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Abstrakt 
 

Syftet med studien är att undersöka lärarens uppfattningar och synsätt kring det 

elevdemokratiska arbetet, om den moderna informationsteknologin påverkar arbetet, 

samt att se huruvida det finns några tendenser kring att verksamhetens arbete 

påverkar lärarens arbete inom samhällskunskapsämnet. I studien genomfördes semi-

strukturerade intervjuer bland fem gymnasielärare som sedan analyserades utifrån 

en tematisk analys. Intervjuerna ägde rum på två olika gymnasieskolor i Östersund, 

en friskola och en kommunal skola. Resultatet visade på att de flesta av lärarna ansåg 

sig missnöjda med verksamhetens arbete, och att slutsatsen utifrån detta var att detta 

kunde påverka lärarens eget arbete med elevdemokrati negativt. 

Informationsteknologin ansågs av samtliga lärare påverka det elevdemokratiska 

arbetet i en positiv riktning, och gällande synen på elevdemokratin ansåg lärarna att 

fenomenet är grundläggande för arbetet inom skolan.  
 

  

Sökord: Elevdemokrati, demokrati, Dewey, informationsteknologi, 

Samhällskunskap    
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1 Inledning 

Lärarens uppdrag är brett, och äger rum någonstans mellan de politiska beslut som 

formar skolan, samt det praktiska uppdraget att undervisa. Läraren är skyldig att 

utifrån de lagar som utformats av Sveriges riksdag samt dess förordningar, bedriva 

utbildning i enlighet med dessa (Nihlfors, 2012, s. 22). Ett begrepp som används 

återkommande i styrdokumenten är ”demokrati.” (se Skolverket, 2011, m.fl.) Att arbeta 

med demokrati i skolan är något man som lärare är skyldig till enligt lag. Skollagen 

(SFS 2010:800, Kap 1, 4 §) framhåller att all utbildning som sker i skolan ska baseras på ” 

… de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på”. 

Dessutom ska verksamma inom skolväsendet stimulera samt arbeta för att elever ska 

uppvisa ett ”… aktivt deltagande i samhällslivet”. (SFS 2010:800, kap 15, 2 §). I 

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen 2011 (Skolverket, 2011, s. 6-12) 

framgår att det dock inte är nog att i undervisningen enbart lära ut om vad demokrati 

är, utan utbildningen bör utformas så att eleverna även får arbeta utifrån metoder som 

kännetecknar en demokrati, samt att undervisningen ska stimulera eleverna till att ta 

ansvar i ett demokratiskt samhälle. Dessutom kan man läsa att samtliga 

yrkesverksamma i skolan ska utgå ifrån demokratins grundvalar i sitt arbete. 

I formuleringarna kring ämnet Samhällskunskap (ibid. , 2011, s. 143-150)  förekommer 

begreppet demokrati frekvent och samtliga kurser inom ämnet ska behandla fenomenet 

samt ge kunskaper om det, vilket är fastslaget i ämnets syfte. Hur detta arbete ska 

utformas i skolan är inte solklart. Nihlfors (2012, s. 39) menar till exempel att det inte 

finns några direkta anvisningar kring hur man ska omvandla dessa skyldigheter, 

riktlinjer och mål till praktisk undervisning. Däremot jämförs utfallen mellan skolor 

samt mellan länder. Ett exempel som författaren refererar till är en internationell 

undersökning genomförd av International Association for the Evaluation of Educational 

Achievement år 2009 (Skolverket 2010:345, refererat i Nihlfors, s. 40). I denna studie 

mättes bland annat elevers syn på demokrati, och det framgick att endast en minoritet 

av de svenska eleverna i skolan vågar uttrycka en annan åsikt än den gängse i 

klassrummet, och trots att eleverna känner till sina rättigheter, så upplever många att 

de inte har något reellt inflytande i och under sin skolgång. Jenlink och Jenlink (2008, s. 

311-312) menar att skapandet och upprätthållandet av ett demokratiskt skolklimat i det 

närmaste är en omöjlighet. Detta på grund av att politiska beslut är svåra att förena med 

den nuvarande konkurrensen inom och mellan skolor, och frågan är vem som bär 

ansvar för att det demokratiska arbetet i skolan ska fungera. En demokratisk skola har 

många beståndsdelar enligt dem, och en av dem är ett delat beslutsfattande. I Unicef:s 

Barnkonventionen - FN:s konvention om barnets rättigheter kan man läsa följande 

formuleringar kring inflytande och åsiktsfrihet: 

 

Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna 

åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets 

åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. […] 

För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen 

direkt eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är 

förenligt med den nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och 

administrativa förfaranden som rör barnet. (Unicef, 2009, s. 18) 
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Skolverket (2015b, s. 8) menar att vår skollag delvis är baserad på Barnkonventionen, 

samt att detta ger artikeln ovan en stor legitimitet gällande just arbetet med 

elevdemokrati i den svenska skolan. Enochsson och Minten (2015, s. 5) anser att det i 

styrdokumenten inte råder några tvivel om att elevdemokrati i termer av inflytande 

samt delaktighet likställs med övrigt innehåll. Uttolkat av författarna är det således 

lika viktigt att arbeta utifrån elevdemokratiska metoder och arbetssätt, som att 

eleverna lär sig matematik och svenska. Hägglund (2014, s. 105) problematiserar de 

formuleringar som ovan nämnda artikel består av, och menar att redan i dess 

språkbruk kommer ojämlikheter fram. Dels i exkluderandet av barn som inte kan 

formulera egna idéer, men även att den ger utrymme för att tolkas på ett godtyckligt 

sätt med avseende på barnets ”ålder och mognad”. Således kan det finnas ett problem 

gällande uttolkning redan innan Barnkonventionen vävts in i styrdokument och 

skollag. 

 

I Skolverket (2011, s. 143) kan man läsa att en del av syftet i ämnet Samhällskunskap 

är att läraren ska se till att eleven får lära sig om begreppen ”makt” och ”demokrati”, 

vilket man hänvisar till Barnkonventionens skrivelser. Genomgående för 

Samhällskunskapskurserna (ibid., s. 144-159) är att de avser omfatta ovan nämnda 

begrepp, och att eleverna ska tillägna sig kunskaper om på vilket sätt de kan utöva 

inflytande över olika områden i samhället, samt på olika beslutsfattande plan. Precis 

som i Skollagen (SFS 2010:800, kap 15, 2 §) kan man utifrån Skolverket (2011) se att en 

annan del av ämnets syfte är just att ”[…] skapa förutsättningar för ett aktivt 

deltagande i samhälls-livet.” (s. 143). 

 

2 Teoretisk anknytning och definitioner 

2.1 Teori 

 

Den teoretiker som uppsatsen kommer att ta avstamp i är John Dewey (1859-1952). Säljö 

(2012, s. 175-180) menar att denne filosof och författare är den som influerat 

pedagogiken i skolan allra mest. Utöver detta var Dewey även forskare inom en rad 

olika områden varav psykologi utgjorde ett av dem. Säljö menar dock att Deweys syfte 

med sitt yrkesverksamma liv var att utforma en skola anpassad utefter ett demokratiskt 

samhälle. Enligt författaren ansåg Dewey att individen behöver ta del av kunskaper för 

att förberedas till att bli en välfungerande invånare med de skyldigheter och rättigheter 

som denna styrelseform innebär, och att Deweys kunskapssyn kännetecknas av samma 

typ av kunskaper som värdesätts inom ett demokratiskt styrelsesätt. Säljö (ibid.) 

presenterar även Deweys synsätt där det för att bli en aktiv medborgare i ett 

demokratiskt samhälle, krävs att skolväsendet per se är demokratiskt. Detta innebär 

enligt författaren att skolan inte är något som kan plockas ut ur sin kontext, utan snarare 

är den en plats där eleverna bör utbildas med och genom demokratiska metoder och 

arbetssätt. 

Burman (2014a, s. 28-29) menar att Dewey tidigt framhöll betydelsen av elevdemokrati 

och menar att det faktum att Dewey levde och verkade under industrialiseringen gjorde 



7 
 

att han ansåg att det fanns ett behov av en undervisning anpassad efter ett samhälle 

som gick igenom en stor omställning. Enligt författaren ansåg Dewey att skolan borde 

utgöra en förenkling av samhället. Detta både för att möjliggöra för individerna att 

kunna begripa skolan i sitt sammanhang, men förenklingen skulle även bidra till att 

minimera faktorer som kunde begränsa individernas utveckling. Allt i syfte att skapa 

de bästa utgångspunkterna för denna. Säljö (2011, s. 173) menar att den teori som främst 

förknippas med John Dewey är den så kallade pragmatismen. Kortfattat innebär detta 

synsätt att skolans huvudsakliga syfte är att med hjälp av kunskaper och förmågor 

förbereda individer för dess liv utanför skolan. Deweys kunskapssyn samt syn på 

skolan kommer att utvecklas i studiens bakgrundsavsnitt. 

En aspekt av den kritik som riktats emot Dewey presenterar Carlgren (2014, s. 185-186). 

Hon kritiserar Deweys kunskapssyn som enligt hennes tolkning innebär en överdriven 

fokus på teori, medan kunskaper såsom förståelse och förtrogenhet får stå tillbaka. Hon 

menar att så kallad tyst kunskap således inte uppmärksammas av Dewey, och detta 

utgör vad Carlgren kallar ”… pedagogikens blinda fläck.” (2014, s. 185). I motsats till 

hennes kritik menade Arendt (1906-1975) att Dewey fokuserade allt för mycket på det 

praktiska handlandet (Burman, 2014b, s. 221). Enligt Burman menade Arendt även att 

pragmatismen grundades på ett kardinalfel, det vill säga att utan att praktiskt 

genomföra något kan man heller inte lära sig det. 

2.2 Definition av begrepp 
 

Begreppet elevdemokrati används frekvent av Skolverket, men har ingen specifik 

definition. Den operationalisering av begreppet som den aktuella studien använt sig av 

går hand i hand med den som Eda kommuns (2018) gymnasieskola använder sig av 

som innebär att begreppet elevdemokrati definieras som att samtliga elever har rätt att 

uttrycka sig utan att i skolan behöva känna rädsla kring vilka följder detta kan leda till, 

samt att elever ska ha rätt att få veta på vilka grunder deras synpunkter inte kan 

realiseras. Dessutom ska skolan enligt denna definition se till att eleverna är medvetna 

om vilka rättigheter och skyldigheter de har kring att kunna påverka, samt att 

målsättningen är att de ska kunna påverka skolan i riktning mot att bli mer 

demokratisk. Begreppet elevdemokrati används i studien som ett paraplybegrepp för 

begreppen ”inflytande” och ”deltagande” som Skolverket (2011) samt Skollagen (SFS 

2010:800) frekvent använder, med syfte att inringa fenomenet som helhet och att inte 

begränsa sig till att undersöka enbart en av dessa företeelser.  

 

3 Bakgrund 

3.1 Disposition  

 

Detta avsnitt inleds med en kortfattad historisk tillbakablick över demokratins 

utveckling för att visa på hur samhället successivt ställt krav på skolan att utbilda 

människor utifrån demokratiska syften. Detta leder vidare till en översikt gällande den 

moderna informationsteknologins påverkan på demokratin. Därpå ges en bild av 

pragmatismen men främst Deweys syn på skola, utbildning och demokrati då detta är 
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den teoretiska utgångspunkten för studien. Avsnittet avslutas med en översikt över 

tidigare och samtida forskning kring fenomenet, vilket slutligen sammanfattas och 

leder vidare till avsnittet gällande studiens syfte och forskningsfrågor. 

3.2 Demokratiutvecklingen i den svenska skolan 

 

Burman (2014b, s. 148) menar att folkskolereformen (år 1842) traditionellt sett hade 

mycket stor betydelse för demokratins framväxt i Sverige. Detta trots att syftet bakom 

dess införande var något helt annat än att ge alla människor lika stor bestämmanderätt. 

Enligt författaren var anledningarna att barnen skulle ha någonstans att vara på 

dagarna, samt att i förlängningen kunna utöva ”[…] kontroll över de lägre 

samhällsskikten, allmogen och den fattiga stadsbefolkningen.” (Burman, 2014b, s 149). 

Författaren (s. 182) menar även  att det var under 1900-talet som demokratiseringen slog 

igenom på allvar, vilket ledde fram till att andra sorters kunskaper premierades samt 

att skolan förväntades kunna jämna ut de sociala klyftor som följt med sedan det 

föregående seklet. Enligt Lundgren (2012, s. 91-92) skedde därefter en global 

högkonjunktur under mitten av 1900-talet som inte gick att jämföra med tidigare år med 

avseende på tillväxtstakt. Plötsligt var behovet av att alla tillgodogjorde sig en 

utbildning högre än någonsin. Detta både för att kunna svara upp mot den ökade 

efterfrågan på varor, men även för att utbildning nu sågs som en metod för att kunna 

konkurrera gentemot andra länder på grund av dess positiva inverkan på ekonomin.  

När Aspán och Elvstrand (2014, s. 150) diskuterar hur och varför elevdemokratin tog 

plats i den svenska skolan, refererar de till en motreaktion till den fascism som tagit 

Europa i ett järngrepp under 1900-talets mitt. Som en konsekvens till detta trädde det 

demokratiska tänket in i skolans värld. För att undvika att medborgarna allt för 

lättvindigt påverkades av liknande krafter än en gång, menar författarna att elevernas 

förmåga till att tänka kritiskt samt att kunna ifrågasätta makten mer och mer kom att 

bli en del av utbildningen. Författarna (s. 130) menar att från och med att demokratin 

började influera den svenska skolverksamheten i efterkrigstiden, så har fenomenet gått 

ifrån att vara något teoretiskt och begreppsbundet, till att bli något som utifrån 2011 års 

styrdokument tolkas som något som ska genomsyra allt som sker i skolan, och 

exempelvis genom att eleverna ska kunna delta i demokratiska beslutsprocesser. Detta 

tolkas i studien som att Aspán och Elvstrand härleder den demokratiska utvecklingen 

i skolan till ett moraliskt perspektiv, medan Lundgren här diskuterar kring 

demokratibegreppet ur ett utbildning-för-alla-perspektiv, samt att det var ett 

ekonomiskt intresse i västvärlden som ledde till att utbildning kom att prioriteras mer 

och mer under mitten av 1900-talet och framåt. Detta samtidigt som Burman talar om 

skolan som utjämnare av sociala skillnader som fattigdomen innan den industriella 

revolutionen fört med sig. 
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3.3 Informationsteknologin och demokratin 
 

Säljö (2011, s. 169) menar att skolan har gått ifrån att eleverna skulle lära sig texter 

utantill, till att syftet i dagens skola kan tolkas som dess raka motsats. 

Informationsteknologin med dess aldrig sinande information har lett fram till att skolan 

istället ska ge eleverna kunskap för att kunna bearbeta relevant information och kunna 

ifrågasätta information som inte är trovärdig. Detta är formulerat som en del 

av ”Ämnets syfte” i Samhällskunskapsämnet enligt följande: 

 

Ett komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt 

kräver ett kritiskt förhållningssätt och eleverna ska därför ges möjlighet att 

utveckla ett sådant. […] Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet 

att uttrycka kunskaper och uppfattningar såväl muntligt som skriftligt samt med 

hjälp av modern informationsteknik. (Skolverket, 2011, s. 143)  

 

Dessutom kan man i Skolverkets (ibid., s. 150) kursplan för en av 

Samhällskunskapskurserna, ”1b”, läsa att eleverna avses nyttja informationsteknologin 

i syfte att utöva inflytande inom olika områden. Säljö (2011, s. 169) menar att i jämförelse 

med vilka kunskaper som värderats tidigare, är det idag minst lika betydelsefullt att 

eleverna lär sig att kunna förhålla sig kritiska till den information som presenteras som 

att de faktiskt kan läsa. Författaren menar att det tidigare var skolan som erhöll 

kunskapsbasen för lärandet genom böcker och andra läromedel, vilket i många fall 

ersatts med information via internet och sociala medier. Detta kan tolkas som en 

kunskapsrevolution i och med den stora tillgången på information. Samtidigt är 

internet och sociala medier något som gör att alla som har tillgång till mediet kan 

uttrycka en åsikt, vilket på så sätt skulle kunna utnyttjas av lärare i det 

elevdemokratiska arbetet. Rishel, (2011, s. 427) menar till exempel att sociala medier 

utan tvekan ökar individers deltagande i frågor som rör politik och samhället i stort. På 

samma gång kan internet och sociala medier utgöra ett demokratiproblem i och med 

möjligheten att sprida falsk information och propaganda. Kring detta skriver Barberá, 

Roberts, Theocharis och Tucker (2017, s. 47) att trots det faktum att teknologin kring 

sociala medier är så pass ung, så har den redan haft påverkan i alltifrån protester till det 

amerikanska valet 2016. Enligt författarna har synen på sociala medier i stor 

utsträckning varit att det finns en tydlig distinktion mellan den så kallade goda 

demokratiska sidan och den ”sämre”. Den sistnämnda med tendenser till fascistiska 

åsikter vars strävan är att hålla tillbaka den demokratiska utvecklingen. Detta menar 

Barberá et al. fick sitt yttersta utlopp under det senaste amerikanska valet, då rykten 

om att sociala medier använts för att påverka människor att rösta i en viss riktning 

florerade. De menar att detta till och med ledde till att demokratiska ledare började 

propagera för ett internet med begränsningar för att minimera risken att detta blir ett 

globalt demokratiproblem. Utifrån detta kan man tolka det som att 

informationsteknologin för med sig såväl fördelar som nackdelar, där nackdelarna är 

något som lärare behöver lära sig att hantera, medan fördelarna kan dras nytta av i syfte 

att skapa en än mer demokratisk kultur i skolan. I och med att arbetet med 

informationsteknologin i skolan är något som framträder i formuleringarna kring 
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Samhällskunskapsämnet (Skolverket (2011, s. 143-150), kan man anta att det är något 

som man på politisk nivå propagerar för samt anser är viktigt. 

3.4 Dewey och pragmatismen 
 

Säljö (2012, s. 178) menar att det fanns stora sociala problem i USA under 1900-talet. 

Den ansenliga mängd människor som emigrerade till landet under denna tid levde inte 

sällan i dåliga ekonomiska förhållanden, och barnen till migranterna prioriterades inte 

i skolsystemet. Detta i samband med att en liten grupp människor samtidigt blev rikare 

genom kapitalismens utveckling i landet, ledde till att det fanns en drivkraft att jämna 

ut dessa problem. Detta ledde enligt författaren till att företrädare inom pragmatismen 

tog avstamp i dessa missförhållanden och ansåg att skolsystemet behövde reformeras 

för att anpassas efter nya levnadsförhållanden och utmaningar. Pragmatismen är enligt 

Säljö (ibid., s. 175-177) en filosofi med sina rötter i USA vars kunskapssyn grundar sig i 

att kunskap är något som människor praktiskt har nytta av i sitt vardagsliv. Enligt 

författaren bidrog pragmatismen med en kontrasterande syn på kunskap i jämförelse 

med den klassiska filosofin. Den sistnämnda såg istället på kunskap som något som var 

mer teoretiskt och abstrakt. Det som enligt författaren är av betydelse för 

pragmatismens förespråkare är att kunskapen tydligt hänger ihop med människors 

vardag, samt att den genom att sammanfogas med individers upplevelser utgör en 

meningsfull kunskap. Något annat som definierar pragmatismen, är dess syn på 

praktik och teori som oskiljaktiga komponenter. Det är ur detta perspektiv omöjligt att 

genomföra någonting praktiskt som att exempelvis laga mat eller att bygga ett hus, utan 

att på förhand ha en grundläggande, samt i de fall som det krävs, mer djupgående 

teoretisk kunskap kring hur detta ska gå till. Enligt Säljö (s. 176) är Dewey en av 

filosoferna vars teorier har fått störst genomslag inom skolvärlden. Författaren menar 

att enligt Dewey är det inte mindre än ”Skolans främsta uppgift […] att förbereda 

människor för demokratins krav och möjligheter.” (Säljö, s. 179), och enligt författaren 

ansåg Dewey att en god undervisning är inriktad på att eleverna ska ges förutsättningar 

för att leva i ett demokratiskt samhälle.  

Dewey själv (1999, s. 127) ansåg att demokratin som begrepp inte enbart handlar om 

hur makten i samhället är fördelad, utan att det primärt handlar om att samhällslivet 

utgår ifrån människors gemensamma upplevelser och lärdomar. Han menade också att 

demokratiska samhällen har en tydligare struktur i sin utbildning jämfört med andra 

samhällen. Detta för att kunna svara upp mot flertalet intressen samtidigt som 

demokratin utgår ifrån att invånarna är beredda att rätta sig efter dess förutsättningar. 

Burman (2014a, s. 16-17) menar att begreppen ”demokrati” och ”utbildning” utgör en 

enhet som för Dewey var omöjlig att skilja åt, vilket i studien anses representera en 

intressant och betydelsefull aspekt av Deweys bidrag till pedagogiken. Däremot 

menade Dewey att man kunde skilja på skoltiden och livet utanför skolan, vilket enligt 

Carlgren (2014, s. 171) är Deweys mest betydelsefulla bidrag. Det vill säga hans syn på 

skolgången som en separat fas i en människas liv som inte enbart är av värde inför livet 

utanför skolan. Istället bidrar den träning och kunskap som eleven tillägnar sig i 

skolmiljön till att hen redan där blir den medborgare som Dewey menade att samhället 

kräver.  
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Burman (2014b, s. 189) presenterar en annan betydelsefull aspekt, det vill säga att 

Deweys kunskapssyn var en kontrast till de pedagoger som ansåg att läraren ger elever 

kunskaper, medan eleverna enbart tar emot denna kunskap och på så sätt tillägnar sig 

den. I den aktuella studien kunde en koppling göras mellan Deweys pedagogik och 

nutidens styrdokument, och specifikt i Skolverkets formuleringar som gör gällande 

att ”Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande 

demokratiska värden. Undervisningen ska dessutom bedrivas i demokratiska arbets- 

former och utveckla elevernas förmåga och vilja att ta personligt ansvar och aktivt delta 

i samhällslivet.” (Skolverket, 2011, s. 6). Utifrån detta kan man se hur Dewey 

fortfarande influerar skolan. Däremot skiljer sig Deweys syn på skolväsendet åt ifrån 

dagens synsätt, vilket Burman formulerar enligt följande:   

 

En huvudpoäng är att Dewey har en helt annan syn på skolans övergripande 

uppdrag och syfte än den som är förhärskande idag där fokus snarare ligger på 

tydliga kunskapskrav, disciplin och inordning med sikte på det kom- mande 

arbetslivet. För Dewey är det betydligt viktigare att ele- verna växer som 

människor och att skolan bidrar till samhällets demokratiska utveckling. (2014a, 

s. 10)  

 

Även här kan man göra tolkningen att demokratin är det primära för Dewey, medan 

bedömningar och lydnad är avsevärt mindre betydelsefullt. Något annat som var av 

stor betydelse menade Dewey (1999, s. 51-52) är det faktum att de omständigheter som 

ett barn växer upp under påverkar barnet i stor utsträckning. Han ansåg att om 

föräldrarna utövar någon form av aktivitet, så kommer även barnets fallenhet för denna 

att utvecklas. Med andra ord aktiveras barnets anlag i de miljöer där de tas tillvara. På 

samma sätt menade Dewey att de anlag som inte stimuleras i familjen, leder till att 

barnet inte heller utvecklar dessa förmågor. Vidare ansåg han att de barn som inte 

tillägnar sig betydelsefulla egenskaper, också får svårare att passa in i samhället. Detta 

kan kopplas till skolans uppdrag idag som innebär att de som arbetar inom 

skolverksamheten förväntas jämna ut sociala skillnader mellan individer (Skollagen, 1 

kap, paragraf 4). Det vill säga att de barn och ungdomar vars sociala närmiljö, 

exempelvis familj, inte stimulerar de anlag som är nödvändiga för att barnet ska 

utvecklas till de demokratiska medborgare som Dewey propagerade för, så skulle 

skolan utifrån hans synsätt kunna vara betydelsefull gällande att kompensera för detta. 

För att koppla detta till elevdemokrati idag så skulle det utifrån Deweys teorier vara av 

stor betydelse att arbeta med och kring fenomenet i skolan för att inte riskera att det 

enbart är vissa elever som lär sig om demokrati, medan andra går miste om det. Den 

aktuella studiens tolkning är att det utifrån Dewey skulle kunna leda till att barnet inte 

passar in i samhället på samma sätt som de barn som inte får lära sig att använda sig av 

demokratiska arbetssätt och metoder i skolan som framgår i texten ovan. 

När det gäller Deweys syn på läraren, så menar Burman (2014a, s. 30) att arbetet först 

och främst går ut på att ge eleverna en förståelse kring hur skolan och den kunskap som 

avses tillägnas hänger ihop med omvärlden. Dewey (1999, s. 145-152) problematiserar 

hur besluten kring skolan fattas, och menar att de inte alltid går att realisera i praktiken. 

Han menade att man inte kan sätta upp mål utan att ta den specifika verksamhetens 

förutsättningar i beaktande. Han ansåg även att då krav och mål sätts upp utanför 
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skolans sfär och lärarnas kontroll, så minskar också sannolikheten att målen ska uppnås 

samt att arbetet i verksamheten istället upplevs som själlöst och onaturligt.  

3.5 Tidigare forskning 

 

Enochsson och Minten (2015, s. 5) menar att såväl elevers resultat som hälsa är beroende 

av hur dess inflytande- och delaktighetsgrad ser ut i skolan. I Skolverkets (2015b, s. 7) 

Delaktighet för lärande framhåller man att dessa faktorer även gör att 

kunskapsinhämtningen ökar samt att eleverna blir mer benägna till att ta ansvar för 

skol- och kunskapsmiljön. I en annan skrivelse från Skolverket (2015a, inget sid nr.) 

framgår att elevinflytande inte enbart leder till att eleverna motiveras till att ta egna 

initiativ för sitt lärande, utan att gemenskapen i klassen också stärks. De menar 

dessutom att elevernas förtroende för läraren växer då en ökad förståelse skapas kring 

varför läraren agerar på ett visst sätt samt tar vissa beslut. Dessutom anser de att elever 

lär sig allra bäst när läraren har förmågan att ta tillvara och planera utefter elevernas 

kunskaper samt att lyckas skapa en nyfikenhet hos dem, vilket enligt Skolverket (ibid.) 

möjliggörs om eleverna får uttrycka sina åsikter i och utanför klassrummet. Dock menar 

de att det finns en viktig distinktion när det kommer till elevinflytande. Med detta anser 

de att läraren har den yttersta makten att bestämma i avgörande frågor, medan eleverna 

däremot har rätt att tycka till i undervisningens samtliga moment. Detta för att inte 

riskera att missa för undervisningen viktiga delar. 

 

Skolverket (2015b, s. 7) problematiserar elevdemokratins innebörd och anser att man 

inte kan inskränka elevernas inflytande till specifika tillfällen då det anses legitimt för 

dem att yttra sig, exempelvis vid olika temadagar eller demokratiska forum. Detta 

samtidigt som de menar att man inte ska ge för mycket utav ansvaret till barnen och 

ungdomarna. Med andra ord är det enligt dem eftersträvansvärt att integrera 

elevdemokratin i undervisningen samtidigt som eleverna även ska ha möjligheten att 

utöva inflytande över skolmiljön i en större kontext, som till exempel vid klass- eller 

skolråd. Enligt en rapport från Skolinspektionen (2014, s. 15-16) är begreppen 

inflytande och delaktighet inte detsamma som att eleven bör kunna påverka i 

undervisningens samtliga led. Istället menar de att det kan vara nog så givande att låta 

eleven ha inflytande över val av examinationsformer eller att läraren ibland kan 

anpassa olika uppgifter utefter vad eleverna kan relatera till, och på så sätt kunna 

inkludera deras tidigare kunskap i undervisningen. Elevdemokratin får enligt 

Skolinspektionen inte heller påverka arbetet i skolan på ett sådant sätt att läraren inte 

kan lära ut det som styrdokumenten kräver. Snarare är elevdemokrati något som ska 

leda till att eleverna blir mer motiverade till att vara aktiva i skolmiljön. Att detta är ett 

reellt problem framgår i deras skolenkät. Den visade på att elever med en låg upplevd 

grad av inflytande i skolan inte heller känner sig motiverade i klassrummet. Dessutom 

framgick att 40% av eleverna på gymnasiet inte  anser att de kan påverka 

skolsituationen, samtidigt som 10 % av lärarna på gymnasiet uppger att de inte 

inkluderar eleverna i beslutsfattandet, och att det enligt flertalet lärare beror på att de 

befarar att eleverna inte kan hantera det ansvar som det innebär. Utöver 

Skolinspektionens Skolenkät är ett exempel på övriga forskningsmetoder som 

genomförts på området av etnografisk karaktär. Aspán och Elvstrand (2014) har 
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genomfört fältstudier med syfte att få en djupare insikt kring hur arbetet med 

delaktighet faktiskt ser ut i de olika skolverksamheterna. De som undersökts är såväl 

pedagoger som elever för att få en bred bild av företeelsen. När forskarna bedömt att 

de fått en tillräckligt utvecklad bild av verksamheten, så genomfördes intervjuer för att 

ta del av de olika upplevelser och uppfattningar som de verksamma i skolan hade.  

 

Enligt Nihlfors (2012, s. 66-67) ökar förutsättningarna att såväl lärare som elever 

uppfattar skolmiljön som demokratisk när deltagande och inflytande är något som 

man arbetar med i alla led, samt är en ständigt pågående prioritering i verksamheten. 

En demokratisk sådan där samtliga verksamma anser att deras åsikter värderas och att 

de har något att säga till om, bidrar till skapandet och upprätthållandet av en 

demokratisk skola. Även hon menar att elevernas benägenhet till att ta initiativ ökar 

om de upplever att de kan påverka sin skolsituation. Hon kopplar detta till 

demokratibegreppet som helhet och menar att detta fenomen inte enbart gäller inom 

skolväsendet, utan såväl i individers privata sfär samt i deras arbetsliv. De brister som 

finns gällande upplevd elevdemokrati skulle kunna jämnas ut om lärare samarbetade 

i högre utsträckning. Detta är något som Nihlfors (s. 90) diskuterar i termer av 

skillnaden i vad lärare faktiskt lär ut även om de har genomgått en identisk 

lärarutbildning. Hon menar att dessa olikheter med avseende på såväl metoder som 

innehåll, skulle kunna vara en tillgång inom skolverksamheten ifall lärare samarbetar 

i planeringen för att bidra till att utbildningen blir mer jämlik. Detta skulle även kunna 

appliceras på elevdemokrati, då det som tidigare framgått är något som samtliga elever 

inte upplever att lärare arbetar med, samt att flera lärare medger att deras arbetssätt 

inte utgår ifrån dess premisser (se exempelvis: Skolinspektionen, 2014). Detta trots att 

det är något som man som lärare ska arbeta med enligt Skollagen (SFS 2010:800, Kap 

1, 4 §). 

I researchen inför studien hittades ingen forskning som motsäger fördelarna med 

elevdemokrati i skolan och forskarna verkar eniga kring behovet av detta. Slutsatsen 

utifrån den tidigare forskningen är således att det finns stöd för att elevdemokrati 

påverkar alltifrån elevhälsan till skolresultaten (Enochsson och Minten, 2015, s. 5), 

samt att fenomenet ökar benägenheten till att eleverna tar ansvar för sin skolgång 

(Skolverket, 2015b, s. 7). Dessutom menar Skolverket (2015a, inget sid nr.) som 

tidigare nämnts att elevernas förtroende för läraren ökar om detta tillämpas inom 

skolan. I en verksamhet där begreppen deltagande och inflytande värderas högt, 

uppfattar eleverna dessutom oftare denna som demokratisk (Nihlfors, 2012, 66-67) 

vilket enligt henne i förlängningen leder till skapandet av en demokratisk skola. 

 

4  Syfte och forskningsfrågor  

4.1  Problemformulering och syfte  
 
Med utgångspunkt i problematiken som framgick i Skolinspektionens (2014) 

Skolenkät, och att det är ett av skolans mål att eleverna ska ha möjlighet att påverka 

sin skoltid (Skolverket, 2011) är syftet med studien att skapa en djupare förståelse 

kring huruvida det dagliga arbetet med elevdemokrati fungerar inom 
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gymnasieskolan. En annan del av syftet är att utifrån Nihlfors (2012) teori undersöka 

huruvida arbetslagens arbete påverkar lärarens arbete, och ifall det finns några 

skillnader mellan de olika arbetslagen. Syftet är även att utifrån Barberá et al. (2017) 

undersöka huruvida den moderna informationsteknologin påverkar det 

elevdemokratiska arbetet.  

4.2 Forskningsfrågor  

 

De forskningsfrågor som problematiken mynnat ut i är följande:  

 

1. Hur upplever lärarna att arbetet med elevdemokrati fungerar:  

 

- På arbetslagsnivå?  

- Inom samhällskunskapsämnet?  

 

2. Hur ser lärarna på fenomenet elevdemokrati? 

  

3. Hur upplever lärarna att den moderna informationsteknologin påverkar det 

elevdemokratiska arbetet?  

 

4. Vilka problem och svårigheter upplever lärarna i det elevdemokratiska arbetet? 

 

Dessa forskningsfrågor är utformade att undersöka del ett och tre av syftet, medan del 

två av syftet är något som i studien kommer att tolkas utifrån forskningsfråga 

nummer 1.   

 

5 Metod och material  

5.1 Litteraturval 

 

För studien ansågs John Deweys teorier relevanta, då han betraktas som en tidig 

förespråkare av nyttan med elevdemokrati (Burman, 2014a, s. 28-29). Anders Burman 

är en författare som dels behandlar Deweys teorier i Pedagogikens idéhistoria – 

Uppfostringsidéer och bildningsideal under 2500 år från 2014, men han är även redaktör och 

en utav författarna till antologin Den reflekterade erfarenheten - John Dewey om demokrati, 

utbildning och tänkande från 2014, där flertalet författare presenterar sitt synsätt på 

Deweys verk. Som förstahandskälla kommer Deweys Demokrati och utbildning som 

ursprungligen skrevs år 1916, men som översattes och utgavs år 1999 på svenska, att 

användas. Denna bok anses utav Säljö (2012, s. 176) vara Deweys mest välkända verk, 

och Burman (2014b, s. 189) anser att det är i Demokrati och utbildning som Deweys tankar 

om skola och utbildning framträder, med fokus på demokratitanken. Denna litteratur 

utgör basen för studien, men övrig litteratur om elevdemokrati nyttjades under 

skrivandet i de fall det ansågs vara relevant. Detta för att ge stöd till befintlig litteratur 

samt för att kunna tolka materialet utifrån olika synsätt.   
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5.2 Data ur databaser 

 

Antologin Den reflekterade erfarenheten - John Dewey om demokrati, utbildning och tänkande 

hittades genom en sökning i Mittuniversitetets online-bibliotek, där ”Dewey” var 

sökordet, och den databas som biblioteket länkade till var ”DiVA – Digitala 

Vetenskapliga Arkivet”.   

 

För studien nyttjades återigen Mittuniversitetets bibliotek, men denna gång gjordes en 

sökning i ”Databaser A-Ö”. Där valdes bokstaven T som i teaching. Därefter 

valdes ”Teacher reference center” och sökordet var ”democratic learning”. Där hittades 

en artikel utav Patrick M. Jenlink och Karen Embry Jenlink vid namnet Creating 

democratic learning communitites: Transformative work as spatial practice som publicerats 

2008. 

 

Artikeln From Liberation to Turmoil: Social Media And Democracy av Tucker, J., Theocharis, 

Y., Roberts, M., & Barberá, P. (2017) hittades genom en sökning i Mittuniversitetets 

databas Primo med hjälp av sökorden ”Social media democracy”. I samma databas och 

med hjälp av samma sökord hittades artikeln Digitizing Deliberation: Normative Concerns 

for the Use of Social Media in Deliberative Democracy av Rishel, Nicole. M (2011). 

 

I studien gjordes även en sökning i ”DiVA – Digitala Vetenskapliga Arkivet” samt i 

Mittuniversitetets databas Primo med sökorden ”elevinflytande”, ”elevdemokrati” 

samt ”elevers deltagande”, men för studien ansågs de engelska resultaten mer relevanta 

i och med att de bidrog med en  internationell problematisering av fenomenet. Detta i 

och med att flertalet av böckerna och övrig litteratur i studien var skrivna ur en svensk 

kontext och att de således kunde komplettera varandra.  

5.3 Källkritik   

 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns och Wängnerud (2017, s. 287-293) menar att i 

dagens samhälle är behovet av källkritik större än någonsin. Detta då vi publicerar oss 

själva mer och mer, vilket gör att sannolikheten för propaganda samt att ställa frågor 

efter vilka svar vi vill uppnå är stor. De presenterar fyra kriterier för källkritik som gör 

det möjligt att utröna huruvida en text är pålitlig, vilka 

är ”äkthet”, ”oberoende”, ”samtidighet” samt ”tendens”. Författarnas definition av 

äkthetskriteriet innebär att själva texten är författad av de personer som utger sig för 

att ha författat den, samt att tidpunkten stämmer överens med verkligheten, vilket i 

denna studie är irrelevant då den litteratur som används är vedertagen inom 

utbildningen. För att kunna svara upp mot kravet på oberoende har, som tidigare 

nämnts, John Deweys Demokrati och utbildning som utgavs 1999 valts ut. Detta då det 

är en primärkälla vilket minskar risken för tolkningsfel (Esaiasson et al., 2017, s. 287-

293). Under litteraturläsningen refererades det ofta till Demokrati och utbildning (se 

exempelvis Burman, 2014; Säljö, 2012, m.fl.) vilket tyder på att denna bok har påverkat 

vidare forskning. Författaren till den aktuella studien bedömde denna bok som 
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tillförlitlig då den uttrycker Deweys egen syn på det som för studien avsågs vara 

relevant.  Inte heller ansågs den vara tendentiös i och med att det faktum att det är en 

förstahandskälla är författarens egna synsätt som framgår.  

 

Annan litteratur som behandlar Deweys teorier i studien är exempelvis Pedagogikens 

idéhistoria – Uppfostringsidéer och bildningsideal under 2500 år av Anders Burman från 2014, 

Lärande, skola, bildning: grundbok för lärare av Lundgren, Säljö och Liberg från 2012, Roger 

Säljös bidrag i Allmändidaktik: vetenskap för lärare från 2011, samt antologin Dewey och 

den reflekterade erfarenheten av Anders Burman från 2014. Samtliga av dessa texter skrevs 

cirka hundra år efter att Dewey publicerade Demokrati och utbildning samt många av 

hans övriga verk, vilket sannolikt har påverkat texten i någon mån , samt att de utgör 

andrahandskällor, vilket även Esaiasson et al. (2017, s. 294) diskuterar kring. I detta fall 

styrker dock källorna varandra i många avseenden, och efter att ha läst Demokrati och 

utbildning och övriga källor för att få en förförståelse, så finns det ingen anledning att 

tro att innehållet är förvanskat. Böckerna ovan är studentlitteratur och således utvalda 

av Mittuniversitetet att nyttjas av studenter inom exempelvis pedagogikutbildningen. 

Detta gör att författarna i regel är forskare inom sitt ämne, vilket för studien ansågs 

stärka källornas oberoende. Graden av tendens bedömdes som låg i och med syfte och 

målgrupp. 

 

För studien har ett medvetet val gjorts att källor som behandlar elevdemokrati och den 

nutida skolan ska vara så pass nya som möjligt. För detta har inga källor valts som är 

äldre än 2008, men de allra flesta är publicerade på 2010-talet. 

5.4 Metod för datainsamling 
 

Den metod som denna studie använde sig av var samtalsintervjuer. Detta ansågs 

relevant efter att ha läst Denscombe (2016) som menar att intervjuer passar särskilt bra 

när forskaren avser undersöka ”… åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter, där 

forskningens syfte snarare är att förstå dem på djupet än att redovisa dem med några 

enstaka ord”(s. 265). Detta bedömdes som relevant i och med att studiens syfte 

behandlade dessa aspekter. De intervjuer som genomfördes i studien var personliga 

och beslutet fattades utifrån att Denscombe (2016, s. 267) menar att fördelarna med 

intervjuer mellan en intervjuare och en informant är att svaren direkt går att härleda 

till respektive informant, samt att det i avkodningsprocessen enbart är en röst som ska 

skrivas ut. Den typ av intervjumetod som valdes för studien var så 

kallade ”semistrukturerade intervjuer”. Anledningen till att detta val gjordes var att 

Denscombe (s. 265-266) menar att när forskningen genomförs i en mindre omfattning, 

tenderar denna intervjutyp att vara lämplig. Författaren menar att till skillnad från de 

strukturerade intervjuerna är forskaren beredd på att anpassa sig utefter hur samtalet 

fortlöper genom att kunna kasta om frågorna vid behov, samt att informanten tillåts 

ge mer detaljerade svar. När det gäller begrepp avseende intervjupersoner, använder 

Denscombe (s. 267) genomgående ordet informant. I Esaiasson et al. (2017, s. 268) 

skiljer författarna istället på informant- respektive respondentintervjuer. De menar att 

de förstnämnda ofta är strukturerade och inte har någon på förhand given gräns för 

hur många som kan komma att intervjuas till studien. Syftet med 
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respondentintervjuer är snarare att på djupet undersöka vad den intervjuade har att 

säga om ett visst fenomen, vilket kunde kopplas till studiens syfte och således blev det 

denna intervjutyp som genomfördes.  

5.5 Metod för analys av insamlat material 
 

Det fenomenologiska perspektivet beskriver Denscombe (2016, s. 143-156) som särskilt 

användbart då människors egen tolkning och beskrivning utav verkligheten är i fokus 

i studien. Utifrån denna typ av forskning är det människors uppfattningar och 

upplevelser som betonas och fenomenologin anses av författaren vara väl förenligt i 

samband med intervjuer. Med detta som utgångspunkt, samt att studiens 

forskningsfrågor handlar om att undersöka hur lärarna i samhällskunskap ser på det 

dagliga arbetet med elevdemokrati i skolan i termer av hur de upplever att det fungerar, 

svårigheter, deras erfarenheter kring vilka metoder som används, samt hur deras syn 

på elevdemokrati tar sig uttryck, anses det fenomenologiska perspektivet vara 

användbart för denna studie.  

 

Angående analysen av intervjuerna användes metoden tematisk analys. För studien 

innebär detta att data kodas på ett på förhand bestämt sätt samt att skapa ett index 

utifrån den information som framgår i intervjuerna. Indexet upprättas utifrån teman 

och underteman i syfte att finna essensen av intervjuerna och att hitta generella 

uppfattningar och åsikter men även specifika. Med hjälp av denna metod kan man 

upptäcka huruvida respondenterna har skilda synsätt på samma fenomen eller finna 

samband (Bryman, 2011, s. 528-530).  Intervjuernas innehåll kopplas därefter till teori 

och forskning för att visa på relevans och företeelser som motsäger forskningsresultat.  

5.6 Urval 

 

I den aktuella studien var två av fem respondenter kvinnor, och samtliga 

intervjupersoner är mellan 28-50 år. Arbetserfarenheten varierar mellan 1-22 år. Fyra 

av lärarna arbetar inom samma skola med kommunen som huvudman, och två utav 

dessa lärare arbetar inom samma arbetslag. En av lärarna arbetar inom en friskola och 

arbetar inom både yrkes- och studieförberedande program men främst inom 

Samhällsprogrammet. I resultatet kodas lärarna om med syfte att vara helt anonyma. I 

kodningen är L1, S1 den lärare som arbetar i en friskola. Lärare L2, S2 arbetar i samma 

arbetslag som L3, S2 men inom olika inriktningar (Samhällsprogrammet med 

beteendeinriktning respektive Samhällsprogrammet). Lärare L4, S2 arbetar inom fyra 

yrkesförberedande program samt ett studieförberedande, medan lärare L5, S2 har 

enbart yrkesförberedande klasser för närvarande. Studiens syfte var ej att upptäcka 

eventuella skillnader mellan kön. 

 

Sökningen efter intervjupersoner inleddes på de befintliga gymnasieskolorna och 

begränsades genom att söka på Östersunds gymnasieskolors hemsidor. Initialt 

kontaktades de lärare som enligt hemsidan arbetade som samhällskunskapslärare på 

stadens två friskolor. Detta för att försöka få så många respondenter som möjligt som 



18 
 

arbetade på dessa två friskolor, med syfte att få en spridning i urvalet. Därefter 

kontaktades fem samhällskunskapslärare på den kommunala gymnasieskolan. Dessa 

lärare gav ingen respons, vilket gjorde att mail skickades ut till Samhällsprogrammets 

arbetslag. Där svarade tre samhällskunskapslärare att de kunde delta. I studien valdes 

två av dessa lärare ut, samt två lärare från Hotell- och turismprogrammet respektive 

bygg- och anläggningsprogrammet. Detta för att få en större spridning mellan 

arbetslagen.   

 

Urvalsmetoden var dels subjektivt urval vilket Denscombe (2016, s. 74) menar är 

lämpligt i syfte att intervjua en viss typ av respondenter med kunskaper som anses 

relevanta för studien. I och med att det fanns vissa problem med att få svar via e-post 

användes även ett snöbollsurval där en av lärarna på samhällsprogrammet tipsade om 

två lärare inom två andra arbetslag. Dock var det inte ett snöbollsurval i den 

bemärkelsen att urvalet fortsatte att ske i syfte att uppnå en mättnad, vilket Denscombe 

(s. 76) annars menar är en fördel med metoden. Detta i och med studiens 

tidsbegränsning och det faktum att intervjuutskrifter tar mycket tid. 

5.7 Reliabilitet och validitet 
 

Ett begrepp som Bryman (s. 352) presenterar är ”extern validitet” som handlar om 

huruvida det är möjligt att dra slutsatser gällande att resultaten är allmängiltiga i en 

viss population. Enligt författaren menar LeCompte & Goetz (1982) att denna typ av 

validitet är svåruppnåelig i och med det begränsade antalet analysenheter i studier av 

kvalitativ sort, vilket även gäller denna studie. Dock är målet att utifrån studiens syfte 

undersöka huruvida det elevdemokratiska arbetet fungerar. Utifrån detta är 

intentionen inte att kunna generalisera deras tankar och åsikter till populationen 

samhällskunskapslärare. Då hade kvantitativa studier kunnat fungera bättre. Snarare 

var avsikten att kunna gå djupare in i fenomenet elevdemokrati utifrån lärarens 

perspektiv, och till detta ansågs inte enkätfrågor lämpliga. Därav valdes en kvalitativ 

metod för den aktuella studien.  

 

För att studien skall ha en hög validitet enligt Esaiasson et al. (2017, s. 57-58), krävs det 

att man som forskare dels mäter vad som avses, samt att teori och operationellt 

tillvägagångssätt korresponderar med varandra. Enligt dem rymmer 

validitetsbegreppet två definitioner, resultat- och begreppsvaliditet. Utifrån detta är 

begreppsvaliditeten den typ av validitet som rör huruvida teori och 

operationaliseringar hör ihop eller inte. I den aktuella studien skulle detta kunna 

innebära att den valda teorin är väl operationaliserad i intervjuguiden, samt att 

frågorna stämmer överens med studiens syfte och forskningsfrågor. Detta medan den 

så kallade resultatvaliditeten (Esaiasson et. al. s. 58) istället handlar om att retrospektivt 

analysera huruvida forskaren mätte vad som faktiskt avsågs. Esaiasson et. al. (s. 58) 

menar att för att uppnå en god resultatvaliditet behöver studien även tillhandahålla en 

hög reliabilitet, vars problematik vid kvalitativ metod tidigare diskuterats i studien.  

 

I Denscombe (2016, s. 285-286) står det om svårigheten gällande att kunna säkerställa 

huruvida respondenten är sanningsenlig i sina intervjusvar eller inte och att detta är 
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särskilt komplicerat när det som undersöks är respondenternas upplevelser och tankar 

kring olika fenomen. För att få en tillförlitlighet i svaren beslutades att använda sig utav 

det som Denscombe kallar för respondentvalidering. Enligt författaren (2016, s. 286) 

innebär denna metod att i mån av tid, ge respondenten möjlighet att se över den utskrift 

som intervjun givit upphov till.  

5.8 Genomförande 

 

5.8.1 Datainsamling 

 
Initialt utvecklades en intervjuguide. Frågorna i intervjuguiden utformades med 

avseende att utifrån studiens syfte och forskningsfrågor kunna undersöka fenomenet 

med en strävan efter att uppnå en så hög begreppsvaliditet som möjligt. Frågorna 

avsågs användas för att komma ner på djupet i fenomenet samt att få en bredare bild 

av hur elevdemokratin värderas, används och tolkas (se bilaga med intervjufrågor). 

Övriga frågor som utformades utan att vara direkt kopplade till detta, handlade om att 

få en utförligare bild av lärarnas engagemang inom elevdemokratiska frågor, samt att 

få reda på hur lång erfarenhet lärarna hade utav läraryrket, motiveringen bakom att de 

valt att bli just samhällskunskapslärare, samt mer teoretiska aspekter av demokrati. Vid 

utvecklingen av intervjuguiden användes Metodpraktikan av Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson, Towns och Wängnerud (2017, s. 260-275) samt Forskningshandboken av 

Denscombe (2016, s. 263-291). Under utvecklingen av intervjuguiden skedde 

korrespondens mellan författare och handledare för att säkerställa att intervjuguiden 

var tillräckligt omfattande för att kunna få svar på de frågor som studien utgick ifrån. 

Efter revidering godkändes intervjuguiden och planeringen av själva intervjuerna 

påbörjades. 

 

Intervjuguiden innehöll även information om de etiska riktlinjerna såsom rätten att när 

som helst avbryta sitt deltagande i studien samt rätten till anonymitet som Bryman 

(2011, s. 131-132) lyfter fram. Därpå mailades ett informationsbrev ut till samtliga fem 

utvalda lärare där en kort information om intervjuaren framgick, samt en översiktlig 

information gällande varför studien genomfördes, kopplat till Brymans (2011, 131-132) 

forskningetiska förhållningssätt samt information om att intervjuerna skulle komma att 

ta mellan 45-60 minuter.  

 

Den första intervjun ägde rum på den skola som läraren arbetade på, och genomfördes 

i ett klassrum som läraren bokat till intervjun. Inledningsvis påminde intervjuaren om 

de etiska kraven vid forskning samt övrig information som inkluderats i 

informationsbrevet. Respondenten hade inga förbehåll utan var okej med att 

intervjumaterialet skulle nyttjas i studiesyfte med mera. Därefter påbörjades intervjun 

med stöd av den på förhand utvecklade intervjuguiden, och spelades in på 

mobiltelefonens röstinspelningsfunktion. Under intervjutillfället fanns möjlighet att gå 

utanför ramen och ställa följdfrågor som passade utifrån vad respondenten sade. Efter 

själva genomförandet tackade intervjuaren för respondentens deltagande samt bad att 

få återkomma vid eventuella frågor. 
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Därefter utvärderades intervjuguiden och den samlade upplevelsen var att den givit 

innehållsrika och utförliga svar som genom att lyssna igenom intervjun gav 

upplevelsen att svaren gick att koppla till syftet och frågeställningarna. Dock ansåg 

författaren att det saknades en fråga gällande ”På vilket sätt anser läraren att eleven 

bäst tillägnar sig färdigheter som kan kopplas till elevdemokrati? (mer eller mindre 

praktiskt, teoretiskt, o.s.v.)”, varpå den frågan kom att nyttjas i de efterföljande 

intervjuerna. 

 

Resterande intervjuer gick till på samma sätt och under liknande omständigheter med 

en skillnad, nämligen att en utav lärarna ville ses utanför skolans miljö. Därav bokades 

ett grupprum på Mittuniversitetet där intervjun genomfördes. Detta utgjorde själva 

datainsamlingen. 

 

5.8.2 Tillvägagångssätt vid analysen 

 
Intervjuerna transkriberades utförligt och ordagrant. Initialt skrevs samtliga intervjuer 

ned i sin helhet inklusive utfyllnadsord som ”eh” och ”hmm”, med syfte att ha på pränt 

ifall svaren kom direkt eller om de krävde en stunds fundering från respondenterna 

vilket i sådana fall skulle kunna tyda på en tvetydighet eller ovisshet.  

 

När alla intervjuer transkriberats så påbörjades analyserna. Först och främst 

numrerades varje rad i syfte att kunna navigera i den stora mängden data som 

intervjuerna mynnade ut i. Därefter ordnades en kolumn där själva analysen av 

intervjuernas innehåll skrevs ned. Återigen lästes intervjusvaren igenom, och efter att 

ha analyserat vad varje svar handlade om, så skrevs en kort sammanfattning i 

marginalen där författarens egna ord användes istället för respondentens. Syftet med 

denna var att hitta själva essensen i intervjun, samt att utforska vilka olika teman som 

framträdde ur transkriberingen. För att göra detta överskådligt gavs varje kort 

sammanfattning en etikett som relaterade till den information som respondenten givit. 

För varje sådan sammanfattning upprättades ett index, där lärarens och skolans 

specifika kod ingick, samt beteckningar som relaterades till den del av datamängden 

som sammanfattats. 

Det var anmärkningsvärt att det framkom mycket varierande information i de olika 

intervjuerna. Detta ledde dels till att det skapades nya etiketter löpande i analyserna, 

men även att samma etiketter kunde användas i de olika intervjuerna men vid 

varierande intervjufrågor. Efter att innehållet analyserats upprättades ett dokument 

med teman och underteman för att få en överblick av vad som framkommit samt att 

kunna skriva ut analyserna i resultatet. Allt detta var i enlighet med den tematiska 

analysen som Bryman (2011, s. 528-530) beskriver.  

 

Som tidigare behandlats i avsnittet om reliabilitet och validitet, så gjordes en 

respondentvalidering med syfte att kunna hantera den svårighet som ligger i att kunna 

veta huruvida respondenten talar sanning eller inte. Detta utifrån Denscombe (2016, s. 

285-286) rekommendation. Valideringen genomfördes genom att maila ut författarens 

sammanfattning av intervjun till en utav respondenterna. Resultatet av denna metod 

blev att respondenten svarade relativt omgående och ansåg att sammanfattningen 
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speglade dennes åsikter på ett bra sätt. Initialt var syftet att skriva ihop en 

sammanfattning av samtliga analyser och därefter maila ut dem till respektive lärare 

men på grund utav tidsbrist så fanns inte utrymme för detta, vilket skulle kunna utgöra 

en begränsning i studien. Dock skulle detta kunna försvaras i och med att även om en 

respondentvalidering genomförts med samtliga respondenter, skulle det fortfarande 

vara svårt att dra slutsatsen att respondenterna talat sanning. Det ansågs även av vikt 

att se till att intervjudatan förblev i sitt original, samt att respondenterna inte skulle ha 

chansen att ångra något som de uppenbarligen ansåg eller upplevde i själva 

intervjusituationen.  

 

6 Resultat 

 

I detta avsnitt kommer de olika erfarenheter, uppfattningar, tankar och känslor som 

framträdde i intervjuerna att redogöras för. Mellan varje avsnitt kommer det en 

tolkning utifrån studiens forskningsfrågor, och där presenteras kopplingen mellan 

teori, forskning och empiri. Syftet var som tidigare nämnts att skapa en djupare 

förståelse kring huruvida det dagliga demokratiarbetet fungerar inom 

gymnasieskolan, samt att se om det finns några utmärkande skillnader mellan 

arbetslagens arbete och ifall detta speglas i lärarnas eget arbete med elevdemokrati. 

Dessutom avsågs undersöka huruvida den moderna informationsteknologin påverkar 

det elevdemokratiska arbetet. De forskningsfrågor som studien utgick ifrån var 

följande: 

 

1. Hur upplever lärarna att arbetet med elevdemokrati fungerar: 

 - På arbetslagsnivå? 

 - Inom samhällskunskapsämnet? 

 

2. Hur ser lärarna på fenomenet elevdemokrati? 

3. Hur upplever lärarna att den moderna informationsteknologin påverkar det 

elevdemokratiska arbetet? 

4. Vilka problem och svårigheter upplever lärarna i det elevdemokratiska 

arbetet? 

De avsnitt som kommer att ingå i resultatdelen är: 

- Verksamhetens arbete samt dess attityder ur lärarens perspektiv,  

- Lärarens arbete med elevdemokrati inom samhällskunskapsämnet, 

- Lärarens syn på elevdemokrati med underrubriken Problem och svårigheter i 

det elevdemokratiska arbetet, samt  

- Informationsteknologins påverkan på elevdemokratin. 

6.1 Det elevdemokratiska arbetet i skolan 
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6.1.1 Verksamhetens arbete samt dess attityder ur lärarens perspektiv 

 

I detta avsnitt avses lärarnas uppfattningar gällande skolverksamhetens arbete med 

elevdemokrati, samt deras syn på verksamhetens attityder att framgå. Dessutom var en 

del av syftet att undersöka huruvida det finns några skillnader mellan de olika 

arbetslagen avseende detta, samt om man i så fall kan se några tendenser som tyder på 

att detta påverkar lärarens eget arbete med elevdemokrati i samhällskunskapsämnet. 

Detta kommer senare att diskuteras i diskussionsdelen. För att kunna tydliggöra detta 

i resultatet presenteras lärarnas åsikter och uppfattningar i denna del utifrån vilket 

arbetslag de arbetar i, där L2, S2 samt L3, S2 arbetar i samma arbetslag och kommunala 

skola, medan lärare L4, S2 samt L5, S2 arbetar inom samma skola som dem men inom 

skilda verksamhetsområden. Lärare L1, S1 arbetade som tidigare nämnts i en friskola.  

 

Lärare L1, S1 gav en positiv bild av arbetslagets arbete. I intervjun delgavs att man 

kontinuerligt lägger upp en gemensam plan för arbetet med elevdemokrati, samt att 

det alltid finns med som en röd tråd i diskussioner i arbetslaget. Läraren uppgav även 

att de har ett öppet och tillåtande samtalsklimat, vilket enligt lärarens erfarenhet leder 

till att eleverna oftast vågar uttrycka sig i de olika klasserna.  

När det gäller arbetslagets attityder kring elevdemokrati, menar läraren att fenomenet 

väcker engagemang såväl i skolan som i arbetslagen. Läraren utrycker detta enligt 

följande: 

 

Alla är medvetna om att det är viktigt och att det är vår skyldighet i vårt uppdrag 

som lärare liksom enligt styrdokumenten att jobba med de här frågorna, så jag 

skulle nog säga att det är nånting som prioriteras och som man 

uppfattar som nånting viktigt. (L1, S1) 

 

Ur intervjun framkommer även att läraren upplever att det kollegiala arbetet fungerar 

bra, vilket exempelvis utrycks i termer av att lärarna är bra på att hjälpas åt, samt att de 

löpande ger varandra tips och exempel på metoder som har fungerat bra tidigare. 

Läraren upplever att ju mer elevdemokrati uppmärksammas i arbetslaget, desto mer 

funderar läraren kring fenomenet.  

I den verksamhet där två lärare arbetade inom olika inriktningar men i samma arbetslag, 

skiljde sig uppfattningarna och åsikterna kring arbetslagets arbete med elevdemokrati 

en del åt. Den ena utav lärarna L3, S2, menade att man inte arbetar specifikt med 

elevdemokrati i arbetslaget och lärarens upplevelse var att detta arbete fungerat särskilt 

dåligt under den senaste tiden. Läraren berättar: 

 

Där har vi ju varit väldigt usla under just den här terminen, att just ha pedagogik 

kanske som fokus för arbetslaget […] och det har ju också eleverna märkt, att vi 

kanske borde ha pratat mer med varann vad gäller uppgifter och planeringar och 

det har de helt rätt i. (L3, S2) 

 

Den andra läraren i arbetslaget L2, S2 hade en något mer positiv syn på arbetslagets 

arbete. Enligt läraren är elevdemokrati fokus i arbetslaget, vilket tar sig uttryck i att vid 
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möten i arbetslaget samt vid konferenser för samhällskunskapslärarna, så diskuteras 

elevdemokrati relativt mycket samt kopplas till skolans uppdrag. I diskussioner i 

arbetslaget värdesätts att eleverna ska få träna på att arbeta elevdemokratiskt för att bli 

bekanta med fenomenet samt att våga lägga fram sina åsikter. Lärare L3, S2 menade 

istället att det inte finns något speciellt fokus på elevdemokrati i arbetslaget, samt att 

det finns utrymme till förbättring i arbetslaget med syfte att skapa en mer demokratisk 

pedagogik då läraren inte ansåg att denna var tillfredsställande i nuläget. Gällande de 

attityder som finns inom arbetslaget med avseende på elevdemokrati, så ansåg läraren 

att de varierar mellan lärarna. Huruvida detta beror på ledarskap eller en ovilja att ta 

tag i uppgiften var något som läraren inte kunde uttala sig om. Kring attityderna förhöll 

sig även lärare L2, S2 något kritisk, och menade att trots att elevdemokrati är ett område 

som de flesta anser är viktigt, så kan det uppstå oklarheter kring hur det praktiskt ska 

gå till, vilket då kan leda till att det elevdemokratiska arbetet hindras. Detta uttrycker 

läraren såhär: 

 

Jag tror att de flesta säger att det är det är väldigt viktigt, sen hamnar vi ibland i 

avväganden, andra mer än andra tror jag. Alltså hur ska vi rent praktiskt lyckas 

genomföra det här på olika sätt? Och jag tror att där kan det bli ett litet glapp. Blir 

det bara skendemokrati? (L2, S2) 

 

Trots detta menar läraren att det faktum att lärarens närmaste kollegor värderar 

elevdemokrati som något viktigt också underlättar dennes eget arbete med fenomenet. 

Dessutom anser läraren att det kollegiala arbetet fungerar bra i arbetslaget, vilket 

exempelvis kan innebära att man tillsammans diskuterar och tolkar styrdokumenten. 

Detta är något som läraren ser som en stor tillgång i arbetet. 

Lärare L4, S2 som arbetade inom samma gymnasieskola, men inom en annan 

verksamhet och arbetslag, uppgav att elevdemokrati är något som man inte samtalar 

mycket kring, utan arbetet utformas ofta utifrån lärarens erfarenhet och kännedom 

kring den specifika elevgruppen. Kring detta uttryckte sig läraren enligt följande: 

 

[…] vårt arbete blir väldigt ofta utifrån konkreta händelser eller nån elevs historik, 

och den vanligaste erfarenheten och kontexten just när det kommer till 

elevdemokrati, är att intresset bland våra elever på våra program är lågt, vilket 

gör att de allra flesta lärarna stakar ut saker på egen hand […] För att lämnar man 

för mycket svängrum är risken att det helt enkelt inte blir någonting gjort. 

(L4, S2) 

 

Läraren ansåg vidare att elevdemokrati är något som man borde ägna mer tid åt i 

arbetslaget, samt att arbeta emot tendensen att det blir något som enbart läggs på 

lärarens övriga arbetsuppgifter. Detta skulle enligt läraren kunna ske genom att man 

samarbetar kring olika metoder och elevdemokratiska arbetssätt i arbetslaget. När det 

gäller attityder i arbetslaget ansåg läraren att elevdemokrati är något som anses vara 

viktigt, men att arbetet försvåras av bristande engagemang från eleverna. 

Den femte läraren som intervjuades L5, S2 arbetade också i samma skola, men i en 

ytterligare verksamhet samt arbetslag, och ansåg att arbetet med elevdemokrati är 
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något som fungerar bra i arbetslaget. Enligt läraren finns det olika forum för elevers 

delaktighet, klassforum på klassnivå, programforum på programnivå samt skolforum. 

Detta är dock något som gäller hela skolan. Angående attityderna till elevdemokrati i 

arbetslaget, menade läraren att det är något som det läggs stor vikt vid. Detta kommer 

till uttryck genom att man arbetar för att eleverna ska ha inflytande samt att de ska 

kunna lägga fram sina synpunkter på ett sakligt sätt, såväl i som utanför klassrummet. 

Läraren uttrycker detta såhär: 

 

Det pushas för att det ska gå rätt till och är demokratiskt, [… ] Och sen att eleverna 

ska kunna argumentera för saker. Man kan ju inte bara säga att det är dålig mat 

tillexempel, då måste man ju kunna motivera och argumentera för ”varför” det är 

dålig mat. (L5, S2) 

 

6.1.2 Tolkning utifrån forskningsfrågan ”Hur upplever lärarna att arbetet med 

elevdemokrati fungerar på verksamhetsnivå? 

 

Den positiva bild som lärare L1, S1 gav av arbetslagets arbete med elevdemokrati går 

att koppla till Nihlfors (2012, s. 66-67) som menar att i de fall man i skolverksamheten 

löpande arbetar med elevdemokrati, så upplever de verksamma i skolan att de får 

komma till tals, samtidigt som eleverna även uttrycker sina åsikter i högre grad. 

Sammantaget menar hon att detta bidrar till att skapa en demokratisk skola, vilket 

enligt flertalet författare (se Carlgren 2014: Säljö 2012, m.fl.) är Deweys primära 

målsättning med skolan. Både Dewey (Carlgren, 2014, s. 171) och Nihlfors (2012, s. 66-

67) menade att de demokratiska processerna i skolan är något som inte går att 

separera från det övriga samhället. Carlgren (s. 171) förklarar Deweys syn på skolan 

som en del av det demokratiska samhället, medan Nihlfors (s. 66-67) menade att det 

är samma mekanismer som skapar en demokratisk skola, som i det övriga samhället.  

 

I den verksamhet där två av lärarna arbetade i samma arbetslag, ansåg sig lärare L3, 

S2 inte vara nöjd med arbetet, samt att attityderna och ambitionerna varierar mellan 

lärarna att arbeta utifrån elevdemokratiska metoder och arbetssätt. Dewey (1999, s. 

152) skulle kunna förklara detta problem som att målen för verksamheten är något 

som utformas externt, och på så vis kan upplevas som något som tvingas på lärarna. 

Detta kan minska motivationen att arbeta demokratiskt, och på så sätt menar han att 

man riskerar missa de värden som han anser att skolan borde baseras på. I och med 

att läraren även pekar på en avsaknad av samarbete i arbetslaget avseende det 

elevdemokratiska arbetet, skulle man utifrån Nihlfors (2012, s. 90) kunna dra 

paralleller till det missnöje som läraren upplevde över arbetslagets arbete. Detta då 

Nihlfors menar att det finns ett syfte med att öka det kollegiala arbetet för att 

säkerställa att samtliga elever ska få möjligheten att arbeta utifrån elevdemokratiska 

villkor.  

 

Trots att lärare L2, S2 menade att elevdemokrati är något som lyfts upp i samtal 

mellan lärarna i arbetslaget, så ansåg läraren att det kan uppstå problem vid 

uttolkning samt i det praktiska arbetet med elevdemokrati. När det gäller att i 

arbetslaget tolka och implementera styrdokumentens mål gällande elevdemokrati, 
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menar Nihlfors (2012, s. 39) att det kan vara ett problem i och med att det inte finns 

några instruktioner kring hur detta ska gå till i praktiken. En annan kritik som 

framkommit är när Hägglund (2014, s. 105) anser att det redan i Barnkonventionen, 

som styrdokumenten delvis baseras på, inte tydliggörs på vilket sätt barn ska kunna 

framföra sina åsikter samt vilka barn som omfattas av rättigheterna.  

Lärare L4, S2 menade att det finns ett behov av att fokusera mer på elevdemokrati inom 

arbetslaget, samt att läraren efterlyste ett ökat samarbete mellan lärarna. Något som 

läraren var ensam om att ta upp, var känslan av att elevdemokrati är något som 

appliceras ovanpå de andra uppgifterna, istället för att bli en naturlig del av arbetet. Då 

Dewey (1999, s. 145) menar att arbetslagets riktlinjer bör utformas utefter de problem 

och möjligheter som arbetslaget förfogar över, skulle detta kunna tolkas som att läraren 

redan har en mängd faktorer att ta hänsyn till i sitt dagliga yrkesutövande. Detta 

fenomen i sig är en produkt av de målsättningar som kommer utifrån. På så sätt skulle 

det enligt Dewey vara ett problem att målen för skolverksamheten inte utformas i den 

aktuella skolan, och på så sätt inte heller tar hänsyn till det faktiska arbete som sker i 

respektive skola. Detta samtidigt som det utifrån honom (s. 152) leder till att samtliga 

verksamma inom skolan blir tjänare åt de externa syften som formulerats, vilket 

minimerar dess möjligheter till att arbeta flexibelt.  

 

Lärare L5, S2 upplevde att arbetet med elevdemokrati är tillfredställande i arbetslaget 

då eleverna kan tycka till i samtliga av skolans nivåer. Denna ambition går att koppla 

till Skolverket (2015b, s. 7) som anser att elevernas inflytande inte får begränsas till 

exempelvis elevråd, utan att det snarare är något som man kontinuerligt bör arbeta med 

för att skolverksamheten ska vara så demokratisk som möjligt. Enligt läraren finns det 

heller inga uppenbara brister i arbetet på arbetslagsnivå gällande arbetet med 

elevdemokrati, vilket man enligt Säljö (2012, s. 176) kan tolka som att Dewey skulle anse 

vara ett tecken på att eleverna får ta del av en god undervisning anpassad utefter ett 

demokratiskt samhälle.  

6.2 Lärarens arbete med elevdemokrati inom 

samhällskunskapsämnet 

 
Lärare L2, S2 uppger att denne låter eleverna ha inflytande över planeringen i 

samhällskunskapsämnet, samt att få träning i att utgå ifrån vad eleven själv tycker, 

samtidigt som läraren framhåller vikten av att eleven lär sig att ta hänsyn till andra 

synpunkter än sina egna, vilket läraren kopplar till demokratibegreppet i stort. Läraren 

menar att eleverna tränas gällande att vänja sig med att ge ett bidrag till diskussionen, 

och att känna att det är okej att de uttrycker sina åsikter i gruppen. Detta anser läraren 

är viktigt. I de fall läraren organiserar omröstningar, så tränar denne eleverna i att det 

finns olika former av sådana, samt att eleverna får välja vilken sort de önskar ha. Det 

vill säga om omröstningen ska vara öppen eller sluten. Läraren anser även att 

samhällskunskapsämnet som sådant möjliggör att man går ned på djupet och kopplar 

till demokrati som både är en del utav ämnets innehåll och skolans uppdrag som helhet. 

Läraren uppger sig dock inte använda några speciella didaktiska metoder inom 

samhällskunskapen, vilket denne uttrycker enligt följande: 
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Nää inte om man säger det här uppdraget vi har att demokratiskt träna eleverna, 

men däremot blir det kanske mer djupa, mer djupgående i samhällskunskapen 

eftersom där ingår det också som, både teori, ”vad är demokrati?” ”vilka olika 

former finns det?”. Där kan man diskutera innehåll på ett annat vis. I 

samhällskunskapen så blir det ju mer också att man får möjligheten att grotta ned 

sig i ”varför?”, ”hur då?”, i detalj. (L2, S2) 

Läraren var inte nöjd med det elevdemokratiska arbetet inom samhällskunskapsämnet 

utan ansåg att arbetet skulle kunna utvecklas, men att demokratiarbetet samtidigt är 

något som man inte bör bli helt nöjd med, för då kanske det avstannar. Läraren 

berättade även att denne anser att styrdokumenten går bra att tolka gällande det 

elevdemokratiska arbetet, vilket läraren kopplade till sin egen kunskap kring olika 

demokrati- och påverkansformer. Detta tror läraren beror på sin erfarenhet som 

samhällskunskapslärare. 

Lärare L1, S1:s tjänst består till 90% utav Samhällskunskapsämnet, men uppger sig ändå 

arbeta mer med elevdemokrati i samhällskunskap än i sina andra ämnen. Enligt läraren 

möjliggör ämnet många olika arbetsformer och metoder på grund av sin varierande 

natur. Detta samtidigt som läraren anser att det är ett brett ämne som öppnar upp för 

många frågor som rör demokrati. Detta beskriver läraren såhär: 

 

[…] när man tittar på demokrati som begrepp så är det ju betydelsefullt både i vår 

läroplan men också i det centrala innehållet för, för mina kurser liksom. Så det är 

klart att det blir ju mer hos mig i samhällskunskap än i flera andra kurser just 

kring diskussionen om demokrati. (L1, S1) 

 

Sammantaget anser läraren att arbetet med elevdemokrati fungerar bra i 

samhällskunskapsämnet. Även lärare L3, S2 anser att det fungerar bra att arbeta med 

elevdemokrati inom ämnet. Metoder som läraren anser fungerar särskilt bra är att låta 

eleverna ha inflytande över tider för inlämningar, gruppsammansättningar samt 

redovisningsformer. Dessa metoder uppges fungera bra i samtliga kurser inom 

samhällskunskapen. När det kommer till innehåll däremot vill eleverna ofta att läraren 

ska bestämma. Generellt menar läraren att i de senare kurserna inom ämnet är det 

lättare att ha ett elevdemokratiskt arbetssätt jämfört med i de kortare kurserna på 50 

poäng som är mer styrda och kunskapsintensiva. Läraren menar också att det inte är 

någon skillnad i hur denne arbetar med elevdemokrati i samhällskunskap jämfört med 

i sitt andra ämne. 

 

L4, S2 anser att arbetet överlag fungerar bra inom samhällskunskapsämnet och är nöjd 

med upplägg och struktur. Dock anser läraren att denne skulle kunna vara mer flexibel 

i sitt arbetssätt. Läraren förklarar detta enligt följande: 

 

[…] det är svårt att vara den här coola, flexibla och nyskapande läraren när man 

inte känner sig säker på stoffet som man jobbar med. (L4, S2) 

 

Vidare menade läraren att detta förmodligen blir bättre med tiden, i och med att man 

har genomfört en kurs flera gånger och kan gå lite mer utanför ramarna. Läraren tror 
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även att arbetet hade underlättats ifall denne inte hade så många elevgrupper att 

undervisa i. Dessutom har läraren flera klasser där risken finns att om läraren låter 

eleverna bestämma själva vad de vill göra, så går många elever därifrån utan att göra 

någonting istället.  

Lärare L5, S2 menade att denne inte använde sig av några särskilda elevdemokratiska 

metoder inom ämnet samhällskunskap jämfört med i sitt andra ämne. Dock 

poängterade läraren att denne måhända något mer än i andra ämnen försökte 

uppmuntra elever till att driva frågor som de tycker är viktiga vidare genom att gå till 

rektorn eller att ta frågan vidare till programrådet där fler elever eventuellt har samma 

synpunkt. Detta skulle enligt läraren i sådana fall ge frågan en större legitimitet. 

Lärarens upplevelser var även att många elever får upp ögonen för elevdemokrati först 

på gymnasiet, vilket antas bero på att detta inte varit ett fokus under högstadiet. 

 

6.2.1 Tolkning utifrån forskningsfrågan ”Hur upplever lärarna att arbetet med 

elevdemokrati fungerar inom samhällskunskapsämnet?” 

 

Då det framgick att läraren L2, S2 inte är helt nöjd med det elevdemokratiska arbetet, 

men att denne anser att det går att arbeta mer djupgående med elevdemokrati och 

dess mekanismer inom samhällskunskapsämnet än i andra ämnen, kan man koppla 

detta till det faktum att ämnets syfte (Skolverket, 2011, s. 143) berör begrepp som är 

förenliga med demokrati och inflytande, samt att kursplanerna inom ämnet (ibid, s. 

144-159) behandlar de olika formerna för inflytande genomgående. Att läraren anser 

sig värdera elevernas inflytande och deltagande högt är förenligt med Enochsson och 

Mintens (2015, s. 5) uppfattning om att elevdemokrati anses vara av lika stor betydelse 

i styrdokumenten som ämnenas övriga innehåll. Att läraren även uppger sig träna 

eleverna i att ha modet att uttrycka sin åsikt skulle kunna kopplas till Deweys 

(Carlgren, 2014, s. 171) syn på skolan som betydelsefull i och med att den ger 

individer den träning de behöver för att bli medborgare anpassade utefter det 

demokratiska samhället.  

 

I och med att lärare L1, S1 anser att det elevdemokratiska arbetet fungerar bra i 

samhällskunskapen, skulle detta enligt Nihlfors (2012, s. 66-67) kunna innebära att 

sannolikheten att eleverna tar initiativ i klassrummet ökar. Även denna lärare menade 

att samhällskunskapsämnet möjliggör att arbeta mer utifrån elevdemokratiska 

arbetssätt, och ansåg därför sig arbeta mer med detta i samhällskunskapsämnet jämfört 

med i övriga ämnen. I och med att begreppen makt och inflytande även finns med i 

ämnets centrala innehåll och kursplaner (Skolverket, 2011, s. 143-159) är detta något 

som läraren menar påverkar benägenheten att arbeta elevdemokratiskt inom ämnet. 

 

Det visade sig även att lärare L3, S2 ansåg att arbetet med elevdemokrati fungerar bra 

inom ämnet. De arbetssätt som läraren ansåg fungera bra inom samhällskunskapen, 

skiljer sig inte jämfört med i lärarens övriga ämnen. De metoder som läraren uppger sig 

använda sig av är väl förenliga med Skolinspektionens (2014, s. 15-16) syn gällande att 

elevdemokratin inte får hindra övriga delar av undervisningen, utan att det kan vara 

nog så givande att ge eleverna inflytande över val av examinationsformer. Gällande det 

faktum att lärare L4, S2 pekade på problem med att ge elever inflytande i och med att 
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de då ofta struntar i att arbeta med de uppgifter som de blivit tilldelade, skulle man 

kunna koppla till den problematik som framgick i Skolinspektionens rapport (2014, s. 

15-16) som visade att en av tio lärare inte inkluderar elever i beslutsfattandet på grund 

av att de inte litar på att eleverna kan hantera det ansvaret. 

 

Lärare L5, S2:s upplevelse av att majoriteten av sina elever i samhällskunskapsämnet 

får arbeta utifrån elevdemokratiska arbetssätt först i gymnasiet, gör att Deweys (1999, 

s. 51-52) teorier kring barnets utveckling och specifikt gällande att man behöver 

stimulera vissa egenskaper för att barnet ska kunna utveckla dem med risken att barnet 

skulle kunna gå miste om att utveckla vissa egenskaper och i förlängningen inte bli en 

del av samhället, är aktuella. Ur Deweys synpunkt (Carlgren, 2014, s. 171) skulle detta 

vara särskilt beklämmande i de fall barnet inte skulle utveckla demokratiska förmågor. 

Utifrån detta skulle det vara extra viktigt att gymnasielärarna arbetar genomgående 

med elevdemokrati,  i och med att Dewey (ibid.) ansåg att eleverna redan är en del av 

det demokratiska samhället, samt att skolan inte är mindre betydelsefull jämfört med 

det liv som följer efter skoltiden.  

6.3 Lärarens syn på elevdemokrati 
 

Lärare L1, S1 presenterar sin syn på elevdemokrati som överensstämmande med sin 

generella demokratisyn, och anser att de rättigheter och skyldigheter som finns i 

skolans värld med avseende på demokrati inte skiljer sig åt jämfört med i det övriga 

samhället. Utifrån detta anser läraren att det är av stor vikt att ta vara på sin möjlighet 

till att påverka för att inte gå miste om den chansen. Läraren anser att såväl vuxna som 

ungdomar borde bli bättre på detta, vilket uttrycks enligt följande: 

 

Kanske är vi, våra ungdomar och även vi vuxna, i svenska samhället så otroligt 

bortskämda med att ta för givet våra demokratiska rättigheter att vi glömmer 

bort att nyttja de och uppskatta det. Så kan det va kanske. (L1, S1) 

 

Läraren anser också att man borde arbeta med elevdemokrati i ett större perspektiv än 

endast relaterat till respektive kurser, samt att styrdokumenten skulle kunna vara 

tydligare avseende skyldigheterna att arbeta elevdemokratiskt som lärare. 

 

Lärare L2, S2 menar att demokrati i skolan inte handlar om att alla ska tycka lika, utan 

att man kan respektera att alla inte har samma åsikt och vill samma saker. Läraren anser 

att elevdemokrati är viktigt, både utifrån sin egen samhällssyn men även utifrån att det 

är en viktig del utav skolans uppdrag. Vidare anser läraren att om det fanns en större 

flexibilitet i schemaläggningen, så skulle lärarna i högre grad kunna implementera 

elevdemokrati i fler moment istället för att det ibland hinns med och ibland inte. Kring 

detta säger läraren såhär: 

 

Ja, men så att det inte blir liksom att ”I den här kursen får de vara med och tycka 

till, men i den här kursen hinns det inte med”. Det blir så snuttigt och jag är rädd 

att de missar att se det här sambandet, helheten. (L2, S2) 
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Till skillnad från lärare L1, S1 anser denne att ifall styrdokumenten vore tydligare än 

de är i dagsläget, skulle de kunna få en negativ effekt på arbetet med elevdemokrati i 

och med att det blir så litet utrymme kvar för lärarens professionalitet.  

 

Lärare L3, S2 menar att i och med att det finns en hierarki i klassrummet med läraren 

som sätter betyg och undervisar så kan inte eleven ges för mycket utrymme att påverka, 

samt att den absoluta gränsen för elevdemokrati går vid betygsättningen. När det gäller 

synen på styrdokumenten tror läraren inte på mer detaljerade formuleringar med 

avseende på elevdemokrati, vilket uttrycks såhär:  

 

Risken finns att då blir det nån skrivning som är generell och hur ska den 

formuleras? ”Eleverna ska vara med och bestämma val av….” Vadå? Val av 

arbetssätt, redovisningstid? Då måste man ju skriva in det. Och då är frågan om 

det är lyckat? Blir det då bara en pappersgrej som egentligen inte går att 

tillämpa? (L3, S2) 

 

Lärare L4, S2 anser att elevdemokrati är något viktigt samt att det är självklart med 

inflytande och delaktighet från elevernas sida, samt att det är något som borde lyftas 

tidigt i elevernas gymnasieutbildning för att skapa en bild av att det är av stor betydelse 

för dem. Gällande synen på styrdokumentens påverkan, så tror läraren inte att en 

detaljstyrning av det elevdemokratiska arbetet skulle medföra några fördelar. När det 

gäller synen på gränsdragningar gällande inflytande, anser läraren att eleverna aldrig 

kan välja bort någonting som de finner ointressant, men att de däremot kan påverka 

examinationsformer. Kring detta säger läraren såhär: 

 

Klassen ska inte kunna välja bort att lära sig om politiska ideologier eller 

samhällsekonomi. Däremot kan de få välja om de vill skriva en uppsats om 

politiska teorier eller om de vill ha ett seminarium eller debatt eller så, men vid de 

större övergripande ämnesdelarna, där drar jag nog gränsen. (L4, S2) 

 

Lärare L5, S2 ser på elevdemokrati som något grundläggande i dagens skola, och anser 

att sin demokratisyn stämmer överens med sin syn på elevdemokrati i och med 

liknande rättigheter och skyldigheter såväl inom som utanför skolans värld. Kring detta 

säger han såhär: 

 

Oavsett var eleverna kommer ifrån så ska de kunna göra sin röst hörd, om du 

kommer från Offerdal, Hede, Kaxås eller Afghanistan så spelar det ingen roll. 

Utan du som elev ska ju faktiskt kunna påverka. Kanske inte allt, men att du har 

möjligheterna i alla fall. (L5, S2) 

 

När det gäller gränsen för elevdemokrati, så anser även denna lärare att den går vid 

betygsättningen, och när det kommer till styrdokumenten så menar läraren att det är 

positivt att elevdemokrati finns med i formuleringarna. Dels för att det tydliggör att 

Skolverket anser att det är betydelsefullt, och dels för att det då innebär att det ska 

finnas med i varje ämne som eleverna läser i gymnasieskolan utan undantag.  
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Angående synen på hur eleverna bäst tillägnar sig elevdemokratiska färdigheter så var 

samtliga av lärarna samstämmiga gällande att låta eleverna vara aktiva och att arbeta 

praktiskt utifrån elevdemokratiska metoder och arbetssätt. I lärare L5, S2:s fall kan detta 

vara att eleverna är delaktiga i olika rollspel som representerar olika styrande organ, 

och där betonade läraren samtidigt vikten av att teori också behövs för att skapa en 

förståelse av varför man gör på ett visst sätt. Lärare L2, S2:s erfarenhet var att om 

eleverna enbart får lyssna på läraren gällande vad demokrati är, så bidrar teorierna inte 

till skapandet av en praktisk elevdemokrati. Detta uttrycker läraren såhär: 

 

Genom att göra och att det så småningom blir ganska självklart, att ”det är såhär 

man gör”. Jag tror inte eleverna tränas i ett demokratiskt arbetssätt utav att jag 

står och berättar om demokratins utveckling från antiken och så. Det är viktiga 

kunskaper för att liksom förstå demokrati och icke-demokrati som fenomen, men 

det är ju inte så att en människa blir fascist bara för att man undervisar om fascism 

heller. (L2, S2) 

 

Lärare L4, S2 bidrog med en problematiserande syn och menade att det är av stor 

betydelse att eleverna får lära sig om hur något praktiskt ska genomföras. Läraren 

menade att om så är fallet kommer eleverna med större sannolikhet också att göra det, 

och gav exempel på att elever som inte lärt sig att arbeta elevdemokratiskt i högstadiet 

förmodligen inte heller kommer att göra det på gymnasiet. Utifrån detta har läraren en 

betydelsefull roll i att lära ut kunskaper om elevdemokratiska arbetssätt för att jämna 

ut dessa skillnader menade läraren. 

 

6.3.1 Problem och svårigheter i det elevdemokratiska arbetet 

 

Lärare L1, S1 menar att eleverna ofta vill att läraren ska fatta beslut, vilket är något 

som även lärare L3, S2 samt L4, S2 upplever. Lärare L3, S2 tror att eleverna saknar 

erfarenheten av att arbeta elevdemokratiskt vilket enligt läraren kan bero på att 

lärarna inte arbetar med detta i tillräckligt stor utsträckning. Lärare L4, S2 menar att 

denna typ av erfarenhet ibland kan göra att man som lärare utesluter 

elevdemokratiska arbetssätt.  

 

Lärare L2, S2 menar att ett problem som läraren kan se är att man vid samarbeten med 

kollegor ibland kan sträva åt olika håll. Vissa ser arbetet som ett måste och andra ser 

det som något man ’vill’ få in i arbetet. Detta kan då leda till att innehållet prioriteras 

högre än arbetsformerna enligt läraren. Kring detta säger läraren såhär: 

 

Jag tycker mig ha sett ibland att en del lärare då tycker att ”vi måste hinna med det här”, och 

i och med det, att det blir väldigt målinriktat, så försvinner möjligheterna till elevdemokrati. 

(L2, S2)  

 

Lärare L5, S2 uppger sig inte se några problem eller svårigheter med arbetet med 

elevdemokrati i dagsläget, men upplever att arbetet och förståelsen för elevdemokrati 

förbättras med årskurserna. Läraren har byggnadselever som har mycket 

arbetsplatsförlagd utbildning och träffar vuxna i stor utsträckning. Detta ser läraren har 
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en påverkan på eleverna som får en annan bild av samhället än den som de tillgodogör 

sig i skolan, och deras diskussioner och tänk blir annorlunda med avseende på 

demokratifrågor jämfört med innan praktiken. 

 

6.3.2 Tolkning utifrån forskningsfrågorna ” Hur ser lärarna på fenomenet 

elevdemokrati?” samt ”Vilka problem och svårigheter upplever 

lärarna i det elevdemokratiska arbetet?” 

 
Det faktum att lärare L5, S2 menar att det elevdemokratiska arbetet och förståelsen för 

detta bland elever ökar med den arbetsplatsförlagda utbildningen kan kopplas till 

Dewey och pragmatismens syn på lärande som enligt Säljö (2012, s. 175-177) innebär att 

det är genom att lyckas med att förena erfarenheterna från människors vardagsliv med 

för dem nya lärdomar som den optimala kunskapsutvecklingen sker. Dessutom visade 

det sig att samtliga av lärarna anser att eleverna bäst tillägnar sig elevdemokratiska 

färdigheter genom att eleverna tillåts arbeta praktiskt utifrån detta, samt att det i 

intervjuerna betonades att ”görandet” är det som enligt deras erfarenheter står över den 

teoretiska aspekten när det handlar om elevernas inhämtande av kunskaper kring dess 

möjligheter till påverkan och deltagande. Detta tyder på att Deweys (se: Burman 2014b: 

Dewey, 1999)  teorier om läraren och elevens roller i skolan samt hans generella syn på 

undervisning som handlar om att eleverna bör få träning i att arbeta demokratiskt, 

fortfarande är högaktuell inom skolväsendet. Måhända att det är en så pass vedertagen 

uppfattning om lärande att dessa uppfattningar skulle leva kvar oavsett om de fanns 

formulerade såsom i Skolverket (2011, s. 6) och i Skollagen (SFS 2010:800, Kap 1, 4 §).  
 

När det gäller synen på huruvida styrdokumentens formuleringar borde vara tydligare 

kring vilka skyldigheter som läraren har, så instämde en utav lärarna (L1, S1) kring 

detta, vilket skulle kunna tolkas som en motsättning till Deweys (1999, s. 145-152) syn 

på utifrån satta mål, vilket han menade kunde vara kontraproduktiva då de inte utgår 

ifrån situationen i den specifika skolmiljön. Tre utav lärarna ansåg istället att det skulle 

vara negativt med en ökad tydlighet i formuleringarna, och uttryck såsom ”lärarens 

professionalitet” (L2, S1), ”detaljstyrning” (L4, S2) och ”svårigheter att tillämpa” (L3, 

S2) beskrev problematiken med att tydliggöra styrdokumentens formuleringar 

ytterligare. Detta i enlighet med Dewey (ibid.) som pekade på problemen med att de 

externt satta målen står utom lärarens kontroll och riskerar att upplevas som 

missanpassade i verksamheten. Dock menade lärare L5, S2 att förekomsten av 

formuleringarna gör att elevdemokrati anses ska genomsyra verksamheten, vilket var 

Deweys (Säljö, 2012, s. 175-180) målsättning.  

 

Angående problem och svårigheter som lärarna uppfattar i det elevdemokratiska 

arbetet, kan man se att tre av lärarna (L1, S1, L3, S2 samt L4, S2) ansåg att eleverna inte 

har med sig erfarenheten av att arbeta utifrån deltagande och inflytande från 

grundskolan, vilket kan kopplas till Deweys (1999, s. 51-52) syn på att man behöver 

stimulera egenskaper för att de ska utvecklas. Att lärare L4, S2 dessutom menade att 

elevers ovilja att fatta beslut kan göra att man utesluter elevdemokrati ur arbetet, skulle 

kunna förklara en del av problematiken som framgick i Skolinspektionens (2014, s. 15-

16) Skolenkät där 1 av 10 lärare menade att de inte inkluderade elevdemokrati i arbetet. 
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Detta då samma lärare tidigare även uppgav att eleverna inte fullföljde uppgifter om 

de fick för mycket inflytande. I Skolenkäten (ibid.) var detta den anledningen som 

angavs, det vill säga att rädslan fanns att ge eleverna för stort spelrum vilket även hos 

denna lärare påverkade benägenheten att arbeta utifrån elevdemokratiska premisser.  

 

Samtliga av lärarna anser att elevdemokrati är viktigt och grundläggande i skolan, och 

ingen utav dem ser någon skillnad mellan demokratibegreppet generellt i jämförelse 

med elevdemokratibegreppet, vilket överensstämmer med Deweys (1999) syn på hur 

skolan bör vara för att passa ett demokratiskt samhälle. Även när det gäller 

elevdemokratins gränsdragningar är lärarna eniga, och anser att betygsättningen är 

något som eleven aldrig kan påverka, och lärare L4, S2 menar dessutom även att 

eleverna inte ska kunna välja bort ämnesinnehåll på grund av att de är ointresserade 

av det. Detta är i enlighet med Skolinspektionens (2014, s. 15-16) syn på delaktighet 

och inflytande. Detta då de i sin rapport varken anser att elevdemokrati behöver 

finnas i undervisningens samtliga moment, samt att elevdemokrati inte får påverka 

undervisningsinnehållet negativt.  

6.4 Informationsteknologins påverkan på elevdemokratin 
 

Samtliga av lärarna var eniga kring att informationsteknologin ger lärare fler metoder 

att använda i det elevdemokratiska arbetet. Lärare L2, S2 gav ett exempel på detta och 

menade att om man tidigare använde post-it-lappar i olika omröstningar, så kan man 

idag göra detta digitalt och mer överskådligt för eleverna. Lärare L1, S1 ansåg att 

informationsteknologin ökar tillgängligheten för eleverna att ta del av information som 

rör dem. Lärare L3, S2 ansåg i sin tur att möjligheten för elever att maila lärare och 

uttrycka olika åsikter, gör att de kan ta upp sådant som de inte vågar fråga om eller ta 

upp i klassrummet. Lärare L4, S2 ser en stor potential i informationsteknologin i syfte 

att utveckla det elevdemokratiska arbetet, men säger sig inte ha så stor erfarenhet av 

användandet hittills. Kring detta säger läraren såhär: 

 

Det finns ju en stor potential i den typen av kommunikationsteknik som man 

verkligen skulle kunna använda i elevdemokratiska syften. Man skulle kunna 

föra en levande diskussion runt eller inför klassforum och programforum, och 

man kan göra det utifrån de medel som finns. Jag har kanske inte sett eller hört 

så mycket av det rent konkret, men jag ser definitivt att det finns stor potential i 

det och att man kan göra något av det. (L4, S2)  

 

Lärarna tar även upp nackdelar med informationsteknologin. Lärare L1, S1 menar 

exempelvis att den ställer mer krav på eleven på grund av informationsflödet, och tror 

att sociala medier kan göra att många elever känner sig mättade när det gäller 

inflytande och antal val varje dag på grund av detta. Läraren tror att det skulle kunna 

påverka det faktum att eleverna ofta vill att läraren fattar beslut som rör dem, och att 

IT och sociala medier på så sätt minskar elevernas behov av elevdemokrati. Lärare L5, 

S2 menar att sociala medier öppnar upp och genererar fler frågor som rör källkritik. 

Innan informationsteknologin slog igenom menar läraren att eleverna tittade på linjär 

TV, vilket ledde till att de då och då tittade på olika nyhetsprogram och fick ta del av 
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nyheter som var mer nyanserade jämfört med de nyheter som florerar på internet idag. 

Om detta säger läraren såhär: 

 

Det kan ju blir mer frågor utifrån den digitala världen, till exempel påståenden 

och fake news och sådana saker, och då kan det bli en helt annan diskussion än 

innan när det inte var så digitaliserat. Jag tror dock att innan datorerna så var det 

fler elever som faktiskt tittade på TV och även hamnade på Nyheterna och fick in 

mer ”säker” information än vad de får idag via webben helt enkelt. (L5, S2) 

 

6.4.1 Tolkning utifrån forskningsfrågan ” Hur upplever lärarna att den moderna 

informationsteknologin påverkar det elevdemokratiska arbetet?” 

 

Då lärarna ansåg att internet och sociala medier ökar möjligheterna till att arbeta utifrån 

elevdemokratiska metoder och att det således underlättar skapandet av en demokratisk 

atmosfär i skolan, skulle Dewey (1999) kunnat anse att det är positivt med användandet 

av dessa medier. Detta då han enligt Burman (2014a, s. 30) menade att skolan skulle 

vara en spegling av det omkringliggande samhället, vilket kan tolkas som att det inte 

finns någon anledning att utesluta informationsteknologi i skolan. Istället skulle det 

utifrån detta resonemang vara upp till skolan att lära eleverna hur man handskas med 

olika fenomen för att således anpassa sig utefter det demokratiska samhället. Dessutom 

menade Rishel (2011, s. 427) att internet och sociala medier ökar människors politiska 

deltagande, vilket går att koppla till lärarnas syn på att informationsteknologin ökar 

möjligheterna till inflytande.  

 

Även om lärarna uppgav sig ha en positiv syn på användningen av 

informationsteknologin som en del i det elevdemokratiska arbetet, så var synen på 

eleven och dess konsumtion av internet och sociala medier i demokratiskt syfte inte lika 

positiv. Som resultatet visar på härledde en av lärarna (L1, S1) det låga intresset för 

inflytande och deltagande till den aldrig sinande informationen som 

informationsteknologin för med sig. Detta samtidigt som en annan av lärarna (L5, S2)  

problematiserade användningen och menade att den utan tvekan ställer högre krav på 

såväl elever som lärare i att tänka och agera utifrån ett källkritiskt förhållningssätt. 

Detta går hand i hand med Säljö (2011, s. 169) som menade att detta är en konsekvens 

av informationsflödet, och är även den del av formuleringarna som man kan läsa om i 

Skolverket (2011, s. 143) kring samhällskunskapsämnet som behandlar just denna 

problematik. Att internet och sociala medier kan vara problematiskt ur en 

demokratisynpunkt anser även Barberá et al. (2017, s. 47) som menar att medierna utan 

tvekan kan användas i syfte att sprida desinformation och propaganda, vilket går att 

koppla till läraren L5, S2 syn på det ökade behovet av källkritik i skolan. 
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7 Diskussion 

Syftet med studien var att skapa en djupare förståelse kring huruvida det dagliga 

arbetet med elevdemokrati fungerar inom gymnasieskolan, att undersöka huruvida 

arbetslagets arbete påverkar lärarens eget arbete inom samhällskunskapen och om det 

finns några skillnader mellan arbetslagen. Syftet var även att se huruvida den 

moderna informationsteknologin påverkar arbetet med elevdemokrati.  

Initialt kommer den delen av syftet som innebar att se om det finns några utmärkande 

skillnader gällande forskningsfrågan , ”Hur upplever lärarna att arbetet med 

elevdemokrati fungerar på arbetslagsnivå?”, samt ifall eventuella skillnader mellan 

arbetslagens arbete speglas i lärarnas arbete med elevdemokrati inom 

samhällskunskapsämnet att diskuteras. Detta utgjorde den andra delen av 

forskningsfrågan, det vill säga ”Hur upplever lärarna att arbetet med elevdemokrati 

fungerar inom samhällskunskapsämnet?”. 

 

Utifrån tolkningen av intervjuerna kan man dra slutsatsen att läraren som arbetade i 

en friskola var den lärare som ansåg att det elevdemokratiska arbetet i arbetslaget 

fungerade bäst sett till såväl attityder som engagemang och kollegialt arbete. Denna 

lärare ansåg även att arbetet med elevdemokrati inom samhällskunskapsämnet 

fungerade bra. Utifrån övriga uppfattningar och åsikter som presenterades i 

resultatdelen, kan författaren till studien dra slutsatsen att läraren själv upplever att 

verksamhetens arbete påverkar sitt eget arbete i en positiv riktning, vilket är i linje 

med Nihlfors (2012, s. 66-67) teori om att en verksamhet som genomsyras av ett 

demokratiskt synsätt bidrar till att skapa en demokratisk skola, där såväl lärare som 

elever får komma till tals. 

 

I den kommunala skolan där två lärare arbetade inom samma arbetslag var ingen av 

lärarna tillfreds med arbetslagets arbete även om den förstnämnda ansåg att det 

teoretiska arbetet åtminstone fungerade bra. Denna lärare ansåg inte heller att det 

elevdemokratiska arbetet inom samhällskunskapsämnet fungerade tillräckligt bra, 

men såg en stor potential i att utveckla det. Detta kan man tolka som att arbetslagets 

arbete påverkar lärarens arbete negativt, vilket styrker Nihlfors (2012) teori. En av 

dessa lärare ansåg däremot att arbetet fungerar bra inom samhällskunskapsämnet, 

vilket motsäger ovan nämnda teori. Detta då läraren kritiserade arbetslagets arbete 

mer genomgående och varken ansåg att man har elevdemokrati som utgångspunkt i 

arbetet eller att man praktiskt har genomfört arbetet på ett tillfredsställande sätt under 

den senaste tiden. 

 

En av lärarna som arbetade inom ett annat verksamhetsområde och ett annat 

arbetslag ansåg att arbetet fungerade relativt bra inom samhällskunskapsämnet, vilket 

stod i kontrast till upplevelsen gällande arbetslagets arbete med elevdemokrati, vilket 

även detta motsäger tidigare nämnda teori. Den andra läraren som även denna 

arbetade i ett annat arbetslag men i samma skola, menade varken att arbetet 

fungerade bättre eller sämre, men uppgav sig arbeta mer utifrån elevdemokratiska 

metoder inom samhällskunskapsämnet jämfört med generellt i arbetet, varför det är 

svårt att säga om det är arbetslagets arbete eller ämnet som möjliggör att vara mer 

demokratisk. Om det utifrån detta går att spekulera i att friskolor generellt arbetar 
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mer genomgående utifrån elevdemokratiska arbetssätt är svårt att säga och skulle 

kräva betydligt mer övergripande forskning. 

 

Utifrån forskningsfrågan ”Hur ser lärarna på fenomenet elevdemokrati?” blev det 

tydligt att Deweys (1999) teorier och synsätt fortfarande är aktuella i den moderna 

skolan. Detta delvis gällande synen på hur lärarna anser att eleven bäst tillägnar sig 

elevdemokratiska färdigheter, där uppfattningen bland lärarna genomgående var att 

det är genom praktiskt handlande som eleven lär sig kring vad fenomenet är samt hur 

denne ska förhålla sig till sina demokratiska rättigheter och skyldigheter. Lärarnas 

värderingar gick även att koppla till Deweys (1999) syn på skola och utbildning. Detta 

utifrån det faktum att lärarnas syn på elevdemokrati inte skiljde sig från deras syn på 

demokrati generellt, samt att lärarna ansåg att elevdemokrati är något grundläggande 

som motgångar till trots ska genomsyra arbetet i skolan. Dessutom framgick att tre av 

lärarnas syn på yttre målsättningar för verksamheten gick att koppla till Dewey (1999, 

s. 145-152) som redan på sin tid menade att externt formulerade mål kan vara svåra att 

realisera i verksamheten. Lärarna var även samstämmiga gällande var den absoluta 

gränsen för elevdemokrati går, nämligen vid betygsättningen. Detta betraktades i 

studien som intressant i och med den mängd områden som de indirekt anser att det går 

att applicera elevdemokratiska metoder och arbetssätt på. I resultatet framgick även att 

elevdemokrati är något som lärarna arbetar med på flera plan inom 

samhällskunskapsämnet, vilket skulle kunna bero på dess breda syn på begreppet.  

Även forskningsfrågan ”Vilka problem och svårigheter upplever lärarna i det 

elevdemokratiska arbetet?” synliggjorde Deweys inflytande på skolan och 

pedagogiken. Detta i och med hans (ibid.) teorier kring att det är nödvändigt att 

stimulera vissa anlag eller egenskaper hos ett barn, vilket skulle kunna påverka det 

faktum att lärarna upplever att eleverna inte vet vad det innebär att arbeta utifrån 

elevdemokratiska metoder när de börjar gymnasiet. Om man ser till Skolverket (2011) 

och Skollagens (SFS 2010:800) formuleringar kring dessa fenomen kan man även se att 

lärarnas syn på elevdemokrati är i enlighet med dess skrivelser, och i och med att tre av 

lärarna inte anser att styrdokumenten borde ändras i syfte att bli tydligare gällande 

elevdemokrati kan man anta att detta innebär att lärarna är nöjda med dessa 

formuleringar som de är. Här kan man diskutera kring huruvida lärarna indoktrineras 

till att tycka i enlighet med styrdokumenten i och med lärarutbildningen, samt att en 

lång tids arbete som lärare skulle kunna påverka läraren till att ”köpa” dess 

formuleringar rakt av utan ifrågasättande. I och med att lärare L4, S2 arbetat i mindre 

än ett år inom skolan och var en av lärarna som var emot en ändring styrdokumenten 

kan man inte säga att arbetserfarenheten påverkade lärarna mot den riktningen i den 

aktuella studien.  

När det kommer till forskningsfrågan ”Hur upplever lärarna att den moderna 

informationsteknologin påverkar det elevdemokratiska arbetet?” menade lärarna att 

informationsteknologin utan tvekan ökar möjligheterna till att arbeta 

elevdemokratiskt samt öppnar upp för nya demokratiska metoder. Trots detta pekade 

de även på dess problem som enligt lärarna innebar att elevernas privata användande 

av medierna inte påverkade elevdemokratin i en positiv riktning. Detta då den enligt 

en lärare (L1, S1) leder till att elevernas utrymme för att fatta beslut redan är fullt när 
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de kommer till skolan eftersom sociala medier och internet gör att elevernas kognitiva 

förmågor påverkas negativt. En annan av lärarna (L5, S2) upplever att 

informationsteknologin ökar det källkritiska behovet hos eleverna, vilket stöds av 

såväl Säljö (2011, s. 169), Skolverket (2011, s. 143) samt Barberá et al. (2017, s. 47) som 

problematiserar och betonar detta. Här framträder med andra ord en diametral 

motsättning vars betydelse inte kan förminskas i framtiden i och med att den 

moderna teknologin utvecklas i en rasande takt. Problemet med så kallade ”fake 

news” som togs upp i resultatet kommer med liten sannolikhet att minska i och med 

detta vilket även Barberá et al. (ibid.) framhäver i sin artikel. Syftet var dock att 

undersöka informationsteknologins påverkan på det elevdemokratiska arbetet vilken 

enligt lärarna sammantaget var odelat positiv.   

 

8 Vidare forskning 

 

Den typ av forskning som författaren anser skulle kunna vara givande är att kombinera 

datainsamlingsmetoderna intervjuer med enkäter där man kan undersöka såväl elevers 

som lärares uppfattningar för att få en bredare bild av fenomenet. Dessutom finns det 

då en större möjlighet till att kunna generalisera problem, svårigheter och så vidare till 

lärarpopulationen om det är syftet. Det vore även intressant att kunna jämföra 

elevernas uppfattning med lärarnas för att kunna se om lärarnas bild av arbetet 

stämmer överens med elevernas verklighet. Skolinspektionen (2014) kombinerade 

metoderna fältstudier med intervjuer samt med deras Skolenkät. Detta för en uppnå en 

högre generaliserbarhet kring olika problem eller fenomen än vad enbart en 

intervjustudie kan erbjuda, samt att kunna få fram fler infallsvinklar på ett och samma 

fenomen. Att detta fenomen är betydelsefullt anser författaren framträder i denna 

studie, samt att det inte verkar finnas några motsättningar gällande detta. Snarare är 

det metoderna och arbetssätten som kan variera i forskningen, och ifall problemet med 

låg upplevd elevdemokrati (ibid.) bland elever fortsätter kan det anses som 

angelägenhet att vidare undersöka varför detta är ett faktum samt vad det kan finnas 

för lösningar på problemet med att uppnå Skollagens (SFS 2010:800) krav på att 

kontinuerligt arbeta med deltagande och inflytande bland elever.   
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Bilaga 
 

 

Intervjuguide 
 

Syftet med denna intervju är att få en uppfattning om hur du som 

samhällskunskapslärare upplever arbetet med elevdemokrati i skolan, vilka metoder 

du använder i detta arbete, men även att få en insikt i de eventuella svårigheter som 

kan finnas inom detta arbete. Med elevdemokrati menas i studien att undervisningen 

ska motivera eleverna till att ta ansvar i ett demokratiskt samhälle (SFS 2010:800), 

samt att utbildningen bör vara utformad så att eleverna ges möjligheter att arbeta 

utifrån demokratiska metoder (Skolverket, 2011). Intervjun består inledningsvis av 

några bakgrundsfrågor, och därefter ett antal teman med följdfrågor.  

 
Innan vi påbörjar intervjun vill jag påminna dig om de etiska riktlinjer som finns. Det 

första är att du genom att delta i intervjun också samtycker till att det som framgår i 

intervjun kommer att vara en del av en forskningsstudie. Intervjumaterialet kommer 

under inga omständigheter att nyttjas i något annat syfte eller forum än i studien. Du 

har rätt att vara anonym vid publicering, och kan kontakta mig gällande detta samt 

övriga funderingar innan studien publiceras. 

 

 

Inledande frågor 
 

- Vad heter du? 

 

- Vilket gymnasieprogram arbetar du inom? 

 

- Hur många år har du arbetat som samhällskunskapslärare på gymnasiet? 

 

- Vad var det som gjorde att du valde att bli samhällskunskapslärare? 

 

- Vilket/vilka övriga ämnen undervisar du i? 

 

https://www-tandfonline-com.proxybib.miun.se/doi/abs/10.2753/ATP1084-1806330305#aHR0cHM6Ly93d3ctdGFuZGZvbmxpbmUtY29tLnByb3h5YmliLm1pdW4uc2UvZG9pL3BkZi8xMC4yNzUzL0FUUDEwODQtMTgwNjMzMDMwNT9uZWVkQWNjZXNzPXRydWVAQEAw
https://www-tandfonline-com.proxybib.miun.se/doi/abs/10.2753/ATP1084-1806330305#aHR0cHM6Ly93d3ctdGFuZGZvbmxpbmUtY29tLnByb3h5YmliLm1pdW4uc2UvZG9pL3BkZi8xMC4yNzUzL0FUUDEwODQtMTgwNjMzMDMwNT9uZWVkQWNjZXNzPXRydWVAQEAw
https://www-tandfonline-com.proxybib.miun.se/doi/abs/10.2753/ATP1084-1806330305#aHR0cHM6Ly93d3ctdGFuZGZvbmxpbmUtY29tLnByb3h5YmliLm1pdW4uc2UvZG9pL3BkZi8xMC4yNzUzL0FUUDEwODQtMTgwNjMzMDMwNT9uZWVkQWNjZXNzPXRydWVAQEAw
https://www-tandfonline-com.proxybib.miun.se/doi/abs/10.2753/ATP1084-1806330305#aHR0cHM6Ly93d3ctdGFuZGZvbmxpbmUtY29tLnByb3h5YmliLm1pdW4uc2UvZG9pL3BkZi8xMC4yNzUzL0FUUDEwODQtMTgwNjMzMDMwNT9uZWVkQWNjZXNzPXRydWVAQEAw
https://www-tandfonline-com.proxybib.miun.se/doi/abs/10.2753/ATP1084-1806330305#aHR0cHM6Ly93d3ctdGFuZGZvbmxpbmUtY29tLnByb3h5YmliLm1pdW4uc2UvZG9pL3BkZi8xMC4yNzUzL0FUUDEwODQtMTgwNjMzMDMwNT9uZWVkQWNjZXNzPXRydWVAQEAw


40 
 

- Hur många procent av din tjänst utgörs av undervisning inom 

samhällskunskap? 

 

Teman 

 

Tema 1: Det praktiska arbetet med elevdemokrati 

- Hur ser arbetet med elevdemokrati ut inom din verksamhet? 

- Hur arbetar du med elevdemokrati inom samhällskunskapsämnet? 

- Finns det några speciella didaktiska metoder som ligger till grund för ditt 

arbete? 

- Är det någon/några metoder som du har upplevt fungera bättre än andra? 

- Följdfråga: Har eleverna uttryckt någon särskild respons utifrån 

den/dessa metoder? 

- Upplever du någon skillnad i hur du arbetar med elevdemokrati inom 

samhällskunskap jämfört med inom andra ämnen du undervisar/undervisat 

i? 

- Följdfråga: Hur yttrar sig i så fall dessa skillnader? 

- Är du delaktig inom någon aktivitet som är direkt kopplad till 

elevdemokrati, (t.ex. sitter med vid elevråd, organiserar möten där elever får 

uttrycka sina synpunkter, osv.)? 

- Har du någon upplevelse kring huruvida informationsteknologin i skolan 

har påverkat elevdemokratin på något sätt?  

- Följdfråga: Hur har elevdemokratin i så fall förändrats? 

 

Tema 2: Synen på elevdemokrati i skolan 
 

- Hur ser attityderna ut kring elevdemokrati i din skolverksamhet? 

- Läggs det stor vikt vid elevdemokrati vid konferenser, möten och andra 

sammankomster i skolan? 

- Hur ser du på fenomenet elevdemokrati i ditt dagliga arbete? 

Följdfråga: Tror du att verksamhetens insatser/frånvaro av dessa för att 

främja elevdemokrati påverkar din egen syn på detsamma? 

- På vilket sätt tror du att eleven bäst tillägnar sig färdigheter som kan kopplas 

till elevdemokrati? (mer eller mindre praktiskt, teoretiskt, o.s.v)  

- Stämmer din generella syn på demokrati överens med din syn på 

elevdemokrati? 

Följdfråga: Om inte, vad skulle det kunna bero på?   

- Var anser du att gränsen för elevdemokrati går?  

Följdfråga: Har du några exempel på detta?  

- Hur upplever du att arbetet med elevdemokrati fungerar inom 

samhällskunskapsämnet?  
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Tema 3: Eleven i elevdemokratin 
 

- Hur upplever du elevernas syn på elevdemokrati generellt? 

- Är det någon skillnad att arbeta med elevdemokrati i olika årskurser? 

- Anser du att skolverksamheten är demokratisk ur ett elevperspektiv? 

 

Tema 4: Styrdokumentens betydelse samt eventuella styrkor och 

svagheter 

- Anser du att styrdokumenten är tydliga gällande vilka skyldigheter du har 

som lärare avseende elevdemokrati? 

- Följdfråga: Anser du att något är särskilt bra/mindre bra med dessa 

formuleringar?  

- Upplever du att styrdokumenten har någon betydelse för arbetet med 

elevdemokrati?  

- Följdfråga: Vad anser du att styrdokumenten har för betydelse för 

detta arbete? 

- Hur arbetar du för att omvandla styrdokumentens formuleringar till 

praktisk handling inom elevdemokrati? 

- Följdfråga: Har du något exempel på hur detta har gått till? 

- Anser du att styrdokumenten skulle kunna förbättras på något sätt gällande 

elevdemokrati? 

 

Tema 5: Eventuella problem samt tänkbara förbättringar 

- Upplever du några problem eller svårigheter inom arbetet med 

elevdemokrati i ditt yrkesutövande? 

- Vad skulle du vilja förändra för att arbetet med elevdemokrati skulle 

fungera bättre?  

- Finns det någon mer aspekt du skulle vilja ta upp innan intervjun avslutas? 

 

 

Detta är slutet på intervjun. Du kan när som helst höra av dig till mig om du vill 

korrigera något i intervjun ända fram till publicering, då detta är en etisk rättighet du 

har som intervjuperson. Tack för ditt deltagande! 

  


