaden på äkta och falska problem enligt Dewey: 

1. Problemet ska knyta an till en vidare eller personlig erfarenhet. 

2. Är problemet konstruerat enbart för undervisningssyfte? 

3. Är problemet till för att tillfredsställa elevens eller lärarens behov? 

Om elevens uppgift först och främst består i att ta reda på vad läraren vill, så har läraren 

ett problem. Dewey kallar detta ”i bästa fall artificiellt ensidigt”. Jag skulle säga att den 

sortens relation uppmuntrar till ett kriminellt eller sociopatiskt tänkande och beteende hos 

eleverna, alltså raka motsatsen till empatiskt och demokratiskt. 

Alla de progressiva filosoferna och pedagogerna som jag läst ser bestraffning och belöning 

som dåliga och demoraliserande hjälpmedel i skolan. Straff uppfostrar slavar. Skolan ska 

enligt Dewey vara en träning för demokrati. Betyg beskrivs av Vygotskij som ett hot mot 

undervisningen eftersom de medför att eleven antingen arbetar för att få höga betyg eller 

försöker undvika låga betyg, istället för att fokusera på undervisningens innehåll.56 

Lärarna jag lyssnat på och talat med är alla överens om att ett demokratiskt arbetsklimat 

bör vara spontant, följsamt och lyssnande, men inte överlämna direkt makt till eleverna, 

utom vid vissa utvalda, väl planerade, gemensamma demokratiska beslutsprocesser. För 

att skapa möjlighet till demokratiska möten krävs tydlighet, metoder och styrning av 

lärarna. 

De tankarna stärks av forskningen som bekräftar att direkta påverkansmöjligheter på 

undervisningens utformning, schema och läromedel har negativ effekt både på elevernas 

lärande och deras politiska kunskaper.57 

Lotta Björkman ger ett exempel från sina egna studier av hur lärare lär ut demokrati i 

samhällsundervisningen på gymnasiet: 

                                                
55 Ahmed (2012), s. 29 
56 Red. Lindqvist, (1999) s. 17 
 
57 Almgren, E. (2006), Att fostra demokrater - om skolan i demokratin och demokratin i 
skolan, Uppsala universitet, s. 191 



 32 

 
Samhällslärare på yrkesprogram menade att eleverna skulle lära sig 
demokrati genom att göra demokrati, alltså deltagarorienterat, medan de 
som undervisade på teoretiska program tyckte att eleverna skulle lära sig 
vad demokrati är och hur det fungerar. De som studerar på teoretiska 
program deltar i mycket större utsträckning i val och röstar. På 
yrkesprogrammet bestämde de tillsammans vad de skulle ha för gardiner. 
Hur ska man då kunna förstå vad min röst är värd i ett riksdagsval? 
 
 
 

KAPITEL 8,  Avslutande diskussion 
 
Jag har inte hittat någon forskning som fokuserat på demokratiska möten i skolan, trots 

att forskningen verkar klar över att kontakten elever emellan och mellan lärare och elever 

är avgörande för både elevers och lärares uppfattning om både det pedagogiska arbetet och 

skolmiljön. 

 
Det är mötet med eller kontakten med barnen och ungdomarna som gör att man trivs som 
lärare.58 

 
 
Jag undrar lite över om forskningens fokus på valfrihet och ansvar som viktiga former för 

elevinflytande. Beror det på att dessa metoder är de vanligast förekommande, eller har 

forskningens fokus en annan orsak? Och hur kommer det sig att jag inte kan hitta 

forskning som studerar de dagliga mötena i skolan, klassrumsklimat och skolmiljö ur 

yttrandefrihets och demokratiperspektiv? 

Jag tänker att alla människor som ställs inför begränsade val hamnar i en mindre 

identitetskris. Konsumtionssamhället bygger på att vi skapar oss våra identiteter genom 

de val vi gör på marknaden, och barn och skolelever visar vilka de är och vilket 

sammanhang de vill tillhöra genom sina val i skolmiljön. Att ge elever (en begränsad) 

valfrihet kan ses som elevinflytande, men det skulle också kunna beskrivas som ett 

identifikationstvång, för ett val måste de göra. Att utsätta elever för identifikationstvång 

fungerar inte demokratiserande. I värsta fall kan det få motsatt effekt, eftersom det 

stressar vissa grupper av elever att exkludera sig själva och varandra genom att välja 

grupptillhörighet och identifiera sig utifrån upplevda begränsningar, istället för sina kända 
                                                
58 Scherp och Scherp, Gun-Britt och Hans-Åke (2007) Lärande och skolutveckling, Ledarskap för 
demokrati och meningsskapande, Karlstads Universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Pedagogik, s 212 
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behov. 

Istället för att försätta eleverna i lärarstyrda valstiuationer borde ett sant elevinflytande 

bygga på elevernas egna behov, som förstås inte uttrycks i sammanhang där tystnadens 

kultur råder. 

Demokrati och elevinflytande kan aldrig bli detsamma som att låta elever välja mellan ett 

mycket begränsat antal alternativ. När detta val dessutom kombineras med ett ökat 

individuellt ansvar för genomförandet av uppgifterna, riskerar det att skapa odemokratiska 

skillnader i elevernas möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen, eftersom vissa (ofta 

underpriviligerade) grupper gör större motstånd mot den här typen av lärsituationer än 

andra. Valfrihet och ansvar utgör inte grunden för vårt demokratiska samhälle. Det gör 

yttrandefriheten och de delade och återberättade erfarenheterna, samt möjligheten att 

diskutera och sprida dessa och organisera sig tillsammans med andra, för att påverka sin 

livssituation. I allafall är det den demokratiska grund som jag funnit beskriven av 

pedagoger och filosofer i mitt arbete med den här texten. 

Jag har fortfarande inte fått något tydligt svar på vad lagstiftarna och Skolverket egentligen 

menar med ”demokratiska grundvärderingar”, men tolkar jag förarbetena och texterna i 

värdegrunden rätt, verkar de ha mycket gemensamt med filosofen och sociologen Jürgen 

Habermas deliberativa demokrati (dvs diskursiv demokrati). Den deliberativa demokratin 

utgår ifrån ett ’vi’ som godkänner den representativa demokratins institutioner och de 

överenskommelser som för tillfället styr de gemensamma resurserna. Samtidigt pågår en 

maktkamp mellan samhällets olika grupper, där flera ’vi’ bör finnas, för att en demokrati 
ska kunna fungera.59  
 

Det som gör demokrati till demokrati är, vad jag förstår, inte att vi är eniga utan 
att vi har rätt att vara oeniga och till och med uppmuntras därtill.60 

 
  
I skolan ska vi ständigt påminnas om hur vi styr vårt samhälle genom diskussion och 

                                                
59 Red. Englund, Tomas (2007) Utbildning som kommunikation - Deliberativa samtal som möjlighet, 
Daidalos, s. 229 
 
 
60 Liedman, Sven-Eric (1986), red. Naeslund, Jon, Kunskap och begrepp, Centrala motiv i våra läroplaner, 
Liber, Stockholm, sid 20 
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förändring, att vi har ett gemensamt ”vi” där alla får plats, men att vi också kan ingå i 

undergrupper av ”vi” som delar perspektiv och åsikter som kan strida mot andra 

undergruppers. Strävan i det deliberativa samtalet är konsensus, eller åtminstone en 

tillfällig överenskommelse. Här går det att rikta kritik mot den delibarativa demokratin, för 

varför måste vi alltid komma överens? Filosofen och statsvetaren Chantal Mouffe varnar 

för riskerna med konsensusdemokrati, som osynliggör skilda erfarenheter och de olika 

politiska ståndpunkter som följer med dem. Hon anser att konsensusdemokratin riskerar 

att frammana fascistoida och uteslutande gemenskaper som bygger på identitet istället för 

de demokratiska gemenskaper som bygger på gemensam erfarenhet och av dem dragna 

slutsatser.61  

I det deliberativa samtalets filosofi, som finns utredd i boken Utbildning som 

kommunikation - Deliberativa samtal som möjlighet62, tydliggörs att människor 

inte hur som helst låter sig pressas in regler och modeller. Att det alltid finns ett annat, när 

människor är inblandade. På samma sätt beskriver Anneli Frelin i sin avhandling Lyhörda 

lärare, hur teknisk rationalitet och regelstyrda processer inte kan appliceras i skolan hur 

som helst. Att läraryrket är en övning i balans mellan lyssnande och styrning, metod och 

spontanitet.  
 

Praktikers problemlösning baseras ofta på reflektion, men på plats i klassrummet finns sällan 

tid för detta. Där krävs förståelse för situationen och förtroende att pröva sig fram och 

improvisera… kanske kan det här valet av handling leda till något bättre än vad som var 

tänkt från början.63 

 

Hon skriver också om en "syfteskomplexitet" där mer svårmätbara läroplansmål ibland 

konkurrerar med kursplanernas konkreta formuleringar. 

FN:s barnkonvention utreds just nu för att så småningom bli lagstadgad i Sverige, som var 

ett av de första länderna att ratificera konventionen. FN:s barnrättsorganisation Unicef i 

                                                
61 Mouffe, Chantal (2008) Om det politiska, Tankekraft Förlag 
62 Red. Englund, Tomas (2007) 
63 Frelin, Anneli (2012), Lyhörda lärare - professionellt relationsbyggande i förskola och skola, Liber AB, 
s. 20 
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Sverige har utarbetat ett undervisningsmaterial för att sprida kunskap om 

barnkonventionen till landets skolelever och lärare. I materialet står att läsa: 

 
Samtliga artiklar i barnkonventionen är viktiga och ska inte skiljas från varandra i värde. men 
FN:s barnrättskommitté har uppmärksammat fyra artiklar som representerar de grundläggande 
principerna som barn-konventionen bygger på och som återspeglas i flera andra artiklar i 
konventionen. Dessa fyra artiklar är artikel 2 (om alla barns lika värde och rätt till skydd mot 
diskriminering), artikel 3 (om barnets bästa), artikel 6 (om barnets rätt till liv och 
utveckling) och artikel 12 (om barns rätt att göra sin rösthörd och komma till tals i frågor 
som berör dem).64 

 
 

Skolan ska enligt skollagen och läroplanerna sprida kunskap om dessa grundläggande 

principer och deras innebörd, men tanken är att de även ska genomsyra den demokratiska 

skolans verksamhet. Det innebär att eleverna ska vara politiskt delaktiga, dvs få göra sin 

röst hörd, inte bara vid val och beslutsfattande, utan i alla sammanhang. De luddigt 

uttryckta formuleringarna i skollagen och läroplanerna kan ifrågasättas, eftersom 

undersökningar visar att skolan inte fungerar demokratiskt på det sätt som är tänkt. Ann 

Quennerstedts studie Den politiska konstruktionen av barnets rättigheter i utbildning 

visar att texterna uppfattas ha ett framtidsfokus och är till för att barnen först som vuxna 

ska kunna bidra till samhället och använda sig av sina demokratiska rättigheter.  
 
När elevinflytande framför allt konstrueras som ett instrument för framtida syften, snarare än 
som ett sätt att möta barnets politiska rättigheter i förskola och skola, förflyttas också barnets 
medborgarstatus till denna framtid. Erkännande av civila och politiska rättigheter för barn har 
i forskningen pekats ut som det som är svårast att acceptera för vuxen-världen (se t ex 
Children and young people’s participation rights in education, International Journal of 
Children›s Rights, 15(1), 147–164.), och att sådana undertoner också kan finnas i den 
svenska politiska konstruktionen av barnets rättigheter i utbildning är en insikt som den 
rättighetsteoretiska perspektiveringen möjliggjort.65 
 

 
Dewey talar om mål och medel och ifrågasätter vuxenvärldens vilja att sätta upp mål som 

inteär knutna till elevens verklighet och omedelbara behov, utan som hänvisar till avlägsna 

framtida resultat och ansvar. Han menar att vuxna människors försprång och intelligens 

ska användas för att förstå elevens behov och möjligheter och hur dessa bäst ska tas 

                                                
64 UNICEF (2016) Rättighetsbaserad skola, Barnkonventionen i en låda, Introduktion till 
Barnkonventionen, Introduktion, s. 6 
65 Quennerstedt, Ann (2010) Pedagogisk Forskning i Sverige, Akademin för humaniora, utbildning 
och samhällsvetenskap, Örebro universitet, årg 15 nr 2/3 s 119–141 issn 1401-6788, s. 138 
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tillvara ochutvecklas, att bedöma situationen och att utveckla mål som aktiverar elevens 

möjligheter. Rigida mål gör att läraren bortser från allt annat, även elevens behov och 

förmåga att nå dit. Dewey kritiserar myndigheters och samhällets brist på tillit till lärarens 

förmåga och menar att en konsekvens av denna styrning är att lärarens intelligens blir ofri 

och att det hindrar hens möjligheter att relatera till elevens förmåga och till lärostoffet. Det 

skapar i sin tur brist på tillit hos eleverna, eftersom de kläms mellan sina egna behov och 

mål och dem som prackas på dem och som de måste finna sig i. 

 
Så länge den demokratiska grundprincipen att varje växande erfarenhet är värdefull i sig inte 
erkänns, kommer vi att förvirras av kraven på anpassning för externa syften.66 

 

En läroplan som kräver att elevens lärande ska mätas mot en färdig måttstock och ständigt 

kontrolleras, innebär i praktiken motsatsen till att erkänna varje växande erfarenhets värde. 

När fokus hamnar på elevernas framtida position som demokratiska medborgare istället 

för deras nutida, går demokratin i praktiken förlorad. 

Jag menar att skolan och det övriga samhället, även medierna behöver bli mycket bättre på 

att låta unga människors röster höras. Yttrandefriheten gäller från födseln och är ingenting 

som plötsligt inträder vid vuxenblivandet. Barnen och ungdomarna utgör 20% av 

befolkningen. De har inte rösträtt förrän de blir arton men de har rätt att höras, precis som 

resten av folket, och vara med i det demokratiska samtalet.  

Jag säger som Freire: 
Befrielse kan lyckas endast med folket, aldrig för folket. En befrielse där folket bara blir 
objekt eller åskådare eller medlöpare, slutar bara i maktbyte. En grundförutsättning för 
varjeverklig befrielse är förtroende för folket och dess möjlighet att helt och fullt bestämma 
sitt eget öde, att i skapande handling förändra förhållandena.67 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
66 Dewey (1997), s. 126 
67 Freire, Paulo, (1972) s.18 
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Bilaga 
 
Gestaltingsdel 
 
Jag ville göra en gestaltning som gav barns egna uttryck rum att höras och synas. I 

uppsatsen hann jag inte så långt, utan fokuserade på grundarbetet: Att förstå demokrati ur 

ett filosofiskt/pedagogiskt perspektiv. 

Min första idé var att göra ett projekt i en skola. All låta barnen formulera sina tankar om 

demokrati i skolan i ett konstnärligt uttryck. Jag blev inspirerad när personalen på en 

förskola som arbetat utifrån UNICEF:s material, Rättighetsbaserad skola. De berättade 

att ettåringarna på deras förskola vissta vad barnkonventionen var.  

Jag var skeptisk. Hur skulle en ettåring någonsin kunna greppa barnkonventionen? Men så 

berättade de  att de arbetat med barnkonventionen i bilder och berättelser och att när 

ettåringarna var med om något som inte kändes rätt och som påminde om någon av 

bilderna och berättelserna, så sprang de och hämtade den bilden, för att visa vad som hänt 

dem.  

Jag tänkte då att alla klassrum borde ha en uppsättning bilder och berättelser som tar upp 

viktiga riskmoment, så att de blir lättare att identifiera och prata om. 

Men hur skulle jag göra detta till ett projekt där barnens egna uttryck hamnade i centrum? 

Jag började med att själv tillverka fem skyltar, med akrylfärg på rund masonitbotten. Jag 

gjorde även några animationer där trafikskyltar med demokratiska budskap växte fram. 

När jag gjort det kom jag på idén att göra en demokratiworkshop där barnen/ungdomarna 

först skulle få diskutera och samtala om vad demokrati i vardagen handlar om, delvis 

utifrån barnkonventionen. Det skulle generera i en del berättelser som gestaltade de 

demokratiska problem som kan uppstå i skolmiljön. Sedan skulle vi tillsammans göra 

egentillverkade trafikskyltar som symboliserade de berättelser som vi själva bidragit med, 

och de skulle sedan kunna hjälpa eleverna och lärarna att tala om demokratiska problem 

som uppstår i skolan. 

Frågan var vad som skulle bli resultatet av tillverkningen av dessa skyltar, ett gemensamt 

demokratitrafikskyltprojekt som skulle generera riktiga skyltar på gator och torg, skyltar i 
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form av affischer eller dekaler att sätta upp på skolväggarna, eller  teckningar och  

målningar för klassrumsväggen. 

 
Jag tänkte börja att ta kontakt med en lärare för att besluta detta gemensamt med läraren 

eller kanske tillsammans med klassen i en demokratisk process? 

Men det var omöjligt för mig att i april hitta en skola eller en lärare som var intresserad av 

att låta eleverna göra en workshop. De jag fick tag på hade alla resten av terminen planerad 

redan, men var mycket intresserade av ett samarbete till hösten… 

Så jag fick släppa den idén och börja om. Jag förstod att jag inte skulle ha möjlighet att 

göra ett arbete tillsammans med några skolbarn. Jag började därför istället att titta bakåt i 

min historia och insåg att jag hade en skatt av barns berättelser bland mina intervjuer. Jag 

lyssnade igenom min egen produktion av barnintervjuer och skapade en film. Barnens 

berättelser om relationerna till varandra och de vuxna i skolan handlade alla om makt och 

uttryck i komplexa former, som alla förgrenade sig och ledde vidare till grundkänslor som 

skam, glädje, sorg eller ilska. Jag tänkte på jämförelsen mellan demokrati och organiskt 

växande ekosystem, där allt och alla är lika betydelsefulla, fast på olika sätt, och ingen kan 

sorteras bort, bara förvandlas. Där alla påverkas av varandras erfarenheter och ingen 
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känsla eller erfarenhet kan ignoreras, eftersom allt som händer individerna även påverkar 

det levande, organiska systemet i sin helhet. Ett system som ingen kan kontrollera, 

eftersom det lever ett eget liv. De tankarna gjorde att jag ville illustrera barnens röster med 

bilder av växande organiskt materia. Det blev en film och nu skulle jag bara förstå i vilket 

sammanhang jag skulle presentera denna film. Jag ville göra rum för besökarnas egna 

uttryck, men samtidigt skapa ett motstånd som gjorde dem mer benägna att ta ett 

barnperspektiv, något som jag har märkt att vuxna i vår kultur gärna undviker om de kan. 

Jag ville därför göra en vägg där man skulle kunna uttrycka sig med krita, men dela väggen i 

två delar, där den ena delen skulle markeras som förbjuden. 

Och jag ville bjuda in till ett öppet samtal om demokrati i skolan, ett samtal som skulle 

ledas av ett barn. För ETT barn visste jag att jag kunde få tag i, trots att det nu blivit maj. 

Min dotter, som haft stora problem just i en skola som inte alls fungerade demokratiskt, 

och som därför funderat mycket över varför och hur det går snett i skolmiljön, och vad det 

leder till. 

Sagt och gjort, jag bjöd in Pernilla Glaser, som är en politiskt medveten person med 

demokrati som ledstjärna, och som arbetat mycket både med lärare, barn, 

barnperspektivet och det konstnärliga uttrycket. Så fick det bli. En installation i ett rum 

med min film och barnens röster, en samtalspartner och ett öppet samtal om barn, 

yttrandefrihet och demokrati i skolan, lett av en trettonårig flicka. Samtalet blev inte som 

jag väntat. Besökarna och Zelda talade mycket mer än jag och Pernilla Glaser. Det blev en 

diskussion utifrån Zeldas beskrivning av lärare som skäller och använder skam som 

disciplineringsmetod och förtryckande hierarkier mellan elever och hur dessa hänger 

samman med bristande demokrati och yttrandefrihet i skolan. Och nästan alla ritade på 

den förbjudna väggen. 

 

Filmen Barn, yttrandefrihet och demokrati i skolan finns att se på Youtube: 

https://youtu.be/uqTAlC_wWPg 

 

På samma youtubekanal kommer en film från det öppna samtalet presenteras. 


