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Abstrakt  

I denna litteraturstudie har skolans demokratiuppdrag studerats. Fokus har legat på att hitta tidigare 
forskning som visar på hur praktiserandet av demokratiuppdraget kommer till uttryck i skolorna. Som 
stöd i detta ligger skolans styrdokument som grund. Under studiens gång upptäcktes dock att det finns 
relativt lite forskning som visar hur demokratiarbetet kommer till uttryck i praktiken. Däremot finns det 
forskning som förespråkar vikten av delaktighet i skolorna samt vilka konsekvenser delaktigheten 
medför. Om undervisningen sker på ett odemokratiskt sätt, där skolorna inte agerar demokratiskt och 
inte låter eleverna att delta, riskerar eleverna att få en negativ syn på demokratin. Om skolorna istället 
föredömligt agerar demokratiskt och låter eleverna vara delaktiga i skolan, utvecklar eleverna 
egenskaper så som solidaritet. Eleverna blir också mer intresserade av att vara delaktiga och kommer 
troligtvis se demokratins fördelar. Vi har även fått ta del av både lärares och elevers syn på 
delaktigheten. Lärarna menar att det är deras eget ansvar att skapa goda relationer med eleverna samt 
att skapa situationer där eleverna görs delaktiga i undervisningen.  Eleverna anger att de gärna vill vara 
med och bestämma i frågor som rör deras skolgång och inte bara i frågor som handlar om exempelvis 
en klassresa. 
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Inledning 

 

Hela grundlärarutbildningen präglas av en vision om att undervisningen ska bidra till att fostra 
demokratiska medborgare där elever ges möjlighet till att bli delaktiga. I läroplanen (Skolverket 2011) 
går det att läsa sig till att demokratiuppdraget är en stor del av lärarens uppdrag. Det framgår tydligt i 
läroplanen (Skolverket 2011) att barnen ska fostras till att klara av ett liv i samhället, där vikten av att 
göra sig hörd och respektfullt lyssna till andras åsikter är en grundsten. Vi kan även se detta i 
internationella överenskommelser, så som i FN:s barnkonvention. Där framgår det att undervisningen 
ska bygga på mänskliga rättigheter, där respekt för det enskilda barnet är en central del.   

 

Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. Barnets  åsikt 
ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad (FN:s barnkonvention paragraf  12) 

 

Att grundlärarutbildningen ständigt präglats av visionen att läraren ska förmedla respekt för de 
mänskliga rättigheterna och skolans demokratiuppdrag, har bidragit till att dessa aspekter ses som en 
självklarhet för mig som student. Att elevers möjlighet till delaktighet är centralt i planerandet av 
undervisningen är något som för mig är en naturlig del.  

 

Demokrati är i alla högsta grad ett oerhört brett begrepp, kanske också personligt. Vissa har en önskan 
om att få vara med och bestämma, bara i någon fråga, medan andra tar detta förgivet. I skolfrågor 
handlar det om att vårt demokratiska ideal ska finnas med redan från början. Det blir då av intresse att 
diskutera och undersöka om hur demokrati kan yttra sig i skolan. Om en klass får bestämma mat en 
gång per år, arbetar skolan då demokratiskt? Vad menas med att demokratin ska genomsyra 
verksamheten? När har vi nått den gränsen? Vi kan också fråga oss, vilka val som är viktiga att få vara 
delaktiga i, ur ett barns perspektiv. Läraren har stor makt och blir också den som bestämmer vad 
eleverna ska ha möjlighet att påverka. Ur det perspektivet blir det intressant att diskutera om dessa val 
eller möjligheter till delaktighet verkligen är det som eleverna vill besluta om. Demokrati bör också i det 
avseendet handla om att elever ges möjlighet att få påverka vad det är för områden de får bli delaktiga i.  

 

Det är också viktigt att prata om vad demokrati innebär tillsammans med elever. Ett vanligt 
missförstånd är att demokrati handlar om att få bestämma saker hela tiden. I skolan blir detta relativt 
tydligt att så är inte fallet. Alla elever kan inte bestämma över undervisningen, det måste läraren göra. 
Men det som de dock bör ha möjlighet till, är att få sin röst hörd och respekterad av lärare och andra 
elever.  

 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen uppmärksammades endast några enstaka möjligheter för 
eleverna att öva på att bli goda demokratiska medborgare. Därmed gavs intrycket att eleverna inte fick 
något större utrymme till delaktighet i undervisningen. Detta fick mig att reagera och framför allt bli 
nyfiken på hur elevers möjligheter till att agera demokratiskt i undervisningen faktiskt ser ut. 
Föreställningen om att undervisningen dagligen präglas av att fostra demokratiska medborgare kanske 
inte sker fullt så aktivt under dagens skoltimmar. Utan demokratiuppdraget är kanske något som läraren 
skapar möjlighet till vid några enstaka tillfällen. 

 

Vid samtal med klassläraren på den verksamhetsförlagda utbildningen framkom att det var tidsbristen i 
förhållande till kunskapskraven som avgjorde hur mycket eleverna fick vara med och bestämma. Vi 
skulle därför kunna tänka oss att lärarna idag känner sig rent av stressade att både hinna fostra 
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demokratiska medborgare och att eleverna uppfyller kunskapskraven. Därmed skulle demokratin och 
delaktigheten i undervisningen bli bortprioriterade. Vi skulle också kunna tänka oss att på andra skolor 
runt om i landet arbetar lärarna dagligen aktivt med att fostra eleverna till demokratiska medborgare 
samtidigt som kunskapskraven uppfylls. Dessa aspekter behöver studeras vidare för att få en tydligare 
bild av hur demokratiska färdigheter tränas i grundskola och detta med styrdokumenten som 
utgångspunkt. 

 

 Syfte 

Syftet med den här litteraturstudien är att undersöka forskningsläget gällande skolans 
demokratiuppdrag. Studien syftar även till att kartlägga praktiserandet av demokratiska färdigheter hos 
elever. För att uppnå en sådan kartläggning kommer Persons (2010 s.47) analysverktyg, 
kompetensdimensionen att användas. Detta verktyg kommer att användas för att analysera möjligheter 
till att skapa demokratiska färdigheter, så som förmågan att vara delaktig i demokratiska arbetsgångar. 

Frågeställningar 

Vilka aspekter i demokratiuppdraget skriver forskare om? 

 Vad skriver forskare om elevers möjligheter till praktiserandet av demokratiska färdigheter?  

 

Teoretiska utgångspunkter  

Lars Person (2010 s.47), fil dr i rättssociologi vid Lunds universitet redogör för vad begreppet skolans 
demokratiuppdrag innebär. Person (2010 s.47) förklarar demokratiuppdraget utifrån skolans 
styrdokument i fyra olika delar:  

 

 Värdedimensionen, att överföra demokratins värden till barn och elever. 

 Kunskapsdimensionen, att ge barn och elever kunskaper om demokrati. 

 Kompetensdimensionen, att skapa färdigheter och förmåga att delta och medverka i demokratiska processer.  

 Kränkningsdimensionen, att aktivt motverka alla former av kränkande behandling (Person 2010 s.47). 

 

I denna litteraturstudie kommer enbart begreppet kompetensdimensionen att användas som analytiskt 
verktyg. Detta för att syftet med denna studie är att undersöka elevers praktiserande av demokratiska 
färdigheter. 

Bakgrund 

 

Under denna rubrik kommer vi möta vad skolans styrdokument anger om skolans demokratiuppdrag. 
Inledningsvis kommer vi möta skollagens förordningar, där syftet med undervisningen och hur 
undervisningen ska utformas framställs. Därefter kommer vi titta på vad skolans läroplan (Skolverket 
2011) anger att skolans värdegrund och uppdrag förmedlar om demokratiuppdraget. Skolans 
övergripande mål och riktlinjer kommer vi sedan att granska för att se hur demokratiuppdraget där görs 
synligt. Slutligen möter vi kursplanen för de samhällsorienterade ämnen, där syftet med undervisningen 
i samhällsvetenskapliga ämnen synliggörs.  
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Skolans styrdokument 

Demokratiuppdraget är i skolvärlden ett vanligt förekommande begrepp som lyfts fram i både 
skollagen och i läroplanen.  

 

Skollagen 

Skollagen (2010:800) anger att en del av utbildningens syfte är att förmedla demokratiska värderingar 
till eleverna samt att göra eleverna förstående för de mänskliga rättigheterna. Vidare beskriver skollagen 
(2010:800) att undervisningen ska utformas på ett sådant sätt att demokratiska värderingar ligger som 
grund för utbildningen. Att skolan arbetar för de mänskliga rättigheterna ses också som en 
grundläggande del av skolans undervisning. I skollagen (2010:800) uttrycks syftet med undervisningen 
på följande sätt: 

 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper  och 
värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 
Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
 grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på (Skollagen kap 1, 

 paragraf  4) 

 

Genom att arbeta utifrån demokratiska värderingar där mänskliga rättigheter ligger som grund, syftar 
skollagen (2010:800) till att eleverna utvecklas till ansvarstagande och kompetenta individer (Skollagen 
kap 1, paragraf  4).    

 

Vidare framkommer skollagen (2010:800) med bestämmelser hur verksamheten ska utformas, dessa 
uttrycks på följande sätt: 

 

Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och  de 
mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
 människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor (Skollagen kap 1, paragraf  5). 

 

Att aktivt arbeta för dessa aspekter, där alla människor ses som lika mycket värda, framhålls i skollagen 
(2010:800) som en skyldighet för alla som är verksamma inom skolan. Även att aktivt motverka 
kränkande behandling är ett måste för alla verksamma inom skolans område (Skollagen kap 1, paragraf  
5). 

 

Skolans värdegrund och uppdrag 

Dessa förordningar som skollagen (2010:800) presenterar, där både syftet med undervisningen samt 
utformningen av undervisningen ska vila på demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna 
görs även tydliga i skolans läroplan. Att skolan ska vila på demokratins grund är ett grundläggande 
värde för utbildningsväsendet. Detta framkommer i skolans läroplan, som hänvisar till att skollagens 
(2010:800) regleringar ska vara grundläggande i skolan som praxis (Skolverket 2011, s.7). Vidare 
framkommer det i skolans styrdokument att undervisningen ska bidra till att fostra elever till att 
utveckla egenskaper där rättskänsla, tolerans, generositet och ansvarstagande infinner sig. Detta för att 
eleverna aktivt ska kunna delta i vårt demokratiska samhälle på bästa möjliga sätt (Skolverket 2011, s.7).  
Det är också av stor vikt att all form av kränkande behandling och diskriminering aktivt ska motverkas. 
Att aktivt ta avstånd och motverka sådana aspekter ses som skyldigheter för alla som arbetar inom 
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skolans område (Skolverket 2011 s.8). Detta har även gjorts tydligt av skollagen (2010:800). 
 

 
I skolans läroplan framgår det att skolan inte nöjer sig med att endast samtala om demokratiska 
värderingar, utan skolan måste ge eleverna möjligheter till att i praktiken öva på att få agera 
demokratiskt. Undervisningen måste därför bygga på demokratiska arbetsmetoder, där elever ges 
möjlighet till att utveckla ett personligt ansvar. Genom att eleverna får vara delaktiga i planeringen av 
undervisningen, där den enskilda eleven får möjlighet till att själv kunna välja bland specifika alternativ, 
utvecklas förmågan till eget ansvar hos eleven. Detta är viktiga egenskaper för att aktivt kunna agera i 
vårt demokratiska samhälle (Skolverket 2011 s.8). Läroplanen uttrycker ett av skolans uppdrag på 
följande sätt: 
 

 Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att 
 därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer beständiga 
 kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver (skolverket 2011 s.9). 

 

Att skolans värdegrund och uppdrag ska vila på demokratiska värderingar görs härmed tydligt. Vidare 
framgår skolans läroplan med att förklara att eleverna ska göras delaktiga genom att få möjligheten till 
självständigt arbete, där eget initiativ ses som en viktig del (Skolverket 2011 s.9). Skolans läroplan anger 
att undervisningen ska bygga på vissa övergripande perspektiv. Historiskt perspektiv syftar till att eleven 
utvecklar förståelse för dåtid, nutid samt framtid. Detta för att kunna fatta relevanta beslut och förstå 
konsekvenserna för dessa. Miljöperspektiv innebär att eleven får utveckla kunskaper om att ta ansvar 
över sin närmiljö samt i ett globalt perspektiv. Internationellt perspektiv syftar till att eleven skapar 
förståelse för sitt liv i ett globalt perspektiv, där internationella samarbeten ses som viktiga aspekter för 
eleven att utveckla kunskap om. Slutligen nämner skolans läroplan det etiska perspektivet som innebär 
att skolan ska arbeta för att eleven utvecklar förmågan till personliga ställningstaganden (Skolverket 
2011 s.9). Att trygghet är en central del i skolans miljö görs också tydligt. Skolans läroplan menar att 
skolan ska vara en levande arena som signalerar trygghet, vilja och lust till lärandet (skolverket 2011 
s.10). 

 

Övergripande mål och riktlinjer 

Skolans läroplan uttrycker att skolan har som mål att den enskilda eleven utvecklar förmågan att ta 
etiska ställningstaganden, som grundar sig i demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Vidare 
beskrivs att alla som är verksamma inom skolans område har som riktlinje att arbeta mot ett 
demokratiskt förhållningssätt. Demokratin ska ligga som en grund för det vardagliga arbetet. Att även 
förmedla samhällets värdegrund ses som en viktig del i lärarens profession. Genom diskussion och 
samtal ska läraren utveckla elevens förståelse för vilka konsekvenser det personliga handlandet kan 
innebära (skolverket 2011 s.12). 

 

Skolan har även till ansvar att eleverna uppnått vissa mål innan slutförd grundskola. Ur ett demokratiskt 
perspektiv framgår följande mål:  

 

Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin  egen 
förmåga [samt] Kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter 
grundade på kunskaper och etiska överväganden samt (Skolverket 2011 s.13). 

 

Dessa mål grundar sig i att skolan förmedlat kunskaper om samhällets värderingar, de mänskliga 
rättigheterna samt demokratiska värderingar som gäller för både skola och samhälle. Detta är också ett 
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mål som skolans läroplan anger att eleverna ska fått kunskap om innan grundskolans slut (Skolverket 
2011 s.14). Även eleverna ställs det krav på, skolans läroplan anger att eleverna har ett ansvar till att 
agera demokratiskt där delaktighet är en central del. Vidare anger skolans läroplan att eleverna alltid ska 
erbjudas delaktighet i frågor som berör eleven i dess skolvardag. Skolans läroplan anger också att 
strukturen för elevens delaktighet ska anpassas efter elevens ålder och mognad.  (Skolverket 2011 s.15). 

 

Kursplan för de samhällsorienterande ämnen 

I samhällsvetenskapens ämnesinnehåll finner vi återigen att skolans läroplan framhåller 
demokratiuppdraget. Detta görs synligt genom att syftet med den samhällsvetenskapliga 
undervisningen är att eleverna ska utveckla god kännedom om demokratin och dess arbetssätt. Att 
undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för olika samhällsfrågor är också en aspekt 
som samhällsundervisningen syftar till. Detta för att eleven kritiskt ska kunna granska olika strukturer i 
samhället. Genom att eleverna ges möjlighet till att ta olika ställningstaganden i olika situationer, 
stimuleras eleven till att aktivt engagera sig i samhällsfrågor (Skolverket 2011 s.199). Undervisningen ska 
bidra till att eleverna genom samhällsundervisningen ska utveckla förmågan att:  

 

 Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och 
 beslutsprocesser (Skolverket 2011 s.200). 

 

Det centrala innehåll som skolans läroplan anger för de samhällsorienterade ämnen för årskurs 1-3, 
syftar till att eleven får ta del av normer och regler som gäller för elevens närmiljö. Vidare anges att 
undervisningen ska bidra till att eleven får ta del av de mänskliga rättigheterna, där barnets rättigheter är 
en viktig del. Att eleverna har kunskap om deras rättigheter, gällande FN:s barnkonvention ses här som 
en central del i elevernas undervisning. Att öva på att agera demokratiskt görs sig också synligt i 
samhällsundervisningens centrala innehåll. Där framgår att eleven ska ges möjlighet att få ta del av 
möten, både hur de organiseras och genomförs (skolverket 2011 s.201). 

  

Metod 

Denna studie är en systematisk litteraturstudie där fokus ligger på tidigare forskning. Att systematiskt 
söka och kritiskt granska litteratur är grundläggande aspekter för en litteraturstudie (Forsberg och 
Wengström 2008 s.34). För att möjliggöra detta har urvalet begränsats genom att kategorisera tidigare 
forskning. Sökningen på tidigare forskning har genomförts via manuell sökning samt datainsamling. 
Sökningen grundar sig i tre centrala begrepp som syftar till studiens innehåll. Tidigare forskning som 
framkom genom sökningarna har studerats och beroende på forskningens relevans har litteraturen 
analyserats vidare. 

 

Design och Urval 

Vid datainsamlingen inför denna litteraturstudie har urvalet begränsats genom att kategorisera tidigare 
forskning. Detta gjordes genom att gruppera centrala begrepp som är relevanta för denna studie. 
Johansson och Svedner (2010 s.61) anger att en systematisk kategorisering där nyckelord för studien 
kategoriseras är nödvändigt för att studien ska blir relevant. Kategoriseringar som kretsar kring flera 
olika begrepp bidrar till att studien förlorar sammanhang (Johansson och Svedner 2010 s.61). 
Kategoriseringen för denna studie grundar sig i olika forskares resultat. Larsen (2007 s.26) diskuterar 
begreppet reliabilitet som syftar till att forskningen skall vara pålitlig. Ett sätt att skapa ett sådant 
forskningsresultat är att studerar vad flera forskare anser om ett och samma fenomen (Larsen 2007 
s.41).   
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Att förhålla mig objektiv i denna studie är en riktlinje. Larsen (2007 s.15) beskriver att full objektivitet är 
ett ouppnåeligt mål. Detta eftersom vi alla har olika erfarenheter eller synsätt med i våra ryggsäckar 
vilka är omöjliga att helt förbise, även när vi forskar. Larsen (2007 s.15) påpekar att det ändå är bra att 
ha som ideal, något att sträva efter. I huvudsak betyder detta för min studie att jag inte kommer lägga in 
några egna värderingar eller personliga åsikter. Vidare kommer jag endast använda mig av forskning där 
noga etiska överväganden gjorts av forskaren (Forsberg & Wengström 2008).  

 

Datainsamlingsmetod och manuell sökning  

För att hitta relevant forskning för denna studie har metoden textanalys använts. Detta innebär att 
tidigare forskning som har anknytning till studiens syfte undersöks (Johansson och Svedner 2010 s.49). 
Då syftet med denna studie är att undersöka vad forskarna anger om skolans demokratiuppdrag, 
kommer tidigare forskning inom detta område att undersökas. Därmed kommer en komparativ 
undersökning att användas. Detta innebär att flera olika forskningar studeras och sedan jämförs mellan 
varandra (Johansson och Svedner 2010 s.50). Detta för att studien inte endast ska fokusera på vad 
någon enstaka forskning kommit fram till, utan att kunna finna ut skillnader och likheter med flera 
forskningsstudier som är relevanta inom området för studien (Johansson och Svedner 2010 s.50). Vi 
kan då säga att denna studie genom mina metodval har en hög reliabilitet. 

 

För att finna tidigare forskning som är relevant för denna studie har datainsamlingsmetod används. 
Sökningar har genomförts på databasen LIBRIS, som är en söktjänst som ger träffar på bland annat 
böcker, tidskrifter och artiklar från svenska universitets-, högskole- och forskningsbibliotek. Sökningar 
har även gjorts på databasen Google Scholar. Användningen av denna databas syftar till att hitta 
vetenskapligt granskade avhandlingar eller olika skrifter. Dessa två databaser hittades genom 
rekommendationer på Högskolan Dalarnas bibliotek. 

 

För att hitta tidigare forskning som vilar på vetenskap och som är relevanta för syftet med denna studie 
har centrala begrepp använts i sökningen. Nyckelordet för denna studie är skolans demokratiuppdrag, 
vilket är ett brett begrepp. Sökningen på tidigare forskning har därför kategoriserats till olika 
huvudrubriker. Detta för att kunna jämföra tidigare forskares resultat med varandra och på så sätt få en 
god reliabilitet i forskningen (Larsen 2007 s.42). Tanken var att de två centrala begreppen, elevers 
delaktighet i skolan och skolans demokratiuppdrag skulle användas i sökningen. Detta för att dessa begrepp 
svarar på syftet med denna litteraturstudie. Under sökningens gång upptäcktes att det fanns begränsat 
med litteratur. Därför valdes även begreppet elevers inflytande i skolan som ett sökalternativ, för att finna 
mer forskning inom detta område.  

 

Sökningen på LIBRIS med begreppet elevers delaktighet i skolan gav noll träffar, lika så gav sökningen 
med begreppet skolans demokratiuppdrag inga träffar. Sökningen på begreppet elevers inflytande i skolan gav 
sju stycken träffar. En av dessa var en artikel medan de andra sex var böcker. Artikeln gick att fjärrlåna, 
men på grund av tidsbrist avstods detta samt att det inte gick att få någon förförståelse för artikelns 
innehåll.  

 

Vid sökningen på Google Scholar med begreppet elevers delaktighet i skolan, framkom 15 400 antal träffar. 
Då denna databas tar fram både böcker, texter och examensuppsatser blev omfattningen väldigt stor. 
Många av träffarna syftade även till de äldre skolåren, särskolan eller annan typ av inriktning som inte 
stod i fokus för denna studie. På grund av tidmässiga skäl lades fokus på de 100 första träffarna. De 100 
stycken titlarna granskades och åtta stycken texter valdes ut för att betraktas vidare, där syfte och 
frågeställningar lästes igenom. Svarade forskningens syfte och frågeställningar till syftet för denna 
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litteraturstudie lästes forskningen i fulltext. Av de åtta stycken texterna som granskades, valdes tre 
stycken ut för att läsas i fulltext. Vid sökning på begreppet skolans demokratiuppdrag framkom 529 antal 
träffar. Även här lades fokus på de 100 första titlarna. De titlar som jag ansåg relevanta för denna 
litteraturstudie var 11 stycken som granskades vidare, där syftet och frågeställningarna lästes. Därefter 
valdes en text som ansågs relevanta för denna studie att läsas i fulltext. Vid sökning på begreppet elevers 
inflytande i skolan fanns 14 600 antal träffar. De 100 första titlarna granskades även här. Sedan valdes 13 
stycken ut för att granskas vidare där syfte och frågeställningar stod i fokus. Den litteratur som svarade 
mot studiens syfte lästes i fulltext, i detta fall två stycken texter. 

 

Sammantaget lästes sex stycken texter från dataanalysen i fulltext. Litteratur som av olika anledningar 
inte var relevanta för studien valdes bort. Tre texter behölls av dessa och då litteraturen lästes i fulltext 
var det vissa delar av den valda litteraturen som av olika anledningar inte var relevanta. Dessa orsaker 
var att forskningen inriktats mot ungdomar och att forskningen vilade på en grund där den tidigare 
läroplanen stod i fokus. I dessa fall har icke relevanta delar valts bort medan mer relevanta delar av 
samma litteratur har behållits. 

 

Denna studie grundar sig även på manuell sökning. Då det fanns begränsat utbud av litteratur som 
ansågs relevant för syftet med denna litteraturstudie, granskades den relevanta litteraturens referenslista 
som framkommit genom datainsamlingen. Genom detta framkom ett större utbud av tidigare forskning 
som används i denna studie. Litteratur skriven tidigare än år 2000 har medvetet valts bort. Detta för att 
denna litteraturstudie ska anses så aktuell som möjligt. Dock har litteratur som är skrivna före år 2011 
och den nya läroplanens införande granskats ordentligt. Detta för att denna litteraturstudie grundar sig i 
skolans styrdokument, där skolans läroplan från år 2011 står i fokus. Genom den manuella sökningen 
hittades tre texter som alla granskades via syftet och frågeställningarna. Två av dessa texter svarade mot 
denna litteraturstudie och lästes därefter i fulltext. Dessa två texter behölls sedan och används i denna 
studie. Genom detta har datainsamlingen blivit mer omfattande vilket endast är till fördel då det finns 
begränsad data som syftar till denna studie. Datainsamlingen har varit givande som insamlingsmetod i 
denna litteraturstudie.  

 

Texter som valdes för analysen och en kort beskrivning om vad de handlar om 

Slutligen användes fem texter från tidigare forskning som denna litteraturstudie grundar sig på:  

Helena Elvstrand, Delaktighet i skolans vardagsarbete från 2009.  

Margareta Bergström och Inger Holm, Den svårfångade delaktigheten i skolan – ett ungdomsperspektiv på hinder 
och möjligheter, från 2005.  

 Lars Person, Pedagogerna och demokratin - en rättssociologisk studie av pedagogers arbete med demokratiutveckling i 
förskola och skola, från år 2010.  

Mats Danell, På tal om elevinflytande – Hur skolans praktik formas i pedagogers samtal, från år 2006. 

Gert Biesta, ”Demokrati – ett problem för utbildning eller ett utbildningsproblem?” I utbildning och 
demokrati 2003, vol.12, Nr 1, från år 2003.  

 

Helena Elvstrands avhandling och studie Delaktighet i skolans vardagsarbete från 2009. Denna studie syftar 
till att förstå hur delaktighet kan komma till uttryck i skolans vardagliga arbete. Frågeställningar för 
denna avhandling ser ut som följande:  

Hur görs delaktighet i skolans vardagspraktik?  

Vad vill elever ha inflytande över och vilka hinder och möjligheter finns?  
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Vilka är elevers erfarenheter av delaktighet? 

Elvstrand använder sig av ett metodologiskt arbetssätt, där Grounded Theory Method (GTM) och Etnografi 
har använts. GTM har under avhandlingens gång varit en metodologisk grund för hela studien. Att 
arbeta utifrån en etnografisk metod var i denna studie en effektiv metod. Elvstrand anger att etnografin 
var lämplig för att kunna ge svar på frågeställningarna om barns delaktighet. Skolan som Elvstrand 
valde att göra forskningen på utmärktes i tre punkter. Att skolan arbetade mycket med 
delaktighetsfrågor, att rektorn var positiv till studien samt att klassen var en heterogen grupp, både 
sociokulturellt och etnisk härkomst. Datainsamlingen har skett via fältanteckningar, intervjuer och 
informella samtal, barns teckningar och Helene-böcker (anteckningsböcker med plats för att rita, där 
eleverna fritt fick skriva utifrån egna valda ämnen). Litteratur på tidigare forskning har eftersökts 
parallellt med datainsamlingen och analysen, precis som metoden GTM förespråkar.  

 

En annan avhandling som studerats i denna litteraturstudie är Den svårfångade delaktigheten i skolan – ett 
ungdomsperspektiv på hinder och möjligheter, skriven av Margareta Bergström och Inger Holm, år 2005. 
Denna studie syftar till att urskilja, beskriva och utvärdera skolan som arena för delaktighet. Denna 
avhandling utspelar sig på en skola, där 52 elever från fyra olika klasser har studerats. Författarna har 
arbetat parallellt med empiri och teori. En kvalitativ analys har används för att hantera intervjuerna, 
dokumenten samt det etnografiska materialet. Bergström och Holm har även dem varit inspirerade av 
Grounded Theory Method (GTM) i sin avhandling. Vidare har författarna använt sig av en diskursteoretisk 
ram. Detta för att värdera olika bilder av delaktighet som framkommer exempelvis via styrdokument, 
intervjuer och andra dokument. Forskarna har varit noga med att iaktta etiska aspekter. Att namnet på 
skolan är påhittat, att både elever och föräldrar fått information samt godkänt deltagande av studien är 
aspekter som tagits på fullt allvar av forskarna. Detta för att ingen individ ska kunna identifieras.  

 

Lars Persons avhandling från år 2010, Pedagogerna och demokratin – en rättssociologisk studie av pedagogers arbete 
med demokratiutveckling i förskola och skola, har också studerats i denna litteraturstudie. Syftet med denna 
avhandling var att studera lärarnas villkor att undervisa med demokratiuppdraget som grund. Att även 
studera olika professionella gruppers handlingsutrymme är något som Person anger som syfte för 
denna avhandling. Frågeställningar för denna studie ser ut som följande: 

Hur hanterar pedagoger demokratiuppdraget? 

Hur påverkas pedagoger av den sociala och samhälleliga omgivningen? 

Denna avhandling grundar sig i ett kommunalt demokratiprojekt. Lärarna som studeras i denna studie 
är deltagare i detta kommunala projekt där också Person är både projektkoordinator och forskare. 
Viktigt att påpeka att dessa lärare i projektet har ett stort engagemang för demokratiska frågor och kan 
därför inte svara för alla verksamma lärare. Lärarna hade olika utbildningar med olika lång 
yrkeserfarenhet och arbetade på förskolor, grundskolor, fritidshem och gymnasium. Person har använt 
sig av kvalitativa metoder, där intervjuer med lärare gjorts både enskilt och i grupp om fyra till sex 
deltagare. Lärarnas egna dokumentationer för detta projekt samt kompletterande material, så som 
kvalitetsredovisningar, har också studerats. 

 

Mats Danells avhandling från 2006, På tal om elevinflytande – Hur skolans praktik formas i pedagogers samtal, 
har studerats i denna litteraturstudie. Syftet med denna avhandling var att skapa en förståelse för hur 
elevinflytande skapas och diskuteras vid kollegiesamtal. Frågeställningarna för denna studie var: 

Hur samtalar arbetslaget som prioriterat frågan om elevinflytande?     

Hur framträder processen med att konstruera elevinflytande? 

Hur verkar pedagogernas tal i processen med att konstruera elevinflytande? 
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Hur bidrar kollegiesamtalet med att förverkliga läroplanens intentioner? 

Hur formas elevinflytande genom kollegiesamtalet?  

Danell har utgått från en kvalitativ metod där fokus har legat på att genomföra ljudupptagningar av 
kollegiesamtal som sedan transkriberats. Urvalet gjordes utifrån olika kategorier, där pedagogerna 
arbetade mot skolans mål med elevinflytande samt att de pågick eller var planerat att samtala om elevers 
möjlighet till inflytande. Pedagogerna skulle även ha viljan och motivationen till att utveckla elevernas 
inflytande. Totalt observerades fem samtal med pedagogerna, där det ingick fritidspedagoger, 
förskolelärare, lågstadielärare samt årskurs 1 -7 lärare.  

 

En artikel som också studerats för denna litteraturstudie är Gert Biestas text ”Demokrati – ett problem 
för utbildning eller ett utbildningsproblem? Ur tidskriften utbildning och demokrati 2003, vol.12, Nr 1, från 
år 2003. Biesta fokuserar på att förstå relationen mellan utbildningen och demokratin. Detta för att 
demokratin ofta uppfattas som ett problem för utbildningen, där utbildningen ska ta ansvar för 
problemen som uppstår med undervisning av demokrati. Istället förklarar Biesta, att demokratin i sig 
själv kan förstås som ett utbildningsproblem. Detta för att få en mer realistiskt syn på hur utbildningen 
kan förmedla demokratin.  

 

Databearbetning 

Texterna som lästes i fulltext markerades utifrån intressanta delar som syftade till denna litteraturstudies 
frågeställningar. De texter som valdes bort i detta skede svarade inte till frågeställningarna för denna 
studie. Texterna markerades och kategoriserades utifrån frågeställningarna. Detta för att få en överblick 
om den valda litteraturen svarade mot alla frågeställningarna. Därefter bearbetades en text i taget, där 
fokus var att presentera avhandlingens resultat. Eftersom texterna redan hade markerats och 
kategoriserats efter frågeställningarna, redovisades resultatet under lämplig frågeställning. Dock 
ändrades vissa av kategoriseringarna under processens gång, då det upptäcktes att resultatet lämpade sig 
bättre under en annan frågeställning. Vissa delar som markerats i texten valdes också bort, då det 
förekom mycket upprepning från samma forskare samt att relevansen med de andra avhandlingarna 
skulle vara aktuell. Då alla texters resultat redovisats väntade diskussionen. För att diskussionen skulle 
bli så relevant som möjligt granskades innehållet under resultatet, där sedan liknelser och skillnader 
markerades utifrån olika färger. Detta för att inte gå miste om viktiga diskussionsunderlag. 
Diskussionen kategoriserades sedan efter olika rubriker som resultatet grundar sig på. Detta för att 
läsaren ska få en tydlig bild om vad tidigare forskning angett.  

 

Resultat 

Här nedan redogör resultatet av denna litteraturstudie under olika rubriker som konstruerats utifrån 
frågeställningarna för studien.  

 

 

Olika aspekter av demokratiuppdraget 

Att eleverna ska ges möjlighet till att agera demokratiskt i skolans verksamhet är något som skolans 
styrdokument och FN:s barnkonvention anger. Detta har vi tidigare diskuterat. Elvstrand (2009 s.2) 
uttrycker i sin avhandling att skolan länge har haft som mål att undervisningen ska förmedla demokrati, 
både praktiskt och teoretiskt. Detta menar Elvstrand (2009 s.2) stöds i skolans styrdokument. Elvstrand 
(2009 s.206) anger att intresset kring barns förmåga till delaktighet idag har ökat. Vi kan idag finna en 
god variation på litteratur som förespråkar barns delaktighet. Dock finns det lite forskning som visar på 
hur delaktigheten kan bli synlig samt vilken påverkan den har. Elvstrand (2009 s.206) hänvisar till den 
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brittiska forskaren Davies, som anger att det inte finns någon systematisk forskning på demokrati i 
skolan. Den kunskap och forskning som vi kan ta del av idag grundar sig enbart på några enstaka 
fallstudier. Detta bekräftas även av ytterligare forskare som Elvstrand (2009 s.206) refererar till. Vi kan 
idag finna gott om texter som visar kraven på demokrati i skolan, men forskning som visar på hur det 
gått till i praktiken är mer sällsynt.   

 

Diskussionen om att det finns lite forskning kring barns delaktighet i skolan presenterar även 
Bergström och Holm (2005 s.19). Forskarna menar att de studier som gjorts i skolan ofta syftar till att 
se lärarens undervisning istället för att fokusera på elevers delaktighet i skolundervisningen. Bergström 
och Holm (2005 s.19) fortsätter med att referera till två forskare från USA, Frederick Erickson och 
Jeffery Shulz, som studerat barns perspektiv i skolan. Dessa två amerikanska forskare menar också att 
det finns få undersökningar som studerat elevens syn på skolan. Vidare förklarar de amerikanska 
forskarna att studier som syftar till elevernas perspektiv på skolan skulle bli väldigt omfattande och 
kostsamma att utföra. Bergström och Holm (2005 s.19) menar att svårigheterna till att forska kring 
elevernas syn grundar sig i att elevernas berättelser inte har likvärdig trovärdighet som de vuxnas. 
Därmed kräver en sådan undersökning mer omfattande metoder (Bergström och Holm 2005 s.19).  

 

Bergström och Holm (2005 s.5) fortsätter med att diskutera hur vi kan se på demokratin. Forskarna 
refererar i sin avhandling att demokratin ses som en livsstil, där alla människors lika värde bildar 
demokratins grundsyn. Alla människors kunskaper, erfarenheter och åsikter är nödvändiga för att en 
likvärdighet ska bli möjligt i demokratin. Vidare uttrycker Bergström och Holm (2005 s.6) att 
demokratin kan ses som en process där delaktighet är ett nyckelbegrepp. Känslan av delaktighet är en 
påföljd av egna och andra människors insatser till delaktighet. Likaså blir känslan av brist på delaktighet 
konsekvenser av egna och andra människors insatser till att skapa delaktighet. På så vis kan vi se 
delaktighet som en ömsesidighet.  

 

Bergström och Holm (2005 s.6) redogör för en figur som demokratiutredningen framtagit för att belysa 
demokratins ömsesidighet. 

 

 

 

 

 

 

Delaktighet kan i skolans värld ses som en möjlighet för eleverna att få vara med. Där öppenhet och 
insyn bidrar till att eleverna får veta vad som planeras och pågår i skolan. Politisk jämlikhet syftar till att 
elevernas tankar och åsikter blir tagna på allvar, där vuxna lyssnar och ger eleverna möjligheten att få en 
deltagande roll i undervisningen. Genom att eleverna inbjuds till ett meningsfullt deltagande i 
undervisningen, skapas delaktighet. Viktiga aspekter som Bergström och Holm (2005 s.6) anger med 
denna modell, är att då skolan präglas av maktskillnader är det svårt att nå en jämlik demokrati. 
Maktskillnader finns både mellan vuxna och elever samt elever emellan. Detta innebär att värderingar 
och attityder präglar delaktigheten. 

 

Person (2010 s.14) menar att demokratin ska ses som ett skydd för alla invånare och en möjlighet för 
individen att utvecklas till en enskild unik individ. För att uppnå de krav som ställs i styrdokumenten 
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krävs ett professionellt handlade av lärare, där ett aktivt agerande ligger som grund. Person (2010 s. 35) 
menar också att vi idag inte kan förutspå hur demokratin kommer till uttryck i framtiden, men att 
utbildningen av eleverna idag kommer att påverka hur demokratin framställs i framtiden. 

 

Person (2010 s.111) presenterar i sin undersökning olika faktorer som lärarna ansåg sig behöva förbättra 
för en mer effektiv undervisning av demokratiuppdraget. Lärarna menade på att de behövde bli bättre 
på att se eleven, bli mer medveten om demokratifrågor, skapa fler tillfällen för diskussion mellan 
personalen och skapa aktiva grupper för samarbeten, där utveckling står i fokus. Resultatet i Persons 
(2010 s.120) studie visade även att lärarna ansåg relationen som en viktig del i undervisningen och att 
ansvaret för relationsarbetet låg hos dem själva. På så vis ansåg lärarna att de behövde blir bättre på att 
kritiskt granska sin professionalitet. Person (2010 s.121) menar att demokratiuppdraget skulle utvecklas 
mera genom att lärarna samarbetade med varandra. Genom att diskutera med andra lärare om 
demokratin, skulle synen kring demokratiska frågor kunna utvecklas. Vidare skulle lärarna tillsammans 
kunna belysa vissa förhållningssätt kring demokratin, där också aktuella normer ifrågasattes. Person 
(2010 s.155) anger att lärare som reflekterar över sin undervisning, där fokus ligger i hur eleverna 
uppfattar läromomenten utvecklar viktiga verktyg i sin fortsatta undervisning.   

 

Att demokratiuppdraget kräver professionella lärare har Person (2010 s.163) förtydligat. Detta innebär 
att läraren klarar av att hantera olika moraliska situationer där det inte går att läsa sig till svaren. Genom 
lärarens yrkesroll framkommer en viss makt som läraren på ett moraliskt vis måste klara av att hantera 
för fortsatt förtroende från elever, föräldrar och kollegor. Detta moraliska förhållningssätt utvecklas då 
läraren möter andra med en demokratisk anda, där ömsesidighet är en viktig del.  

 

Danell (2006 s.1) anger i sin forskningsstudie att det idag är lärarens uppgift att både organisera och 
leda eleverna i undervisningen, samtidigt som eleverna ska fostras till demokratiska medborgare. Att 
skolan har en viktig uppgift i samhället blir här tydligt. Skolans arbete med att fostra eleverna till 
demokratiska medborgare är något som kommer avspegla samhällets utveckling. Om demokratin 
uppfattas fel hos eleverna eller inte praktiseras, riskerar demokratin att bli försvagat i framtiden (Danell 
2006 s.2). Att elever ska ges möjlighet till delaktighet i skolan är därför väldigt viktigt. Därmed har den 
professionella läraren en viktig roll, både när det gäller planerandet av undervisningen samt valet av 
undervisningsmetoder.  

 

Forskaren Biesta (2003 s. 61) redogör i sin artikel för hur demokratin i relation till utbildningen ofta 
uppfattas. Forskaren menar att relationen ofta förstås genom att utbildningen ska fostra eleverna till 
demokratiska medborgare. Med denna förståelse blir utbildningens uppgift att undervisa om demokrati 
och demokratiska metoder. Detta innebär att utbildningen ska syfta till att demokratin finns som 
kunskapsinnehåll, att eleverna får ta del av demokratin i praktiken samt att demokratins grundläggande 
värden förs över till eleverna. Att detta är viktiga uppgifter för skolan råder det ingen tvekan om, menar 
Biesta (2003 s.62). Diskussionen om hur skolorna bör arbeta med demokratin blir därmed viktig. 
Forskaren menar att det under senare tid debatterats om skolorna aktivt ska verka för demokratin eller 
om demokratin ska ses som ett kunskapsinnehåll. I denna problematik om hur demokratin i 
utbildningen bör se ut, borde skolorna akta sig för att eleverna ska uppfatta demokratin som negativ, 
menar Biesta (2003 s.62). Om skolan bedrivs på ett odemokratiskt förhållningssätt, trots att skolans 
styrdokument förespråkar ett demokratiskt förhållningssätt, bidrar det till en negativ demokratisyn för 
eleverna. För att förhindra detta mönster menar Biesta (2003 s.62) att skolan bör utbilda demokrati 
genom demokrati, där demokratiska utbildningsformer används i skolorna. Detta kräver ett noga 
kvalitetsarbete av skolan, där fokus på att skolan bibehåller sina demokratiska arbetssätt genomförs. 
Vidare menar Biesta (2003 s. 63) att den effektivaste metoden för att bli en demokratisk medborgare är 
att delta i demokratiska situationer. Detta innebär både inom skolans område samt i det övriga 



16 

 

samhället. På så vis är det inte endast skolans uppgift att fostra demokratiska medborgare, utan det är 
även hela samhällets ansvar.  

 

Sammanfattning 

Skolans demokratiuppdrag är ett begrepp som kan uppfattas olika från olika forskare. Vi har tagit del av 
Bergström och Holms (2005 s.6) tankar om att demokratin ses som en process där delaktighet är en 
central aspekt. Person (2010 s.14) menar att demokratin ska ses som en möjlighet för den enskilda 
individen att utvecklas. Biesta (2003 s.61) i sin tur menar att demokratin ska finnas i skolans 
kunskapsinnehåll, där eleverna ska möta demokratin både praktiskt och i teorin. Elvstrand (2009 s.206) 
menar att det är skolans uppgift att fostra demokratiska medborgare och tar stöd i skolans 
styrdokument. Att det finns lite forskning på hur demokratiuppdraget kan komma till uttryck i 
praktiken, framkommer via flera olika forskare. Detta trots att alla forskare är överens om att skolan har 
en oerhört viktig uppgift, att fostra demokratiska medborgare. 

 

Vikten av elevers delaktighet  

Elvstrand (2009 s.213) menar att ett dominerande resultat i svensk forskning visar att elevers delaktighet 
i skolan idag är begränsad. Vidare framkommer svårigheter med att studera delaktighet hos elever i 
skolan. Detta för att delaktigheten är svår att se samt att det är enklare att studera situationer där 
delaktighet inte praktiseras. Samtidigt framkommer studier som visar att då elever ges möjlighet till att 
agera delaktigt i sin skolmiljö, kommer med aktiva förslag på förbättringar som rör deras skolmiljö 
(Elvstrand 2009 s.214).  

 

Tidigare forskning visar att elever gärna vill vara en del av beslutsfattandet. Att få information och bli 
rådfrågade i aspekter som rör eleverna, är en önskvärd delaktighet som visar sig i Elvstrands (2009 
s.214) forskning. Eleverna framkom dock med att de inte ville stå själva i beslutsfattandet, utan att få 
stöd från vuxna i en sådan process (Elvstrand 2009 s.214). I studier som grundar sig på elevernas egna 
beskrivningar om hur de ser på delaktigheten i skolan framkommer olika aspekter. Elvstrand (2009 s. 
215) refererar till Mc Louglins forskning som visar att eleverna själva kan argumentera för mer 
delaktighet och på så vis bidra med viktig kunskap som läraren skulle få användning av. Elvstrand (2009 
s.215) refererar också till en studie av Aldersson som också grundar sig på elevernas egna tankar. I 
studien framgår att motivationen för skolans arbete skulle öka genom en större delaktighet. Genom att 
läraren och eleven tillsammans fattade beslut och löste problem, skulle eleverna bli mer aktiva och 
intresserade för skolarbetet. Vidare refererar Elvstrand (2009 s.215) till Aldersson som undersökte vad 
eleverna gillade minst med skolan. Studien visade att flest elever var missnöjda med lektioner och lärare. 
Båda dessa två aspekter grundar sig på vuxendominans. Vidare klargör denna studie att eleverna visar 
mest missnöje med aspekter som eleverna inte själva fick styra över i skolan (Elvstrand 2009 s.215). 

 

Utifrån Alderssons studie som Elvstrand (2009 s.215) refererade till, finner vi liknade resultat i en studie 
som fått namnet School Communities från USA. Denna undersökning visar att genomtänkta och 
medvetna synsätt hos pedagogen är viktiga faktorer som bidrar till elevens möjlighet till delaktighet. Att 
makten hos vuxna ses över är också en aspekt som är viktig för möjligheten till elevens delaktighet i 
skolan (Elvstrand 2009 s.216). Vidare anger Elvstrand (2009 s.217), som refererar till Aldersson, att 
skolan ofta har en ambition att arbeta mot ett demokratiskt förhållningssätt. Dock finns det olika 
faktorer som gör demokratiuppdraget svårarbetat. Att undervisningen präglas av framtidsorientering, 
där demokratin framställs som något abstrakt för eleverna är en faktor. Enligt Elvstrand (2009 s.217) 
som återger Alderssons studie, framgår att undervisningen ofta är teoretiskt lagt, där beskyddande 
rättigheter förespråkas och deltagande rättigheter kommer i skymundan. Detta innebär att eleverna inte 
får öva på att aktivt delta demokratiskt.  
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Även relationsskapandet i skolan är en aspekt som Elvstrand (2009 s.210) anger som en viktig del. 
Detta för att utveckla elevens möjlighet till att öva på att agera självständigt. Eftersom skolan är en 
vuxenkontrollerad miljö, bidrar gemenskapen med klasskompisar ett eget kontrollerat område. På så vis 
kan relationsskapandet ses som en viktig del i elevers möjlighet till eget ansvar. Därför kan vi inte 
enbart se att delaktighet är något som endast sker mellan lärare och elev. Detta menar Elvstrand (2009 
s.225) som fortsätter att förklara att det är viktigt att se relationerna mellan eleverna också. Vidare 
hänvisar Elvstrand (2009 s.225) till Tholanders studie, där grupparbetet studerades. Genom att 
grupparbete är en demokratisk arbetsmetod och att lärarna ofta lämnar eleverna själva i gruppen, krävs 
samarbete. Studien visar, genom detta att eleverna utövar demokrati. Detta innebär att vi inte endast 
kan tänka att demokrati är något som sker mellan lärare och elev. Utan att demokrati sker även mellan 
elev och elev, därmed är relationen mellan eleverna nog så viktig. Detta visar Tholanders studie som 
Elvstrand (2009 s.226) anger.  

 

Bergström och Holm (2005 s.20) refererar i sin avhandling till den amerikanske forskaren Robert Harts 
som studerat barns delaktighet. Hart framkommer med en modell, kallad delaktighetsstege som syftar 
till att förklara olika grader av barns delaktighet. Hart menar att ett gemensamt beslutsfattande, där barn 
och vuxna tillsammans fattar beslut är det bästa ur ett barnperspektiv. På så vis blir barnen delaktiga i 
alla typer av frågor och barnen behöver inte stå utelämnande i att själv fatta beslut. Genom detta når vi 
det högsta steget på Harts delaktighetsstege (Bergström och Holm 2005 s.20).  

 

Person (2010 s.47) menar att demokratiuppdraget kan komma till uttryck via fyra olika delar: 
värdedimensionen, kunskapsdimensionen, kompetensdimensionen och kränkningsdimensionen. Lärarna som deltagit 
i studien menar att kunskapsdimensionen är den del som är enklast att nå av dessa fyra. Detta för att de 
andra tre delarna är svårare att nå då demokratiska värderingar och demokratiska arbetssätt kräver mer 
fördjupad kunskap kring demokratiska processer. Vidare visade undersökningen att lärarnas syn på 
demokratiuppdraget ofta präglades av omgivningen och personliga åsikter kring samhällsutvecklingen 
(Person 2010 s.121).  

 

Omgivningen var också en aspekt som lärarna upplevde som påfrestande i arbetet med 
demokratiuppdraget. Person (2010 s.144) anger i resultatet att omgivningens syn på demokratiarbetet 
påverkade lärarnas möjlighet till att arbeta demokratiskt i undervisningen. Genom att omgivningen inte 
engagerade sig, där det förekom kollegor som uttryckte en negativitet och en skola som inte stöttade 
arbetet, blev demokratiuppdraget en kravfylld process. Vidare framkommer Person (2010 s.144) med att 
lärarna ansåg att demokratiuppdraget krävde hög kompetens, där brist på tid och resurser gjorde det 
svårt att upprätthålla ett gott förhållningssätt till demokratin i undervisningen. För att stödja lärarna i 
arbetet mot demokratiuppdraget, menar Person (2010 s.150) att både informella och formella samtal 
behövs. En central tanke i detta stöttningsarbete är organiserade gruppträffar på skolan där lärare ges 
möjlighet till diskussion.  

 

Att utöva demokrati i undervisningen handlar inte bara om lärarnas egen syn på demokratin, utan det 
handlar även om hur lärarna tillämpar demokratin i undervisningen. Persons (2010 s.147) studie visar 
att lärarna utgick från elevgruppens behov samt aktuella situationer från samhället när de planerade hur 
demokratin kunde komma till uttryck i undervisningen. Resultatet visade även att merparten av lärarna 
startade demokratiska utvecklingsprojekt som de använde sig av i undervisningen. Vidare visade 
undersökningen att demokratiuppdraget uppmärksammades mer då läraren gick ifrån den traditionella 
ämnesgrupperingen och använde sig av mer nytänkande undervisningsmetoder (Person 2010 s.158). 
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En viktig grundtanke för att kunna utveckla en demokratisk undervisning är ett professionellt 
förhållningssätt till demokratifrågor från läraren. Person (2010 s.152) problematiserar detta ytterligare 
genom att förklara att det är svårt att få elever till att våga stå för sina värderingar om inte läraren 
utvecklat denna kompetens. Därmed krävs det en god professionalitet hos läraren som klarar av att 
hantera demokratiska frågor. Person (2010 s.152) skriver vidare att vi idag vet att många elever inte 
anses ha någon större delaktighet över skolan. Det är därmed betydelsefullt att ordenliga dialoger 
upprättas mellan lärare och elever för att skapa möjlighet till diskussion och ömsesidighet. Genom att 
möta elever och lärare med en öppenhet, utvecklar läraren sin profession där också demokratin 
framställs på ett föredömligt vis.   

 

Danell (2006 s.87) presenterar i sin undersökning ett resultat som visar att verksamma lärare anser att 
vissa arbetsmoment i undervisningen erbjuder delaktighet. Detta kan exempelvis vara böcker där 
eleverna får skriva fritt i eller att eleverna själva får komma med förslag på vad de kan arbeta med när 
de obligatoriska uppgifterna är klara. Vidare framkommer att beroende på vilket ämne som undervisas, 
blir delaktigheten mer respektive mindre synlig. I ämnen så som matematik och svenska ges elever 
mindre möjlighet till delaktighet. Bild, idrott och musik är exempel på ämnen där eleven ges mer 
möjlighet till delaktighet i undervisningen. Danell (2006 s.87) förklarar vidare att de verksamma lärarna 
ansåg klassrådet och klassens timme var områden där eleven hade större delaktighet. Ofta kunde 
eleverna lämnas själva i aktiviteter så som klassens timme, där eleverna exempelvis kunde få förklara ett 
moment inför klasskamraterna.   

 

Vidare presenterar Danell (2006 s.88) att lärarna som deltog i studien själva ansåg att pedagoger som 
var verksamma i förskoleklass och på fritidshem erbjöd eleverna mer delaktighet. Lärarna var också väl 
medvetna om att de själva ofta ställer eleverna inför olika valalternativ, som de själva bestämt i förväg. 
Att det är lärarens uppgift att erbjuda möjlighet för eleven till delaktighet och att skapa tillfällen där 
eleven får öva på att vara delaktig var aspekter som alla lärare i studien var överens om. För att uppnå 
detta behöver läraren agera flexibelt i sin profession, där också öppenhet ses som en viktig egenskap. 
Detta menar Danell (2006 s.91) som förklarar vidare att läraren ska utveckla elevens förmåga till att vilja 
ta beslut. Därmed måste även läraren visa sitt engagemang för elevers delaktighet. Ett gott 
relationsarbete är också en aspekt som blir synlig i detta sammanhang. Att läraren och den enskilda 
eleven samt eleverna emellan utvecklar en god relation är viktigt då det gynnar elevens intresse för 
delaktighetsarbetet (Danell 2006 s.91). 

 

Att det är av stor vikt att skolan utbildar demokratiska medborgare har Biesta (2003 s.62) förtydligat. 
Hur detta ska gå till är en aspekt som kräver en vidare diskussion. Biesta (2003 s.62) menar att elever lär 
som bäst då de själva får delta i demokratiska processer. Det är därför viktigt att fundera på hur skolan 
organiseras. Att skolorna har styrdokument att följa är en viktig aspekt, men hur skolans organisation 
ser ut och genomförs måste också beaktas. Om skolan organiseras utifrån ett odemokratiskt 
förhållningssätt kommer elevernas syn på demokratin troligtvis bli negativ. För att undvika denna 
negativa syn skriver Biesta (2003 s.62) att många forskare förespråkar att demokratin kommer till 
uttryck genom olika demokratiska utbildningsformer. En viktig aspekt för att genomföra detta är 
ordentliga granskningar av skolans läromiljöer. Därmed menar Biesta (2003 s.63) att det bästa sättet för 
att eleverna ska utbildas till demokratiska medborgare är att eleverna ska få delta i demokratiska 
processer.  

 

Sammanfattning 

Att elever idag inte får någon större möjlighet till delaktighet i utformandet av undervisningen 
framkommer via Elvstrand (2009 s.213). Vidare anger Elvstrand (2009 s.214) att elever gärna vill vara 
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delaktiga i frågor som berör dem själva. Dock vill eleverna inte stå själva i beslutsfattandet. Detta 
stödjer också Bergström och Holm (2005 s.20) som menar att det bästa ur ett barnperspektiv är att 
elever och lärare fattar beslut tillsammans. Att lärare gärna vill att eleverna ska vara delaktiga i skolan 
menar Person (2010 s.144), som anger att omgivningen kan göra demokratiarbetet svårarbetat. Detta 
menar också Biesta (2003 s.63), som anger att demokratiarbetet är beroende av skolans lärmiljö. 
Ytterligare en faktor som påverkar demokratiuppdraget är lärarens profession. Detta menar både 
Person (2010 s.152) och Danell (2006 s.91).   

 

Elevers praktiserande av demokratiuppdraget 

I diskussionen om demokratiuppdraget framgår social delaktighet som en viktig aspekt. Elvstrand (2009 
s.207) menar att; att vara delaktig är att ingå i en gemenskap, vilket är en demokratisk rättighet. Att få 
känna sig socialt delaktig i skolan, bidrar till att eleverna känner sig inkluderade och som en del av 
skolan. Elvstrand (2009 s.207) redogör för Morrows studie som syftar till att förstå elevernas tankar 
kring delaktighet. Studien visar att eleverna känner otillhörighet i skolan då läraren bedriver en 
undervisning på ett odemokratiskt förhållningssätt. Att relationen med läraren är dålig samt att hur 
läraren väljer innehållet i undervisningen, är också faktorer som påverkar att eleven inte känner 
tillhörighet till skolan. Vidare refererar Elvstrand (2009 s.207) till ännu en forskning. Denna forskning 
är gjort av Davies, där syftet är att se vad delaktighet hos eleverna kan bidra till.  Resultatet av studien 
visar att då elever fick vara en del av demokratin utvecklades viktiga egenskaper, så som kamratskap och 
solidaritet. Detta visar vikten av vad social delaktighet bidrar till hos eleverna.    

 

Samspelet mellan lärare och elev är också en aspekt som påverkar elevens delaktighet. Elvstrand (2009 
s. 221) redogör för en undersökning som Devines gjort. Denna undersökning syftade till att studera 
elevernas position och lärares syn på eleverna för att se hur detta påverkade elevens delaktighet. Via 
intervjuer med lärare framkom att lärarna gärna ville stödja eleverna. Detta innebär att läraren ofta ser 
eleven som behövande istället för att se eleven utifrån de rättigheter som eleven har. Eleverna själva 
uttryckte att de ofta kände sig maktlösa och nedvärderade i skolan. Att elevers åsikter eller problem inte 
tas på allvar när lärarna fritt kan fatta beslut, var faktorer som framkom genom studien. Genom att 
lärarna ser eleverna som behövande, bidrar detta till att tillfällen för delaktighet minimeras, detta menar 
Elvstrand (2009 s.221) som hänvisar till Devines forskning.  

 

Elvstrand (2009 s.2) redogör i sin avhandling att det är vanligt förekommande att eleverna i dagens 
skola får vara delaktiga i små aspekter, så som vart de önskar åka på skolresa, men då det handlar om 
frågor som rör sig om kvalitén i skolan, erbjuds eleverna inte till att vara särskilt delaktiga. Elvstrand 
(2009 s.2) refererar till en statlig utredning, ungdomar och makt, där just detta fenomen kommer fram. 
Vanligtvis är elevråd ett medel för eleverna att få delaktighet i skolan. Elvstrand (2009 s .217) hänvisar 
till undersökningar genomförda i Storbritannien och Nordirland av Aldersson. Undersökningarna 
syftade till att förstå skolornas tankar kring elevråd. I undersökningen framkom att majoriteten av 
lärarna ansåg elevrådet som något krävande, istället för något som skulle kunna förbättra skolan. 
Samtidigt visade också undersökningen att det var avvikelser gällande att samtala om demokratin till att 
i praktiken inte leva upp till demokratiska värderingar. Elvstrand (2009 s.218) menar via Aldersson att 
elevråd som arrangeras på falska demokratiska grunder bidrar till eleverna förstår att deras delaktighet 
inte tas på allvar och börjar ifrågasätta demokratin. Denna undersökning stöds även av en svensk 
undersökning genomförd av Thornberg, denna hänvisar Elvstrand (2009 s.218) till. I undersökningen 
framkom att eleverna inte får fatta egna beslut på elevrådet, utan att beslutet redan är förutbestämda av 
lärarna. Eleverna leddes till att tycka en viss sak och elever som uttryckte annan åsikt nekades. Alltså 
utövade eleverna en konstlad demokrati.  
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Vi har tidigare redogjort för studier där det framgår att skolans verksamhet idag begränsar elevers 
delaktighet. Det framkommer dock studier som visar hur elever ges möjlighet till att få delaktighet i 
skolans vardag (Elvstrand 2009 s. 221). I en studie förmedlad av Devine som Elvstrand (2009 s.222) 
presenterar, framgår hur eleverna genom att förhandla och pruta med lärarna når delaktighet. Lärarna 
föreslog en rolig aktivitet efter ett arbetsmoment som för eleven uppfattats krävande. Eleven kunde då 
svara genom att utnyttja tiden, att arbeta långsamt var en ett sätt att visa motstånd. Eleverna kunde på 
så vis använda sig av tiden som makt. Studien visar vidare att eleverna ansåg rasten som en frihet, där 
lärarna inte kunde styra över eleverna. Även bänkläsning ansågs som ett friutrymme för eleverna.   

 

Bergström och Holm (2005 s. 150) menar att om de vuxna på skolan är bekanta med vilken makt de 
innesitter och hur de kan hantera denna makt, skulle bättre förutsättningar för delaktighet skapas. På så 
vis agerar de vuxna på ett sätt som informerar eleverna och skapar förutsättningar för alternativ där 
delaktighet i undervisningen står i fokus. Genom att eleverna får ta mer ansvar kommer även viljan att 
ta ansvar öka, vilket i sin tur leder till att handlingsutrymmena i skolan ökar. De positiva effekterna av 
demokratin som skapas genom elevers möjlighet till delaktighet, bidrar till att individen vill tillämpa 
demokratin även utanför skolan. Detta bidrar i sin tur att demokratiuppdraget blir enklare för skolorna 
att uppnå och något som eleverna i skolan väljer att tillkämpa (Bergström och Holm 2005 s.7).   

 

Danell (2006 s.112) problematiserar elevernas tankar om att de endast får bestämma över vissa 
alternativ. Dessa tankar som eleverna framkommer med, bekräftas även av lärarna i denna studie. Några 
lärare som deltagit i studien menar att eleverna oftast är nöjda med denna form av delaktighet som sker 
i andra hand. Andra lärare som deltagit i studien menade på att vilken grad eleverna fick möjlighet till 
delaktighet berodde på elevens nivå.  Dock framkommer ingen diskussion hos lärarna hur dessa 
uppfattningar som eleverna har och som också bekräftas av lärarna skulle kunna förändras. Danell 
(2006 s.114) visar i sin studie att några elever inte ansåg sig bestämma något alls över skolan. Dessa 
elever sågs som svaga av lärarna och gavs därför ingen möjlighet till delaktighet. Detta förklarades 
genom att dessa elever hade fullt upp med att hinna göra de obligatoriska uppgifterna och hann därför 
inte med att välja bland andra alternativ. Att detta fenomen inte diskuterades mer hos läraren anger 
Danell (2006 s.115) bero på tidsbrist. 

 

Sammanfattning 

Att delaktiggöra eleverna är en viktig aspekt i demokratiarbetet. Elever som känner sig delaktiga 
utvecklar viktiga egenskaper som grundar sig i demokratins värderingar (Elvstrand 2009 s.207). För att 
delaktiggöra eleverna är elevråd en vanlig metod. Dock framkommer forskning som visar att det är 
vanligt att elevråden utförs på odemokratiska grunder, där läraren i förväg fattat vissa beslut, detta 
menar Elvstrand (2009 s.218). Att som lärare kunna kontrollera och hantera sin makt blir här tydligt. 
Bergström och Holm (2005 s. 150) menar att om lärarna skulle bli bättre på att se hur makten utövas, 
skulle fler möjligheter till delaktighet skapas för eleverna i undervisningen. För att uppnå detta krävs 
dock mer tid. Danell (2006 s.115) menar att tidsbrist är ofta orsaken till bristande delaktighet.  

 

Resultatdiskussion 

Här nedan ska diskuteras vad forskarna angett om skolans demokratiuppdrag utifrån rubriker som 
konstruerats efter forskarnas resultat. 
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Brist på relevant forskning  

Syftet med denna litteraturstudie var att se om forskare skriver hur demokratiuppdraget yttrar sig i 
skolans tidigare år. Genom att skolan har som uppgift att fostra elever till demokratiska medborgare var 
det av intresse att se vad forskare anger om demokratin i skolan. Vi har tidigare granskat skolans 
styrdokument som belyser demokratiuppdraget. Skollagen (2010:800) menar att syftet med 
undervisningen är att eleverna ska få ta del och tillämpa de mänskliga rättigheterna och de demokratiska 
värderingar som samhället bygger på. I skolans läroplan får vi även ta del av att skolan ska förbereda 
elever till ett aktivt liv i samhället. Därmed måste skolan förmedla kunskaper som utgör samhällets 
referensram (Skolverket 2011 s.9). 

   

Utifrån skollagens syfte med undervisningen och skolans läroplan förstår vi att demokratin ska vara en 
central del av undervisningen. Intressant är därför att det framkommer relativt lite forskning som visar 
på hur demokratiuppdraget kan praktiseras i skolan. Elvstrand (2009 s.206) menar att intresset om 
elevers delaktighet har ökat på senare år, därav finns det en stor mängd litteratur som förespråkar 
elevens delaktighet. Det finns dock stora brister när det gäller forskning som visar på hur delaktigheten 
kan komma till uttryck. Elvstrand (2009 s. 206) refererar till olika forskare, som alla anger att det inte 
finns någon systematisk forskning på demokrati i skolan, utan att de studier som gjorts grundar sig ofta 
i några enstaka fallstudier. Vi kan därför relativt enkelt finna litteratur som visar på kraven av att arbeta 
demokratiskt i skolan men då vi eftersöker hur demokratin bör se ut i praktiken blir det svårare att finna 
litteratur.   

 

Liknande tankar finner vi också hos forskarna Bergström och Holm (2005 s.19). Forskarna menar att 
när studier görs i skolan, är syftet ofta att studera lärarens undervisning istället för att se till elevernas 
egna tankar om skolan. Bergström och Holm (2005 s.19) problematiserar detta fenomen i sin 
avhandling och kommer med förklaringen att studier som syftar till elevens tankar blir mer omfattande. 
Detta för att elevernas berättelser inte har likvärdig trävärdighet som vuxnas och därmed krävs en mer 
utvecklad metod som undersökningen måste genomföras på. Vi skulle därför kunna förstå denna brist 
på forskning som Elvstrand (2009) och Bergström och Holm (2005) visar i sina avhandlingar bero på 
att då elevens tankar ska studeras blir studien väldigt omfattande.  

 

Delaktighetens konsekvenser 

Samtidigt som vi finner relativt lite forskning kring hur demokratiuppdraget skulle kunna se ut i 
praktiken, hittar vi forskning som belyser fördelarna med att delaktiggöra eleverna. Elvstrand (2009 
s.207) skriver att forskare som har studerat hur delaktighet påverkar eleverna, menar att flera olika 
positiva egenskaper utvecklas. Genom att eleven ges möjlighet till delaktighet i skolan utvecklar eleven 
egenskaperna; kamratskap och solidaritet. Dessa tankar om att delaktigheten bidrar till positiva effekter, 
menar även Bergström och Holm (2005 s.7). Forskarna anger i sin avhandling att upplevs demokratin 
som positiv hos eleverna, bidrar detta till att eleverna vill tillämpa demokrati även utanför skolorna. 
Detta leder i sin tur att skolorna får enklare att nå demokratiuppdraget. Detta är ett exempel på hur 
kompetensdimensionens verktyg kan komma till uttryck (Person (2010 s.47).  

 

 

Om vi däremot diskuterar vad som händer då eleverna inte får vara med i undervisningen framkommer 
genom forskningen andra aspekter. Elvstrand (2009 s.207) anger i sin avhandling att elever känner 
otillhörighet i skolan då undervisningen bedrivs på odemokratisk grund. Dessa tankar skriver även 
Biesta (2003 s.62) i sin artikel. Forskaren menar att om undervisningen grundar sig i ett odemokratiskt 
förhållningssätt framställs demokratin som en negativ aspekt för eleverna. Liknande resultat 
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framkommer av forskare som studerat hur elevrådet går till. Elvstrand (2009 s .217) menar att det 
vanligtvis pratas om demokrati i skolan men att det i praktiken inte levde upp till demokratiska 
värderingar. Ett vanligt fenomen under elevråden är att dessa sker utifrån en konstlad demokrati. Detta 
innebär att eleverna inte själva får fatta beslut, utan att läraren redan förutbestämt ett beslut. Genom att 
skolorna arrangerar elevråd där elevernas åsikter och tankar inte tas på allvar, förstår eleverna att deras 
delaktighet inte är verklig. På så vis skapas en negativ bild av demokratin och förtroendet till ett 
demokratiskt förhållningssätt försvinner (Elvstrand 2009 s.218). Av tidigare forskning framkommer 
även att elever vanligtvis får lite utrymme till att vara delaktig i frågor som rör eleverna själva. Ett 
återkommande fenomen är att eleverna får delta i små aspekter, exempelvis då det gäller frågor om 
skolresa. Frågor gällande kvalitén i skolan erbjuds eleverna inte att delta i (Elvstrand 2009 s.2). I skolans 
läroplan kan vi se att eleverna alltid ska ges möjlighet till initiativtagande i frågor som kretsar kring 
elevernas egen utbildning (skolverket 2011 s.15). Vi kan därför se att resultatet som Elvstrand (2009 s.2) 
visar strider mot skolans styrdokument.  

 

Att skolans lärare vill stödja elever i deras delaktighet framkommer av tidigare forskning. Problematiken 
uppstår då läraren ofta ser eleven som behövande och någon som behöver stöttning. Skulle läraren 
istället se eleven utifrån ett perspektiv där elevens rättigheter synliggörs, skulle fler tillfällen till 
delaktighet skapas, detta menar Elvstrand (2009 s.221). Person (2010 s.144) däremot framkommer med 
ett resultat från en undersökning där lärarna ansåg att omgivningen påverkade deras möjlighet till att 
arbeta demokratiskt i undervisningen. Oengagerade kollegor och en skola som inte stöttade 
demokratiarbetet påverkade deras möjlighet till en demokratisk undervisning. Vidare framkom även att 
lärarna ansåg att demokratiuppdraget krävde hög kompetens. Tidsbrist och för lite resurser var också en 
aspekt som påverkade möjligheten till att upprätthålla ett demokratiskt förhållningssätt i 
undervisningen. Person (2010 s.144) menar att lärarna behöver stöd i sitt arbete för att kunna skapa fler 
möjligheter till ett demokratiskt arbete. Ett alternativ är planerade gruppträffar med kollegor där det 
finns utrymme för diskussion. Elvstrand (2009 s.217) menar i sin tur att undervisningen ofta är 
framtidsorienterad, detta innebär att eleverna får svårt att relatera till demokratin. Undervisningen är 
ofta även teoretisk, där läraren ofta fokuserar på beskyddande rättigheter istället för att förmedla 
deltagande rättigheter. Detta menar Elvstrand (2009 s.217) som fortsätter att förklara att eleverna då går 
miste om att aktivt delta demokratiskt. Detta bidrar att eleverna ofta känner sig maktlösa i skolan 
(Elvstrand 2009 s.221).  

 

Elever i underläge  

Detta för oss in på maktskillnader som Bergström och Holm (2005 s.6) anger i sin avhandling. 
Forskarna menar att det är svårt att uppnå en jämlik demokrati, eftersom att vi ständigt påverkas av 
värderingar och attityder. På så vis skapas maktskillnader, både mellan lärare och elev, samt elev till elev.  
Dock menar Bergström och Holm (2005 s.150) att om lärarna blir mer medvetna om vilken makt de 
innehar och hur de kan uttrycka denna makt, kan bättre förutsättningar skapas där delaktigheten kan 
komma till uttryck. Denna åsikt delar även Elvstrand (2009 s.216) som skriver att lärarna bör se över sin 
makt för fler möjligheter till att skapa delaktighet. Genom ett mer öppet och medvetet synsätt hos 
lärarna, bidrar detta till att lärarna möter eleverna med mer information som i sin tur skapar större 
förutsättningar för delaktighet i klassrummet (Bergström och Holm 2005 s.150). Dessa slutsatser 
argumenterar även Person (2010 s.163) för. Genom lärarens yrkesroll ingår en viss makt som måste 
hanteras på rätt sätt av läraren. Genom att bemöta elever, föräldrar och kollegor på ett ömsesidigt 
förhållningssätt, där demokratiska värderingar ligger som grund, skapas ett förtroende hos andra. På så 
sätt utvecklar också läraren förmågan att agera utifrån ett moraliskt förhållningssätt med demokratiska 
värderingar som grund. Att läraren dagligen ska utgå från ett demokratiskt förhållningssätt är även 
något som skolans läroplan anger som en riktlinje (skolverket 2011 s.12). 
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I skolans läroplan framgår att skolan ska sträva efter att vara en social plats för samhörighet, där 
trygghet, vilja och lust att lära ses som viktiga aspekter (Skolverket 2011 s.10). Att eleverna är behov av 
trygghet är något som Elvstrands (2009 s.214) studie visat. Där framgår det att elever gärna är en del av 
beslutsfattandet i skolan. Eleverna ser gärna att de får information och blir rådfrågade i frågor som 
berör elevernas undervisning. Dock vill eleverna inte själva fatta avgörande beslut, utan eleverna i 
studien önskar att få stöd av vuxna i själva beslutsfattandet. Samtidigt kommer Danell (2006 s.87) men 
ett resultat från sin undersökning som visar att klassrådet och klassenstimme är moment som lärarna 
ansåg att eleven har störst delaktighet i. I dessa moment lämnandes elever ofta själva till att fatta egna 
beslut eller att förklara ett visst moment. Detta visar kontrasterna till Elvstrands (2009 s.214) studie, 
som visar att eleverna inte vill stå själva i beslutsfattandet. Att eleverna tillsammans med lärarna ska stå 
som beslutsfattare menar även Bergström och Holm (2005 s.20). Ur ett barnperspektiv är ett 
gemensamt beslutsfattande bäst, detta för att eleverna blir då inkluderade i alla frågor och eleverna 
behöver inte utelämnas i att själva ta ett beslut.   

 

Att demokratiuppdraget är en viktig del av skolan betonar både skolans styrdokument och forskare. 
Men hur skolorna uppmärksammar elevers delaktighet är något som problematiseras. Elvstrand (2009 
s.215) redogör i sin studie vad eleverna själva anses tycka om delaktigheten i skolan. Studien visar att 
eleverna har många åsikter och kan argumentera kring aspekter som rör elevernas skolgång. Genom att 
ge eleverna delaktighet skulle läraren kunna dra nytta av mycket kunskap som eleverna kan tillföra. 
Vidare anger Elvstrand (2009 s.215) att motivationen hos eleverna skulle öka genom ett mer aktivt 
deltagande i skolans vardagsarbete. Att tillsammans fatta beslut med läraren skulle bidra till mer aktiva 
elever som på så vis skapar ett större intresse för skolarbetet. Bergström och Holm (2005 s.150) menar 
också att genom eleverna ges mer ansvar kommer också viljan till att ta ansvar öka.  

 

Att synliggöra demokratin 

Vi kan genom detta förstå att elever gärna vill ha mer delaktighet i undervisningen. Intressant är då att 
se vad forskarna skriver om hur delaktigheten praktiseras i skolan. I skolans läroplan kan vi läsa oss till 
att skolan ska skapa möjligheter för eleven att få inflytande över utbildningen (Skolverket 2011 s.15). På 
många skolor uttrycks denna riktlinje i att eleverna får ta del av elevråd. Elvstrand (2009 s.217) refererar 
till en undersökning där just elevrådet stod i fokus. Resultatet av undersökningen visade att lärarna 
ansåg elevrådet som påfrestande. Vidare visade resultatet av denna forskning att skolorna ofta pratade 
om demokrati, men att dessa demokratiska värderingar inte skedde i praktiken. Detta genom att lärarna 
redan i förväg fattat beslut. Att elevråden organiseras på en grund som inte är demokratisk leder till att 
eleverna förstår att deras åsikter inte tas på allvar, vilket bidrar till att demokratin ifrågasätts (Elvstrand 
2009 s.218). Även Danell (2006 s.88) redovisar att eleverna ofta ställs inför beslut som redan är 
förutbestämda. Att eleverna får välja mellan olika förutbestämda alternativ är ett vanligt förekommande 
fenomen, menar Danell (2006 s.88). Återigen bekräftas både Biesta (2003 s.62) och Elvstrands (2009 
s.217) farhågor kring att demokratin enkelt kan bli en negativ aspekt för eleverna om skolorna inte 
agerar utifrån ett demokratiskt förhållningssätt. Detta kan i sin tur leda till att demokratin försvagas, 
menar Danell (2006 s.29). Detta för att skolan har i uppgift att fostra demokratiska medborgare som 
sedan ska ansvara för det demokratiska samhälle vi lever i. Det stöds även i skolans läroplan, där det 
beskrivs att skolan ska förankra de demokratiska värderingar som samhället grundar sig på och för att 
aktivt kunna delta i samhället (Skolverket 2011 s.7).  

 

En arbetsmetod som eleverna och lärarna ansett sig positiva till refererar Elvstrand (2009 s.222) till. I 
studien fick eleverna möjligheten att förhandla med lärarna. Metoden gick ut på att lärarna var tvungna 
att föreslå ett roligt arbetsmoment för eleven efter en uppgift som upplevts krävande. Eleven i sin tur 
kunde då visa motstånd genom att arbeta saktare med ett visst moment. Studien visar att de elever som 
deltog i denna undersökning utnyttjade tiden på olika vis och uttryckte därmed makt över tiden. 
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Eleverna själva uttryckte att rasterna var de tillfällen under dagen som var bäst eftersom att de vuxna 
inte kunde kontrollera allt som skedde där. Vidare framkom att arbetsformer så som bänkläsning ansågs 
som en frihet hos eleverna (Elvstrand s.222). Detta bekräftar ytterligare studier som Elvstrand (2009 
s.215) angett i sin avhandling. Studien visar att elever är ofta missnöjda med situationer som eleverna 
inte själva kan påverka i skolan. Därmed är vuxendominansen återigen en aspekt som påverkar 
elevernas delaktighet. Person (2010 s.158) visar i sin undersökning att elevens möjlighet till delaktighet 
blev större då läraren arbetade ämnesöverskridande. Detta bekräftas då Danell (2006 s.87) framkommer 
med forskning som visar att elever ges minst delaktighet i ämnen så som svenska och matematik. I bild, 
idrott och musik förekommer större möjligheter för att delaktiggöra eleven. Vi kan därmed se att ett 
ämnesöverskridande arbete gynnar demokratiuppdraget. Att skolan ska arbeta med demokratiska 
arbetsmetoder är också en aspekt som skolans läroplan anger. Detta för att eleven ska ges möjlighet att 
utveckla förmågan till eget ansvar (Skolverket 2011 s.8).  Vi kan genom tidigare forskning se att ett 
ämnesöverskridande arbetssätt är ett alternativ för att kompetensdimensionens förmågor ska komma 
till uttryck (Person (2010 s.47).    

 

Att relationen mellan lärare och elever är en viktig del då demokratiuppdraget ska praktiseras, är något 
som både Elvstrand (2009 s.215) och Person (2010 s.111) angett. I Persons (2010s.121) avhandling 
framgår att lärarna ansåg att relationen till eleverna var en viktig del och något som lärarna ständigt 
behövde arbeta med. Lärarna menade även att det var deras ansvar att relationen mellan den enskilda 
eleven var bra. För att uppnå en god relation med den enskilda eleven ansåg lärarna att de behövde 
kritiskt granska sig själva. Detta visar också ett resultat av Danells (2006 s.91) studie. Lärarna menade att 
de behövde visa ett engagemang för elevers delaktighet. Att agera flexibelt och visa öppenhet var också 
egenskaper som lärarna ansåg som viktiga för att skapa en god atmosfär i klassrummet. Person (2010 
s.121) förespråkar även ett gott samarbete med övriga lärare, där demokratiska frågor kan diskuteras 
och värderas tillsammans. Detta menar även Elvstrand (2009 s.216) är en förutsättning för att elever ska 
ges möjlighet till delaktighet i undervisningen. Genom en planerad struktur hos läraren som ständigt är 
medveten i agerandet, är viktiga egenskaper för att demokratiuppdraget ska synliggöras i 
undervisningen. Dessa åsikter delar också Person (2010 s.155), som anger att en lärare som aktivt 
reflekterar över sin undervisning utvecklar viktiga redskap för en god lärmiljö. Vi kan också i skolans 
läroplan ta del av att läraren har till uppgift att förbereda eleverna på det demokratiska samhälle som 
väntar, där delaktighet och medansvar är viktiga delar (Skolverket 2011 s.15). Tydligt ser vi betydelsen av 
det Elvstrand (2009) och Person (2010) redogjort för. Genom en lärare som aktivt reflekterar över sig 
själv samt diskuterar demokrati med andra, utvecklas en god möjlighet till en undervisning som delaktig 
gör eleverna. Vi kan här se att även dessa aspekter bidrar till att kompetensdimensionens förmågor 
utvecklas (Person 2010 s.47). 

 

 

Slutsats och förslag på framtida studier 

 

Att demokratiuppdraget ses som en viktig del i skolans arbete är något vi tidigare diskuterat. Detta är 
något som också skolans styrdokument förespråkar. Vi har fått möta fördelar med att delaktiggöra 
eleverna och även fått se resultat där elever inte fått möjlighet till delaktighet och vilka konsekvenser 
detta medfört. Vi kan genom tidigare forskning se betydelsen av att skolorna arbetar med demokrati, 
både praktiskt och teoretiskt. Det förespråkar även skolans läroplan som anger: 

 

 Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska 
 värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att 
 aktivt delta i samhället [...] (Skolverket 2011 s.8). 
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För att uppnå en undervisning som genomsyras av demokratiuppdraget, krävs professionella lärare som 
kritiskt kan granska sin egen maktposition (Bergström och Holm 2005 s.150). Vi har tyvärr fått tagit del 
av studier som visar att elever får lite delaktighet över sin skolgång. Dessa studier klargör Elvstrand 
(2009 s.213) för. Vanligtvis kan demokratiuppdraget komma till uttryck i form av elevråd, klassråd eller 
att eleverna själva får välja bland förutbestämda alternativ, då de obligatoriska uppgifterna är klara 
(Danell 2006 s.87). Vi har även fått ta del av studier där det framgår att eleverna gärna vill ta beslut som 
rör deras skolgång. Eleverna önskar även få stöd från läraren vid beslutsfattandet (Elvstrand 2009 
s.214).  Att få vara delaktig i frågor som rör skolgången anger också skolans läroplan som en viktig 
aspekt (Skolverket 2011 s.15). 

 

Vi har också tagit del av forskning som visar på att det idag finns lite studier som syftar till att se hur 
demokratiuppdraget praktiseras bland eleverna. Detta har både Elvstrand (2009 s.206) och Bergström 
och Holm (2005 s.19) tidigare problematiserat. Intresset för elevers delaktighet i skolan är stort och vi 
kan idag hitta mycket litteratur som förespråkar vikten av att göra eleverna delaktiga. När det gäller 
forskning som visar hur demokratin kan komma att se ut i praktiken, är forskningen dessvärre 
begränsad. Därav skulle det vara intressant att få ta del av forskning som visar på hur demokratin kan 
komma till uttryck i praktiken och hur elevernas delaktighet tydliggörs. Detta med 
kompetensdimensionen som analytsiskt verktyg (Person 2010 s.47). Det vore även av intresse att få ta 
del av vilka konsekvenser, både för- och nackdelar, som ett aktivt demokratiuppdrag medför. Detta hos 
både elever, lärare och skolan som organisation. Då demokratiuppdraget sedan länge funnits som en 
grundläggande värdering i skolans arbete, borde denna typ av forskning kunna möjliggöras. Då vi i 
grundlärarutbildningen ofta möter texter som förespråkar elevers delaktighet samt att det framgår i 
skolans styrdokument är det av stort intresse att få uppleva och ta del av dessa värderingar i praktiken. 
Dels för inspiration för kommande yrke men också för att känna trygghet från vetenskapen. Därav 
skulle det vara av intresse att studera detta ämne vidare. Att studera skolor som arbetar aktivt med 
demokratiuppdraget och jämföra med skolor där demokratiuppdraget inte prioriteras i lika hög grad, 
skulle troligtvis kunna ge en tydlig bild av demokratins värde. Observationer och intervjuer skulle 
kunna göras för att få en heltäckande bild. Att studera hur skolan som organisation förespråkar 
demokratiarbetet, hur lärarna ser på planerandet och genomförandet av undervisningen samt elevernas 
upplevelser av delaktigheten, skulle vara av stort intresse.   

 

Ytterligare forskning som skulle vara intressant att få ta del av är hur anda länder arbetar med 
demokratiuppdraget. I detta avseende vore det främst intressant att ta del av våra nordiska grannländer. 
Att studera vad dessa länders styrdokument anger om demokratiuppdraget, hur skolorna organiseras 
demokratiskt och hur skolorna arbetar med demokratiska värderingar är aspekter som vore intressant 
att beakta. Vidare skulle det vara av intresse att studera lärarens agerande samt elevernas upplevelser 
kring demokratin. Att även studera detta under en längre tid, då vi eventuellt skulle kunna upptäcka 
vissa samhällsförändringar, skulle vara intresseväckande. I och med att eleverna som undervisas i skolan 
kommer gå ut i samhället med en viss uppfattning av demokratin, hade det varit intressant att följa 
demokratins utveckling genom medborgarna.   

 

Metoddiskussion 

I studien användes endast svenska sökord och svensk forskning som grund för att svara på 
frågeställningarna. Att söka på internationella forskningsstudier skulle ha kunna gett oss fler vinklar på 
demokratiarbetet i skolan, det hade också gjort studien bredare. En intressant aspekt eller ett område 
för fortsatt forskning vore att jämföra Sverige och arbetet med demokratiuppdraget och elevers 
delaktighet med andra länder och kontinenter.  
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Google Schoolar gav mig över 17000 träffar på endast ett begrepp som sökord och jag kollade på ett 
fåtal, runt 100 stycken av dessa. Hade jag haft mer tid, borde fler artiklar blivit lästa då troligtvis flera av 
värde gått förbi mig. En annan aspekt när det kommer till sökmotorer är att det kan tänkas vara klokt 
att noggrant leta och jämföra ett flertal platser för litteratursökning på, innan texterna börjar samlas in. 
I detta fall började sökningen på LIBRIS, som inte gav någon träff. Därefter användes Google Schoolar 
som gav stora mängder med träffar. Vilket resulterade till att data började samlas in. Genom detta 
jämfördes inga fler sökmotorer. Hade mer fokus legat på att hitta olika sökmotorer och jämföra dessa 
innan data insamlades skulle troligtvis fler texter av värde kunnat hittas. Därmed skulle en större 
förståelse för effektiv och kvalitativ informationssökning ha kunnat beaktas.  

 

I den här studien användes tre olika sökbegrepp. Eftersom de två första begreppen, elevers delaktighet i 
skolan och skolans demokratiuppdrag inte gav den utdelning som var önskad skapades ett tredje sökbegrepp, 
elevers inflytande i skolan för att finna relevant litteratur. Istället för att söka med ett tredje begrepp eller 
som komplement till dessa skulle de två första begreppen ha kunnat omformuleras. Det skulle kanske 
med andra ord ha kunnat skapa fler träffar för ett relevant underlag. Eftersom att jag ville få fram 
litteratur som var relevant försökte jag skapa mig smalare sökbegrepp genom att använda meningar. 
Skulle jag bara sökt på delaktighet eller demokratiuppdraget, skulle jag med all sannolikhet ha fått 
mycket fler träffar men också med ett för stort omfång för att greppa.  
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