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Syftet med denna studie är att med hjälp av fokusgruppsintervjuer få en bild av hur eleverna 
upplever att demokratiuppdraget gestaltas i skolan och om eleverna uttrycker sig på ett sätt 
som indikerar att de demokratiska värderingarna är förankrade hos dem. Resultatet visar att 
skolan inte når fram till eleverna i sitt arbete med demokratiuppdraget och att många elever 
upplever skolan som meningslös och sitt eget inflytande över situation i skolan som oviktigt. 
När det gäller förankrade demokratiska värderingar hos eleverna uppkommer en splittrad bild 
med vissa elever som uttrycker sig i linje med de demokratiska värderingarna i Lpo 94 
samtidigt som andra elever ger uttryck för värderingar som går helt emot läroplanens 
demokratiuppdrag. Undersökningen visar att när elever verkligen får möjligheten att prata 
kring värdegrundsfrågor så upplever de detta som meningsfullt och spännande. Skolan måste 
ta vara på detta intresse och avsätta tid för samtal om värdegrundsfrågor för att skapa en mer 
demokratisk skola som ger eleverna förutsättningarna att utvecklas till demokratiska 
samhällsmedborgare. 
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Förord 
 
Jag har lärt mig otroligt mycket genom att skriva detta arbete. Det är ni elever som jag har 
intervjuat, era tankar och funderingar som har öppnat en helt ny värd för mig. Därför vill jag 
tacka er så mycket för att ni ställde upp på mina intervjuer. Jag vill även tacka er lärare som 
”lånade ut” era elever och min handledare Margareta som har tagit sig tid för mig. Slutligen 
vill jag också ge ett stort tack till Mormor och Morfar som har varit mina sponsorer under min 
utbildning, min Mamma och Pappa som alltid ställer upp och min Patrick för att du förgyller 
min tillvaro.  
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1 Inledning 
 
Skolan har, enligt läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, ett demokratiuppdrag 
som innebär att alla som arbetar inom skolan måste ha ett demokratiskt synsätt och detta 
synsätt ska speglas i all verksamhet. Skolan ska förmedla och hos eleverna förankra de 
grundläggande demokratiska värden som det svenska samhället antas vila på. Exempel på 
dessa värden är solidaritet med svaga och utsatta, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 
människors lika värde. Eleverna ska fostras till ”rättskänsla, generositet, tolerans och 
ansvarstagande” (Lärarens handbok, 2004, s. 9). Men skolan ska inte bara förmedla 
demokratiska värderingar till eleverna utan eleverna måste få uppleva de demokratiska 
processerna. Eleverna måste få möjlighet att ta ansvar, utöva inflytande och känna att 
kunskapen i skolan är meningsfull. 
     
Under min tid som lärarstuderande har jag fått möjligheten att ta del av den komplexitet som 
demokratiuppdraget innebär och därför fann jag det av intresse att skriva mitt arbete inom 
detta område. Jag anser av erfarenhet från min egen skolgång samt av tiden på min 
praktikskola att skolan ofta brister i arbetet med detta uppdrag. På grund av detta ansåg jag det 
intressant att med eleverna som utgångspunkt utforska detta område.  
 
Det insamlade materialet kommer att användas som del i en större internationell studie där 
syftet är att hitta likheter och skillnader i elevers förståelse i olika länder av värdegrunden. De 
länder som kommer att jämföras är Finland, Storbritannien och Sverige. 
 
1.1 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur demokratiska värderingar gestaltas i skolan. I 
studien kommer jag att fokusera på hur eleverna upplever skolans arbete med 
demokratiuppdraget, som är en del av värdegrunden, och i vilken mån eleverna uttrycker sig 
på ett sätt som tyder på att vissa demokratiska värderingar är förankrade hos dem.     
  
 
1.2 Forskningsfrågor 

 
• Hur upplever elever skolans gestaltning av demokratiuppdraget? 
• I vilken mån uttrycker sig elever, i en diskussion kring samtalets roll i klassrummet 

och kring hur man ska förhålla sig till andra människor, på ett sådant sätt som tyder på 
att de demokratiska värderingar som förespråkas i Lpo 94 är förankrade hos dem? 
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2 Litteratur 
 
Skolans gestaltning av demokratiuppdraget och elevers demokratiska värderingar kan belysas 
ur många vinklar men jag har tagit avstamp i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
Lpo 94 och i koncepten förmedling och förankring av demokratiska värden, dialog och 
elevinflytande. 
 
 
2.1 Demokratiuppdraget 
 
På den internationella hemsidan Eurydice beskrivs olika länders arbete med demokrati i 
skolan (www.eurydice.org). Sveriges arbete med demokratiuppdraget på följande sätt: 
Demokratiuppdraget har enligt läroplanen tre olika delar. Den första är att förmedla demokrati 
och värderingar och ofta används traditionell undervisning för att uppnå denna del. Den andra 
delen av uppdraget är att skolan ska vara demokratisk med ett demokratiskt arbetssätt och den 
tredje delen av uppdraget är att skolan ska fostra demokratiska medborgare. För att kunna 
utföra detta arbete ska skolorna arbeta fram en lokal arbetsplan. Värdegrunden ska ligga till 
grund för all aktivitet i skolan och de demokratiska värderingarna ska genomsyra den dagliga 
verksamheten. Men låt oss nu ta en djupdykning i Lpo 94 och utforska delar som kan knytas 
till demokratiuppdraget eller med andra ord hur demokratin ska gestaltas i skolan.  
 
2.1.1 Demokratiska värderingar i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94 
 
Alla som arbetar i skolan ska visa respekt för varje elev och utgå från ett demokratiskt 
förhållningssätt. Verksamheten ska utföras enligt grundläggande demokratiska arbetsformer 
och ”[s]kolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de 
grundläggande värdena som vårt samhällsliv vilar på” (Lärarens handbok - Lpo 94, 2004, s. 
9). Alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med 
svaga och utsatta är exempel på dessa värden. Detta sker genom att individen fostras till 
”rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande” (a.a., s. 9). Läraren ska ”klargöra och 
med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det 
personliga handlandet” (a.a., s. 14).  
 
Skolan ska klargöra vilka skyldigheter och rättigheter eleverna har så att de i sin tur får 
möjligheten att utöva inflytande på sin utbildning. ”Det är inte tillräckligt att i skolan 
förmedla kunskaper om demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i 
demokratiska arbetsformer” (a.a., s. 11). Eleverna ska ges möjligheten att i undervisningen 
utveckla sin förmåga att ta ansvar och utöva inflytande. Därför är det viktigt att eleverna får 
delta i planering och utvärdering av den dagliga verksamheten. Läraren har ett stort ansvar i 
att organisera och genomföra arbetet i skolan på ett sådant sätt att eleven upplever att 
kunskapen är meningsfull. ”Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra 
att de förs fram. Den skall framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge 
möjligheter till sådana” (a.a., s. 10).       
 
 
2.2 Förmedling och förankring av demokratiska värden 
 
Skolan har ett viktigt uppdrag i att fostra eleverna till demokratiska medborgare. Enligt 
läroplanen, Lpo 94, ska skolan ”förmedla och förankra” vissa grundläggande värden som är 
gemensamma för alla i vårt samhälle. Eleverna ska fostras till ”rättskänsla, generositet, 
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tolerans och ansvarstagande” (Lärarens handbok - Lpo 94, 2004, s. 9) enligt den etik som 
grundar sig i kristen tradition och västerländsk humanism. Denna del av läroplanen som 
fokuserar på att skolan ska överföra vissa specifika värden, som grundar sig i det 
västerländska tänkandet, till eleverna har debatterats i litteraturen. Dels finns kritiska röster 
mot tanken om lärarens förmedlande funktion, dels diskuteras läroplanens relevans i ett 
mångkulturellt samhälle. 
 
2.2.1 Läraren en förmedlare av kunskap? 
 
Läraren har traditionellt sätt setts som en förmedlare av kunskap och tanken var att denna 
kunskap per automatik leder till att eleverna tillägnar sig ett demokratiskt och humanistiskt 
tänkande hos eleverna. Detta är rent önsketänkande enligt Fjellström (2005) som menar att 
skolan är en ytterst komplex etisk arena som kräver mer av läraren än goda ämneskunskaper 
och god didaktisk förmåga. Lärare arbetar mycket med relationer mellan människor med 
skilda värderingar där olika intressen står mot varandra. Inom denna inramning har läraren i 
uppdrag att fostra eleverna till goda demokratiska medborgare med en humanistisk grundsyn. 
För att klara detta krävs enligt Fjellström att lärares utbildning måste innefatta en ”fostrande 
och yrkesetisk kompetens” (a.a., s. 77) där filosofiskt tänkande med diskussion och analys av 
etiska frågor spelar en viktig roll.   
 
Att pedagoger har ett stort och viktigt ansvar i att vara med och forma en fungerande 
demokrati är en självklarhet, enligt Sundgren (1996). Men dagens skola brister i denna aspekt 
då den är för mycket fokuserad på förmedling av fakta. ”Den centrala uppgiften för skolan är 
inte att i första hand på mer eller mindre raffinerade sätt söka få eleverna att tillägna sig på 
förhand utvalda fakta utan att i samtal med varandra, med lärarna och i dialog med litteraturen 
utveckla och pröva sina omvärldsföreställningar.” (a.a., s. 24). Väl bearbetade 
ställningstaganden som kan komma ur dialogen kallar Sundgren (1996) ”praktiskt-socialt 
förnuft”. Det praktiska-sociala förnuftet får tyvärr stå tillbaka för det tekniska-vetenskapliga 
förnuftet som har blivit den rådande kunskapssynen i skolan. Han menar att den kunskapssyn 
som idag är rådande i skolan är en historisk relik som inte lämpar sig för utbildning i dagens 
samhälle. Undervisningen är en viktig komponent i reproducerandet av denna kunskapssyn då 
skolan etablerar denna syn hos eleverna och på detta sätt skapar den sociala ordningen. Sättet 
att definiera kunskap blir en form av maktutövande. De elever som tänker, talar och handlar 
enligt den tekniskt-vetenskapliga traditionen belönas medan de andra missgynnas. Skolan 
respekterar inte oliktänkande som går utanför den vetenskapliga ramen. Stora grupper av 
elever finner skolan främmande och meningslös. Vissa elever från lägre samhällsklasser och 
invandrare är två exempel. 
  
Säfström (2005) ställer sig kritisk till den fostrande roll som skolan har fått då han menar att 
då eleverna fostras enligt den tradition som råder i skolan fostras de också till att bli ”samma 
jag”.  Socialisationen är viktig för att skapa samhällets ramar men genom att uppfatta skolan 
och följaktligen utbildning som socialisation, reducerar vi individens roll i utbildningen till 
underordning och anpassning. Det är genom det institutionaliserade utbildningssystemet som 
ännu inte funktionella sociala varelser skapar meningen av vad det innebär att vara social och 
därigenom bli förmögen att leva med andra. Eller med andra ord, ett barn antas födas utan den 
kunskap som krävs för att hon/han ska klara sig i samhället. Genom socialisationen, där 
skolan har en viktig roll, förväntas barnen att bli självständiga genom att de tillägnar sig redan 
givna föreställningar. På detta sätt kan man argumentera för att socialisationen är ett sätt på 
vilket alla fostras till att bli ”samma jag”. Det är i relation till detta som Säfström (2005) 
ställer sig kritisk till den betydelse socialisationen tillmäts i utbildning. Socialisation är en 
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process som är nödvändig i varje samhälle. Det krävs normer och värderingar för att 
människor ska kunna leva tillsammans med varandra, men utbildning menar Säfström (2005), 
måste innehålla något mer. 
 
De kulturella och etiska värdena måste överföras men det är otroligt viktigt hur detta går till 
menar Dysthe (1996). I dagens skola vill de unga gärna ha färdiga svar och att det är 
problematiskt när skolan förmedlar dessa färdiga sanningar till eleverna menar Dysthe (1996). 
Överföring av värden kan inte ske genom ”ett auktoritativt ord utan genom att ge eleverna 
möjlighet att undersöka konsekvenserna av olika val” (Dysthe, 1996, s. 247). 
     
Föreställningen, om läraren som den centrala punkten i undervisningen, legitimerad genom 
bredare kunskaper om världen och det sociala system eleven behöver fostras i, lever kvar. 
Lärarens kunskaper dikterar i denna värld villkoren för vad som är verkligt, rätt och sant. 
Genom kunskap förändras människan och när läraren påtvingar eleverna kunskaper tvingas de 
även att bli någon annan än den de är. Det är ett mycket arrogant tillvägagångssätt att kräva 
att någon ska bli någon annan och som om detta inte var nog så är det outtalade kravet att 
eleven ska bli som läraren. Läraren har dessutom rätten att betygsätta eleven i denna process. 
(Säfström, 2005)   
 
Säfström (2005) menar att det första en lärare bör göra är att fråga sig själv ”med vilken rätt 
undervisar jag?” Rätten ges enligt honom av eleverna. Det är när eleven träder fram som sig 
själv som läraren och eleven kan mötas. Det gäller att som lärare skapa förutsättningar för 
detta möte. Ett sätt att göra detta är att gå människor tillmötes med ett öppet sinne och tillåta 
dem att vara dem de är. Säfström (2005) använder begreppet att vara för den Andre. Han 
hävdar att utbildning inte handlar om att begränsa skillnader, som socialisationen gör, utan om 
att underhålla en öppen och rättvis dialog som respekterar ”allas vår rätt att vara någon” (a.a, 
s. 43). Alla individer är olika och det är dessa olikheter, det vill säga skillnader, som borde 
belysas enligt Säfström (2005), både i utbildningen men även i en demokrati. I en skillnadens 
demokrati ”undersöker, uttrycker och förhandlar” (a.a., s. 67) olika individer om sina 
skillnader. Olikheter är en förutsättning för demokratin. Tyvärr är det lätt att se att det i 
samhället av i dag råder en norm som exkluderar många. I skolan fostras eleverna efter 
samhällets norm för att passa in i en gemensam värld. De som är annorlunda hamnar utanför 
och har svårt att ta sig in i gemenskapen igen. Säfström (2005) menar att det är genom att 
människors skillnader uppmärksammas som vi lär oss om oss själva, om varandra och om 
relationer. 
 
2.2.2 Läroplanen i ett mångkulturellt samhälle 
 
Är läroplanens värderingar sådana att de kan användas som utgångspunkt för undervisning i 
ett mångkulturellt samhälle eller är det i själva verket ”typiskt” svenska värderingar som förs 
fram? Lahdenperä (2001) menar att läroplanens formulering att skolan har till uppgift att 
förmedla och förankra svenska värderingar gör det lätt att dra slutsatsen att barn med 
invandrarbakgrund måste assimileras eller, med andra ord, försvenskas. I vilken grad en 
demokratisk stat kan kräva assimilation från sina invandrade medborgare är en fråga som kan 
ställas. Det går att skilja på två grader av assimilation nämligen, ”a) att instämma med 
författningens principer inom den tolkningsram som bestäms av den etisk-politiska 
självförståelsen bland invånare och av landets politiska kultur, b) att vara beredd till 
assimilering, det vill säga inte enbart en yttre anpassning till levnadssätt, praktiker och vanor 
som gäller landets kultur, utan också till att aktivt tillägna sig dessa (a.a., s. 130). Att aktivt 
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tillägna sig landets kultur skulle i praktiken leda till en stark begränsning av de skillnader som 
Säfström (2005) efterfrågar och frågan kan ställas om detta verkligen är önskvärt.          
 
Dagens samhälle blir mer och mer globalt och vi kommer i kontakt med fler människor med 
olika bakgrund än tidigare. Dessa människors olika erfarenheter tas inte tillvara på i dagens 
svenska skola. Sverige har länge varit mångkulturellt men Lahdenperä (2001) menar att trots 
detta är skolan slående monokulturell och läroplanens mål att fostra enligt rådande norm och 
värderingssystem kommer i konflikt med att ta tillvara på det mångkulturella inslaget i 
samhället.   
 
 
2.3 Inflytande, ett måste! 
 
”Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om demokratiska värderingar. 
Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna att aktivt 
deltaga i samhällslivet. Den skall utveckla deras förmåga att ta personligt ansvar.” (Lärarens 
handbok - Lpo 94, 2004, s. 11). Genom elevinflytande kan eleverna få möjligheten att 
utvecklas till demokratiska medborgare då de får träna på att ta ställning för och emot i olika 
frågor, samt att vara med och forma gemensamma regler som sedan måste följas, precis som i 
ett demokratiskt samhälle (Wiklund, 1998).  
  
Elevinflytande ska ses som en mänsklig rättighet då FN:s barnkonvention deklarerar att alla 
konventionsstater ska ge ”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” (Lärarnas handbok - FN:s barnkonvention, 2004, s. 143). 
Elever är människor varas åsikter är värda att beakta. I skolverkets rapport ”Jag vill ha 
inflytande överallt” (1998) finns två tänkvärda frågor som alla bör ställa sig, nämligen, Hur 
ser jag på barn? Bemöter jag barn med respekt? Det förekommer nämligen i skolan att vuxna 
behandlar barn på ett sätt som de aldrig skulle behandla vuxna enligt rapporten.  
 
2.3.1 Delaktighet som en förutsättning för lärande 
 
Ur ett pedagogiskt perspektiv är inflytande en av de viktigaste byggstenarna för ett gott 
lärande. Selberg (2001) tar upp en uppsjö av forskning som visar på att då elever får 
inflytande ökar deras lust att lära. Hon går djupare in på det dialektiska perspektivet där 
Dewey tas upp som en frontfigur. Inom det dialektiska perspektivet menar man enligt Selberg 
(2001) att det är centralt med en dialog mellan deltagarna i lärandesituationer. Läraren kan 
inte vara den som dikterar alla regler och bestämmer vilken kunskap som är viktig. Istället så 
bör utgångspunkten ligga i elevernas intresse och nyfikenhet. Harber (1997) menar att trots ett 
ökat intresse för demokrati i skolan saknar eleverna till stor del fortfarande ett reellt 
inflytande. Enligt en studie, som Haber presenterar, med 3600 elever i Kanada anser mindre 
än en femtedel av eleverna att deras lärare frågar efter deras synpunkter om undervisningens 
innehåll och metod. Hela 50 procent av eleverna rapporterade även att de tyckte att de flesta 
av deras lektioner är tråkiga.  
 
Den kunskapssyn som råder i samhället leder till att skolan fokuserar på att förmedla, av 
vetenskapen, fastställda sanningar om världen. Detta är förkastligt menar Sundgren (1996) då 
han anser att ”Kunskap i djupare mening kan knappast förstås på annat sätt än att det är allt 
det som underlättar människors meningsskapande och kontroll över sina liv” (s. 80). Därför 
måste allt lärande utgå från elevernas föreställningar och detta kräver att eleverna får ett 
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verkligt inflytande över undervisningen. I en dialog kan läraren tillsammans med eleven 
närma sig skolans uppgifter med utgångspunkt i ett praktiskt-socialt förnuft. 
 
Engagemang är en förutsättning för lärande och Dysthe (1996) menar att det finns tre villkor 
som kan hjälpa eleverna att bli engagerade. Det första är att eleverna ser en koppling mellan 
det de ska lära sig och sitt eget liv. Det andra är att eleverna har en viss kontroll över 
inlärningsmålen och metoderna och det tredje är att läraren anser att eleverna har något att 
komma med och skickar signaler om detta. Genom att ställa autentiska frågor, det vill säga 
öppna frågor där eleverna ”äger” svaret, och genom att integrera elevernas kommentarer i det 
fortsatta samtalet kan eleverna komma att bli engagerade.   
 
Elevinflytande kan även kopplas till begrepp som hälsa och mobbning. Att eleverna mår bra i 
skolan är en förutsättning för att de ska kunna tillägna sig kunskaper. I skolverkets rapport 
”Jag vill ha inflytande överallt” menar man på att känslan av sammanhang, bygger på 
begreppen ”begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet” (1998, s. 13), och att just känslan 
av sammanhang hör ihop med god hälsa. När det gäller mobbing ökar risken för dess 
förekomst i hierarkiska strukturer och i situationer där människor känner vanmakt. 
Elevinflytande kan alltså även vara ett sätt att förebygga mobbning.   
 
2.3.2 Elevinflytande för jämlikhet och jämställdhet 
 
Selberg (2001) beskriver en studie som visar att ju tidigare eleverna får vara med och påverka 
och ta ansvar desto mindre skillnader blir det mellan elevers studieresultat senare under 
studietiden. Forskning visar annars att medelklassens barn känner igen sig bäst i skolans miljö 
och är tränade till den fråga/ svar kultur som råder där och därför lyckas bättre i skolan än 
barn från lägre samhällsklasser (Ranehill, 2002). Sundgren hävdar att elever från högre 
samhällsskikt har lättare att identifiera sig med abstrakta uppgifter som är en viktig del av 
skolans vardag (1996, s. 39). Därför är det viktigt att ta avstamp i elevernas värld för att ge 
alla en bättre möjlighet att känna igen sig och lyckas i skolan.  
 
Forskning visar också att elevinflytande kan var viktigt ur ett könsperspektiv. Då 
möjligheterna öppnas upp för eleverna att välja mer fritt kan det leda till att tjejers och killars 
ibland olika intressen bättre kan tas tillvara på. Studier visar nämligen att innehållet i till 
exempel ämnet biologi som har en övervägande del mannliga lärare ofta blir inriktat på killars 
intresse då läraren bestämmer innehållet i kursen (Björnsson, 2005).  
 
2.3.3 Hur kan man jobba med elevinflytande? 
 
Det finns ingen enkel lösning för hur skolar kan jobba med elevinflytande men det finns en 
mängd pedagogiska verktyg och förhållningssätt som kan användas för att möjliggöra att 
eleverna får ett reellt inflytande över sin situation i skolan och över sitt eget lärande. 
Skolverket (”Jag vill ha inflytande överallt”, 1998) tar upp tre principer. Den första är 
reflektion. Det är viktigt att börja med att kritiskt granska den egna skolan. ”Vilket frirum har 
lärarna i förhållande till makt, tid och kunskap? Vilket frirum och möjligheter har egentligen 
eleverna?” (s.114). Den andra principen är dialog, samtal. Genom samtalet kan man ta reda 
på hur andra människor upplever situationen. Eleverna har ofta väldigt många tankar och 
idéer som skolan skulle kunna ta tillvara på. Den tredje principen är mötet. Om elever och 
lärare möts, det vill säga, om de ”ser varandra, hör varandra, och lär känna varandra blir det 
svårt att strunta i, glömma bort och nonchalera.”( s.114). Det finns ingen universell lösning 
för elevinflytande men det finns en gemensam nämnare hos de elever som har inflytande, 
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nämligen att de får möjligheten att utvecklas utifrån sig själva och att de lättare ser sina egna 
förmågor och styrkor. Detta att eleverna ska ges möjligheten att träna sin förmåga att ha 
inflytande är en viktig del av Lpo 94.     
 
Selberg (2001) argumenterar för att elevinflytandet i den dagliga verksamheten i skolorna är 
mycket begränsat. Studier i Selberg (2001) visar att eleverna önskar mer utrymme för sina 
intressen samt för sina idéer och förslag. Eleverna betonar möjligheten till ”initiativ, 
kreativitet, kritiskt tänkande och påverkan” (a.a., s. 37). Eleverna menar att bristen på 
inflytande leder till passivitet. Lärarna däremot menar att eleverna inte är mogna att ta det 
ansvar som krävs. Forsberg (2000) visar också på resultat som tyder på att elever har mycket 
litet inflytande och att lärarna inte tror på elevers förmåga att ta ansvar över sitt eget lärande. 
Men bilden är inte entydig. Hon beskriver även studier som visar att elever är nöjda med det 
inflytande de har. Detta sätt att undersöka elevinflytande är dock enligt Forsberg (2000) 
bristfälligt då det endast undersöker elevers subjektiva uppfattningar, vilka kan vara starkt 
påverkade av vana och tradition. Det är viktigt att komplettera detta med det ”objektiva 
intresset”, som är tänkt att främja elevers bästa, som finns i bland annat skollagen och 
läroplanerna.      
 
 
2.4 Dialog är demokrati 
 

• Vad är en dialog? En dialog är ett samtal där deltagarna respekterar varandra och 
lyssnar till andras åsikter med ett öppet sinne.  

• Varför är det så viktigt med dialog? En demokrati är beroende av att medborgarna kan 
föra dialoger. Själva demokratin vilar på grunden att allas åsikter är viktiga.  

 
Zackari & Modigh (2000) argumenterar för att kärnan i en demokratisk skola är samtalet och 
mötet. Utifrån kriterier som kön, klass och etnicitet bedömer vi andra. För att förebygga 
fördomar krävs att eleverna i skolan får möta andra som inte är som dem. Det är i samtalet 
med andra som elevers etiska och moraliska förhållningssätt utvecklas. Till skillnad från en 
debatt är en dialog ett samtal där olika synpunkter lyfts fram och målet är att med hjälp av bra 
argument från olika parter komma fram till en gemensam ståndpunkt. När någon backar från 
sin ståndpunkt ska det inte vara på grund av den andra personen utan på grund av dennes 
argument. I bästa fall är en dialog en process där man glömmer sin egen prestige och helt går 
in för att hitta en lösning, som när man bygger ett pussel (Grant, 1996).  
 
Studier visar att meningsfulla, utmanande samtal mellan elever med olika bakgrund gör att 
eleverna blir mer benägna att utmana sina egna och andras fördomar samt tycka att det är 
viktigt med ett öppnare och mer jämlikt samhälle (Zuniga, Williams & Berger, 2005). Det är 
inte bara attityder utan även beteende som kan förändras med hjälp av dialog mellan olika 
grupper. Zuniga m.fl. (2005) tar upp en studie som visar att elever som deltog i en sju veckor 
lång process med dialog som lärprocess visade sig vid slutet av perioden mer motiverade till 
att aktivt minska skillnader mellan sociala grupper.   
 
2.4.1 Deliberativa samtal  
 
För en demokratisk skola krävs att elever utvecklar förmågan att våga uttrycka sina åsikter 
men även att de lyssnar på andra (Zackari & Modigh, 2000). Deliberativa samtal är ett sätt att 
arbeta för att eleverna ska utveckla denna förmåga. ”Med deliberativa samtal avses samtal där 
i något avseende skilda synsätt, uppfattningar och värden lyfts fram och kan brytas mot 
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varandra med en strävan efter att var och en själv reflekterar över sin ståndpunkt genom att 
lyssna, överväga, söka argument och värdera, samtidigt som det finns en kollektiv strävan 
efter att finna gemensamma referensramar för bedömning av icke-överrensstämmelse och / 
eller en eventuell samsyn som alla kan enas om.” (Englund, 2005, s. 44). Detta är alltså en 
lärprocess där varje individs åsikter är viktiga i den gemensamma kommunikationen 
(Englund, 2000). Enligt en studie gjord av McDevitt & Kiousis (2006) visade det sig att 
elevers deltagande i deliberativ undervisning gjorde eleverna mer benägna att öppet våga stå 
för en avvikande åsikt, att lyssna på andra och att ge sig in i politiska diskussioner. 
 
2.4.2 Skolan en plats för möten 
 
Enligt Zackari & Modigh (2000) har inte skolan tagit tillvara på att det är en plats där så 
många olika människor med olika erfarenheter samlas. Skolan måste ta tillvara på den 
mångfald som finns och låta skolan bli en plats där kulturer får synas och kan mötas. Det är 
endast med ett gott socialt klimat och en öppen dialog som detta kan uppnås. Det som enligt 
författarna är avgörande för det sociala klimatet är kommunikationen mellan elever och lärare.  
 
Normen i skolan är, enligt Dysthe (2003), att eleverna accepterar lärarens ord som en sanning 
och ofta saknas en verklig dialog mellan läraren och eleverna. Det är lärarens inställning till 
dialog som är avgörande för om eleverna kommer till tals. Ofta är klassrummet ett forum för 
fråga-svar kommunikation vilket inte innebär att eleverna kommer till tals i verklig mening. I 
en demokratisk skola krävs det att eleverna känner att de tas på allvar och att deras åsikter 
spelar roll. Dysthe (2003) menar att autentiska frågor är viktiga då de tillåter elevernas egen 
tolkning och reflektion.  
 
Kritiskt tänkande och demokratiska värderingar är centrala delar i utbildningen menar 
Liljestrand (2002) och hänvisar till de senaste läroplanerna där dessa delar fått allt större 
betydelse. Han argumenterar för att ett demokratiskt samhälle kräver en debatt om olika 
frågor där alla har möjligheten att göra sig hörda. Detta knyter an till Sundgren (1996) som 
utvecklar denna tanke till att även omfatta handling. Sundgren (1996) refererar till Habermas 
som anser att eleverna i skolan måste få chansen att utveckla en kommunikativ och praktisk 
rationalitet. Detta innebär att eleverna får möjlighet att skaffa information, ta ställning och 
diskutera sina ställningstaganden med andra. Det slutliga målet är att dessa väl bearbetade 
ställningstaganden ska styra elevernas handlande.  
 
2.4.3 Kommunikation och könsroller 
 
Genom kommunikationen upprätthålls de traditionella könsrollerna i samhället. Både 
Einarsson (2004) och Nordenstam (2003) tar upp exempel som visar att tjejer får mindre taltid 
både i skolan och i andra offentliga sammanhang. Detta är ett exempel på traditionella 
kommunikationsmönster som lärare enligt Lpo 94 ska vara med och motverka. Nordenstam 
(2003) visar på att det är väldigt vanligt att vi omedvetet behandlar elever olika beroende av 
deras kön. När det gäller det enkla exemplet med taltid så har det visat sig att när killar och 
tjejer får lika mycket taltid så upplever alla inklusive läraren att tjejerna pratar en övervägande 
stor del.   
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2.5 Lärarutbildningens roll 
 
Det finns klara etiska och moraliska dilemman i arbetet med värdegrundssocialisation i 
skolan. Samhällsuppdraget att lärarna i skolan ska förankra grundläggande värden som 
demokrati, jämställdhet, etik och moral är inte oproblematiskt. Därför är det intressant att 
notera att den utbildning som blivande lärare får inom dessa områden varierar avsevärt mellan 
de olika lärarutbildningarna. (Frånberg, 2004)  
 
En studie av Frånberg (2004) visar att endast 15 % av lärarstudenterna instämmer helt och 
hållet i att de värden som är formulerade i läroplanen är av karaktären att de genomsyrar vår 
kultur. En ännu mindre andel instämmer i att dess värden kan ses som rådande normer i vårt 
samhälle. Trots detta anser det stora flertalet att detta är värden som de själva strävar mot att 
leva efter. Hela 98 % ställer sig bakom att det är viktigt att efterleva ”alla människors lika 
värde” och majoriteten anser att det ingår i lärarrollen att sträva efter att andra också ska 
efterleva önskvärda värden. 
 
Enligt lärarstuderande så ger deras utbildning en dålig grund för att kunna leva upp till 
skolans demokratiuppdrag. Endast i genomsnitt 6 dagar ägnas åt demokratiutbildning och 
kvaliteten är dålig. Lärarna på lärarutbildningen däremot anser att demokrati berörs mycket i 
värdegrundsutbildningen. Frånberg (2004) konstaterar dock att studenterna inte ser denna 
koppling. En stor del av problematiken i arbetet med värdegrunden är att det råder oenighet 
om dess egentliga innebörd samt att det är problematiskt att förankra grundläggande värden 
hos andra, särskilt när dessa inte är klart förankrade i den ständigt föränderliga omvärlden. 
Frånberg (2004) summerar därför sin undersökning med att konstatera att 
värdegrundsuppdraget kan te sig omöjligt.     
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3 Metod 
 
3.1 Forskningsstrategi 
 
För att utforska forsningsfrågorna valdes en kvalitativ forskningsmetod, nämligen 
fokusgruppsintervjun. Kvalitativ forskning kännetecknas bland annat av att den har intresse 
för de sätt som människor förstår saker på. Då syftet med undersökningen var att undersöka 
elevers uppfattning tedde sig den kvalitativa fokusgruppsintervjun som ett bra val. Kvalitativ 
forskning har fördelen att kunna vara mer djupgående och detaljerad, mer förankrad i 
verkligheten och lättare kunna hantera motsägelser och alternativa förklaringar vilket allt var 
önskvärt i denna undersökning. Att göra intervju i fokusgrupper är lämpligt då den kollektiva 
synpunkten har större värde än summan av de enskilda synpunkterna. Fokusgruppens syfte är 
att ge möjlighet till diskussion mellan deltagarna. Denscombe (2000). Förhoppningen var att 
eleverna utifrån vissa frågor skulle få möjlighet att ta upp och diskutera det som berör dem 
och få möjligheten att ifrågasätta normer som vanligtvis tas för självklara. Detta är en av 
styrkorna med fokusgrupper enligt Bloor, Frankland, Thomas och Robson (2001).  
 
 
3.2 Utförande 
 
Intervjupersonerna informerades om att deras svar skulle hållas konfidentiella och att de när 
som helst under intervjuns gång hade rätten att avbryta om de kände sig obekväma med 
situationen. De informerades även om syftet med studien. Det klargjordes även att det var 
personernas egna åsikter som var intressanta och att jag inte sökte efter några rätt eller fel 
svar. Följande text lästes upp innan varje intervju: ”ni kommer att prata väldigt fritt och jag 
kommer att säga så lite som möjligt; ni kommer att prata med varandra och inte med mig. Om 
det blir tyst kommer jag bara vänta på att ni ska fortsätta prata eller ställa en ny fråga. Jag 
kommer att ställa sju frågor och ni kommer att få prata i högst en timme”.     
 
Elevernas diskussion spelades in med en mindre bandspelare och stödanteckningar togs av 
forskaren under samtalet. Efter varje intervju fick samtliga elever fylla i en personlig skriftlig 
utvärdering. Detta för att göra det möjligt att få varje enskild elevs synpunkter på hur de 
upplevt fokusgruppssamtalet och om de ansåg att de hade möjlighet att komma till tals under 
samtalet. Det fick svara på i vilken grad de framfört sina åsikter och uppfattningar. Om de inte 
ansåg sig ha framfört sina åsikter fick de en fråga om anledningen till att de inte fört fram den. 
Avslutningsvis fanns rum för egna kommentarer i utvärderingen. Enligt utvärderingen så 
ansåg de flesta eleverna att de framfört sin åsikt och många elever uppskattade verkligen 
fokusgruppsintervjun. För en utförligare beskrivning se resultat delen sid. 24.         
 
  
3.4 Urval 
 
Skolan som valdes är en multikulturell högstadieskola som ligger i ett område där många 
elever kommer från familjer med låg socioekonomisk status och jag ansåg att det var 
intressant att undersöka hur eleverna där uppfattar hur värdegrunden gestaltas. Nästa steg i 
urvalsprocessen var att komma i kontakt med lärare med elever i åldern 15-16 år då detta var 
ett krav för den internationella studien. Jag gick till skolan och mötte tre lärare som alla gav 
sitt medgivande att jag kunde intervjua deras elever. Det var viktigt att intervju elever från 
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olika klasser, detta för att få olika åsikter, så att inte en klass speciella sammansättning eller 
en enskild lärare skulle få för stort inflytande på resultatet.  
Fem grupper med fem elever i varje grupp intervjuades. Alla kom från samma skola men från 
tre olika klasser och hade åldern mellan 15 och 17 år. Grupp 3 bestod av elever från år 8 och 
de andra grupperna av elever från år 9. Samtliga grupper intervjuades under lektionstid. 
  

• Grupp 1: Tre killar och två tjejer. Intervjuades i sitt klassrum.  
• Grupp 2: Fem killar. Intervjuades i sitt klassrum.  
• Grupp 3: Två killar och tre tjejer. Intervjuades i ett litet grupprum. 
• Grupp 4: Två killar och tre tjejer. Intervjuades i lärarnas arbetsrum.      
• Grupp 5: Tre killar och två tjejer. Intervjuades i lärarnas arbetsrum. 

 
Ett dilemma med fokusgrupper är om det är bäst med en grupp som inte känner varandra eller 
med en som känner varandra. Bloor m.fl. (2001) menar att med redan befintliga grupper får vi 
tillgång till den sociala kontexten inom vilken tankar och normer formas medan det finns en 
risk att åsikter från personer med ”lägre status” tystas. I denna studie valdes elever från 
samma klass med tron att de skulle våga prata mer då. För att komma åt problemet med att 
personer med lägre status tystas var grupperna utvalda av läraren med syfte att alla elever 
skulle känna sig trygga i sin grupp. Jag var noga med att påpeka att det var viktigt att få olika 
typer av elever och inte bara ”duktiga och skötsamma” elever. Det var även viktigt med en 
jämn könsfördelning och jag förhörde mig om lärarna ansåg att könsblandade eller separerade 
grupper skulle skapa en bättre diskussion. Tillsammans kom vi fram till att blandade grupper 
var att föredra. Dock blev en grupp endast killar då de två tjejer som var tänkta att ingå i 
gruppen inte kom till lektionen. Detta tillsammans med två tjejer som hellre ville gå på sin 
lektion än att bli intervjuade var studiens enda bortfall.   
 
 
3.5 Databearbetning och analysmetod 
 
Först gjordes en ordagrann transkribering av samtliga intervjuer. Sen användes 
meningskoncentrering som den beskrivs av Kvale (1997). Först lästes protokollen igenom för 
att en helhetsbild skulle kunna skapas. Därefter bröts innehållet ner i meningsenheter som 
senare visades sig kunde delas in i olika huvudbegrepp. Detta gjordes genom att 
meningsenheterna knöts till huvudfrågeställningarna. Med begreppen som utgångspunkt 
sammanställdes intervjuerna som sedan analyserades. 
 
 
3.6 Reliabilitet och validitet  
 
Reliabilitet har uppnåtts om mätinstrumenten visar samma resultat vid mätning efter mätning. 
I kvalitativa studier är forskaren en del av ”mätinstrumentet”. Det anses att forskaren spelar en 
viktig roll i produktionen och tolkningen av data, därför är det svårt att uppnå reliabilitet i den 
klassiska bemärkelsen. Frågan som istället bör ställas är ”Om någon annan genomför 
undersökningen, kommer han eller hon fram till samma resultat och drar han eller hon samma 
slutsatser?” (Denscombe, 2000, s. 250) För att göra det möjligt för en annan forskare att 
rekonstruera undersökningen krävs en redogörelse av forskningens syfte och den 
grundläggande teorin, samt en god redogörelse för hur forskningen genomförts. Viktigast av 
allt är att resonemangen bakom de beslut som tagits finns med i rapporten. Allt detta har jag 
beaktat i min undersökning. 
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Validitet innebär att data ska reflektera verkligheten och täcka forskningsfrågorna. ”Validitet 
handlar om i vilken utsträckning forskningsdata och metoderna för att erhålla data anses 
exakta, riktiga och träffsäkra.” (Denscombe, 2000, s. 283). För diskussion kring validiteten i 
denna studie se metod diskussionen s. 29.  
 
 
3.7 Etiska ställningstaganden 
 
Det finns många forskningsetiska principer att ta ställning till innan en undersökning utförs. 
Vetenskapsrådet (www.vetenskapsradet.se) tar upp fyra etiska huvudkrav som måste 
uppfyllas för forskning inom det humanistiska och samhällsvetenskapliga området.  
 
Det första kravet är informationskravet som innebär att ”Forskaren skall informera de av 
forskningen berörda om den aktuella forskningens syfte”. Detta gjordes genom att rektorn och 
senare de berörda lärarna fick ta del av ett missivbrev med forskningens syfte och en 
beskrivning av deltagarnas roll. Lärarna i sin tur informerade eleverna. För att vara på den 
säkra sidan informerades eleverna även av mig om syfte och tillvägagångssätt då jag kom för 
att utföra intervjuerna. Jag påpekade också att de inte var tvingade att säga något och att de 
när som helst har rättigheten att avbryta intervjun.  
 
Det andra kravet är samtyckeskravet som innebär att ”Deltagare i en undersökning har rätt att 
själva bestämma över sin medverkan”. För barn under 15 år bör föräldrarnas samtycke ges. 
Alla elever i min studie var minst 15 år vilket innebar att föräldrarnas samtycke inte krävdes. 
Eleverna informerades om att deltagandet var frivilligt vilket ledde till att två av totalt 25 
elever valde att avstå.  
 
Det tredje kravet är konfidentialitetskravet som innebär att ”Uppgifter om alla i en 
undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifter 
skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem”. Eleverna informerades 
om att ingen som inte varit med i deras grupps intervju skulle kunna koppla åsikter till en 
specifik person. I slutrapporteringen har skolan och alla inblandade fått fiktiva namn.  
 
Det fjärde kravet är nyttjandekravet som innebär att ”Uppgifter insamlade om enskilda 
personer får endast användas för forskningsändamål”. Det som jag såg som viktigast här var 
att lärarna, som gärna ville ta del av resultatet, inte skulle kunna identifiera enskilda elever 
och använda min forskning på ett sätt som påverkar deras förhållningssätt till dessa elever.   
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4 Resultat 
 
Alla intervjuade elever har fått fiktiva namn som speglar deras kön och härkomst. Skolan 
kommer hädanefter att refereras till som Solgläntan.  
 
 
4.1 Skolans gestaltning av demokratiuppdraget ur elevernas synvinkel  
 
Här redovisas hur eleverna uppfattar skolans formella förmedling av värden och sitt 
inflytande i skolan.  
 
4.1.1 Formell förmedling av världen  
 
Under denna rubrik utkristalliserade sig två kategorier där en berör förmedlandet av 
rättigheter och skyldigheter i skolan och den andra berör hur eleverna ser på lärares direkta 
förmedling av ett önskat beteende.    
 
4.1.1.1 Rättigheter och skyldigheter 
Bilden som framkom visade på att eleverna generellt sett har en väldigt otydlig bild av vad 
rättigheter och skyldigheter är. Vissa har aldrig ens hört orden rättigheter och skyldigheter. 
Andra säger sig komma ihåg att de pratat om detta i skolan men minns inte vad det var om.  
 
Några förklarade rättigheter och skyldigheter som vad man får och inte får göra och 
konstaterar därefter att de har jämfört skillnader i rättigheter och skyldigheter för människor i 
olika länder. I de fall där eleverna anser sig ha jobbat i skolan med rättigheter och 
skyldigheter förklarar några att det endast är på SO lektionerna som de har berört detta ämne. 
Andra menar att det oftast berörs som ett tema eller tas upp när någon har gjort något dumt. 
Då tar läraren upp vad som har hänt och förklarar att det inte får hända igen.  
 
En tjej tar upp att lärarna bryter mot elevers rättigheter då eleverna inte får vara med och 
bestämma regler. Hon menar även att eleverna måste få vara med och bestämma hur prov ska 
utformas och när de ska utföras. Att få vara med och bestämma i skolan tas upp som en viktig 
rättighet av många elever och flera pratar om elevrådet som ett forum för detta.  
 
Här följer ett citat från en grupp elevers resonemang kring rättigheter och skyldigheter,  
 
Roa: Jag tycker inte alls vi gör det (pratar om rättigheter och skyldigheter) 
Gurra: Vi brukar prata om vem som börjar, typ. 
Jasim: Rättigheter och skyldigheter, vad menar du? 
Intervjuaren: Vad tror ni andra jag menar? 
Lisa: Typ, lag och rätt. 
Jasim: Nää, att man skyller ifrån sig. 
[-----] 
Gurra: Rättigheter, får vi hjälpa till, vara med och bestämma. 
Jasim: Härligt Gurra 
 
4.1.1.2 Sluta bråka! 
De enda tillfällena lärare pratar om hur man ska vara och uppföra sig, det vill säga en formell 
förmedling av värderingar om hur man ska vara mot varandra, är enligt eleverna vid 
situationer som när någon har gjort något dumt, eller när någon stör i klassrummet.  
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Citatet nedan visar på hur eleverna inte tycker att de pratar om hur man ska vara förutom när 
läraren ger tillsägelser och klagar.   
 
Roa: Vi brukar inte prata om det, bara om någon är stökig så brukar läraren komma och 
säga till den personen.    
Lisa: Vi brukar inte prata hela klassen.  
Gurra: Eller jo, ibland brukar vi det. Det är alltid i typ början av lektionen när vi håller på 
och pratar och läraren försöker få tyst på oss. När alla blir tysta, då 
Lisa: Då börjar dom klaga 
 
4.1.2 Elevernas inflytande 
  
Under denna rubrik berörs först kategorin formellt inflytande i form av elevrådet. Sedan visas 
resultatet av elevernas syn på maktförhållandet mellan lärare och elever och slutligen 
redovisas elevernas diskussion kring hur skolan tar tillvara på elevernas intresse och om detta 
är viktigt enligt eleverna.     
 
4.1.2.1 Formellt inflytande = elevråd 
Eleverna är väl medvetna om att de har möjlighet att påverka sin situation genom elevrådet. 
Däremot skiljer det sig mycket i hur bra de anser att elevrådet fungerar. Vissa menar att 
elevrådet är ett bra sätt för eleverna att göra sina röster hörda och få till förändring medan 
andra tycker att de inte ser resultatet av elevrådets arbete.  
 
Följande citat belyser några av de åsikter som finns bland eleverna. 
 
David: Vad är elevrådet bra för egentligen? Ni sitter ju bara och käkar bullar.  
Pär: Jaa 
Gharam: Nej 
David: Har ni någonsin sett en förändring? 
Gharam: Ja, vi sa att vi ville ha soffor och då fick vi det. 
David: Soffor, vad är det bra för? Men, bra, då vill jag ha kebabtallrik i skolan. Då får ni fan 
ta och fixa det.  
 
 4.1.2.2 Makten i klassrummet 
Elevernas syn på vilken makt läraren och de själva har och bör ha i klassrummet varierar. När 
det gäller inflytande i klassrummet menar vissa elever att de är i underläge i förhållande till 
lärarna och de tar upp exempel på lärare som inte visar dem respekt, dömer elever på gamla 
”meriter” och använder sin makt genom att ge eleverna sämre betyg om de inte ”uppför sig”. 
Andra elever, däremot, känner att lärarna respekterar deras åsikter och att de har goda 
möjligheter att komma med förslag och idéer men att dessa idéer alltför sällan genomförs. När 
det gäller hur arbetet läggs upp i skolan uttrycker eleverna att de har ett visst inflytande över 
arbetssätt men när det gäller innehåll finns inte lika mycket utrymme för elevernas åsikter.   
 
Här kommer ett citat som visar hur några elever ger uttryck för maktförhållandet mellan elev 
och lärare. 
  
Arif: Alla lärare visar ju inte respekt. Det är som med en polis. Dom tror att dom får göra vad 
dom vill. Det är samma sak här också.  
Kalila: Men kom ihåg att du alltid har rätt att säga till vad du tycker. 
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Arif: Jo, fast det är ju som jag säger. Man vinner inte över en polis i rätten. Här vinner man 
inte heller över en lärare. Det är ju bara så. 
Kalila: Fast… 
Arif: Det ska inte vara så (skriker nästan). 
Kalila: Fast en elev kan vinna över en lärare. 
Arif: Jo, men det är omöjligt. Det är ju för fan 40 på 100. Då måste ju 10 personer stå här, 
då. 
Hassan: Jaa 
 
Ordningsregler var en fråga som många elever tog upp till diskussion. Elevernas åsikter går 
tydligt isär om vilken makt läraren i denna specifika fråga bör ha i förhållande till eleverna. 
En grupp elever uttryckte stark kritik mot dagens situation där de anser att det bara är läraren 
som bestämmer och de menar att det är ytterst viktigt att även eleverna får vara med och 
bestämma reglerna i klassrummet och på skolan. Den andra gruppen elever var förespråkare 
för mer disciplin i klassrummet och menade att läraren måste sätta upp strängare regler och 
tvinga eleverna att följa dessa. 
 
Här följer två citat där det första representerar ”elever ska vara med och bestämma” gruppen 
och det andra representerar ”mer disciplin” gruppen.  
 
Kalila: En sak som är jätteviktig är att i ett klassrum måste elever och lärare bestämma 
regler tillsammans och inte bara läraren. Fast nu är det bara lärarna som bestämmer själva. 
Det är inte så många elever som vet att dom får gå med och bestämma. 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Lisa: Det enda som hjälper är hårdare regler. 
Jasim: Ja, alltså, kom med hårdare regler men kom med bättre regler. Istället för att man inte 
får ha jackor inomhus, det här är onödiga regler och elever kommer bara att göra värre, så 
ska man ha regler som att kasta ut elever. Då blir elever rädda.   
 
4.1.2.3 Elevers intresse inte viktigt i skolan 
Eleverna menar att de sällan eller aldrig på lektionerna pratar om sådant som är viktigt för 
dem som person. Det enda jakande svaren till om de brukar prata om saker som är viktiga för 
dem är att de brukar prata om att ta ansvar för skolan samt att lektionerna ibland berörde saker 
som är viktiga för dem och att diskussioner kan vara kul. Annars menade de flesta att i skolan 
jobbar de bara. Om de i skolan pratar om något som är viktigt gör de detta med sina kompisar. 
Många elever tyckte att det vore bra att prata om mer roliga saker. Vissa elever ansåg att det 
är bra som det är och ser inte möjligheten att deras intresse skulle kunna vara inkörsporten till 
kunskap. Antingen så jobbar man och lär sig eller så gör man sådant som man tycker om men 
då tillägnar man sig inte kunskap.   
 
Detta citat belyser en elevs längtan efter att få göra något roligt och annorlunda i skolan.  
 
Arif: Det börjar bli tråkigt när man kommer vecka efter vecka med samma sak hela tiden.  
Ana: Ja 
Arif: Men alltså, vi borde få göra något. Jag har gått här i tre år och jag har aldrig varit på 
parken zoo som ligger hundra meter härifrån.  
(De andra skrattar) 
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Arif: Det kostar bara 50 spänn och jag har faktiskt aldrig varit där inne. Tre år har jag gått 
här. Jag börjar tröttna på alltid samma, samma sak varje dag, förstår du?    
 
Följande citat kommer ur ett samtal med några killar som tidigare berättat att de gillar att 
spela dataspel. Citatet visar tydligt att dessa elever anser att de sällan pratar om sådant som är 
viktigt för dem i skolan samtidigt som de inte ens kan komma på något som de skulle kunna 
tänkas vilja prata om. De ser inte heller möjligheten till att något som är roligt kan användas 
som metod för kunskapsinhämtning.  
 
Intervjuaren: Pratar ni mycket om sådant som är viktigt för dig som person på lektionerna? 
Miko: Haha, nää. 
Daniel: Nää. 
Intervjuaren: Varför inte? 
Anders: Ja, jag vet inte. 
[-----] 
Intervjuaren: Vad är viktigt för er? Vad skulle ni vilja prata mer om på lektionerna? 
Anders: Äh, ingenting. 
Jan: Allt är bra som det är. 
Intervjuaren: Så ni skulle inte vilja spela dataspel på engelskan, ett engelskt dataspel?  
Daniel: Då lär vi ju inge engelska. 
[-----] 
Intervjuaren: Vad vill ni lära er i skolan då, eller varför går ni i skolan? 
?: För att man måste, det är en plikt 
 
 
4.2 Förankrade demokratiska värderingar? 
 
Under denna rubrik ryms elevernas tankar kring samtalet och hur man ska vara mot varandra. 
Dessa tankar kan ses som indikatorer på hur förankrade demokratiska värden är hos eleverna. 
 
4.2.1 Samtalet 
 
Det framkom två väldigt olika synsätt när det gällde vad eleverna ser som förutsättningar för 
ett bra samtal i klassrummet. Det ena är baserat på att läraren ska ha makten i klassrummet 
och det andra på att det är viktigt att lyssna på varandra. Eleverna uppmärksammar att det ofta 
är svårt för tysta elever att komma till tals.  
 
4.2.1.1 Elever ska vara tysta och läraren ska prata 
Enligt eleverna med detta synsätt är att det är viktigt att läraren är den som har makten i 
klassrummet och eleverna ska vara tysta och lyssna på vad läraren säger. Eleverna som 
resonerade på detta sätt förklarade att de tyckte att deras klasser var för stökiga och de önskar 
mer disciplin. De uttryckte sin besvikelse över att läraren inte tog ett tillräckligt ansvar i detta 
avseende. Hårdare regler ansågs som ett bra tillvägagångssätt för att få ordning i klassrummet. 
 
4.2.1.2 Allas åsikter viktiga  
Den andra gruppen elever menade att det är viktigt för ett bra samtal att alla får komma till 
tals i klassrummet. Det är även viktigt att respektera andras åsikter även då man själv tycker 
annorlunda. De ansåg att det viktiga var att lyssna på varandra och låta alla prata till punkt. 
Dessa elever ansåg att detta var idealet men att i skolan var det svårt att leva upp till detta.  
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Här följer ett citat som belyser hur Kalila uttrycker att alla har rätt till sin åsikt. Citatet visar 
även på hur svårt det kan vara att respektera andras åsikter då Ana anklagar Dhakwan för att 
inte inse sanningen, så som hon ser den.  
 
Kalila: Det är viktigt att inte alla skriker och att … jag har absolut inget emot judar, men han 
tycker illa om judar. Jag säger inte ”men varför tycker du så?”. Han har ju rätt att tycka vad 
han vill. Så om vi, liksom, pratar i klassen och jag tycker att hästar är jättesöta, då är det min 
sak. Om hon tycker dom är jättefula så måste ju hon acceptera det jag säger. Det är viktigt 
när man diskuterar.  
Intervjuaren: Blir det så då? 
Arif: Nääh, hahaha 
Dhakwan: Nää, vi skrek så här, asså…  
Ana: Nej, men han vägrade inse sanningen. 
Kalila: Det behöver inte vara sanningen utan vad du tycker. 
Dhakwan: Ja, man blev högljudd och tänkte att det är inte rätt. Och man vågar inte erkänna, 
eller man vill inte. 
Arif: Det är ju som hon säger, att man får tycka vad man vill. 
 
Ett problem som flera elever nämnde var att de tysta inte kommer till tals i klassrummet och 
att det är de som skriker som hörs och därför är det även de som man lyssnar mest på. En 
strategi för att bli hörd är att säga rakt ut vad man tycker. Att räcka upp handen är inte 
lönsamt. Vissa elever uppmärksammade att det kan vara så att man lyssnar mer på vissa än på 
andra medan andra hävdade bestämt att de lyssnar lika mycket på alla.        
 
Följande citat från Anders talar sitt tydliga språk. 
 
Anders: Man lyssnar ju bara på dom som hörs 
 
4.2.2 Hur eleverna är mot andra människor 
 
Under denna rubrik utkristalliserade sig följande underrubriker: ”Vi är trevliga men andra är 
dumma”, ”respekt som makt eller hänsyn” och ”behandla andra så som du själv blir 
behandlad”.   
 
4.2.2.1 Vi är trevliga men andra är dumma 
De flesta eleverna hävdade att de är väldigt trevliga mot andra elever i skolan och att de inte 
dömer andra utifrån till exempel deras klädstil. Några menade på att det inte finns några 
grupperingar på skolan och att ingen är utanför. Andra tyckte att alla på skolan är som en 
familj. Det var endast två pojkar som gav uttryck för att de själva hade en icke ”demokratisk” 
åsikt. En uttalade sig flertalet gånger negativt om judar och den andra gav uttryck för 
rasistiska åsikter. Däremot tog flera elever upp att det finns mycket bråk på skolan och att 
andra elever försöker visa sig tuffa och bråkar mycket. Fula ord och slagsmål är vanligt 
förekommande. Men detta beskrevs på ett sätt som fick det att framstå som att det vara andra 
och inte de elever som intervjuades som var stökiga. En kille förklarade att killarna som är 
dryga i skolan kan vara väldigt snälla annars, på fritiden, men att de försöker vinna respekt i 
skolan.  
 
Här följer ett citat som visar hur David går från att beskriva att elever är snälla mot varandra 
till att uttrycka en rasistisk åsikt där han menar att Pär är den enda han skulle vilja ha som sin 
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familj då han inte har invandrarbakgrund. Samtidigt som Gharam tar upp att 
sammanhållningen på skolan är som den i en familj. 
 
David: (Syftar på hur de är mot andra elever) Vi är snäll som fan. 
Pär: Jo, men jo, vi är det. 
Gharam: Vi är som en familj. 
Pär: Ja, vi är en fet familj. Det är vad vi är.  
David: Nää, det är ju många som jag inte skulle vilja ha som familj på den här skolan […] 
Den enda killen som jag skulle vilja ha som familj är den här killen. Han har vitt hår.  
 
4.2.2.2 Respekt som makt eller hänsyn 
Begreppet respekt togs upp av väldigt många och här gick det att urskilja två tydliga 
skillnader. Den första är respekt som makt och det andra är respekt som hänsyn. 
 
Respekt som makt 
Respekt kan förstås som något elever försöker vinna genom att höras, vara tuffa och 
skräckinjagande  
 
Här följer ett citat där eleverna diskuterar att vissa elever tror sig kunna skaffa respekt från 
andra genom att bråka.   
 
Isabell: Dom flesta tror att om dom hörs får dom status, men det är inte sant.  
Jasim: Det är mycket bråk 
Roa: Ja, det är det, väldigt mycket. 
Jasim: Det är mycket om den som är starkast. Man får mer respekt. 
Roa: Ja, det är så där. 
Gurra: Dom tror att respekt är att man ska vara rädd för dom. 
 
Respekt som hänsyn 
Flera elever tog upp respekt i sammanhanget att alla är lika värda och att det är viktigt att 
respektera varandra. De förklarade att respekt innebär att visa hänsyn, låta andra prata till 
punkt och inte säga dumma saker. 
 
Så här svarade Isabell på frågan vad respekt är för henne. 
 
Isabell: Typ att lyssna på varandra och inte säga dumma saker för det leder ingen vart. 
 
4.2.2.3 Behandla andra så som du själv blir behandlad 
Den dominerande förklaringen till varför man är olika mot olika människor bottnar i 
begreppet respekt. Eleverna menar att de behandlar människor tillbaka som de blir 
behandlade. Blir de behandlade med respekt ger de respekt tillbaka och detta gäller både för 
andra elever och för lärare.  
 
När det gäller hur de som elever är mot lärare och besökare konstaterade några att de gärna 
försöker provocera lärare och att många elever försöker verka coola när det kommer besökare 
och kan därför vara ganska dryga mot dessa. Andra menade tvärtom att de hade mycket 
respekt för lärare och är extra trevliga mot dem som besöker skolan.            
 
Ett problem som togs upp var att vissa äldre ger sig på yngre och slår dem. Ett av förslagen på 
hur detta problem kan hanteras stämmer väl in på filosofin, behandla andra som du själv blir 
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behandlad, nämligen att de ska få stryk tillbaka. Att ge tillbaka med samma mynt är enligt 
många elever en godtagbar metod 
 
Pär: (Syftar på hur man är mot lärare) Vi respekterar ju dom om dom respekterar oss, så är 
det. 
 
 
4.3 Resultat av elevernas utvärdering av samtalet 
 
De allra flesta eleverna, 20 av totalt 25, uppgav att de absolut hade framfört sin åsikt och 
ytterligare två elever ansåg sig ha framfört sin åsikt men bara i viss mån. Endast en elev ansåg 
sig inte alls ha framfört sin åsikt och två elever ansåg sig inte i så stor utsträckning ha gjort 
detta.  
 
Eleven som inte alls tyckte sig ha framfört sina åsikter förklarade detta med att han inte 
orkade. En av eleverna som ansåg att han inte framfört sin åsikt till så stor utsträckning gav 
kommentaren att han tyckte att frågorna var dåliga. Det var endast pojkar som inte ansåg sig 
ha framfört sina åsikter.  
 
När det gäller de egna kommentarerna var de som lämnade dessa övervägande positiva. 
Många tog upp att de fann intervjun intressant och rolig. De tyckte att det var kul att få 
framföra sina åsikter och ansåg att dessa frågor är viktiga att prata om. En kille skrev att ”det 
här var inte det viktigaste men bra ändå”. En annan kille tyckte att bandspelaren var 
obehaglig. Detta tillsammans med att en kille skrev att frågorna var dåliga och en tjej menade 
att frågorna var bra men lite svåra att förstå var de mest kritiska kommentarerna. Fyra 
personer lämnade ingen egen kommentar.  
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5 Analys 
  
5.1 Elevers upplevelse av skolans gestaltning av demokratiuppdraget 
 
När det gäller hur eleverna upplever skolans arbete med demokratiuppdraget går det att 
konstatera att eleverna inte alltid ser den demokratiska skolan som den önskvärda. Flera 
elever önskar en mer lärarstyrd skola där eleverna har en mer passiv roll. Samtidigt var det 
dock många elever som uttryckte en önskan om mer inflytande i skolan. Eleverna upplever att 
deras åsikter till stor del respekteras i skolan men problemet är att det sällan sker några 
förändringar baserade på elevernas åsikter. Oroväckande många elever finner skolan 
meningslös och ser inte möjligheten till att deras intresse skulle kunna utgöra basen i 
kunskapsinhämtning.   
 
5.1.1 Lärarens och elevernas roll i klassrummet  
 
Resultatet visar en bild av elever med väldigt olika synsätt när det gäller deras och lärarens 
roll i klassrummet. Vissa elever anser att läraren är en förmedlare av kunskap och som elev 
ska denna kunskap endast tas emot. Med en verksamhet som bedrivs på detta sätt finns det en 
stor risk att eleverna, enligt Dysthe (1996), blir oengagerade. Säfström (2005) är även han 
mycket kritisk till att läraren ska vara den centrala punkten i undervisningen som bestämmer 
vad som är verkligt, rätt och sant. Här kan det dock vara intressant att konstatera att flera av 
Solgläntans elever efterfrågade ett system som är mer centrerat runt läraren än dagens. Vissa 
elever menar att läraren måste ha mer makt i klassrummet för att det ska bli mindre stökigt. 
Hot och straff från lärarens sida är metoder som förespråkas.  
 
Samtidigt fanns en annan grupp elever som uttryckte stark kritik mot dagens situation där de 
anser att det bara är läraren som bestämmer och de menar att det är ytterst viktigt att även 
eleverna får vara med och bestämma reglerna i klassrummet och på skolan. Dysthe (1996) 
menar också liksom dessa elever att det är viktigt att läraren ser elevernas åsikter som viktiga 
och får eleverna att känna detta. Resultatet i min studie visar att ett ganska stort antal elever 
upplever att de är i underläge i förhållande till lärarna och att de anser att lärarna inte visar 
respekt för dem och deras åsikter. Andra elever däremot känner att de har goda möjligheter att 
komma med förslag och idéer men tyvärr genomförs dessa idéer alltför sällan.  
 
Dysthe (1996) liksom Selberg (2001) hävdar att det är viktigt att eleverna har en viss kontroll 
över inlärningsmål och metoder. Enligt min undersökning ansåg sig eleverna i ganska hög 
grad få vara med och påverka inlärningsmetoder men däremot inte innehållet i lektionerna 
men flera menade att detta inte heller är önskvärt. När det gäller elevers inflytande pekar 
Forsberg (2000) på studier som visar att elever är nöjda med det inflytande som de har men 
detta kan enligt henne bero på att de är starkt påverkade av vana och tradition. Därför är det 
viktigt att inte bara se till elevers subjektiva uppfattningar utan att utgå från dokument som 
läroplanerna som är tänkta att se till elevernas bästa. 
 
5.1.2 En skola för eleverna? 
 
Det är inte bara viktigt utan en nödvändighet för ett gott lärande att utgångspunkten ligger i 
elevernas intresse och nyfikenhet (Selberg, 2001). Det krävs som Dysthe (1996) uttrycker sig 
att eleverna ser kopplingen mellan det de ska lära sig och sitt eget liv. Resultatet i min studie 
visar att eleverna inte anser att det på lektionerna pratas om sådant som är viktigt för dem som 
person. De enda undantagen var att de ibland pratar om vikten av att ta ansvar för skolan och 
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att lektionerna ibland, men väldigt sällan, berör saker som eleverna anser är viktiga för dem. 
Några elever påpekade också att diskussioner kan vara kul. Annars menade de flesta att i 
skolan jobbar de bara. Det går att konstatera att även då väldigt få elever anser att de i skolan 
pratar om sådant som är viktigt för dem som person så var det flera elever som menade på att 
situationen trots detta är bra som den är. Dessa elever ser inte möjligheten att deras intresse 
skulle kunna vara inkörsporten till kunskap utan menar att antingen så jobbar man och lär sig 
saker eller så gör man sådant som man tycker är roligt men då lär man sig inget viktigt. Att 
skolan skulle kunna förmedla kunskaper i form av fastställda sanningar är något som 
Sundgren (1996) hävdar är förkastligt. Han menar att kunskap är det som gör det lättare för 
människor att förstå och hantera sina liv och därför måste allt lärande utgå från elevernas 
föreställningar. Detta i sin tur kräver att eleverna får ett verkligt inflytande över 
undervisningen.    
 
För att kunna få detta inflytande krävs att eleverna känner till sina rättigheter och 
skyldigheter. Skolan har ett viktigt ansvar att fostra eleverna till att bli goda 
samhällsmedborgare som känner till sina rättigheter och skyldigheter i samhället men också i 
skolan. Enligt Lpo 94 så krävs det att skolan klargör för eleverna vilka rättigheter och 
skyldigheter de har för att ge dem möjligheten att utöva inflytande på sin utbildning. På 
Solgläntans skola saknar många elever kunskap om vad rättigheter och skyldigheter betyder. 
Även då många, se Säfström (2005) och Sundgren (1996), ställer sig kritiska till den 
förmedlingskultur som råder i skolan så är det ändå viktigt att eleverna på något sätt tillägnar 
sig kunskaper om de möjligheter till inflytande som finns på skolan.    
 
5.1.3 Medelklassens skola? 
 
Ranehill (2002) och Sundgren (1996) menar båda att skolan är anpassad till medelklassens 
barn och att det kan vara svårt för barn från andra samhällsskikt att finna sig tillrätta i den 
kultur som råder där. Det är därför extra viktigt för dessa elever att ta avstamp från deras 
verklighet och skapa möjligheten för dem att se nyttan med att gå i skolan. Solgläntan ligger i 
ett område med många familjer med låg socioekonomisk status. Enligt teorin som Ranehill 
(2002) och Sundgren (1996) framför kan detta var en förklaring till att så många av eleverna 
inte känner att skolan är meningsfull och att de inte upplever att deras intresse tas tillvara på i 
skolan.    
 
 
5.2 Förankrade demokratiska värderingar?  
 
I diskussionen kring samtalets roll i klassrummet och kring hur eleverna säger sig vara mot 
andra framkom en väldigt splittrad bild av i vilken mån de demokratiska värderingarna kan 
anses förankrade hos dem. Å ena sidan visade många elever upp resonemang som tyder på att 
demokratiska värden som till exempel respekten för andras åsikter och människors lika värde 
är förankrade hos dem men samtidigt målar eleverna upp en bild av en skola med mycket bråk 
och där det gäller att kunna stå upp för sig själv och solidariteten med svaga är mindre viktig 
än att kunna ge igen.   
 
5.2.1 Samtalet som ett demokratiskt redskap? 
 
Läraren är den ofta den centrala punkten i klassrummet och normen i skolan är enligt Dysthe 
(2003) att lärarens ord är sanning. Detta känns igen i tankesättet hos fler elever i denna studie. 
Dessa elever uttryckte att det bästa är om eleverna är tysta och lyssnar på vad läraren säger. 
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Eleverna som resonerar på detta sätt ser inte vikten med vad Sundgren kallar ett praktiskt-
socialt förnuft där dialogen har en viktig roll utan har fallit för den kunskapssyn som är den 
rådande i skolan, nämligen den tekniskt-vetenskapliga där färdiga sanningar kan förmedlas 
från lärare till elev. Eleverna upplever sina lektioner som för röriga och strängare lärare och 
hårdare tag mot elever är därför önskvärt enligt dem.  
  
En annan grupp elever menade att det är viktigt för ett bra samtal att alla får komma till tals i 
klassrummet. Dessa elever ser vikten av andra elevers åsikter och menar att det är viktigt att 
respektera andras åsikter även då man själv tycker annorlunda. Det är just detta som krävs för 
att skapa en demokratisk skola enligt Zackari & Modigh (2000). Även Säfström (2005) menar 
att detta att belysa skillnader är nödvändigt både i utbildnings systemet och i en demokrati. 
Att lyssna på andra och respektera varandras åsikter är viktigt men det är möjligt att gå ett 
steg längre än så. Englund (2005) menar att ett sätt att arbeta med att utveckla elevers 
demokratiska förmåga är genom deliberativa samtal. Inte bara bör skilda synsätt och åsikter 
lyfts fram och diskuteras utan deltagarna måste få möjlighet att reflekterar över det sagda 
samt försöka finna en gemensam samsyn. Eleverna i min undersökning var mycket inne på att 
alla har rätt till sin egen åsikt och det var ingen som reflekterade kring möjligheten att gå ett 
steg längre på det sätt som Englund (2005) förespråkar. 
 
De elever som starkast argumenterade för vikten av allas åsikter tillhörde den klass som också 
hävdade att de relativt ofta fick möjligheten att i klassrummet diskutera olika åsikter och 
utmana varandras föreställningar. Detta resultat kan anses stämma överrens med Zuniga m.fl. 
(2005) som visar på att elever som under sju veckor arbetat med dialogen som lärprocess, 
genom meningsfulla och utmanande konversationer mellan elever med olika bakgrund, 
uppvisade förändrade attityder genom att vara mer benägna att utmana sina egna och andras 
fördomar. Frågan är dock om eleverna i min studie verkligen hade som mål att utmana sina 
och andras föreställningar eller om de helt enkelt bara anser att alla får tycka vad de vill vilket 
i sig själv kan ses som ett uttryck för tolerans mot oliktänkande.     
 
5.2.1.1 De tysta eleverna - ett demokratiproblem? 
Eleverna på Solgläntans skola menar att det är ett problem att många inte kommer till tals i 
klassrummet. Att snällt vänta på sin tur är ingen bra strategi om man vill bli hörd i 
klassrummet. Einarsson (2004) och Nordenstam (2003) menar att tjejer får mindre taltid i 
skolan och även i andra offentliga sammanhang. Eleverna gav dock inget uttryck för att detta 
skulle vara fallet i deras klasser. I intervjugrupperna upplevde jag det som att de som pratade 
minst var tjejer men så var även de som pratade mest. När man ser till transkriberingarna 
stämmer denna uppfattning med väldigt få och korta inlägg från vissa tjejer och många, långa 
inlägg från andra. Det som dock kan tas som ett tecken på att killar är vana med mer taltid än 
tjejer är att två av de killar som pratat mest inte ansåg sig ha framfört sin åsikt i så hög grad. 
Enligt utvärderingen var det endast pojkar som inte ansåg sig ha framfört sina åsikter och 
intressant nog pratade två av dem förhållandevis mycket. Detta skulle kunna betyda att de är 
vana vid att ha större taltid. Samtidigt var det några elever som knappt sa ett ord men ändå 
ansåg att de framfört sina åsikter och tankar. Blyghet angavs som ett skäl till tystnad. Att vissa 
elever inte gör sig hörda i klassrummet är ett demokratiproblem. Som Liljestrand (2002) 
belyser så krävs det i ett demokratiskt samhälle att alla vågar och lyckas göra sig hörda. I 
skolan krävs att eleverna får möjligheten att utveckla denna förmåga att våga uttrycka sina 
åsikter men det krävs även att de lyssnar på andra (Zackari & Modigh, 2000). Eleverna på 
Solgläntans skola gav uttryck för att det finns många tysta som inte kommer till tals men att 
de främst anser att det är de tystas eget ansvar att göra sig hörda. Hela 80 % av eleverna i 
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denna studie ansåg sig absolut ha uttryckt sin åsikt i fokusgruppsintervjun även då vissa 
elever endast sa ett fåtal ord.  
 
 
5.3 Ett demokratiskt förhållningssätt till andra? 
 
Enligt Lpo 94 ska skolan ”hos eleverna förankra de grundläggande värdena som vårt 
samhällsliv vilar på” (Lärarens handbok, 2004, s. 9). Alla människors lika värde, jämställdhet 
mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är exempel på dessa värden. 
Detta sker genom att individen fostras till ”rättskänsla, generositet, tolerans och 
ansvarstagande” (a.a, s. 9). 
 
Eleverna menade att de väldigt sällan pratar i skolan om hur man ska vara och uppföra sig 
mot varandra. Den enda gången då de upplever att de pratar om detta, enligt de flesta, är när 
de får tillsägningar av läraren vid dåligt beteende. Detta försök till överföring av värden 
genom det ”auktoritiva ordet” är något som Dysthe (1996) ställer sig mycket kritisk till. Hon 
menar att det är viktigt att eleverna istället får möjlighet att undersöka konsekvenserna av 
olika val för att de ska utveckla ett demokratiskt förhållningssätt.     
  
Genom att eleverna på Solgläntan själva beskrev hur de är mot andra målade de upp en ljus 
bild där det framstod som om de har många av samhällets grundläggande värden som 
beskrivna i läroplanen förankrade i sig. Exempel på detta är att flera elever menade på att de 
är väldigt snälla mot alla i skolan och då alla människor har lika värde förtjänar alla respekt, 
dvs. att behandlas bra. Eleverna menade på att ingen i skolan var utanför vilket måste kunna 
ses både som ansvarstagande och solidaritet med svaga och utsatta. Flera elever gav också 
uttryck för en stor tolerans mot olika åsikter och vikten av att lyssna på varandra. I själva 
diskussionen upplevde jag det som att de flesta eleverna kunde komma till tals och att 
eleverna till stor del respekterade varandras åsikter även då de tyckte olika. Då det gäller 
jämställdhetsaspekten mellan könen så fanns det ingen tydlig skillnad i taltid. De som pratade 
mest var flickor men de som pratade minst var också flickor. Att flickorna skulle ta mest 
talutrymme går emot Einarsson (2004) och Nordenstam (2003) som menar att flickorna i 
skolan har mindre taltid än pojkarna.  
 
Överlag gav eleverna uttryck för att demokratiska värderingar är förankrade hos dem men det 
förekom även flera ”odemokratiska” kommentarer. Ett fåtal elever fällde till exempel 
rasistiska kommentarer som helt klart går emot tanken om människors lika värde. Eleverna 
menade också att det är ett måste att stå upp för sig själv i skolan då många elever är dumma 
och slåss och säger elaka saker. Att slå tillbaka är helt ok. Detta är en form av rättskänsla som 
säkerligen inte är den som läroplanen förespråkar. Några elever hävdade till och med att man 
får göra precis som man vill och att till exempel kriminella därför måste få vara kriminella då 
det är något som de själva valt.     
 
Eleverna menade på att de behandlar människor som de själva blir behandlade och detta kan 
ju vara både positivt och negativt. Positivt då de blir behandlade bra men negativt då de till 
exempel får en dum kommentar och ger tillbaka med en ännu värre. 
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6 Diskussion 
 
6.1 Metoddiskussion  
 
Fokusgruppsintervjuerna gav eleverna möjligheten att diskutera tillsammans kring olika 
värdegrundsfrågor och detta gav väldigt mycket intressant information. Det som eventuellt 
var något av ett problem var att frågorna var svåra för eleverna och att det hade varit bra att 
göra en pilotstudie för att se hur eleverna uppfattade frågorna. Samtidigt gav det mycket att 
frågorna inte var lätta för eleverna att svara på. De blev tvungna att diskutera med varandra 
om vad frågan betydde och utgick ifrån detta i sitt resonemang. Överlag förstod eleverna 
frågorna på liknande sätt vilket tyder på att det inte var ett stort problem att frågorna var lite 
svåra att förstå. Många elever verkade lite nervösa över att deras samtal spelades in på band. 
De flesta verkade dock glömma detta efter ett tag.    
 
Bortfallet i undersökningen var mycket litet men kan ha haft viss betydelse. I ena fallet var det 
två tjejer som skolkade från lektionen och detta kan betyda att de har andra synpunkter kring 
skolan än de elever som var där. Det andra bortfallet var två elever som hellre ville gå på sin 
lektion än att bli intervjuade och möjligheten finns att även dessa tjejer skulle kunna 
representera en något annan åsikt än den övriga gruppen. Men i stort var bortfallet väldigt 
litet.  
 
Ytterligare en faktor som kan ha påverkat resultatet är min närvaro som forskare. Jag anser att 
eleverna pratade väldigt fritt och öppet men vid några få tillfällen tycker jag mig ha sett att 
främst några av killarna försökte imponera på mig med sina kommentarer. Jag är 26 år och 
kvinna och att min ålder är relativt nära deras kan ha påverkat negativt på detta sätt. Samtidigt 
kan min ålder ha haft en positiv verkan då jag inte sågs av eleverna som en ”riktig” vuxen 
som de kanske inte hade varit lika öppna mot. Vid transkriberingen av texten fann jag ytterst 
få tillfällen då jag som forskare styr samtalet utan jag lyckas i stort med att hålla en passiv roll 
där mina kommentarer och följdfrågor stöttar eleverna oavsett åsikt och för deras diskussion 
vidare. Detta är en av styrkorna i denna undersökning. Jag anser att denna undersökning har 
hög validitet då eleverna pratade fritt och därför gav en bild av sin verklighet och 
informationen i sin tur gav svar på forskningsfrågorna. Att eleverna i utvärderingen anser sig i 
hög grad ha framfört sin åsikt stärker validiteten ytterligare.      
 
Det största problemet i undersökningen när det gäller metoden anser jag själv är att området 
jag valt att undersöka är väldigt stort. Frågeställningarna gav en väldigt bra översiktsbild men 
för framtida studier kommer jag att välja att begränsa mig mer. Då mitt insamlade material 
kommer att användas i en större studie gavs jag redan färdiga intervjufrågor och i efterhand 
anser jag att det hade varit klokare av mig att koncentrera mig på en av dessa frågor men det 
skulle ha lett till att jag antingen gjort intervjuer där jag endast använde mig av en bråkdel av 
resultaten och det var helt enkelt för mycket jobb för så lite information eller så skulle jag ha 
gjort mina helt egna intervjufrågor och inte samlat in material till den internationella studien. 
Detta hade också varit synd då jag tycker att det verkar som ett mycket intressant 
forskningsarbete.    
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6.2 Resultatdiskussion 
 
6.2.1 Elevers upplevelse av skolans gestaltning av demokratiuppdraget 
 
När det gäller elevers upplevelse av skolans arbete med demokratiuppdraget så kan det 
konstateras att elevernas bild av hur en bra skola ska vara inte alltid stämmer överrens med 
läroplanens (Lpo 94). Flertalet elever förespråkar mer makt åt lärarna med hårdare regler och 
straff som viktiga delar i skolans vardag. De ser det som lärarens uppdrag att förmedla 
kunskap och deras att ta emot. Tanken att läraren vet vad som är rätt och att eleverna måste 
acceptera lärarens synsätt var tydlig hos vissa elever när det gällde hur regler ska sättas i 
skolan. Detta går helt emot läroplanen och skapar ett dilemma då elever och lärare har olika 
bilder av vilken roll lärare och elever bör ha. Men säkerligen ligger det mycket i Forsbergs 
(2000) argument att mycket av elevernas syn på sin roll i skolan ligger i vana och tradition. 
Därför krävs det mycket arbete som lärare för att förändra synen på vad det innebär att vara 
lärare respektive elev. Många av eleverna på Solgläntans skola kommer från andra kulturer 
och kan ha upplevt en skola som är mer lärarstyrd än den svenska vilket kan ha att göra med 
att de efterfrågar detta. Samtidigt var det flera elever som har anammat ett synsätt som ligger 
väldigt nära läroplanen och min upplevelse var att dessa elever hade fått möjligheten att delta 
i utbildningar kring elevdemokrati och fått känna att de som lever faktiskt kan påverka skolan. 
Jag anser det ytterst viktigt att redan i tidiga år i skolan ge eleverna möjlighet att påverka sin 
situation och känna att de har kontroll över sitt eget lärande för att undvika problemet att 
elever upplever skolan som meningslös och främmande. 
 
Att undersöka skillnaden i elevers attityder om vilket elevinflytande som är önskvärt, med 
tidigare upplevt inflytande som oberoende variabel, vore en intressant uppföljning av denna 
undersökning. Jag hävdar att det är viktigt att trots motstånd från eleverna jobba med att utöka 
elevernas inflytande i skolan som ett led i att fostra eleverna till demokratiska medborgare. 
För att lyckas med detta gäller det att förstå elevernas syn på elev och lärarrollen och där har 
denna undersökning gett mig mycket att ta med mig till mitt arbete som lärare.  
 
För mig var det chockande att konstatera att så många elever inte ser någon mening med 
skolan och att de inte ens ser möjligheten till att kunskaper kan tillägnas på ett sätt som känns 
meningsfullt och roligt för dem. Att eleverna känner engagemang och förstår nyttan med 
kunskap är en förutsättning för ett gott lärande. Igen är det intressant att notera elevunderlaget 
på Solgläntans skola som inte bara är mångkulturellt utan också har många familjer med låg 
socioekonomisk status. Är det så att skolan verkligen är en medelklassens institution och att 
det är en av anledningarna till att dessa elever är så kritiska till meningsfullheten med skolan? 
Hur som helst går det att konstatera att en situation som denna är ohållbar. Det krävs att 
eleverna känner att skolan är meningsfull och att de får ett verkligt inflytande över sitt eget 
lärande är en bra start. Det räcker inte att eleverna får vara med och lägga upp hur de ska 
jobba med olika saker utan det krävs att eleven ser hur detta är relevant för det egna livet. Att 
killarna som gärna spelar dataspel inte anser det möjligt att till exempel utveckla sin engelska 
på detta sätt tyder på att det även krävs att eleverna görs uppmärksamma på sitt eget lärande.         
 
Att en så stor del av eleverna ser skolan som ett nödvändigt ont utan relevans till det egna 
livet och att elever till och med tvivlar på att skolan skulle kunna vara bättre betyder att här 
finns mycket att göra som lärare. Det är nödvändigt att eleverna får uppleva att deras åsikter 
är viktiga vilket många av eleverna på Solgläntans skola också gjorde men de måste också 
förstå vilka rättigheter och skyldigheter de har i skolan. Detta kan ses som ett första viktigt 
steg till en demokratisk skola.   
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6.2.2 Förankrade demokratiska värderingar?  
 
6.2.2.1 Samtalet 
Samtalet kan ses som grunden i en demokrati och i en demokratisk skola. Det som jag ser som 
mest positivt med denna undersökning var att så många elever menade på att det är viktigt att 
lyssna på varandra och att respektera andras åsikter. Jag anser att det finns en stor potential i 
att jobba mer aktivt med samtalet som ett led i elevers demokratiska utveckling. Genom att 
använda sig av vad Englund (2005) kallar för deliberativa samtal får eleverna möjligheten att 
prova sina åsikter mot varandra och att tillsammans försöka komma fram till en lösning på 
olika problem. Detta menar jag är ett bra sätt att jobba då det tar avstamp i elevernas egna 
tankar och istället för att använda sig av sin makt som lärare och tala om för eleverna vad som 
är sant och falskt så får de gemensamt i grupp reflektera kring olika frågor.  
  
Som jag ser det finns det här två viktiga aspekter att beakta. Den första är att det kan finnas 
inflytelserika elever med till exempel rasistiska åsikter som kan påverka andra elever negativt 
men ofta är det bättre att tala öppet om dessa saker då de existerar vare sig vi vill eller inte. Ett 
bra exempel på detta såg vi i förra årets val. Att Sverigedemokraterna gick så bra anser många 
beror på att de andra partierna försökte ignorera dem istället för att utmana dem i 
diskussioner.   
 
Den andra aspekten som man som lärare måste tänka på är att det finns väldigt många tysta 
elever som inte vågar framföra sin åsikt. Att alla ska våga göra sig hörda i ett klassrum är 
oerhört viktigt. Det är upp till läraren att i små steg få alla elever att våga delta och att få de 
pratiga eleverna att se sin roll i att alla ska få möjligheten att göra sig hörda i klassrummet. I 
ett samhällsperspektiv är detta att alla kan göra sig hörda en förutsättning för en fungerande 
demokrati. 
 
6.2.2.2 Förhållningssätt till andra 
När det gäller elevernas uttryck av demokratiska värden i förhållande till Lpo 94 så går det att 
konstatera att flera elever har en förankrad demokratisk grundsyn medan andra saknar detta. 
Lpo 94 ger klara direktiv om att läraren har en viktig roll i att fostra eleverna till demokratiska 
medborgare. Jag anser att detta är viktigt men ställer mig frågande till att elever i den svenska 
skolan sägs ska uppfostras enligt humanistiska, kristna värderingar. Varför inte enligt globala 
mänskliga värden? Vilka skulle då dessa värden vara kan man fråga sig. Ja, kanske är det just 
flera av de värden som beskrivs i läroplanen som kan anses vara giltiga för människor världen 
över, oavsett om de säger sig ha en humanistisk grundsyn eller en kristen tro.  
 
Sen kommer frågan om hur värden ska överföras? Först och främst måste tid ges till detta och 
läraren måste ge elevernas tankar utrymme. Grundläggande värden tar tid att förändra och 
detta kan inte göras genom att ösa lärarens syn på världen över eleverna utan det krävs att vi 
låter eleverna få diskutera, reflektera och själva ta ställning. Ordet ”förmedla” som återfinns i 
Lpo 94 i citatet ”Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna 
förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på (Lärarens handbok, 2004, s. 
9) borde enligt mig bytas ut mot ett annat då förmedla för tankarna till den traditionella 
överföringen av kunskap där lärarens ord är en lag. Främja skulle kunna vara ett alternativ då 
det har en annan klang än förmedla.    
 
För ett demokratiskt samhälle krävs demokratiska medborgare och för detta krävs att barn och 
ungdomar utvecklar ett demokratiskt förhållningssätt. Vissa kanske menar att detta bör vara 
föräldrarnas ansvar men min åsikt är att alltför många föräldrar brister i detta ansvar. Om vi 
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bara ser till denna undersökning kan vi konstatera att många elever uttrycker sig på ett sätt 
som antyder att de saknar vissa värderingar som är grunden för en demokrati. Det krävs en 
demokratisk skola för att utveckla dessa värderingar.   
 
 
6.3 Slutsatser 
 
Skolan når inte fram till eleverna i sitt arbete med demokratiuppdraget och många elever 
upplever skolan som meningslös och sitt eget inflytande över situation i skolan som oviktigt. I 
mina samtal med elever ger många uttryck för de demokratiska värderingarna som 
förespråkas i Lpo 94, men samtidigt så framkommer uttryck för odemokratiska värderingar 
som till exempel rasistiska åsikter. Undersökningen visar dock att när elever verkligen får 
chansen att sitta ner och prata med varandra kring ämnen som bland annat rättigheter och 
skyldigheter, elevers inflytande och deras förhållningssätt mot andra, så menade de på att det 
var intressant, viktigt och roligt. Skolan måste ta vara på detta! Att avsätta tid för samtal om 
frågor som berör eleverna är ett sätt att ta steget mot en mer demokratisk skola där eleverna 
kan utveckla ett demokratiskt förhållningssätt och bli de demokratiska medborgare vårt 
samhälle behöver. 
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Bilagor 
 
 
Bilaga 1. Missivbrev till lärare 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Emma Allvin och jag läser min sista termin på lärarutbildningen här i 
Eskilstuna. Jag skulle vilja skriva ett examensarbete om elevers förståelse av värdegrunden. 
Min förhoppning är att ni skulle vilja göra detta arbete möjligt genom att avsätta lite tid så att 
jag kan intervjua några av era elever. Informationen från intervjuerna kommer att ingå i en 
internationell studie där resultaten från skolor i Sverige, Finland och Storbritannien kommer 
att jämföras.  
 
All information som jag får tillgång till kommer att hanteras på ett sådant sätt att ingen skola 
eller elev kommer att kunna identifieras och informationen kommer endast att användas i 
forskningssyfte. Eleverna kommer att informeras om att deras deltagande är frivilligt och att 
de har rätten att avbryta sin medverkan. De frågor som jag kommer att ställa till eleverna är 
följande: 
 

• Pratar ni under era lektioner om rättigheter och skyldigheter? 
• Pratar ni under era lektioner om hur man ska vara och uppföra sig? 
• Pratar ni under era lektioner mycket om sådant som är viktigt för dig som person? 
• Hur brukar ni vara mot andra i skolan, som lärare och annan personal, eller besökare? 

Mot andra elever? Är det någon skillnad i hur ni är mot dessa olika ”sorters” personer? 
Varför i så fall? 

 
Intervjuerna är tänkta att utföras i fokusgrupper och jag skulle vilja intervjua 5 grupper med 5 
elever i varje grupp. Det vore önskvärt för mig med en jämn könsfördelning i grupperna. 
Varje intervju tar högst en timme. 
 
Jag hoppas att detta är något som ni skulle kunna ställa upp på. 
 
Med vänliga hälsningar 
Emma Allvin 
073-65 94 508 
ean05008@student.mdh.se 
 
Handledare från Mälardalens högskola och ansvarig för det internationella projektet 
Margareta Sandström Kjellin 
margareta.sandstrom.kjellin@mdh.se 
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Bilaga 2. Intervjufrågor till elever 
 

• Pratar ni under era lektioner mycket om rättigheter och skyldigheter? 
• Pratar ni under era lektioner om hur man ska vara och uppföra sig? 
• Pratar ni under era lektioner mycket om sådant som är viktigt för dig som person? 
• Hur brukar ni vara mot andra i skolan, som lärare och annan personal, eller besökare? 

Mot andra elever? Är det någon skillnad i hur ni är mot dessa olika ”sorters” personer? 
Varför i så fall? 

• Vad krävs för ett bra samtal i klassrummet? 
• Hur upplever ni att era och andras åsikter respekteras i skolan? Hur visar det sig? Är 

det olika för olika personer? I så fall varför? 
• Vad innebär det att vara elev? 

 
 
Bilaga 3. Utvärdering  

Utvärdering av fokusgruppssamtal       

Datum:  
 
Jag är pojke/flicka: ……………………… Ålder: ………………..  Datum: …….. 
 
 

a. Jag har framfört mina åsikter och min uppfattning (ringa in ett alternativ) 
a. nej, inte alls 
b. nej, inte i så stor utsträckning 
c. ja, i viss mån 
d. ja, absolut 

 
 

b. Anledning till att jag inte framfört min uppfattning 
a. Upplevelse av grupptryck  
b. Rädsla att genera någon 
c. Annan anledning  

 
 
Kommentar: …………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………….... 
 


	Utvärdering av fokusgruppssamtal      
	Datum: 

