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FÖRORD 

Under hela min yrkesverksamma karriär, både som förskollärare, 
drama- och specialpedagog, har demokratifrågor och demokratiska 
samtal intresserat mig och legat mig varmt om hjärtat. Min grund-
inställning har alltid varit att barnen står i centrum, blir tagna på 
allvar och att de är huvudrollsinnehavarna. Ett av mina första pro-
jekt som förskollärare var att ta reda på vad barnen ville fylla da-
garna i förskolan med. Min dåvarande chef sa alltid att det vikti-
gaste var att barnen fick synas, bekräftas och känna sig trygga i 
gruppen. Vi pedagoger skulle lyssna på barnen och anpassa verk-
samhet därefter och inte tvärt om. 

Hade någon sagt för 25 år sedan att jag en dag skulle skriva en 
licentiatavhandling i pedagogik, hade jag förmodligen skrattat gott. 
Min grundskoletid kantades mer eller mindre av en tanke – att jag 
en dag skulle bli en minst lika stor stjärna som Zlatan Ibrahimovic, 
men som målvakt. Att studera var inget som jag under min grund-
skoletid prioriterade särskilt högt. Men här är jag nu, efter flera 
möten med olika människor och flera viktiga vägskäl i livet, står 
jag nu i den akademiska världen med en licentiatavhandling i min 
hand. Vem hade trott det av mina gamla lärare på Fäladsgården i 
Lund och kan jag vara annat än stolt?   

Att formulera ett förord känns viktigt. Det är så många jag vill 
tacka som hjälp mig på vägen, som varit lång. Processen har inne-
hållit många beståndsdelar som måste sammanfattas i en avhand-
ling. Det har inneburit att vara ute på fältet, observerar och notera, 
skriva artiklar och presentera delresultat på internationella och na-
tionella konferenser. Under hela processen har jag tillhört ett tvär-
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vetenskapligt forskningsprojekt, Mångkontextuell barndom, som 
gett mig nya impulser att gå vidare i min forskning. Därför vill jag 
rikta ett tack till alla er seniora forskare, särskilt till Ingela Kolfjord 
och Mats Trondman, som var mina första handledare, samt till 
doktorandvännerna Kalle och Camilla för allt stöd.  

Tack alla kollegor på enheten Kultur, Språk, Medier på lärarut-
bildningen, Malmö högskola, som har uppmuntrat och visat intres-
se för mitt skrivande och framför allt till er ”estetiklärare”. 

Tack till handledningsgruppen (Barnomsorgsgruppen) som leds 
av Sven Persson, Ingegerd Tallberg Broman och Lena Rubinstein 
Reich för kloka synpunkter när jag presenterade delar av min stu-
die. 

Ett stort tack till vill jag rikta till projektets vetenskapliga ledare 
och tillika senare min handledare Ingegerd Tallberg Broman. Jag är 
glad över att ha varit din doktorand och värderar din klokskap 
högt! Vetenskapligt är du en förebild för mig men också som män-
niska. Tack för all din omtanke och din uppmuntran när jag be-
hövde den som bäst. Tack Sven Persson, min huvudhandledare, för 
allt stöd och hjälp du bidrog med på vägen. Du har väglett och gett 
mig värdefulla kommentarer. Du har en stor del i att det blev klart 
till slut.  

Ett personligt tack vill jag rikta till några goda vänner som har 
korrekturläst, stöttat och givit värdefulla kommentarer i olika ske-
den av forskningsprocessen när jag har tvivlat på mig själv. Ni har 
varit väldigt viktiga för mitt arbete; nämligen Verner Denvall, 
Gudrun Ekstrand och Monica Bryngelsson. Här vill jag även passa 
på att tacka Fredrik Hansson för läsning och kloka synpunkter.  

Under 90% seminariet gav Jonas Alwall mig många värdefulla 
kommentarer på arbetet och samtalet vi hade då gav mig nya frå-
gor att ta ställning till, utveckla och ta med mig in i slutskedet. 

Sist, men på sätt och vis också först, går mitt varmaste tack till 
min familj, min hustru Cecilia och våra två älskade barn Cornelia 
och Gustav, för att ni visat ett så stort tålamod och kärlek. Nu är 
pappa på väg upp från källaren… och ni slipper fråga: ”ånej, ska 
du jobba nu igen…?” 
 
Balli Lelinge   Dalby, 10 maj 2010. 
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1 INLEDNING 

 
Med andan i halsen smyger jag mig in i ett klassrum. Jag har 

hört att klassen snart ska ha klassråd. 

Elever i en årskurs 5, i en skola i Malmö, sitter och läser i 

sina bänkböcker. Några nickar när de ser mig, andra tittar bara 

upp. Det är alldeles tyst i rummet. En pojke avslutar sin läsning, 

lägger undan sin bok och går fram till tavlan. Han skriver upp 

några punkter på tavlan (som tillhör klassrådets dagordning): 

Föregående protokoll, Råd, Äventyrsdag, Dusch, Badminton, 

Föräldramöte, Övrigt. Jag gissar att det är han som ska vara 

dagens ordförande.  

Under tiden som ordföranden skriver på tavlan, lägger hans 

kamrater undan sina läseböcker – allt under tystnad. När alla är 

klara och sitter vid sina platser, ber ordförande en kamrat, som 

är dagens sekreterare, att läsa upp föregående veckas protokoll. 

Alla i rummet lyssnar, även två lärare sitter med, uppmärksamt. 

När sekreteraren läst färdigt frågar ordföranden om någon vill 

kommentera något från protokollet (Fältanteckning, 2006-10-

06).  

 
Ovanstående fältanteckning är från min förstudie som pågick un-
der hösten 2006 på Duvskolan (påhittat namn) i Malmö. Det är 
också första mötet med den klass som följande studie hämtar sitt 
empiriska material ifrån. Min förförståelse om klassråd och dess 
mål och innehåll kom både att ifrågasättas och omvärderas. Ett av 
mina antaganden var att elever som har klassråd inte ser någon 



 

  16 

större nytta och mening med dess syfte. Jag föreställde mig att det 
skulle likna ett socialt rum för maktutövande, exkludering och/eller 
ett tidsfördriv där många bara sitter av tiden (jmf Brumark, 2006).  

I min förstudie blev jag överraskad över elevernas vilja och lust 
att så ingående diskutera olika spörsmål i klassrådet. Deras diskus-
sioner kunde handla om allt mellan informationsdelgivning av oli-
ka slag till föräldrar (hem och skola), fritidshemmet och dess om-
byggnad, kompisrelationer, lydnadsproblematik och orättvisor. 
Eleverna kunde även diskutera förslag på en ny matsedel, utflykter 
som de ville göra, bråk som uppstått på idrotten, slarv med dusch-
ningen, planering inför föräldramöten, komma överens om datum 
för klassdisco och den farliga trafiken utanför skolan. Frågorna 
kunde med andra ord handla om allt som låg eleverna nära och allt 
som lärarna ville informera dem om.  

Ovanstående fältobservation påverkade mig mycket. Klassrådet 
som jag hade bevittnat liknade en demokratisk dialog där jämställ-
da deltagare stötte och blötte sina åsikter för att nå konsensus (jmf 
Säljö, 2000) eller bara för att få vädra sådant som de tyckte var 
rätt, fel eller orättvist. Jag blev starkt påverkad av det egenansvar 
som eleverna tog, men också som de fick ta i detta sociala rum. 

Denna upplevelse mynnade ut i att jag började fundera på vad 
ett klassråd innebär, vad det finns för inbyggda koder, demokratis-
ka system, förutsättningar och hinder för aktörerna i rummet att 
överlägga respektfullt, göra sina röster hörda och ta plats. I läro-
planen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) betonas elever-
nas möjligheter till inflytande i undervisningen och att de skall 
kunna påverka i skolan. Hur detta inflytande utövas och görs i 
klassråd med och mellan elever och lärare är exempel på vad som 
kommer att behandlas i följande studie. 
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1.1 Klassråd – ett socialt rum1 för demokrati och  
utbildning 

Skolan är bland mycket annat en samtalsarena och en social mö-
tesplats där barn och unga samlas för lärande, dagligt umgänge 
och aktiviteter av olika slag. Englund (1999) menar att den svenska 
skolans mål under lång tid har varit att undervisa i och praktisera 
demokrati. I sammanhanget var pragmatikern John Deweys tankar 
om demokrati och utbildning vägledande. Dewey betonade skolans 
roll i ett demokratiskt samhälle och menade att skolan inte fick bli 
en passiv institution som inte tog del i samhället. Snarare tvärtom, 
såg Dewey hur skolan kunde bli en viktig drivkraft i att forma ett 
demokratiskt samhälle (1919/1997). Jag tolkar honom som att den 
viktigaste förutsättningen redan fanns där, barnen. 

Diskussionen om skolan och dess roll som normerande praktik, 
där eleverna å ena sidan skall läras och praktisera demokrati och å 
andra sidan inhämta kunskap, har många gånger kretsat kring en 
prioritering av det ena eller det andra, där skolan antingen skall 
syssla med demokrati eller med utbildning (se Denvall, 1999; Elv-
strand, 2009; Fritzell, 2010; Tallberg Broman, 2006; Tham, 1998, 
2005).  

Föreliggande licentiatavhandling är kritisk mot en sådan uppdel-
ning och betraktar istället dessa som en helhet. Med helhet menas 
att frågor rörande delaktighet, inflytande och demokratiska pro-
cesser är sammanflätade med didaktiska överväganden om vad, 
varför och hur elever skall lära sig. Det är alltså inget som kan väl-
jas bort. Det förekommer till exempel i det spontana samtalet mel-
                                                  
1 Jag ingår i det flervetenskapliga forskningsprojektet Mångkontextuell barndom, som är finansierat 
av vetenskapsrådet/utbildningsvetenskapliga kommittén, dnr 721-205-2717. I projektansökan tar vi 
fasta på att nutida barndom karakteriseras av en ökad grad av mångkontextualitet. Vi studerar bl.a. 
skola och fritid, där skolan har fått en allt tydligare funktion att vara den institution där normalitet 
och avvikelse definieras. Allt fler deltagande aktörer kan konstateras samt ett gränsöverskridande 
mellan olika sociala rum. Projektet har som syfte att analysera de olika rummens förväntningar på 
barnen, dess normerande och reglerande praktiker samt normer för inkludering/exkludering. Vi är 
med andra ord intresserade av vad barnen möter i de olika rummen, och hur de agerar i förhållande 
till de olika förväntningarna, vilka normerande praktiker och auktoritetsformer som utövas och hur 
dessa bemöts av de unga, vilka motsättningar som uppstår när barnen lämnar ett rum och kliver in i 
ett annat. Vår studie studerar sociala rum som exemplifierar dagens mångkontextuella barndom. 
Rummen beskriver olika grad av öppenhet, slutenhet och överskridande tendenser i förhållande till 
andra rum. Sådana andra rum kan vara idrottens, familjens, fritidens, familjens och skolans. I före-
liggande studie behandlas ett socialt rum i skolan, nämligen klassrummet och i synnerhet ämnet 
klassråd. (Läs vidare på www.mangontextuellbarndom.se ) 
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lan elever och lärare (se Tholander, 2005a, 2005b), liksom i det 
formella klassrådet (se Denvall, 1999, 2000), på rasten, under 
svensklektion eller när eleverna skall ställa sig i olika kösystem. 
Sociala aspekter, som tillhörighet, vänskap, relationer och att bli 
respekterad står alltså inte mot kunskapsmålen i skolan.  

FN:s generalförsamling antog den 20 november 1989 konven-
tionen om barns rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta 
kallas. Här förklaras vilka rättigheter som borde gälla för alla barn 
i hela världen. Sverige har folkrättsligt bundit sig att förverkliga 
konventionen i handling. Totalt innehåller barnkonventionen 54 
artiklar. Större delen av dem slår fast vilka rättigheter varje barn 
skall ha, närmare bestämt 41 stycken. Dessa kallas för ”sakartik-
lar”. Artikel 2, 3, 6 och 12 är vägledande och benämns för de fyra 
huvudprinciperna. Artikel 2 framhäver alla barns lika rättigheter 
och lika värde och att inga barn får diskrimineras. Artikel 12 tar 
upp rätten att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frå-
gor som berör honom eller henne (www.do.se). 

Följande studie tar avstamp i det samspel som elever och lärare 
tillsammans formar i den kontext de vistas i, vilken här utgörs av 
klassrummet och klassrådet. Kort kan kontextbegreppet förklaras 
som en relation mellan handling, situation och miljö. Våra hand-
lingar samspelar, skapas i och återskapar kontexter.  Säljö (2000) 
förklarar en kontext som helheter och delar som definierar var-
andra. En kontext kan både föra ihop en social praktik, en verk-
samhet eller identifiera den som en helhet. Oftast kan ett yttrande 
endast förstås utifrån vilken kontext det fälls i. Begreppet kan även 
likställas med sammanhang och att det är situationsbundet. Härut-
över kan det också skiljas på fysisk, kognitiv (mental), kommuni-
kativ och historisk kontext (Säljö, 2000). 

Målet med min studie är inte enbart att ta del av en konkret 
praktik, klassråd, utan också att undersöka hur aktörerna formule-
rar sig om villkoren för ett väl fungerande klassråd. Jag är vidare 
intresserad av att ta del av hur aktörerna i klassrådet agerar för att 
hantera olika dilemman ur ett deliberativt samtalsperspektiv (se 
kapitel tre och fyra). Klassråd betraktas inte här som en isolerad 
företeelse i elevernas skolvardag, utan ses som en del av skolgången 
och den förändrade barndomen, där elever och lärare är aktörer. I 
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studien relateras till den nya barndomssociologin och till begrepp 
som barnperspektiv och barns perspektiv (se Halldén, 2003, 2007).  

Sammantaget vill jag ge barnen i studien en röst: detta genom 
att lyssna till och redovisa deras funderingar, agerande och formu-
leringar kring villkor för klassråd. Att lämna företräde till sina 
kamrater, att lyssna och få ordet, att släppa och dela den formella 
makten mellan lärare och elever är måhända mer komplicerat än 
det ser ut. Förhoppningen är att min empiri kan belysa och pro-
blematisera en aspekt på den förändrade barndomen, barns ökade 
inflytande och ansvar samt till att vidga uppfattningen av både 
barndomsbegreppet och det deliberativa samtalets förutsättningar 
och eventuella begränsningar i skolsammanhang.  
 
 
1.2 Mångkontextuell barndom 
Denna studie är genomförd inom ramen för det flervetenskapliga 
forskningsprojektet Mångkontextuell barndom, där en gemensam 
åldersgrupp fokuseras: yngre barn 7-12 år. Forskningsgruppen är 
en flervetenskaplig grupp, som har sin bakgrund i pedagogik, 
statsvetenskap, sociologi, kultursociologi och etnologi. Den består 
av nio seniora forskare och tre doktorander.  

Forskningsprojektet, som har finansierats av Vetenskapsrådet, 
studerar skola, fritid och familj som gränsöverskridande sociala 
rum i förändring. Utgångspunkten är att nutida barndom karakte-
riseras av en ökad grad av mångkontextualitet, i vilken skolan fått 
en allt tydligare funktion att vara den institution där normalitet 
och avvikelse definieras. Ett annat mål som projektet vill uppnå är 
att förstå barnens egna erfarenheter och beskrivningar av sociala 
relationer och normer i och utanför kamratgruppen, men också 
hur barnen resonerar kring problem med vuxna. ”En föränderlig 
barndom innebär att skolan får nya uppgifter och måste hitta nya 
praktiker som har med delaktighet, inflytande, fostran och inklu-
dering att göra”, menar Tallberg Broman (intervju av Magnus Jan-
do, 2009-09-17). På liknande sätt uttalar sig Vallberg Roth när 
hon säger att dagens barn har ”blivit mer självreglerande och ska 
ta allt större eget ansvar. Barnet ska bedöma, skatta och kontrolle-
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ra sig själv. I de olika sociala rum vi betraktat läggs mer ansvar på 
barnet” (intervju av Magnus Jando, 2009-09-17).  

Det som händer i klassråd är en del av skolvardagen och ett bi-
drag till en barndom i förändring.  Mitt bidrag i projektet utgörs 
av en fallstudie,2 vilket innebär att barns aktörskap (agency) är en 
viktig del i sammanhanget. Detta kommer att göras genom att pre-
sentera etnografiska analyser av samspelet mellan elever och lärare.  

 
 

1.3 Centrala begrepp och några utgångspunkter i studien 
I följande avsnitt redogörs för studiens utgångspunkter och centra-
la begrepp. Inledningsvis ges en kort introduktion till barndomsso-
ciologisk forskning som följs upp av barns aktörskap i ömsesidig 
samverkan med det omgivande samhället. Sedan diskuteras kom-
munikation som ett villkor i det nya sättet att se på barn och barn-
dom. Därefter ges en kort inblick i vad som sägs om elevinflytande 
och hur dess villkor stärkts. Detta följs upp med att skapa en platt-
form och förförståelse av hur deliberativ demokrati kan förstås. En 
diskussion av dilemmaperspektivet, avslutar avsnittet.  
 
1.3.1 Barndomssociologi och olika former av styrning och 

reglering i barndomen 
James och James (2004:14) framhåller skillnaden i begreppen 
”childhood” (barndom), ”children” (barn) och ”child” (barn). 
Barndom utgör den strukturella formen som innefattar children 
som ett kollektiv. Inom det kollektiva och institutionella utrymmet 
kan man se barndom som en medlem av kategorin barn och här 
inom kommer varje enskilt barn utöva hans eller hennes unika 
agentskap. 

Begreppen representerar olika koncept och väcker olika analy-
tiska frågor. Termen barn används för att hänvisa till enskilda so-
ciala aktörer, som till exempel eleven man möter på skolgården.  
Kategorin ”child” bör i första hand ses ur ett mer beskrivande per-
spektiv, snarare än analytiskt (a.a.). Vidare menar James och James 
(2004) att barndom i första hand skall förstås som socialt konstru-
                                                  
2 Se avsnitt 5.2 för utförlig förklaring. 
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erad, vilket innebär att barndom inte kan ses som något universellt 
utan som något som finns i alla samhällen. Därför kommer barn-
dom också att betyda olika saker i världens olika hörn. Detta beror 
bland annat på att barndom har varierat i tid och rum, och utifrån 
olika sociala överenskommelser och kulturella traditioner ser reg-
lerna olika ut.  

Den andra ståndpunkten, enligt James och James (2004), inne-
bär att barn inte är något som kan betraktas generellt. Detta inne-
bär att barndom är en kategori för social analys, som inte kan vara 
helt skild från andra kategorier såsom kön, klass eller etnicitet. 
Villkoren för barndom varierar stort och kan därför inte studeras 
som en enhetlig grupp. Ett tredje ställningsstagande innebär att 
barnens sociala relationer och kulturer är värda att studera för sin 
egen skull, oberoende av perspektiv och intressen av vuxna. Barn-
domen skall inte ses som en enda lång transportsträcka mot vuxen-
livet (a.a.).  

Barn är en egen social grupp i samhället och skall inte betraktas 
som passiva mottagare, snarare skall de ses som delaktiga i kon-
struktionen av sitt eget liv. De är viktiga aktörer, som skall komma 
till uttryck och göra sina röster hörda även i forskningen (Alanen 
2001; Elvstrand, 2009; Halldén, 2003, 2007; James & James, 
2004; James & Prout, 1997).  

När man i Sverige talar om barndomssociologin, beskrivs den 
ofta i form av den nya barnforskningen. Halldén (2007) menar att 
den har växt fram och etablerats som en reaktion mot den tidigare 
forskningen kring barn och barndomens villkor.  

Under de senaste decennierna har intresset för barndomsforsk-
ning ökat och spritt sig till flera olika forskningsdiscipliner. Det är 
till exempel inte ovanligt att det numera även är historiker, antro-
pologer, geografer och litteraturvetare som skriver om barn och 
barndom (Halldén, 2007). Även om ingångarna och kanske även 
utgångspunkterna är olika inom de skilda traditionerna, engageras 
forskare från flera samhälls-, natur- och medicinvetenskapliga fa-
kulteter samt humanistiska kunskapsområden.  

Boken Constructing and Reconstructing Childhood, av James 
och Prout (1997) blev vägledande i sammanhanget. Totalt innehål-
ler boken tio författarbidrag från olika discipliner; antropologer, 
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psykologer, historiker och sociologer. Halldén (2007) uttrycker det 
som att man i denna bok lanserade ett nytt paradigm för barn-
domsforskning. Vilket innebär ett ”/…/ nytt sätt att betrakta barn 
och därmed ett nytt sätt att forska på barn” (a.a.:26). Detta bety-
der att den nya barndomsforskningen har som ambition att bedriva 
forskning både för barn och med barn och inte som tidigare enbart 
om barn (Halldén, 2007; James & Prout, 1997).  

Tallberg Broman (2009) framhåller hur förutsättningarna för 
skolan som system förändras i allt snabbare takt. Lärare och elever 
som aktörer påverkas av faktorer som decentralisering, demokrati-
sering, individualisering och det ökade behovet av att marknads-
anpassa och effektivisera sitt arbete. Skolan inte bara influeras av 
flera utomstående aktörer, den förväntas även lämna ifrån sig in-
flytande och medansvar (Tallberg Broman, 2009). Skolans målupp-
fyllelse blir beroende av en rad medaktörer från olika sektorer i 
samhället som erbjuder skolan hjälp att arbeta till exempel före-
byggande och åtgärdande med olika metoder med hjälp av manua-
ler (Skolverket, 2009). Löf (2009) diskuterar i sin forskning ett så-
dant ämne, Livskunskap. Hon problematiserar bland annat hur 
livskunskap ”framstår som en form av normerande praktik för att 
skapa en trygg och säker miljö för unga att växa upp i” (Löf, 
2009:11). Hur kamratmedling kan fungera som en alternativ kon-
flikthanteringsmetod inom skolans verksamhet där eleverna tränas 
i att själva hantera uppkomna konflikter, diskuteras av Kolfjord 
(2009). Pettersson (2009) uppmärksammar hur idrotts- och fritids-
sektorn tar allt mer plats i skolan, bland annat i form av 
Handslagsprojektet.  

William Corsaro (2005) är en förgrundsgestalt inom den nya 
barndomssociologin. Tidigare utvecklingsperspektiv och synsätt, 
där man har betraktat barndomen utifrån skalor med vuxna som 
måttstock, eller som inte tillräckligt kapabla, hänger ihop med att 
vi sett barn utifrån ett ”forward-looking way” (a.a.:3). Detta inne-
bär ett synsätt på barn som någon som är på väg att bli vuxen med 
en given roll i samhällsordningen. Vidare beskriver Corsaro barn-
domsbegreppets innebörd utifrån två perspektiv. Det första förkla-
rar han så här: 
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Barn är aktiva, kreativa sociala aktörer som producerar sin egen 

unika barnkultur och samtidigt bidrar till produktionen av det 

vuxna samhället (a.a.:3). 

 
Corsaro exemplifierar ovanstående med en fältobservation, som 
handlar om förskolebarn som leker med ett tomt mjölkpaket som 
de låtsas vara en ”traveling bank”. Barnen försöker få kamraterna 
att låna pengar, som i leken är stenar, av dem. Corsaro tolkar de-
ras lek som en imitering av vuxenvärlden, men nu med en utvidgad 
betydelse och mening att låna pengar, som en tolkande reproduk-
tion.  

Det andra perspektivet på barndom betraktar han som en struk-
turerad livsform: 
 

När vi talar om barndom som en strukturell form, menar vi att 

det är en kategori eller en del av samhället, som social klass och 

åldersgrupper (a.a.:3).  

 
Corsaro framhäver att barndomen är en tillfällig period i barns liv, 
där det är svårt att känna igen barndomen som en strukturell form 
eftersom vi tenderar att tänka att barndom uteslutande innebär en 
period av föreberedelser inför vuxenlivet och samhället.  

I sitt inledande stycke framlägger Wyness (2006) bland annat 
barnens lek mot vuxnas arbete som två olika komponenter. Han 
menar att dessa komponenter tenderar att styra oss i våra tankar i 
hur vi kommer att se på barn och barndom. Han säger att ”Play in 
these terms can be linked with another taken-for-granted feature of 
childhood: innocence” (a.a.:11). I detta fall blir ”innocence” lik-
ställt med ”irresponsibility”. Detta menar Wyness leder till att bar-
nens moraliska och sociala utsatthet, deras sårbarhet, hindrar dem 
från att ha ansvar. Barns aktörskap minimeras i detta sammanhang 
till att bli en period där den verkliga världen skjuts upp tills barnet 
är gammalt nog att ta sig an det. Genom att associera lek med 
barndom marginaliseras barn oavsiktligt och behandlas som 
omogna och ofullständiga medlemmar i samhället som kräver 
ständig vuxenuppmärksamhet och reglering (a.a.).  
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Här nedan utvecklar jag ovanstående diskussioner med att mer 
explicit lyfta fram barns aktörskap i ömsesidig samverkan med 
kamrater, vuxna och samhället. 
 
Aktörskap, ömsesidighet och tillhörighet 
Corsaro (1997) ställer frågan hur det kommer sig att intresset för 
barn och barndom gjort sådana framsteg mot en ny teoretisk in-
ramning. En orsak ser han i det uppsving den feministiska forsk-
ningen fick under framför allt 1980-90 talet. Tack vare denna ut-
veckling har intresset för barns livsvillkor, och ditintills åsidosatta 
ställning, indirekt följt med. Corsaro menar att den feministiska 
analysen av könsideologier har skapat en möjlighet att betrakta 
barndomen utifrån ett nytt perspektiv. Detta perspektiv har resul-
terat i ett antal nya och betydelsefulla studier om barn, barndom, 
kön och identitet (Alanen, 2001; Christensen & James, 2000; 
Evaldsson, 1993; James, Jenks & Prout, 1998; Johansson, 2003; 
Qvortrup, 1997, 2000). 

Att utöva aktörskap är en komplex växelverkan, mellan barnet 
och det omgivande samhället; vuxna och kamrater. Barnet och 
samhället påverkas av varandra åt båda håll (Corsaro, 1997). Be-
roende på elevernas erfarenheter av det praktiserade aktörskapet 
kommer det att synas olika grader av social skicklighet (jmf Punch, 
2001:23-36).  

Diskussionen om barns aktörskap, accentuerar också frågan om 
barns rätt till medborgarskap och hur barn kan delta i samhället 
som fullvärdiga medlemmar. Frågor om status är också nära för-
knippade med frågor om medborgarskap (Devine, 2002). Mars-
halls (1950) ideal beträffande medborgarskap utgick framför allt 
från tre rättigheter: de civila, sociala och politiska.  

För att kunna inkludera barn i frågor om medborgarskap skapa-
des andra alternativa värden. Här betonas istället samhörighet, 
ömsesidigt beroende och tillhörighet (Devine, 2002). Dessa alterna-
tiva värden tillåter oss att förändra och utmana antagandena om 
barns oförmåga att vara aktörer för sin egen rätt. Elvstrand (2009) 
understryker att dessa nya värden inte alls behöver betyda att bara 
för att man ser barn som sociala aktörer per automatik kan rätt-
färdiga och ställa samma krav på dem som på vuxna. Det är viktigt 
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att tillskriva barn deras samhällsställning och inte undervärdera 
olikheterna mellan barn och vuxna gällande till exempel makt och 
tillgångar. 

Christensen och Prout (2002:482) framhäver i sammanhanget 
att förståelse av barn som sociala aktörer och deltagare bäst bygger 
på antagandet av det som de kallar för ”ethical symmetry” mellan 
vuxna och barn. Med detta menas att forskarna tar sin utgångs-
punkt i att den etiska relationen mellan forskare och uppgiftsläm-
nare (informanter) är densamma oavsett om forskning bedrivs med 
vuxna eller med barn. 

När Trondman (2003) förklarar det symmetriska och asymmet-
riska förhållandet mellan barn och vuxna menar han att ett rela-
tionskapital måste komma till stånd. Trondman betonar att ”det 
asymmetriska ansvarets logik”, är vad man skall sträva efter och 
inte det ”symmetriska ansvarstagandet” (a.a.:96). Det förstnämnda 
handlar om att den vuxne har ett större ansvar för barnets välbe-
finnande, där den logiska aspekten handlar om förväntningarna på 
handlingar som följer av att vara vuxen inför barn och ungdomar. 
Att med andra ord göra något för någon annan och inte åt. Kon-
kret innebär detta att den vuxne tar ett större ansvar för barnet, än 
vad barnet har för den vuxne. Den asymmetriska logikens ansvars-
tagande kopplar Trondman vidare till ömsesidigheten av utväx-
lingen av varandras världar. Dessa tankar ligger nära Devines 
(2002) idéer om de alternativa demokratiska idealen: ömsesidighet, 
samhörighet och tillhörighet.  

Vidare framhäver Trondman (2003:115) hur vardaglig delaktig-
het kan utmynna i en ”delaktighetskultur”, som rymmer sex te-
man: integration, mål och syfte, verksamhetens formella innehåll, 
vuxenansvar och delaktighet och inflytande samt mobilisering av 
delaktighet. Den vardagliga delaktigheten utvecklas till hur barn 
kan delta i samhället som fullvärdiga medlemmar i ett vardagligt 
direktinflytande. Detta handlar i stor utsträckning om att de vuxna 
fångar ögonblick och situationer där barn och ungdomar känner 
tillhörighet och delaktighet. Vardaglighet menar Trondman inne-
fattar allt från relationer och samtal, till aktiviteter och händelser. 
Den direkta aspekten syftar explicit på ett här och nuorienterat 
perspektiv. Ett symmetriskt ansvarstagande å andra sidan likställer 
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barnet med den vuxne och båda har då ett lika stort ansvar för 
varandras välbefinnande. Detta, menar Trondman, är inget idea-
liskt förhållningssätt att eftersträva.   
 
1.3.2 Kommunikation – ett villkor i det nya sättet att se på 

barn och barndom 
 

Eleverna i klassen har klassråd. Det är dags för dem att rösta. 

Eleverna är i 12-13 årsåldern. De senaste 45 minuterna har de 

diskuterat vad de ska köpa för pengarna som elevrådet ska dela 

ut till alla klasser på skolan. En del elever vill ha fler tennisbol-

lar, några vill ha bandyklubbor och andra anser att de behöver 

nya hopprep. Oavsett vad de röstar för måste de prata, för-

handla och övertyga varandra med sina allra bästa argument. 

De som har fått flest röster, har också haft de vassaste argumen-

ten (Fältanteckning, 2006-10-10).  

 
Ovanstående fältanteckning ger en inblick i klassrådsprocessen då 
eleverna, i denna studie, skall ta ett kollektivt beslut. Elevrådsre-
presentanterna informerar på klassrådet att elevrådet har tagit ett 
beslut om att alla klasser skall få 150-200 kronor att köpa in nya 
redskap för. Detta belopp har även sanktionerats av rektorn. I fält-
anteckningen ovan ger eleverna förslag på vad som kan köpas in. 
De argumenterar för sina förslag och försöker resonera tillsam-
mans vad de har störst nytta av. Detta resulterar i att man röstar 
(handuppräckning) på vad som skall köpas in. Flest röster fick 
bandybollar och hopprep.  

Observationen kan tolkas som att klassrådet fungerar som ett 
socialt rum för förhandlingar och kommunikation, där de bästa 
argumenten vinner mest gehör. Mitt intresse riktar sig mot att för-
stå villkoren för dessa och problematisera eventuella dilemman. 
Räftegård (1998) menar att ett nödvändigt villkor för ordningen i 
en kommunikativ handling och dess utveckling hänger nära sam-
man med huruvida de deltagande personerna kommer att uppleva 
ordningen som legitim och verkningsfull. Detta villkor hänger ihop 
med graden av "stabil (fungerande) demokrati" (a.a.:61). Ett legi-
timt samspel i rummet syftar till att ordningen av aktörerna upp-
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levs som meningsfull och moralisk. Den effektiva delen hör ihop 
med hur mycket ett beslut kommer att uppfattas som rättvist. Räf-
tegård hävdar att denna effektivitet i sin tur kräver att man har 
upplevt inflytande. Alltså att säga och göra skall vara värt något 
och det skall upplevas rimligt i förhållande till vad man har satsat i 
engagemang.  

På samma sätt kan vi problematisera själva pratandet. Flera 
forskare (Räftegård, 1998; Wahlström, 2007) diskuterar hur pra-
tandet ger nya erfarenheter, skapar kommunikativa meningsfulla 
handlingar, som att räcka upp handen vid röstning och delta i ge-
mensamma aktiviteter. När eleverna skall rösta, kommunicerar de, 
även om de är tysta och bara räcker upp handen.  

För att begripa en sådan kommunikativ handling bör vi också se 
att den förutsätter en viss ordning – att alla som vill kan vara med 
och prata. Det är därför viktigt att vid studier av klassråd göra 
iakttagelser av de kommunikativa handlingar som förekommer.  

Englund (2007) likställer en kommunikativ handling med ett de-
liberativt samtal. För att vi skall kunna benämna något som ett 
deliberativt samtal, förutsätts att vi kan prata demokratiskt med 
varandra. Att prata demokratiskt innebär i sin tur att skolan följer 
FN:s konvention om barns rättigheter. På liknande sätt som Räfte-
gård ovan, betonar Krantz (2005:38) att ett demokratiskt krav in-
nebär att alla skall ha samma rättigheter att ge uttryck för sia åsik-
ter. Det skall alltså vara värt något att säga vad man tycker och 
tänker. Enligt Krantz är det viktigt att eleverna själva upplever att 
deras deltagande faktiskt bidrar till något. Detta kan också ut-
tryckas som att alla som deltar betraktar varandra som jämställda. 
En persons erfarenheter måste vara värt lika mycket som någon 
annans. Detta anser Krantz vara ytterst nödvändiga mål i en deli-
berativ situation. Även om man inte samtalar med andra, överläg-
ger man ändå med sig själv. Den idealiska deliberativa diskussio-
nen är då ingen känner sig utanför, exkluderad och obetydlig även 
då man sitter passiv och tyst. I ett sådant sammanhang måste man 
ta hänsyn till den sociala kontextens betydelse för att ett sådant 
ideal skall uppnås (Krantz, 2005). 

Englund (2000) menar att både i den moderna demokratiforsk-
ningen och i den offentliga skoldiskursen framhävs argument om 
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den deliberativa demokratin som särskilt idealisk för skolan. Detta 
synsätt understryker och jämställer kommunikation med samtal. 
Deliberativa samtal betraktas då som bärande element i en delibe-
rativ demokrati. Samtalet i den deliberativa modellen strävar efter 
att individen (eleven) själv skall ta ställning i olika frågor. Detta 
görs främst genom att lyssna på andra, värdera och överväga ar-
gument. De eventuella lösningar gruppen kommer fram till funge-
rar temporärt tills man har diskuterat och begrundat allas åsikter i 
den pågående processen (Englund, 2003:49-74).  

Fritzell (2003) betonar att målet med de deliberativa samtalen är 
att nå en överenskommelse (konsensussträvan). Detta handlar 
framför allt om två aspekter: samförstånd och lärande. Kommuni-
kativt samförstånd innebär att ”de som talar med varandra – och 
lyssnar på varandra – anstränger sig för att höra vad den andre 
egentligen försöker få sagt” (a.a.:13). I ett sådant skeende kan man 
också se hur ett samband mellan konflikter, samförstånd och lä-
rande kan se ut. Den kommunikativa vägen mot gemensamma be-
slut kan präglas av både konflikter och andra motsättningar (Prem-
fors & Roth, 2004). Roth (2006) understryker vikten av förståelse 
för att de deliberativa beslutsprocesserna inte kan säkerställa att 
berörda parter ökar förståelsen för varandra eller ens att processen 
skulle vara en mer rättvis beslutsmetod för de involverade parter-
na, än andra demokratimodeller.  

Nykänen (2008) har liknande erfarenheter som föregående för-
fattare och hävdar i sin avhandling Värdegrund, demokrati och 
tolerans att inga speciella skäl finns för att framhålla det delibera-
tiva samtalsidealet som mer främjande än andra demokratiska mo-
deller. På liknande sätt uttrycker Tholander att det finns risker med 
att det deliberativa samtalet ensamt får beteckna det som betraktas 
som ’moralisk diskurs’ i skolan (2006b:219). På detta sätt kan des-
sa samtal skapa en hegemonisk ställning för den deliberativa 
kommunikationen och framför allt då man i Sverige diskuterar 
värdegrundsfrågor. Tholander förespråkar därför en öppnare an-
sats, vilket kan uppnås genom att betrakta samtalen utifrån en 
samtalsanalytisk aspekt. 

Här nedan fortsätter jag att diskutera hur villkoren för elevinfly-
tande under årens lopp stärkts. 
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1.3.3 Stärkta villkor för elevinflytande 
I Skolkommitténs betänkande (SOU, 1996:22), Inflytande på rik-
tigt diskuteras tre skäl till varför elever skall ges inflytande. I det 
första argumentet kopplas inflytandefrågan till de mänskliga rät-
tigheterna och relationen till barnkonventionen och barns medbor-
gerliga rättigheter. Författarna menar att elevinflytande inte enbart 
kan ses som ett instrument för skolans allmänna bildningsuppgif-
ter. I det andra argumentet poängteras att en del av skolans upp-
drag handlar om att fostra eleverna till demokratiska medborgare. 
Detta antyder att elevinflytande även har att göra med delaktighet, 
som i sin tur utgör en viktig grund för lärandet. Utöver detta inne-
bär argumentet att eleverna skall ha kunskap i och förståelse av att 
byta åsikter och perspektiv, visa medkänsla för andras situationer, 
vara tålmodig och empatisk mot sina medmänniskor (a.a.). Dock 
påtalas det i kommitténs betänkande att eleven inte ensam kan 
praktisera demokrati. Därför är gruppen viktig i denna aspekt av 
elevinflytande.   

I det tredje argumentet lyfts delaktighet fram som en förutsätt-
ning för lärande. Det är när eleven kan kommunicera med andra 
som den blir varse om sig själv och sina tankar om omvärlden 
(SOU, 1996:22). I sammanhanget menar författarna (a.a.) att det 
är viktigt att eleven blir utmanad av både sina lärare och kamrater 
i sitt tänkande. Att bli stimulerad på detta sätt hänger samman 
med att eleven i kommunikation med andra kan få syn på sådant 
som ligger bortom den egna begränsade förståelsen. Som jag tolkar 
Forsberg (2000) är det första argumentet införlivat med rättighets-
aspekterna i FN:s barnkonvention, medan det andra är mer riktat 
mot medborgarfostran och det tredje mest riktar sig mot kun-
skapsbildandet.  
Inflytandefrågor har varit föremål för flera utredningar, som till 
exempel Inflytandets villkor eller som den också kallas för Elevers 
inflytande och arbete i skolan, Elias-projekt (Danell, 1999). En vik-
tig slutsats som Klerfelt, Runevad och Trodden (i Danell, 1999) 
gör är att de medverkande skolornas (41 stycken) stora problem 
handlar om att entusiasmera alla elever i arbetet med elevinflytan-
de. En del av skolorna poängterade även hur viktigt det var att 
skolan upplevdes rolig och lustfylld av eleverna. Eleverna som gick 
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i årskurserna 1-5 var oftast nöjda med sitt inflytande, medan elever 
i årskurserna 6-9 oftast var missnöjda. Missnöjet riktade sig ofta 
mot hur olika lärare hanterade frågan om elevinflytande. Får man 
inget gehör hos lärarna, slutar eleverna att bry sig. Utredning visar 
även att flera skolor visar oroande tecken på att eleverna inte har 
tillräckligt med intresse och engagemang för att arbeta med elev-
råd, klassråd och liknande arbetsgrupper (Danell, 1999). Vidare 
säger författarna att utredningen visar att de yngre eleverna (års-
kurserna 1-5) verkar mer benägna att lyssna på kamraternas åsik-
ter, tankar och värderingar än de äldre eleverna (årskurserna 6-9). 
De kommer även fram till att många elever, framför allt från 
årskurs 6 och uppåt, mest sitter av tiden i klassråd. En annan slut-
sats är att klassrådsdiskussionerna inkluderade bara en liten skara 
elever. 

Förutsättningarna för att eleverna skall se sig själva som indivi-
der med möjlighet att påverka, framträder i de olika utrednings- 
och lagtexterna. Det är intressant att påpeka att Skolkommitténs 
utredning visar att eleven inte ser sig själv i sina egna tankar om sig 
själv som ett offer, även då det inte alltid fungerar i interaktionen 
med skolans olika aktörer (SOU, 1996:22). Man har i nämnda ut-
redning konstaterat att eleverna upplever sig själva som någon som 
ser möjligheter och val och mindre sällan tilldelas givna roller. Vi-
dare menar författarna att elevinflytande, oavsett dess former, inte 
är mindre viktigt än till exempel matematik eller engelska. Deras 
resonemang utmanar tanken att man som lärare skulle säga att 
man inte hinner med matematikundervisningen för att eleverna 
skulle vara pressade. På samma sätt menar de att resonemanget 
skulle föras när det handlar om elevinflytande. Istället för att välja 
något mer än något annat eller tvärt om, borde fokus vara att ska-
pa utrymme för att hantera de praktiska problemen på vägen oav-
sett om det handlar om inflytande eller matematik (SOU, 1996:22). 

Skolverkets nationella attitydundersökning (2007) visar att åtta 
av tio elever i årskurserna 7-9 tycker att skolan utvecklar deras 
förmåga att ta ansvar, planera för det egna lärandet och att de trivs 
bra. Undersökningen pekar också på att eleverna ser positivt på att 
vara med och bestämma och ju oftare de får göra detta desto bätt-
re. Jämfört med Skolverkets nationella attitydundersökning 2003 
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är det fler äldre elever som säger att de vill vara mer med och på-
verka olika företeelser i skolan, än de får. Dock har det över tid 
skett en procentuell minskning gällande antalet elever som vill vara 
med och bestämma. Man kan däremot inte se några större skillna-
der mellan hur olika elevgrupper, till exempel pojkar och flickor, 
bedömer sina möjligheter att vara med och bestämma. Däremot ser 
man skillnader gällande yngre och äldre elevers upplevelser av att 
vara med och påverka. De äldre eleverna är till exempel mindre 
nöjda med hur klassråd och elevråd fungerar. Sammanfattningsvis 
tycks både lärare och elever vara oklara över hur elevinflytande 
kan tillämpas i skolarbetet. 

 
1.3.4 Deliberativ demokrati 
Deliberation eller att överlägga med sig själv och andra har använts 
över tid och både praktiserats och tillämpats i relation till olika 
demokratiteorier, som till den liberal-demokratiska teorin (Roth, 
2006). Roth framhåller att inom de statsvetenskapliga och politisk-
teoretiska sammanhangen är diskussionen om deliberation och de-
liberativa samtal omfattande och har snarast ökat under de senaste 
15 åren. I pedagogiska sammanhang, både internationellt och na-
tionellt, är diskussionen däremot tämligen mager (a.a.). I Sverige 
har Tomas Englund och Klas Roth flitigt diskuterat hur skola och 
utbildning kan relatera till den pågående deliberativa diskussionen 
inom samhällsforskningen. Diskussionerna skiljer sig dock åt be-
träffande idén om deliberativa samtal. Inom skol- och utbildnings-
forskningen har kriterier utformats för att kunna fungera både som 
komplement och som ett alternativ till den mer traditionella skolan 
med dess förmedlingspedagogik. Premfors och Roth (2004) menar 
att de deliberativa samtalskriterierna även framhäver värdet och 
utvecklandet av elevers demokratiska kompetens.   

Den pedagogiska vinklingen av den deliberativa ideologin har 
sitt ursprung hos den tyske filosofen och sociologen Jürgen Ha-
bermas. I sammanhanget bör det dock sägas att Habermas syn på 
deliberativ demokrati i stora drag är en diskursivt avbildad idé 
(Habermas, 1984, 1995) som bygger på tidigare samtals- och 
kommunikationsteorier. Kort kan sägas att Habermas menar att 
universella normer inte kan åstadkommas av en enskild individ, 
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utan enbart i och genom kollektiva processer (Habermas, 
1981/2004; Tholander, 2005a).  

Englund (2007) menar att Habermas har försökt ge den delibe-
rativa demokratin en teoretisk bas att stå på genom sin diskursetik 
och teori om kommunikativ rationalitet och kommunikativ hand-
ling (Habermas, 1984/1995). Roth (2000) understryker att Ha-
bermas kommunikativa handling inte skall förväxlas med kommu-
nikation. Som jag uppfattar den kommunikativa handlingen är den 
inte identisk med kommunikation, utan är något som aktualiseras 
genom kommunikation och blir därför möjlig att uppnå (Haber-
mas, 1984:286).  

Roth (2000) framhäver Habermas kommunikativa handling som 
inbäddad både i den vardagliga kommunikationen mellan individer 
och i olika diskurser och speglar både ett interaktivt och reflekte-
rande synsätt. Själv menar Habermas (1981/2004) att kommunika-
tivt handlande inkluderar alla typer av interaktion, där deltagarna 
interagerar sina individuella handlingsplaner (a.a.:294).  

På liknande sätt som Roth ovan, understryker Rydh (2003) att 
Habermas teoretiska modeller bör betraktas som om verklighetens 
variations- och detaljrikedom stundtals utelämnats. Detta menar 
Rydh inte direkt skall tolkas som att hans teorier är för abstrakta 
och saknar kopplingar till verkligheten. Pedersen (2004:171-198) 
menar att Habermas teorigenererande metoder tar sin utgångs-
punkt i en väldigt omfattande och ingående kritik av andra teorier, 
vilket småningom utvecklats till en ny teori. Pedersen har bara i en 
mycket liten omfattning funnit några, i Habermas tusensidiga sam-
hällsteoretiska verk Theorie des kommunikativen Handelns vol. I 
och II från 1981, referenser till empiriska undersökningar. Detta 
har gett upphov till den kritik som riktats mot att hans kommuni-
kativa handlingsteori tycks vilja för mycket eller för att den är allt-
för konstruerad (Pedersen, 2004:171-198).  

Även om inte Habermas riktigt hänger upp sina teorier på kon-
kreta empiriska prövanden, menar jag att hans teoretiska resone-
mang, genom framför allt Englunds deliberativa tankemodell, är en 
viktig förförståelsegrund för följande studie. Eftersom min studie 
bygger på ett empiriskt material, kommer jag att utgå från Eng-
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lunds mer pedagogiska tillämpningar av Habermas kommunika-
tions- och diskursteorier.  

Begreppssonderingen i nedanstående avsnitt kommer att ha sin 
utgångspunkt i den debatt som bland annat pågick mellan Tomas 
Englund, Mikael Tholander och Klas Roth i Pedagogisk Forskning 
i Sverige (2005a, 2005b, 2006a). Temat är villkor och dilemman 
för informella/formella (deliberativa) samtal i pedagogiska sam-
manhang i skolan där man bland annat vill skapa mötesplatser för 
reflekterande samtal om såväl etik som moral.  
 
1.3.5 Villkor och dilemman för spontana och/eller  

iscensatta samtal 
I Tholanders artikel (2005b) problematiseras deliberativa samtal 
utifrån ett moraliskt – värdegrundsmässigt – perspektiv. Han stäl-
ler sig dels frågande till Englunds mer allmängiltiga tilltro till att 
deliberativa samtal skulle innebära att elever diskuterar, är lyhörda 
och kompromissbenägna, dels att deliberativa samtal skulle vara 
samtal där elever kommer fram till kloka överenskommelser.  

Tholander kritiserar även Englunds grundidé om att de delibera-
tiva samtalen skulle handla om ”ett antal outtalade antaganden” 
och att samtalen skulle vara ”städade” (Tholander, 2005b:115). 
Dock är Tholander noga med att påpeka att de deliberativa samta-
len, så som Englund framställer dem, visst har en viktig funktion 
att fylla. Inte desto mindre ser han en risk med att det deliberativa 
samtalet ensamt skall få stå som formen för moralisk diskurs i sko-
lan. Riskerna med ett sådant scenario är att skolan kan utveckla en 
blindhet för andra typer av moraliska samtal.  

Tholander kritiserar även Roths påstådda avsaknad av moralis-
ka diskussioner i skolan. Tvärtemot Roth menar han att den mora-
liska diskussionen pågår hela tiden i skolan, framför allt i elevernas 
gruppdiskussioner, där lärare sällan finns med som åhörare. Roth 
försvarar sig genom att säga att Tholander har tolkat honom felak-
tigt. Med moralisk diskurs menar Roth istället ”i vilken utsträck-
ning lärare och elever i det gemensamma offentliga samtalet i un-
dervisningen reflekterar över och argumentativt legitimerar till ex-
empel principer för rättvisa” (Roth, 2006:163). Med andra ord 
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syftar Roth på om och i så fall hur samtalen mellan lärare och ele-
ver kan betraktas som moraliska.  

Vidare opponerar sig Roth (2006) mot att det deliberativa sam-
talet skulle ha fått en alltför stor betydelse i värdegrundsarbetet. 
Roth menar att Tholanders slutsatser inte är giltiga, där språk 
bland annat skulle reduceras till ett ”verktyg som kontinuerligt 
skapar eller konstituerar den sociala verkligheten” (s 160). Roth 
kritiserar även Tholander för att förespråka en postmodern situe-
rad moral och ett samtalsanalytiskt perspektiv på en socialkon-
struktivistisk grund. Vad han menar är att Tholander använder 
moral som en aktivitet som äger rum mellan individer och som 
skulle utvecklas genom att tillägna sig moraliska repertoarer. Roth 
är starkt kritiskt till Tholanders sätt att placera honom och andra 
forskare i ett fack av alltför snäva och begränsade tolkningar om 
moral. Han menar att Tholander baserar sina synpunkter och 
kommentarer alltför mycket på egna intressen och preferenser. 
Detta resulterar i att han ignorerar de undersökta forskarnas kun-
skaper och perspektiv. 

I Tholanders (2005b) artikel har deliberationsbegreppet fått en 
alldeles för snäv presentation, menar Roth (2006). Han riktar kri-
tik mot att Tholander alltför mycket fokuserar på Englunds tolk-
ningar och att han därmed gått miste om flera andra nationella och 
internationella tolkningar av deliberationsbegreppet. Tholander å 
sin sida hävdar att det inte räcker med att låta eleverna diskutera 
etiska och värdegrundsmässiga överväganden i tron att de skall 
hitta en gemensam grund att stå på. Att hoppas att alla elever skall 
ställa sig bakom en sådan grund eller att den skulle existera i sko-
lan bland eleverna, menar Tholander handlar om ”drömmen om 
det goda samtalet” (Tholander, 2005b:116). Att det goda samtalet 
skulle uppstå i naturlig interaktion med andra, spelar en marginell 
roll. Tholander lägger istället fokus på de språkliga bataljer som 
uppstår i spontana samtalsmöten med andra och där man inte kan 
avgöra huruvida eleverna blir mer moraliska genom deliberativa 
samtal. Däremot kan man förmoda att det ger eleverna en insikt i 
den moraliska diskursens ordning. När Tholander nyanserar sin 
kritik är han tydlig med att poängtera att det inte handlar om att 
lägga ner denna typ av värdegrundsarbete, utan bredda den. 
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Tholander vänder sig mot Skolverkets studie om den fördjupade 
värdegrunden (2000). Han anser att det är fel att tro att deliberativ 
demokrati och skolans värdegrund skulle vara kompatibla med 
varandra. Även om studien visar att eleverna omfattas av demokra-
tiska värden, innebär det inte att elevernas kunskaper skulle base-
ras på djupare förståelse.  

Efter att ha fått utstå kritik, av både Englund och Roth, för sina 
inlägg i debatten om villkoren för deliberativa samtal i pedagogiska 
sammanhang, inleder Tholander (2006a:54) sitt försvar så här:  

 
Jag har använt samtalsanalysen för att studera vardagliga sam-

tal mellan elever. Av pedagogiska skäl har jag sedan använt de 

deliberativa samtalen som en kontrast till dessa samtal. Medan 

de förra generellt sett är spontana, elevinitierade, kaotiska, fre-

kventa och konfliktorienterade, så är de senare i allmänhet 

iscensatta, lärarinitierade, städade, sällsynta och konsensusori-

enterade. 

 
Tholander tydliggör att hans avsikter med artikeln har varit att 
problematisera graden av deltagarnas faktiska önskemål att delta 
eller ens sträva efter att delta deliberativt. Kanske är det även så att 
deltagarna inte ens ”delar det deliberativa projektets värderingar” 
(a.a.:220). Syftet har aldrig varit annat än att jämföra de vardagli-
ga samtalen med de iscensatta deliberativa samtalen.  

Englund (2005) är skeptisk och säger att det inte går att dra någ-
ra generella slutsatser från en jämförelse mellan det samtalsanaly-
tiska perspektivet och det deliberativa, eftersom det i grunden 
handlar om två olika definitions- och betraktelsetraditioner att 
närma sig ett problemområde. Han menar också att de båda ansat-
sernas kunskapsintresse skiljer sig åt.  

Tholander (2006b) avslutar sitt svar till Roth angående strävan 
att komma överens med att fråga hur viktigt det i själva verket är 
att komma överens. Han betonar istället vikten av att elever får 
”munhuggas” i frågor som intresserar dem och utan att ha krav på 
att behöva komma överens. Detta kan jämföras med det Englund 
(2005) menar är en viktig del i kravet på att deliberativa samtal 
skall anses vara deliberativa. Han framhåller att en diskussion, 
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överläggning, kan innebära att individerna kommer fram till att de 
är överens om att de inte är överens. De har ändå kommit fram till 
en temporär överenskommelse (Englund, 2007). Jag menar att 
Tholanders och Englunds åsikter många gånger inte står så långt 
ifrån varandra även om debatten kan upplevas så, är de också 
överens om viktiga aspekter, som den ovan.  

Följande studie har inga större ambitioner att blottlägga en mo-
ralisk diskurs. Intresset är snarare att analysera villkor och dilem-
man för deliberativa samtal i klassråd utifrån en fallstudie, där de 
deliberativa samtalen har ett antal riktningsgivande karakteristika 
att utgå ifrån. Den analytiska utgångspunkten är följaktligen Eng-
lunds fem kriterier av deliberativa samtal, som närmare presenteras 
i kapitel fyra.  
 
 
1.4 Dilemma, konflikt och konsensus 
Avsnittet inleds med att definiera dilemma så som det beskrivs av 
Nilholm (2005). Därefter diskuteras dilemma utifrån ett medi-
cinskt kunskapsperspektiv, där det under senare år genomförts ett 
stort antal kontroversstudier (Hallberg, 2007; Hallberg & Brage-
sjö, 2003). 

Ur ett specialpedagogiskt perspektiv kan ett dilemma förklaras 
utifrån olika ställningsstaganden. Nilholm (2005) framhäver även 
att det kan karakteriseras av en situation där man måste göra ett 
val eller där det inte finns ett givet svar på hur man bör agera. Det-
ta likställer Nilholm med en så kallad målkonflikt. En valsituation 
är dock beroende av ens sociala och kulturella bakgrund, varför 
det enkelt kan uppstå värderingsproblem. Ett annat dilemma kan 
uppstå ur våra grundläggande värderingar, till exempel mellan so-
cial rättvisa och individens frihet. Nilhom menar att dessa två syn-
sätt kan stå i motsatsställning till varandra.  

I denna studie utgår jag från Nilholms resonemang och förstår 
dilemman som situationsbestämda val vars konsekvenser kan för-
ändra balansen mellan önskvärda och motstridiga mål. I resultat-
kapitel sju återkommer jag till denna definition för att analysera de 
dilemman som lärare och elever ställs inför i klassrådet. 
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Vidare kan ett dilemma sägas tillhöra ett ideologiskt fält eller ett 
utbildningsfält. Nilholm (2005) ställer tre vanliga ideologiska di-
lemman mot varandra: demokrati kontra auktoritet, jämställdhet 
kontra expertis och individualism kontra människan som social 
varelse. Beroende på vilken kunskapssyn man har på ett samhälls-
problem eller på ett individuellt problem, kommer dilemmat att 
behandlas och kompenseras på olika sätt. Men detta gäller även 
inom en vetenskaplig tradition. Vidare finns det ideologiska di-
lemman i vardagssituationer, politiska och vetenskapliga. Nilholm 
menar även att det sker ”transaktioner” mellan nämnda områden. 
Man tar helt enkelt med sig en upplevelse, problem, från det ena 
fältet till nästa. Detta kan jämföras med klassrådet och hur deras 
diskussioner transporteras till andra sociala rum i skolan och friti-
den, för att sedan återkomma och bearbetas i klassrådet.  

Ett dilemma kan även härledas till utbildningssystemet i form av 
att ge alla liknande utbildning. Detta är problematiskt då alla indi-
vider har olika erfarenheter, förmågor och egenskaper som kräver 
en anpassning till alla individers både likheter och olikheter. Nil-
holm pekar på att utbildningssystemet måste ta hänsyn både till 
elevernas egenskaper som individer och till dem som medlemmar i 
ett kollektiv. Därutöver måste systemet även hantera olika gruppe-
ringar, kategorier, som till exempel kön, genus, etnicitet eller elever 
i behov av särskilt stöd. När vi talar om dilemman kopplade till 
våra uppfattningar om människors värde, kan vi enligt Nilholm, 
även se dilemmat som moraliskt knutet. 

Inom det medicinska kunskapsområdet, menar Hallberg (2007), 
att det under senare år genomförts ett stort antal kontroversstudi-
er. Enligt henne beror det på att forskare inte är överens om hur till 
exempel ohälsa bäst skall behandlas. Detta kan få stor massmedial 
uppmärksamhet och därigenom stor genomslagskraft i samhället. 
Sådana oenigheter kan också ses som hälsosamma, eftersom de 
driver utvecklingen framåt.  

Syftet med kontroversstudier är snarare att undersöka än att 
värdera (Hallberg, 2007). I en kontrovers, oavsett vad det egentli-
gen handlar om, kan den förlorande parten inte bara förlora i sak-
frågan, utan betraktas som om den haft fel i allt annat också. Den 
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vinnande parten, vinner då plötsligt allt och betraktas dessutom 
som den som haft rätt hela tiden (a.a.).  

De vetenskapliga kontroverserna handlar i mångt och mycket 
om oenigheter bland forskare som i båda läger gör anspråk på 
kunskap om samma fenomen. I de här sammanhangen, menar 
nämnda författare, att tre aspekter är extra viktiga att ta i beak-
tande: tillit, förtroende och kollegial bedömning. De två första be-
höver dock inte enbart hänga samman med forskningsmetodik. 
Argumenten i en kontrovers är särskilt viktiga att granska, för att 
förstå vad som ligger bakom eller: ”Som analytiker tar man således 
inte ställning till sanningshalten i forskarens påståenden, utan strä-
var i stället efter att belysa de processer som leder fram till att på-
ståenden når status som sanna.” (a.a.:579) Inom de här samman-
hangen menar forskningen att konsensus oftast tar tid att uppnå.  

Hallberg och Bragesjö (2003) framhåller att en kontrovers är en 
process som kan studeras utifrån tre faser: hur de uppkommer, ut-
vecklas och avslutas.  I dessa sammanhang handlar kontroverser 
alltid om att man är oenig kring en fråga där skiljaktigheterna all-
tid kopplas till kunskap. Sådana kunskapsrelaterade frågor kan i 
sin tur förklaras av sociala förhållanden. Förutom studier av medi-
cinska kontroverser, menar nämnda författare att det till exempel 
kan handla om ”sexuella övergrepp mot barn”, ”dödsbegreppet”, 
”disciplin”, ”relationen mellan vetenskap och allmänhet”, ”etiska 
dilemman”, ”mobiltelefoner och genmodifierad mat”. I följande 
studie handlar kontroverser om elevers och lärares uppfattningar 
om det som tas upp på klassrådet.  

Avslutningsvis menar Hallberg och Bragesjö att nämnda studiers 
kunskapsbegrepp kan vara socialt, kulturellt och historiskt med-
vetna.   
 
 
1.5 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet är att utifrån en fallstudie med aktörsper-
spektiv, studera och problematisera klassrådet som ett socialt rum 
för demokrati och utbildning. Vidare syftar studien till att förstå de 
dilemman som lärare och elever står inför då de skall göra demo-
krati i klassråd. Detta görs genom att undersöka hur aktörerna, 
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eleverna och lärarna, formulerar sig om villkor för och mål med 
klassråd och hur de agerar för att hantera de dilemman de ställs 
inför. 
 
1.5.1 Frågeställningar 
Detta kapitel har behandlat flera för studien centrala begrepp som: 
mångkontextuell barndom, klassråd som ett socialt rum för demo-
krati och utbildning, villkor och dilemman för en deliberativa de-
mokrati etcetera. Tillsammans med ovanstående syfte har detta lett 
fram till följande preciserade frågeställningar för studien: 

 
 Hur uttrycker elever, lärare och skolledare villkor som behöver 

uppfyllas för att klassrådet skall fungera som ett demokratiskt 
rum? 

 Vilken förståelse har eleverna för skolans beslutsprocesser? 
 Hur agerar elever och lärare för att klassrådet skall fungera 

som ett demokratiskt rum? 
 Vad säger detta exempel om skolan som arena3 för demokrati 

och utbildning och om skola och barndom i förändring? 
 
 
1.6 Avhandlingens disposition 
Studiens inledningskapitel syftar till att ge en allmän bild av delibe-
rativa samtal och den komplexitet som är invävd i begreppet de-
mokrati och demokratiska processer i skolan. Den har placerat in 
studien i ett sociologiskt perspektiv där barnperspektivet och ele-
vernas aktörskap diskuterats i relation till inflytande och delaktig-
het i en demokratisk skola. I detta kapitel redogörs det även för 
andra centrala begrepp som är viktiga för studien, såsom olika 
kunskapsinriktningar på dilemmaperspektiv.  

I kapitel två diskuteras bilden av samhället, värde och demokra-
tiska förklaringsmodeller. Det deliberativa samtalet belyses ur ett 
mer historiskt och normativt perspektiv. Vidare ges en översikt 
över senare delen av 1900-talets läroplaner. Kapitlet avslutas med 
                                                  
3 Med arena avses en utvidgning av det sociala rum som klassrådet utgör. 
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att behandla för studien relevanta teoretiska utgångspunkter där 
John Deweys texter om demokrati och utbildning diskuteras. 

Kapitel tre belyser tidigare forskning. Här behandlas frågor som 
har att göra med villkor för deliberativa samtal i klassråd. Detta 
har gjorts genom att ta upp studier av demokratisk kompetens i 
skolan, elevers inflytande och delaktighet, gruppsamtal och dialo-
giska klassrum.  

Villkor för ett deliberativt lärandeperspektiv och pedagogiska 
implikationer för det deliberativa idealet diskuteras i kapitel fyra.  

Kapitel fem är metodavsnitt. I syfte att öka reliabiliteten och va-
liditeten i studien har en metodtriangulering gjorts. De undersö-
kande metoderna har bestått av intervju med de båda klasslärarna 
och rektorn på skolan, fokusgrupper med samtliga elever vid två 
tillfällen, veckoutvärderingar samt sex videoinspelade klassråd.  

I kapitel sex och sju redovisas studiens empiri, dels genom analys 
av elevutvärderingar, fokusgrupper och intervjuer med klasslärarna 
och rektorn på skolan, dels genom analys av valda samtalssekven-
ser. Jag kan i den övergripande analysen se att processen och vill-
koren för att klassrådet skall vara en demokratisk arena inte är 
utan vissa komplikationer (dilemman). Kapitel sex, Aktörernas 
uppfattningar om villkor för klassråd besvaras frågan: Hur uppfat-
tar elever, lärare och skolledare villkor som behöver uppfyllas för 
att klassrådet skall fungera som ett demokratiskt rum. I detta kapi-
tel redovisas också intervjuer med klasslärarna och rektorn kring 
deras tankar om klassrådet. Sammantaget har åtta olika dilemman 
utkristalliserats i det redovisade materialet, som alla analyserats. 
Tre av dessa lyfts fram i det första resultatavsnittet. Dessa anknyter 
till klassrådet som en störningsfri zon, innehavet av demokratiska 
uppgifter och elevernas förståelse av en beslutsprocess. I intervju-
erna med lärarna och rektor framträder fyra dilemman som har att 
göra med demokratisk träning – reellt inflytande, lärares styrning – 
elevers inflytande, rätten att prata – rätten att få vara tyst och lära-
res ansvar – elevers rätt till deltagande.  

Det sjunde kapitlet, Klassråd – villkor och dilemman för delibe-
rativ samtal utgörs av två sekvenser: basketkorgarna och inför för-
äldramötet. I varje sekvens analyseras två dilemman. I den första, 
basketkorgarna, analyseras: a) konfrontation eller konsensussö-
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kande och b) demokratiska processer eller snabba lösningar. I den 
andra sekvensen, inför föräldramötet, analyseras: a) klassrådet som 
en störningsfri zon samt b) allas deltagande. 

Avslutningsvis i kapitel åtta diskuteras bland annat vilka slutsat-
ser som kan göras utifrån det empiriska och redovisade materialet. 
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2 BAKGRUND OCH TEORETISKA 
UTGÅNGSPUNKTER 

Följande kapitel är tänkt att skapa en förståelse av diskursen om 
demokrati. Syftet är att ge läsaren en inblick i komplexiteten i be-
greppet demokrati och demokratiska processer i skolan.  

Kapitlet inleds med en övergripande diskussion om demokrati. 
Därefter ges exempel på empirisk, teoretisk och normativ demo-
kratiforskning, som följs upp av en genomgång av villkor för en 
demokratisk och kunskapsförmedlande skola. Sedan följer en 
granskning av läroplaner, utredningar och andra lagtexter kring 
elevinflytande och elevdemokrati, som har relevans för studien. 
Kapitlet avslutas med att redogöra för studiens teoretiska utgångs-
punkter. 
 
 
2.1 Demokrati: samhällsordning och värde 
Följande avsnitt lyfter fram demokrati som både samhällsordning 
och värde, där båda aspekterna har relevans för skolan. Man kan 
också bryta ner det ytterligare och tala om demokrati som kunskap 
(som jag diskuterar i 2.4, Villkor för en demokratisk och kun-
skapsförmedlande skola), vilket i sin tur har koppling till värde-
grund. Vidare talas det om demokrati som förhållningssätt, alltså 
hur vi samtalar med varandra och hur vi släpper in varandra i dis-
kussioner och mer formellt som procedurer för beslutfattande. Sko-
lans uppdrag är att förmedla kunskap om demokrati, träna demo-
krati och förmedla demokrati som egenvärde. Om skolan lyckas 
med detta fungerar det i sig upprätthållande på den demokratiska 
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samhällsordningen, vilket i sin tur påverkar skolan som organisa-
tion och som arbetsplats (miljö) (Alwall, 2009). Nedanstående (Fi-
gur 1) kan illustrera relationerna mellan demokrati, samhällsord-
ning och värde. 
 

Demokrati  Samhällsordning  Värde 

- Värdegrund 

- Gemensamma  

värden 

     upprätthåller Skolan 

 

        

 
Ger kunskap och 

träning 

 

Figur 1. Relationen mellan demokrati, samhällsordning och värde  

(Alwall, 2009). 

 
Ovanstående resonemang kan förklaras närmare med hjälp av 

Biestas (2006:112) tankar kring relationen mellan demokrati i sko-
lan och utbildning och samhälle. Han förklarar detta med att ut-
bildningen ges rollen av en ”förberedande” komponent att rusta 
eleverna för deras framtida deltagande i det demokratiska livet 
utanför skolan. Härigenom, menar Biesta, får demokratiutbild-
ningen en tredelad roll i skolan. Den primära uppgiften är att ele-
verna blir undervisade i demokrati och demokratiska processer. 
Detta menar Biesta handlar om att tillgodogöra sig ”kunskaps-
komponenter”. Den andra uppgiften har att göra med att lära sig 
hantera olikheter mellan människor och härigenom ett underlät-
tande av att tillägna sig olika demokratiska färdigheter, såsom fär-
digheter i rådslag och kollektivt beslutsfattande. Denna aspekt 
bottnar i ”färdighetsträning”. Den avslutande komponenten hand-
lar om att ge stöd för en positiv inställning till och tillägnandet av 
demokrati. Denna förberedande kunskap benämner Biesta ”dispo-
sitions-” eller ”värderingskomponent” (a.a.:112). 
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En viktig fråga i sammanhanget är huruvida skolan skall ta 
ställning i aktuella samhällsdebatter om demokrati (dispositions- 
eller värderingskomponenter) eller fokusera på att undervisa om 
demokrati och tillägnandet av olika demokratiska färdigheter 
(kunskaps- och färdighetskomponenter). Gutmann (1987) hävdar i 
sin bok Democratic education att det primära syftet med den de-
mokratiska utbildningen bör vara att samhället stödjer en medve-
ten social reproduktion där alla barn ges adekvat utbildning för att 
beredas kunskaper att kunna delta i formandet av det kollektiva 
samhället. 

Dock ser Biesta (2006) en svårighet i att undervisa för en demo-
krati och skapa demokratiska medborgare. Han menar att det häri 
ligger en gräns för vad som kan uppnås genom att försöka lära ut 
demokrati. Lösningen bör istället vara att skolorna i större ut-
sträckning skall utbilda genom demokratiska utbildningsformer. 
Orsaken är att eleverna inte bara lär från vad de undervisas om, 
utan även i stor utsträckning av alla andra situationer de är inbe-
gripna i. Vidare påverkas eleverna även av skolans inre organisa-
tion – är den odemokratisk får detta negativa effekter på elevernas 
attityder och värderingar på demokrati (a.a.).  

Ovanstående resonemang kan jämföras med de olika enkätun-
dersökningar som gjorts i Storbritannien och Irland under 1997-
1998 kring elevernas rättigheter och deltagande i elevråd. Alderson 
(2000) som har studerat dessa enkäter fann, i likhet med Denvalls 
(1999, 2000) studie av elevernas rådverksamhet på Nyvångskolan, 
att lärarna uppfattade värdet av elevråd som ofta tidskrävande och 
inte bidragande i någon särskild utsträckning till skolans utveck-
ling. Ett viktigt resultat i hennes studie är det glapp (diskrepans) 
som finns mellan den teoretiska intentionen med demokrati i sko-
lan och det faktiska genomförandet av densamma. Lärarnas retorik 
visar oftare tankar om hur de vill ha det på skolan, än hur det fak-
tiskt är och hur de gör. En annan intressant slutsats som Alderson 
(2000) drar är att hellre ha elevråd som mer liknar skendemokrati, 
än att inte ha något elevråd alls.  

På liknande sätt uttrycker Sernhede (2010) det, då han menar att 
skendemokrati inte nödvändigtvis behöver innebära något negativt 
och dåligt för eleverna. Eleverna kan ha empowerment (exempelvis 
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att ha makt över sig själva och över olika omständigheter) inom 
strukturen, även om den är begränsad och inte alltid överensstäm-
mer med skolans intentioner, är den sanktionerad av styrdokument 
och andra lagtexter och författningar. Sernhede jämför studier av 
klassråd, det demokratiska värdet och ordningen med Foucaults 
tankar om det franska fängelset och dess införande av demokratisk 
struktur. Där ersätts en äldre form av maktutövning med en ny, 
som ytterst syftar till att människan skall normaliseras och anpas-
sas till det nya produktionssystemets krav (se även Foucault, 
1987/2003). De intagna i de franska fängelserna fick välja repre-
sentanter som skulle föra allas talan inför till exempel fängelseut-
skottet. Här menar Sernhede att det finns en sorts demokratisk 
ordning, ett värde. Även om det i många avseenden är tal om 
skendemokrati finns det ändå rättigheter som är sanktionerade av 
samhället.  

Här nedan skall jag redogöra för tre typer av demokratiforsk-
ning, den empiriska, teoretiska och normativa.  
 
 
2.2 Empirisk, teoretisk och normativ demokratiforskning 
Enligt Lundström (1999) kan man grovt särskilja tre typer av de-
mokratiska diskurser: empirisk, teoretisk och normativ. I korthet 
undersöker den empiriska forskningen samhällets förutsättningar 
och konsekvenser av demokrati, medan den teoretiska demokrati-
forskningen för abstrakta resonemang. Detta innebär att man dis-
kuterar innebörder och beslut som kan tänkas ligga till grund för 
beslutsregler. När man diskuterar värderingar och argument, för 
och emot demokrati, menar Lundström att man talar om normativ 
demokratiforskning. Här nedan skall jag uppehålla mig vid den 
normativa demokratiteorin, där både den deltagardemokratiska 
och deliberativa ingår.  

Lundström (1999) menar att man kan diskutera den normativa 
demokratiteorin utifrån två traditioner: den deltagarfrämjande och 
den elitistiska. De som tror på deltagardemokrati, tror på folkstyre 
och utgår från det antika demokratiidealet. Den elitistiska tron 
däremot menar att den moderna demokratin måste vara ett elitsty-
re. Anhängarna inom den elitistiska ideologin menar att den delta-
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garinspirerade demokratin med folkstyre, både är en teoretisk och 
praktisk omöjlighet att eftersträva.  

Lundström (1999) menar dock att båda ovanstående demokra-
tiska inriktningar är något förlegade och vill hellre dela in den 
normativa modellen i tre mer precisa demokratiteorier: Folkviljete-
orin, Utfallsteorin och Proceduriella teorierna. Inom de två första 
teorierna menar man att demokratin ses som ett medel för att nå 
ett visst mål. Den proceduriella demokratin däremot, betraktar 
demokrati utifrån en rättvis procedur (ett tillvägagångssätt). Detta 
innebär att demokrati i sig har ett rättvist värde trots dess konse-
kvenser (a.a.).  

Bara för att den demokratiska formen ses som en procedur för 
beslutsfattande, innebär det inte att andra tänkbara beslut befinner 
sig utanför det definierade demokratibegreppet (Lundström, 1999). 
Samtidigt som man kan vara överens om demokratins värde kan 
man vara oenig i en mängd politiska frågor. Detta kan innebära att 
”demokrati” utifrån ett sakförhållande och ett statsperspektiv be-
traktas som demokratisk. Dock betyder inte detta per automatik 
att staten också är rättvis, god och human.  

Lundström (1999) lyfter vidare fram tre grundläggande element i 
demokratibegreppet: Makt-, jämlikhets- och suveränitetsprincipen. 
Den första principen innefattar att demokrati är en fördelning av 
makt över en stat. Jämlikhetsprinciper innebär att alla medborgare 
får lika rätt och möjlighet att utöva politiskt makt över en stat. 
Den avslutande principen däremot handlar om att demokrati ger 
konstitutionella möjligheter till oinskränkt medborgarmakt över en 
stat (se a.a.:55).  

Här nedan skall jag gå igenom och mer explicit diskutera den 
svenska skolan och dess demokratiska utgångspunkter. 

 
 

2.3 Den svenska skolan och dess demokratiska utgångs-
punkter 

Biesta (2006) menar att frågor rörande demokrati och utbildning 
är nära sammankopplade. Hur vi slutligen kommer att uppfatta 
relationen mellan demokrati och utbildning samt vilken roll skolan 
tillskrivs i ett demokratiskt samhälle är i hög grad beroende av 
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våra åsikter om den demokratiska människan. Biesta framhäver att 
det redan under upplysningsfilosofernas tid fanns en idé om att 
skolans uppdrag skulle vara ”att ’skapa’ eller ’producera’ sådana 
individer” (a.a.:108). Uppdraget kan jämföras utifrån en metafor; 
barn skulle paketeras och färdighetsförklaras för det demokratiska 
samhället (jmf Ellen Keys, 1927/2000, bok Barnets århundrade) 
med färdiginstallerade kunskaper och dispositioner. På detta sätt 
skulle barnen bli fullfjädrade demokratiska medborgare. Biesta 
markerar tydligt att denna föreställning är bristfällig. Istället för att 
enbart se identitet och likhet som ett vinnande demokratiskt kon-
cept, understryker han vikten av pluralitet och skillnad. Vidare är 
att detta ett orimligt krav på vad skolan faktiskt kan åstadkomma 
(a.a.).  

Det senaste decenniet har framför allt två former av demokrati-
teorier diskuterats i de svenska demokratiutredningarna: den delta-
gande och den deliberativa demokratin. I den första demokratimo-
dellen framhävs idén om att vara tillsammans med andra. Här me-
nar utredarna att plikten framhävs framför lusten. Att delta blir då 
en skyldighet och inte en rättighet. Teorierna bakom den delibera-
tiva demokratimodellen fokuserar i större utsträckning samtalets 
aspekter för demokratin (SOU 2000:1). Andra viktiga egenskaper i 
den deliberativa demokratin är intersubjektiva kvaliteter, ömsesi-
digt samspel, mellan individerna. Både i den deltagardemokratiska 
och i den deliberativa modellen ställs det även större krav på indi-
vidernas kompetens (Gerrevall, 2003).   

Tre villkor utkristalliseras i utredningen (SOU, 2000:1) vilka 
måste vara uppfyllda för att en process kan kallas för demokratisk: 
”Politisk jämlikhet, meningsfullt deltagande samt öppenhet och 
insyn” (s 37). I nedanstående illustration, Figur 2, visar demokrati-
utredningen (SOU 2000:1) hur det dynamiska medborgarskapet 
kan se ut. 
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                                          Delaktighet 

 

Öppenhet   Politisk 

  och insyn   jämlikhet 

     

 

 

Deltagande      Inflytande 

  

   Meningsfullt deltagande 

 
 
Figur 2. Det dynamiska medborgarskapet (SOU 2000:1:37). 

 

Delaktighet, deltagande och inflytande skall enligt utredarna ses 
som varandras förutsättning. Medborgarskapet kopplas alltså 
samman med dessa ”tre skilda men inbördes beroende kvaliteter: 
deltagande, inflytande och delaktighet” (a.a.:33). För att eleverna 
skall uppleva delaktighet, inflytande och deltagande krävs dock att 
vissa villkor uppfylls. Som vi ser i figuren ovan handlar ett villkor 
om ett meningsfullt deltagande. För skolans räkning innebär detta 
att det som eleverna lär sig och gör i skolan upplevs som menings-
fullt. Att delta betyder att eleverna får och erbjuds möjlighet att 
delta, men också att de upplever deltagandet som en fri vilja och 
inte som något krav (jmf Alderson, 2000; Thomas, 2007). Ett an-
nat krav handlar om öppenhet och insyn. Kort innebär detta att 
eleverna ges insyn i vad som sker, pågår och planeras på skolan. 
Den politiska jämlikheten är svårast att applicera på skolan, efter-
som skolan bygger på maktskillnad mellan vuxna och barn. 

Isling (1980:21) framhäver i sin avhandling Kampen för och mot 
en demokratisk skola att demokratibegreppets värdegrund kan 
sammanfattas genom två moraliska grundprinciper: ”Respekten 
för mänskligt liv” och ”Uppfattningen om alla människors lika 
värde”. Isling menar att dessa värderingsprinciper kan ledas tillba-
ka till såväl religioner som icke religiösa livsåskådningar genom 
årtusenden. Utifrån ett samhällsperspektiv har de båda begreppen 
stått för sociala nydaningar och visioner. Isling konstaterar dock, 
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att de demokratiska värdena varit offer för ständiga kränkningar i 
alla samhällen. Detta har många gånger skett öppet och obarmhär-
tigt, vid vissa tillfällen mera dolt och enligt Isling även omedvetet. 

Isling (1988) hävdar att det alltid har existerat en oenighet i de-
mokratins praktik, mellan ord och handling. Orsaken till detta är 
att en del ser demokrati som medel och form, medan andra ser det 
mer utifrån ett mål och innehållsligt perspektiv. Beroende på vilken 
tolkning man gör kommer den att få betydelse för synen på skolan. 
Teorin bakom medelbegreppet utgörs av att demokratin fungerar 
bäst om den får vara en konkurrens mellan dugliga och effektiva 
styrelser (partier) eller organisationer som folket röstar på. Demo-
kratin är då funktionell, massan av befolkningen röstar. En funk-
tionell skola skulle kunna förklaras med att eleverna uppmuntras 
till en elit- och tävlingssyn. Mot denna syn kan målbegreppet sät-
tas. Isling (1988) understryker att denna syn betraktar själva delta-
gandet i den demokratiska beslutsprocessen som avgörande för om 
en demokrati skall bedömas som väl utvecklad eller inte. 

De som däremot ser demokratin utifrån en normativ synvinkel 
ser den både som medel och målstyrd. Detta synsätt betraktar sko-
lan som en plats där man försöker ge alla elever en god utbildning 
och förespråkar en samarbetande inställning framför en tävlingsin-
riktad (Isling, 1988).  

 
 

2.4 Villkor för en demokratisk och kunskapsförmedlande 
skola 

I Lpo 94 liksom i Lgr 11 poängteras tydligt att eleverna i den dag-
liga skolverksamheten skall tränas i demokratiska beslutformer, till 
exempel genom olika råd, såsom elevråd, klassråd, matråd, kam-
ratråd och miljöråd. Under punkten ”Elevernas ansvar och infly-
tande” kan man läsa:  
 

De demokratiska principerna att kunna påverka och vara delak-

tig, skall omfatta alla elever. Elevernas kunskapsmässiga och 

sociala utveckling förutsätter att de tar ett allt större ansvar för 

det egna arbetet och för skolmiljön, samt att de får ett reellt in-

flytande på utbildningens utformning (Lpo 94:13).  
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Detta arbete skall ske successivt och att utbilda elever till demokra-
tiska medborgare är kanske den allra viktigaste enskilda aspekten 
av det pedagogiska uppdraget i den svenska grundskolan. Former-
na kan variera och ske på många olika sätt, bland annat genom 
diskussioner och samtal i helklass, smågrupper och andra gruppin-
delningar. Agevall och Klasson (2000:11-33) menar att det också 
finns risker att beakta när demokratiska ideal omsätts i praktiska 
handlingar. Dessa risker står i relation till en rad problem och av-
vägningar. De pekar bland annat på krockar som kan uppstå då de 
demokratiska idealen skall synkroniseras med dess handlingar. Två 
processer som kan illustrera vad Agevall och Klasson pratar om är 
de konkurrerande och beslutsfattande processerna.  

Biesta (2006) problematiserar skolan och dess förväntade roll 
som den demokratiska utbildaren. Han säger att alltför stor börda 
läggs på skolan gällande den demokratiska utbildningen av eleven 
och alltför lite på samhället i stort. I Statens offentliga utredningar 
(SOU, 2001/02:80) under punkt 11.2 Skolan som kunskapsför-
medlare och demokratisk arena, betonas till exempel skolans roll 
som den institution som skall främja demokratins bärande idéer. 
Dock slår utredningen fast att den svenska skolan sänder ut en allt-
för svag bild av medborgarrollen i demokratin. Istället bör bilden 
av demokratin formuleras som mångsidig och implicera många 
former av politisk aktivitet, både traditionella och icke traditionella 
(SOU, 2001/02:80). Undervisningen måste alltså i större utsträck-
ning förmedla värdet av politiskt intresserade och dynamiska med-
borgare i en demokrati. Demokratikommitténs genomgång av 
gymnasieskolans samhällskunskapsböcker visar å ena sidan att 
medborgarna ofta framställs som bärare av makt, å andra sidan 
sällan som utövare av den samma. Kommittén kommer även fram 
till att svenska elever ur ett internationellt perspektiv betonar 
mindre än genomsnittet vikten av politisk aktivitet i medborgarrol-
len.  

En viktig slutsats som dras i utredningen är att skolorna i högre 
utsträckning, i sitt långsiktiga arbete, måste bjuda in eleverna att 
delta i utformningen av skollivet. Detta pekar på att det är viktigt 
att eleverna ges möjlighet att utöva inflytande på elev-, klass- och 
skolnivå. Vidare poängteras att de skolor som praktiserar och 
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främjar ett mer öppet och målmedvetet diskussionsklimat också i 
större utsträckning har elever som visar både större medborgar-
kunskaper och större engagemang. Dock står det ingenstans att 
läsa hur detta skall konkretiseras, bara att skolan är skyldig att 
göra det. 

En spännande skolreform har sjösatts i Skottland från 2010. I 
den har man valt att istället för att fokusera på nationella prov, 
prioritera livskunskap och lärande genom lek (Pelling, 2010). Fyra 
kunskapsprinciper står i centrum för den nya utbildningen. Eleven 
skall efter sin skolgång vara bra på att: 

 
 tillgodogöra sig ny kunskap, 
 ha ett bra självförtroende, 
 vara ansvarsfulla medborgare och 
 aktivt bidra till samhällsutvecklingen. 
 
Utöver detta vill man att eleverna skall lära sig saker på ett mer 
effektivt sätt. Detta genom att lärandet skall förstås utifrån en kon-
text, där eleverna förstår sammanhanget. Ett andra kriterium 
handlar om att både lärare och eleverna skall ge återkoppling till 
varandra. Man vill skapa förutsättningar för ett kreativt klimat där 
bejakandet av varandra är naturliga inslag i klassrumsatmosfären. 
Här är lärarens uppgift att möjliggöra en aktiv dialog sinsemellan 
eleverna och mellan lärarna och eleverna. Lektionernas utformning 
skall genomsyras av att alla elever får en plats inom gruppen. Det 
framhävs även färdigheter som att bli en god lyssnare, förhålla sig 
kritisk till olika källor och lära sig hantera nya medier. Eleverna får 
också i större utsträckning arbeta tillsammans med varandra. Kort 
och gott: dialogen och diskussionen är viktiga redskap i den nya 
skotska läroplanen (Pelling, 2010). 
 
2.4.1 Skolans legitimitet och rätten att påverka 
Den svenska skolan framställs ofta som om barn och ungdomar 
givits ökade möjligheter att välja, påverka och delta i olika värde-
gemenskaper. Detta stämmer inte enligt Roth (2003:19-48). Han 
framhäver att det inte räcker med den politiska styrningen av sko-
lan. Detta ger inte barn och ungdomar några större möjligheter att 
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demokratiskt överväga kunskap, värden och handlingsnormer.  
Även om undervisningssituationen i allmänhet stimulerar lärandet, 
ges det alldeles för få möjligheter till någon djupare stimulans, för-
ståelse och förmåga att argumentativt och legitimt utforska frågor 
som intresserar eleverna (Roth, 2003:19-48).  

Att skolan skall hjälpa eleverna att uppnå kunskapsmålen ifråga-
sätts inte – det är en självklarhet. Men med demokratiuppdraget är 
det annorlunda. Skolan skall ”aktivt och medvetet påverka och 
stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värde-
ringar” (Lpo 94:10).  Värdena skall inte bara förmedlas utan även 
gestaltas och utvecklas tillsammans med eleverna. Denvall (1999) 
menar att elevdemokrati sedan slutet av 1990-talet har uppmärk-
sammats på olika sätt. Han säger att elevernas inflytande över sin 
skolvardag och rättsliga ställning har stärkts.  

På liknande sätt har Sigurdson (2002) en viktig poäng då han 
säger att både skolan och samhället måste ta ett delat ansvar av 
barns och ungdomars demokratiska bildning. Han åsyftar att sko-
lan inte är en isolerad ö som själv skall bära hela ansvaret för att 
fostra demokratiska fullfjädrade medborgare. 

Sammantaget, och med utgångspunkt i denna inledning, fram-
träder en bild av att skolan söker former och arenor för demokra-
tiska samtal. På formuleringsarenan tycks idealen om deliberativa 
samtal vara förankrade i mål- och styrdokument, även om vi har 
sett att det råder skiljaktigheter mellan olika utredningar. På reali-
seringsarenan är emellertid bilden mer oklar. Vi har sett att olika 
utredningar och forskningsrapporter visar en bild av en storsatsan-
de skola i frågor om demokratifostrande mål, även om den dras 
med en del förankringsproblem. Det är mot denna bakgrund som 
föreliggande studie skall betraktas. 

 
2.4.2 Den svenska skolagendan 
Av det framtidsengagemang som präglade västvärlden efter andra 
världskriget, påverkades även den svenska skoldebatten. Flera av 
skolkommissionens medlemmar i 1946 års skolutredning inspire-
rades av den pedagogiska debatt som fördes i USA under 1930- 
och 1940-talen, framför allt av hur skolan skulle kunna betraktas 
som en viktig del av det nya samhället (Almgren 2006:9-37). Hur 
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skulle till exempel skolan kunna arbeta för ett mer demokratiskt 
samhälle? En viktig pedagogisk inspiration under denna tidsperiod 
var pragmatikern John Deweys idéer kring aktivitetspedagogik 
(learning by doing). I denna pedagogiska tanke ville Dewey knyta 
samman teori med praktik och reflexion med handling. Om kun-
skapen skulle kunna få något verkligt fäste i eleven, måste den ha 
en verklighetsanknytning (Dewey 1919/1997:183-208). Skolans 
funktion skulle påminna eleven om det verkliga livet och inte sym-
bolisera en isolerad ö utanför samhället. Deweys tankar och idéer 
har fortsatt att inspirera och vara vägledande i den svenska debat-
ten om utbildning och demokrati i skolan (jag återkommer till De-
wey i avsnitt 2.5).  

Ett av de första nedslagen i frågor om elevinflytande och elev-
demokrati gjordes i 1940 års skolutredning (SOU 1944:20). Där 
talades om självstyre och relevansen för och betydelsen av elever-
nas inflytande över frågor som berörde deras lärande. Man menade 
att detta skulle stimulera elevernas lust och initiativrikedom. Även 
om man var osäker på om man kunde nå ett sådant självstyrelsesy-
stem, var man överens om att det var värdefullt för elevernas ka-
raktärsfostran, gemenskapsandan och medvetandet. Man var även 
överens om att ett ökat medansvar från elevernas sida, för sig själv, 
sina medmänniskor och för sin skola, skulle gynna, hjälpa och öka 
”inväxandet” (SOU 1948:27:129) i vårt demokratiska samhälle.  

I det betänkande som presenterades i 1946 års skolkommission 
(SOU 1948:27) poängteras att skolans viktigaste uppgift var skol-
ningen av den demokratiska människan. Detta demokratiska syn-
sätt skulle även genomsyra och märkas i skolans arbetsformer. 
Kommissionen bestämde att eleverna skulle få en (egen) timme i 
veckan att planera. Denna lag ansågs vara en viktig övning i ele-
vernas väg att nå sina studiemål, där ”skolans främsta uppgift var 
att fostra demokratiska människor” (a.a.:3). Förutom dessa nya 
tillägg föreslogs även att eleverna skulle få ha en större ”förslags-
rätt” i skolarbetet, vilket de kunde dryfta med lärarkår och rektor 
(a.a.:129-130). Även om intentionerna var åt det demokratiska 
hållet, betraktades skolan fortfarande som auktoritär. Lärare var 
lärare och elever var elever. 
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2.4.3 1960 års skolreformer, SIA – utredningen och 1970-
talet 

De stora skolreformerna på 1960-talet präglades av en stark strä-
van efter att den svenska skolan skulle bli mer demokratisk. Detta 
resulterade bland annat i helt andra samlevnadsregler än tidigare 
(Tham, 1998).  

Både i Lgr 62 och i Lgr 69 betonas individualisering av elevens 
skolarbete. Avsikten var att eleven skulle ges möjlighet att utveckla 
sina egna intressen och talanger. I Lgr 62 har till exempel Elevråd 
fått en egen rubrik och upptar nästan två sidor. Jag noterar att den 
huvudsakliga frågan handlade om att eleverna skulle lära sig vilka 
”kanaler” för kontakter mellan elever och beslutfattande instanser 
inom skolan det fanns att tillgå. Syftet var bland annat ”att skapa 
ökad trivsel och en positiv inställning till skolan och skolarbetet” 
(Lgr 62:73). Vidare kan man läsa att elevrådet skulle ha betydelse-
fulla och viktiga funktioner gällande medverkan i föreningsliv, fri-
tidsverksamhet och skolans samhällsfostran. Men även när det 
gällde att utforma och ändra skolans ordningsregler, upprättande 
och konkretisering av disciplinära frågor, hade elevrådet en fram-
trädande roll. Frågor som till exempel skolmåltider, lovdagar, 
skoldanser, idrottstävlingar, utflykter och hemarbeten uppmuntra-
des att behandlas under elevrådstid. Ord som ”gemenskapskäns-
la”, ”samarbete” och ”självdisciplin”, framhävs i båda läroplaner-
na som viktiga för att främja elevernas sociala utveckling. Däremot 
kan man se att det i Lgr 69 lagts till ”medansvar” på ett tydligare 
och uttrycksfullare sätt än i Lgr 62.  

I juli 1970 tillkom den så kallade SIA-utredningen (om Skolans 
Inre Arbete). Här fick man ta sig an många svåra och olösta frågor 
som gällde skolans inre arbete, lärarnas arbetsförhållanden, disci-
plinproblem, specialundervisning, svagpresterande elever och så 
vidare. Regeringen beslutade 1976 om reformering av skolans inre 
arbete. Nu skulle det ges ännu fler möjligheter till elevinflytande. 
Framför allt skulle inflytandet gälla elevernas utformning av den 
egna arbetsmiljön (SOU 1974:53), men också om frågor som gäll-
de den egna skolklassen (Regeringens proposition 1975/76:39). 
Noterbart är att lagen om arbetsmiljön gällde först när eleverna 
började årskurs 7.  
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1978 ges rätten till eleverna att i grundskolan utöva klassråds-
verksamhet. Samtliga elever i klassen samt deras klasslärare skulle 
involveras. Ironiskt nog togs klassråd som begrepp bort i grund-
skolan när detaljregleringen på 1970- och 1980-talet avskaffades 
(Tham, 1998). Kvar fanns ”en bestämmelse om att eleverna i varje 
klass ska ges tillfälle att diskutera gemensamma frågor tillsammans 
med läraren” (Tham, 1998:6). 
 
2.4.4 Lgr 80, Lpo 94, Lgr 11 och intentionerna med klass-

råd 
I grundskolans styrdokument har det traditionellt funnits en beto-
ning på det kunskapsförmedlande uppdraget. I Lgr 80 och Lpo 94 
har ett steg mot ökat elevinflytande skett (se Selberg, 2001). Enligt 
Lgr 80 är en av skolans huvuduppgifter att utrusta eleverna med 
”sådana egenskaper som kan bära upp och förstärka demokratins 
principer om tolerans, samverkan och likaberättigande mellan 
människor” (Lgr 80:17). 1998 gjordes i Lpo 94 en komplettering 
där man påtalade vikten av att eleven skall ”lär[a] sig lyssna, dis-
kutera, argumentera” (a.a.:12). Denna förordning utvecklas i Re-
geringens proposition 1990/91:115 och i SOU 1991:12. Där beto-
nas och i något starkare ordalag anges klassrådet som en bas och 
arena där eleverna skall få möjlighet att delta i och lära sig en de-
mokratisk process för att utöva ett reellt inflytande över sin skol-
vardag.  

I grundskolan skall eleverna ”förberedas” för ett aktivt delta-
gande i samhällslivet (se SOU 2001/02:80). Kärnan i den svenska 
skolans demokratiuppdrag vilar på öppenheten för allas åsikter, 
där alla skall uppmuntras att föra fram sina (skilda) uppfattningar. 
Den svenska skolan skall understryka och ge möjligheter till per-
sonliga ställningstaganden (Lpo 94; Lgr 11). 

Ett klassråd kännetecknas alltså i styrdokumenten av att samtli-
ga elever i klassen tillsammans med lärarna skall sträva efter att 
kommunicera, diskutera och nå konsensus kring olika frågor, som 
har med såväl den inre som den yttre skolmiljön att göra. Frågorna 
som bearbetas skall även kunna spegla och relatera till ett individ-, 
klass- och skolperspektiv. Enligt gällande styrdokument finns det 
en formell norm för klassråd. Det skall finnas en ordförande (elev) 
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och en sekreterare (elev). Övriga klasskamrater är aktörer och 
medskapare, vilket lärare också skall fungera som. Alla har alltså 
en roll i ett klassråd. Även om inte klassrådet i sin form av ordfö-
rande, sekreterare, dagordning och så vidare ingår i skolans dagliga 
moment, tillskrivs dess formella ordning en framträdande roll i 
styrdokumenten (Tham, 1998).  

Tham (1998) framhäver den komplexitet som gäller elevinfly-
tandet i skolan. Enligt henne är reglerna om inflytande i skolan 
konstruerade orättvist gentemot eleverna, eftersom de gynnar sko-
lans företrädare. Tham ser hur de vuxna har tolkningsföreträde 
och hur det fortfarande är de som har rätten att bedöma huruvida 
eleverna har tillräckligt med inflytande eller inte.  

Här nedan diskuterar jag läroplanerna lite närmare och framhä-
ver det dubbla uppdraget.  
 

2.4.5 Läroplanerna – ett omdiskuterat ramverk 
Fritzell (2003) gör oss påminda om det dubbla uppdrag som sko-
lan har gentemot de barn och unga som passerar den. Han menar 
att denna dubbelhet handlar i grund och botten om skolans upp-
drag som riktar sig både mot kunskap och mot demokrati. Innehål-
let skall med andra ord både innefatta ämneskunnande och värde-
grundsarbete. Vidare betonar Fritzén att det finns en risk att sko-
lans uppdrag, utifrån denna dubbelhet, kan komma att bedömas i 
relation till varandra på många olika sätt. Denna delning kan resul-
tera i att diskussionen i samhället blir olycklig då man tar ställning 
för antingen en kunskapsskola eller en medborgarskola. Istället för 
att diskutera antingen eller bör diskussionen hamna i termerna 
både och.  

Läroplanerna har alltid varit ett omdiskuterat ramverk. Gerre-
vall (2003), till exempel, anser att man där kan urskilja två demo-
kratisyner: en normativ och en funktionell demokratisyn (se även 
Andersson, 1993; Englund, 1999; Fritzell 2003). Den sistnämnda 
kännetecknas av formerna för hur beslut kommer till eller hur de 
diskuteras i termer av representativ demokrati (Gerrevall, 2003). 
När beslut tas enligt denna demokratisyn skall det fattas utifrån en 
demokratisk ordning, vilket i praktiken kan innebära att en mindre 
grupp företräder och representerar en större. Exempel på formella 
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grupper i skolsammanhang kan vara elevråd, miljöråd, matråd och 
caféråd. Ur detta perspektiv kan denna lilla grupp av elever ses som 
en elit som förvaltar demokratin och på så sätt för massans talan 
(se Andersson, 1993; Englund, 1999; Held, 1987/2005). I den 
funktionalistiska demokratisynen blir demokratin ett mål i sig 
själv, menar Englund (1999), där individernas kvaliteter framhävs 
(Gerrevall, 2003). 

I den normativa demokratisynen finns en starkare strävan att 
inom skolans ramar åstadkomma likvärdiga förutsättningar för 
alla. Målet är dels att förstå demokratins grundpremisser och dels 
att bli kompetenta att delta i demokratin (Englund, 1999). Vidare 
ser man den normativa demokratiuppfattningen som ett levnads-
sätt som alla medborgare kan bli delaktiga i. Den normativa de-
mokratin är inte enbart en form för en styrelse och för några få 
utvalda, eliten, utan för alla (se Gerrevall 2003; Lundström, 1999). 
Här kan alla medverka i beslutsprocesser och den påminner om 
den process som sker i ett klassråd och skolornas olika rådverk-
samheter. Dessutom kan den normativa demokratisynen delas upp 
i två varianter: deltagardemokrati och deliberativ demokrati. I den 
första varianten betonar Gerrevall de faktiska möjligheter enskilda 
människor eller grupper har, då de agerar för sina egna intressen, 
medan den andra formen, deliberativ demokrati, i större utsträck-
ning också framhäver de proceduriella kvaliteterna. Dessa proce-
durer kan leda fram till olika ställningstaganden eller beslut (Ger-
revall, 2003).  

Det deliberativa samtalet är alltså en process, där alla som deltar 
också ansvarar för och tar konsekvenserna av de beslut som tagits. 
Den deliberativa modellen är också nära förknippad med majori-
tetsprincipen, vilket kort innebär att ett beslut måste diskuteras och 
motiveras väl innan ett beslut kan fattas (Englund, 2007; jmf 
Lundström, 1999: 56-57). 

 
 
2.5 Teoretiska utgångspunkter 
Teorier om demokrati och utbildning är studiens övergripande teo-
retiska bas, där de deliberativa samtalen har en viktig del. Följande 
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avsnitt kommer att fokusera på John Deweys idéer om demokrati 
och utbildning.  
 
2.5.1 Deweys tankar om demokrati och utbildning 
Den amerikanske filosofen, pragmatikern, psykologen och pedago-
gen John Dewey (1859-1952) stod för en mycket omfattande pro-
duktion inom flera vetenskapliga discipliner. Han producerade un-
der ett flertal år flera betydande texter om hans uppfattningar om 
demokrati och utbildning. Att på ett adekvat sätt redogöra för des-
sa här låter sig knappast göras. Istället har jag valt ut texter som är 
relevanta för följande studies syfte. 

Flertalet av de utbildningsreformer som sjösattes under 1900-
talet runt om i världen har på ett eller annat sätt förhållit sig till 
eller inspirerats av hans pedagogiska program. I Sverige har hans 
bidrag fått en stor genomslagskraft på den svenska skolans lärar-
kår och än idag kan vi utläsa spår av Deweys ideologier i läropla-
ner och styrdokument. Hans grundläggande teoretiska tankar (och 
som han ofta återkommer till) hör ihop med vad utbildning bör 
vara i ett demokratiskt samhälle, hur demokratin kan vitalisera 
utbildningen och på vilket sätt utbildningen kan bidra till samhäl-
lets demokratiska utveckling (Hartman, 2004). 

Inledningsvis i boken Framtidsskolor redogör John och Evelyn 
Dewey (1917), med viss hjälp från Rousseaus tankar om uppfost-
ran, hur skolan skall undervisa för att eleverna skall få ett gediget 
kunnande som även varar efter avslutade studier: ”Att få reda på 
huru man skall skaffa sig kunskaper, när de behövas, är det verkli-
ga syftet med förvärvandet av vetande i skolan, icke vetande självt” 
(a.a.:19). Det är alltså inte vetande i sig som är centralt utan hur 
eleverna kommer fram till detta vetande.  

I Deweys texter kring hans pedagogiska credo, andra artikeln: 
Vad skolan är, säger han hur viktigt det är att betrakta utbildning 
som en levande process och inte som något förberedande för ett 
framtida liv. Alltså livet skall i skolan representera livet som det 
levs för närvarande, just nu. Dewey menar att skolans liv måste 
kännas och upplevas som lika verkligt för barnet, som lekplatserna 
runt hemmiljön upplevs. Att Dewey ser den kommunikativa pro-
cessen som en central komponent för bärandet av demokratins 
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främsta uppgift, är det ingen tvekan om när man tar del av hans 
texter. 

När man funderar över att skapa goda lärande miljöer för klass-
råd är det betydelsefullt att fundera över vilket resultat som förvän-
tas och vilken slags kunskap som behövs för att fungera som en 
demokratisk medborgare i vårt samhälle. I Demokrati och utbild-
ning (1919/1997) erbjuder Dewey en förståelse för vad kunskap, 
demokrati och utbildning är.  För att bli en demokratisk medbor-
gare behövs kunskap som gör det möjligt att handla som en demo-
kratisk medborgare. Detta tillgodogör man sig genom kommunika-
tion och erfarenhet.  

En viktig källa när vi vill påverka och fostra eleverna är miljön. 
Dewey menar att detta varken sker direkt eller indirekt utan med 
hjälp av miljön. Med andra ord blir skillnaden stor om vi formar 
miljön utan någon bakomliggande tanke, mot att vi har ändamåls-
enliga miljöer. Detta får mig att tänka på hur klassrummet ser ut 
då eleverna har sina klassråd. Ingen fysisk förflyttning sker – ele-
verna sitter som de satt lektionen innan klassråd. Jag kan inte und-
gå att fundera över om elevernas engagemang och lust till att delta 
hade varit annorlunda om klassrådet haft en annan fysisk form – 
om eleverna istället för att sitta vid sina vanliga platser suttit 
gemensamt i en ring. Hade inte denna fysiska förflyttning ökat ge-
menskapen och hade inte närheten drivit på elevernas vilja till 
kommunikation? Jag finner stöd i denna tanke när Dewey säger: 
 

För att man skall kunna förmedla en erfarenhet måste den for-

muleras. För att formulera den krävs att man går ut ur den och 

ser på den så som en annan skulle se den, att man överväger 

vilka kontaktpunkter den har med den andres liv, så att erfa-

renheten kan få en sådan form att han kan uppfatta dess me-

ning. […] Slutsatsen blir alltså att socialt liv inte bara kräver 

undervisning och lärande för sin egen fortlevnads skull utan att 

själva processen att leva tillsammans är bildande. Den utökar 

och belyser erfarenheten, den stimulerar och berikar fantasin, 

den leder till ansvarstagande och noggrannhet och skänker liv 

åt tal och tanke (Dewey, 1919/1997:40). 
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Citatet kan ställas i relation till den aktuella situationen i skolan 
gällande den organiserade kommunikativa aspektens villkor och 
dilemman. Hur medvetet arbetar läraren med att öka elevens em-
powerment och vilka möten skapas med och mellan eleverna och 
deras erfarenheter? Enligt min tolkning av styrdokument och läro-
planen bör och kan klassrådet vara en sådan social arena, där erfa-
renheter byts, delas och utvecklas med och mellan eleverna. Detta 
kan förstås genom Biesta (i Englund, 2007:33-50) då han menar 
att det är betydelsefullt att förstå Deweys tankar dels om värdet av 
kommunikationens betydelse för medvetandet, dels om vikten att 
samtala med andra och de med oss.  

I Democracy in the School (Dewey, 1939:716-721) betonar De-
wey värdet av det praktiska görandet i den demokratiska proces-
sen. Dewey framhäver här att såväl delaktighet som ett ökat intres-
se kommer genom utövande och kontinuerligt användande.   

Biesta (2007:33-50) påstår att Deweys syfte med det kommuni-
kativa undervisningsinnehållet får konsekvenser för den lärande: 
”Om lärande äger rum i och genom deltagande och kommunika-
tion, så förändras den lärandes roll från att ha varit en menings-
mottagare till att bli en meningsskapare” (a.a.:47). Med andra ord 
är ett meningsskapande en del av en handling, en social process 
som sker och leder till respons på någon annans beteende, vilket i 
sin tur kan leda till en ömsesidig förståelse för andras perspektiv 
(a.a.). Vidare tolkar Biesta Deweys kommunikationsteori för hur vi 
kommer att förstå ”undervisning och den påverkan som lärare har 
på de studerande” (Biesta, 2007:44). Dewey menar att lärarens 
påverkan inte skall vara direkt utan indirekt. Biesta menar även att 
Dewey strävar efter ett mer öppet och mindre tvingat kommunika-
tionskoncept (än till exempel den Habermanistiska filosofin), där 
synen på demokrati anspelar på kommunikation och bildande.  

I Experience and Nature (Dewey, 1929/1958) kan man förstå att 
kommunikation är både ett medel och ett mål samt ett viktigt red-
skap för att etablera samarbete och deltagande, där saker och ting 
nyanseras genom kommunikation med andra. Men, säger Dewey 
(1919/1997) ”socialt liv inte bara kräver undervisning och lärande 
för sin egen fortlevnads skull utan att själva processen att leva till-
sammans är bildande” (a.a.:40). Med andra ord uppfattar Dewey 
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kommunikation som en process där erfarenhet delas och först då, 
menar han, kan den betraktas som en gemensam egendom (a.a.). 
Jag vill påstå att om något skall uppfattas som ett samarbete, mås-
te samtliga involverade parter dela med sig något av sig själva och 
först då kan ett genuint samarbete ske. Dewey (1919/1997) ut-
trycker detta på liknande sätt, då han hävdar att ett normalt flöde 
av ett delat kommunikativt intresse i botten utgörs av att det finns 
ett delat intresse. Dewey illustrerar denna process på följande vis: 
lika mycket som den ene är ivrig att ge, är den andra ivrig att ta 
(a.a.:266). 
 
2.5.2 Utbildning som levd demokrati – ett Deweyperspektiv 
Den fria tanken och friheten till handling och erfarenhet är grund-
läggande drag i Deweys demokratiska idékonstruktion. Dessa fak-
torer ingår i ”rättighetsförklaringen”, vilket även yttrandefrihet, 
tryckfrihet och frihet att diskutera och förhandla gör (Dewey, 
1948:52-53). 

Om jag utgår från frihet att diskutera och förhandla, blir klass-
rådet ett möjligt sådant socialt rum. Här träffas elever och lärare 
en gång i veckan och under närmare en timme diskuteras punkter 
som på ett eller annat sätt berör alla elever i klassen. Innehållet i 
diskussionerna berör även resterande elever på skolan, skolans or-
ganisation och i viss mån involveras även samhället. Dock är be-
greppet ”frihet” inte alltid så lätt att definiera. Eleverna har i sak 
inte rätt att avstå ett klassrådsmöte. Däremot har de en frihet att 
delta olika mycket i diskussionerna. Man kan tänka sig att former-
na för klassrådet skapar dels olika villkor för ett deliberativt aktivt 
deltagande och dels dilemma som aktörerna måste hantera i klass-
rådet.  

Larsson (2004) menar att demokrati ur ett deweyinspirerat per-
spektiv kan ses som ett ideal för det gemensamma livet. Dewey 
själv betonar värdet av unga människors tidigare erfarenheter som 
viktiga – och framför allt därför att vuxenvärlden har en tendens 
att betrakta dessa som oväsentliga (Dewey, 1919/1997). Vidare 
lyfter Dewey fram två aspekter för att kunna mäta värdet av social 
livsform bland eleverna. Den första aspekten kopplar han till grup-
pens gemensamma intressen samt hur många som delar detta in-
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tresse. Den andra aspekten har att göra med den totala frihetsupp-
levelse gruppmedlemmarna har i relation till dess samverkan med 
andra grupper.  

De villkor och dilemman som kan utläsas i ovanstående resone-
mang utgör utgångspunkter för mitt problemområde. I det följande 
kapitlet redogörs för tidigare forskning.  
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3 TIDIGARE FORSKNING 

Syftet med forskningsöversikten är att kontextualisera min studie 
och ge läsaren en ökad förståelse för fältet som studien behandlar 
samt att redogöra för vad som redovisats inom området i tidigare 
forskning (Backman, 1998). Trots en relativt omfattande klass-
rumsforskning och forskning om elevinflytande och delaktighet, 
finns enbart ett fåtal kvalitativa studier baserade på empiriska ob-
servationer i klassråd.  

Nedanstående presentation speglar i första hand den svenska 
forskningen rörande:  

 
 Demokratisk kompetens i skolan 
 Klassrumssamtal, elevers delaktighet och möjligheter till infly-

tande  
 Villkor för det dialogiska klassrummet 
 Villkor för deliberativ demokrati och elevdemokrati som styr-

ningsmekanism 
 Deliberativa samtal – möjligheter och hinder 
 
 
3.1 Demokratisk kompetens i skolan 
Växjö universitet, Institutionen för pedagogik, fick 2001 i uppdrag 
från Skolverket att utveckla ett diagnostiskt material i syfte att 
kunna bedöma demokratisk kompetens i gymnasieskolan. Projekt-
gruppen som bestod av fem forskare4 hade även ett fördjupnings-
                                                  
4 Christer Fritzell var projektgruppens vetenskapliga ledare, Lena Fritzén och Per Gerrevall var pro-
jektledare, Joakim Krantz, Stefan Särnholm-Eskilsson var projektsamordnare. Gruppen bestod också 
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område kring relationen mellan kunskap och demokrati, med sär-
skilt fokus på bedömning.  

För att hantera projektets syfte utarbetades ett material som i 
olika varianter och skeden fick prövas och kritiskt granskas av så-
väl gymnasieelever och lärare som lärarstudenter. Arbetet känne-
tecknades av utgångspunkter som innehöll både praktisk-
pedagogiska och teoretisk-filosofiska resonemang. Hur diskursen 
kring demokratisk kompetens kan förstås diskuteras utifrån tre 
nationella utvärderingar: NU92, UG95 och US98.5 Trots att utvär-
deringarna synliggör att demokrati i skolan många gånger fram-
ställs som en överideologi eller ett förhållningssätt – där tre aspek-
ter: ömsesidig respekt, dialog och kritiskt sinne utgör centrala in-
slag – har ett större fokus varit att utvärdera ett tillstånd som kan 
betraktas som demokratiskt. Detta har gjorts genom att fokusera 
på den enskilda elevens moraliska (etiska) aspekter på demokratis-
ka tankar (Krantz, 2005). 

Huvuddelen av projektgruppens resultat pekar på att elevernas 
demokratiska kompetens tolkas som situerad,6 vilket enligt Säljö 
(2000) inbegriper tänkande, kommunikation och fysiska handling-
ar. Med andra ord är allt lärande, liksom våra tankar och hand-
lingar kontextbundna. Författaren understryker att ”våra hand-
lingar är delar av – situerade i – sociala praktiker och därmed be-
roende av vilka förutsättningar vi uppfattar vara aktuella i en given 
situation” (a.a.:131). 

Deras resultat visar även att skolornas bedömning av elevernas 
demokratiska kunskaper ofta hamnar i skymundan (Gerrevall, 
                                                                                                          
av gymnasielärare, gymnasieelever och över 200 oexaminerade lärare som verkade ute i skolorna och 
som gick en utbildning i Växjö.  
5 Dessa skolverksutvärderingar har författats av: Gunilla Svingby som har haft huvudansvaret för 
NU92 rapport 17 och UG95 rapport 125 och 138. I UG95 rapport 127 hade Gösta Kåräng huvud-
ansvaret. I US98 best.nr. 99:486 var Björn Skogar projektledare och för US98 best.nr. 99:487 var 
Lars Lorentson och Allan Steen projektledare. 
6 I flertalet studier som har gjorts kring barns sociala tillvaro i skolan fokuseras barns egna skildring-
ar av utsagor om sociala situationer (se t.ex. Bliding Wretander, 2004, 2007; Thornberg, 2006). 
Detta betyder att kännedomen och kunskaperna om frågor som har med ”om och hur” att göra i 
skolan är god, medan förståelsen och inblicken i ”hur sociala situationer och samspel” mellan bar-
nen ser ut, är mindre dokumenterade. Evaldsson (2005), Corsaro (2005), Lindblad och Sahlström 
(red.) (2001) har samtliga gjort studier om och kring barns interaktion i kamratgrupper. Intresset 
och det centrala i dessa studier har varit vad barn gör när de interagerar och kommunicerar med 
varandra. Även om min studie inte i första hand anspelar på kamratrelationer, såsom ovanstående 
författare exemplifierar en kamratrelation, menar jag att klassråd och den interaktion som uppstår i 
dessa sociala situationer mycket väl kan betraktas som en kamratgrupp av likasinnade.  
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2003). Istället är det ämneskunskaperna som kommer i centrum. 
Gerrevall menar att detta får betydande följder för den pedagogis-
ka verksamheten. Ett sätt att hantera detta problem är att utveckla 
nya instrument för bedömning av demokratisk kompetens, menar 
Gerrevall. Utvärderingsfrågorna, som är av didaktisk karaktär – 
vad, hur och varför – blir nödvändiga redskap.  

Ovanstående redogörelse, diskussion och resultat av de nationel-
la utvärderingarna har noga följts upp av en senare nationell ut-
värdering av grundskolan 2003 (NU03). Utifrån den har Oscarsson 
(2005) undersökt och analyserat elevernas demokratiska kompe-
tens, som i detta fall avser fyra områden.  

 
1. Elevernas kunskaper om politik och demokrati  
2. Elevernas deltagande och engagemang i skola och i samhället  
3. Elevernas samtalsdemokratiska (deliberativa) kompetens  
4. Elevernas attityder till demokratiska värden  

(Oscarsson, 2005:4).  
 
Resultatet bygger på närmare 2000 enkätsvar från elever i årskurs 
9. Oscarsson kommer bland annat fram till att elevernas attityder 
till värdegrundsfrågor ligger långt ifrån de visioner och ideal som 
har formulerats i skolans styrdokument. På liknande sätt visar re-
sultatet att eleverna ges liten reell möjlighet till inflytande och på-
verkan gällande undervisningens innehåll, läromedel och prov. Ele-
verna, menar Oscarsson, måste få träna sina demokratiska kom-
munikationsfärdigheter i högre utsträckning än vad hans resultat 
pekar på. Exempel på sådana färdigheter är mötesteknik och ar-
gumentation. 

Kunskaper om politik och demokrati visar att eleverna inte når 
upp till styrdokumentens mål. Forskning om elevernas förståelse 
för politiska processer, politiska institutioners funktioner och för 
den svenska parlamentariska demokratin, uppvisar liknande bris-
ter. Oscarsson (2005) menar att ju mer skolan och undervisningen 
engagerar och inspirerar eleverna för politik och samhällsfrågor, 
desto större är chansen att detta fördjupar deras demokratiska 
kompetens. Samtidigt visar hans studie att eleverna är mer involve-
rade i samhällsfrågor än vad tidigare nationella utredningar visat 
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och att de är potentiellt aktiva samhällsmedborgare. Vidare beto-
nar Oscarsson hur majoriteten av eleverna fått ökad förståelse och 
acceptans för demokratins grundläggande principer. En orsak kan 
sättas i relation till värdet och betydelsen av att ett positivt och re-
spektfullt klassrumklimat kan praktiseras i tidig ålder. Ovan 
nämnda forskare poängterar också att en framgångsrik demokra-
tisk fostran börjar i relationerna mellan lärare och elever (Oscars-
son, 2005). 

Oscarsson (2005) finner att det finns ett behov av att utveckla 
och öka förståelsen för en deliberativ didaktik i undervisningen. 
Härigenom tror nämnda forskare att elevernas demokratiska kom-
petens kan höjas. Samtalandet mellan lärare och elever i klass-
rummet, där olika samhällsfrågor ventileras fungerar som en nyck-
el i skolans demokratiarbete. Tre didaktiska reflektioner avslutar 
Oscarssons studie: Lärarens egen kompetens och förståelse av de-
mokrati, Yt- och djupinlärning och Deliberativa didaktik i klass-
rummet. 

På liknande sätt betonar Krantz (2005) behovet av ett ökat in-
slag av deliberativ demokrati (samtal) i klassrummet och kravet på 
mer kommunikativa utvärderingsformer.  

 
 

3.2 Klassrumssamtal, elevers delaktighet och möjligheter 
till inflytande 

Som jag har varit inne på tidigare finns det formella krav på att 
elever skall ges möjlighet till inflytande och delaktighet. Jag inleder 
nedan med några forskningsresultat presenterade i Skolverkets 
(2009) kunskapsöversikt. 

Vad påverkar resultaten i svensk grundskola, är en fråga som 
forskare från tre olika forskningsmiljöer (Uppsala universitet, Gö-
teborgsuniversitet och Växjös universitet) försökt svara på i ovan 
nämnda kunskapsöversikt. I den kan man läsa att flera lärare un-
dervisar om demokrati och om eleverna får träning i demokratiska 
färdigheter, dock utan att koppla och reflektera över skolans de-
mokratiuppdrag. På liknande sätt finner man att där finns en be-
gränsning gällande de faktiska kunskaperna i demokrati och sko-
lan som organisation. Ett annat problem som uppmärksammats i 
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den svenska grundskolans demokratiforskning, är att man ser en 
förskjutning från kollektiva till individuella beslutsformer, som 
ofta är informella. Detta leder till att det demokratiska arbetet en-
gagerar endast ett fåtal elever i skolan, exempelvis de som repre-
senterar sina klasser och går till elevrådsmöten (jmf Denvall, 
1999). Forskarna menar att individualiseringen av demokratiska 
former främst kommer att gynna de resursstarka eleverna och att 
eleverna genom denna förskjutning blir mer ”utelämnade åt de 
vuxnas godtycke” (Skolverket, 2009:147). I spåren av en ökad in-
dividualisering tycks det även vara svårt att uppnå skolans värde-
grundsmål. Vidare menar forskarna att denna process ställer högre 
krav på elevernas självreglering och disciplinering. I mer generell 
mening har det ”skett en ansvarsförskjutning från lärare till elev i 
svensk grundskola” (a.a.:29). Detta relateras till Folkhälsoinstitu-
tets mätningar gällande svenska elevers välbefinnande och ökad 
stress. Forskarna menar att det finns ett samband mellan det ökade 
elevansvar för eget lärande med hur elever mår. Framgångsrika 
skolor kännetecknas av att de har lyckas kombinera ett elevfokuse-
rat förhållningssätt med kunskap och omsorg. I dessa skolor har 
lärare och elever nära relationer med varandra och att lärarna är 
pådrivande och omhändertagande (a.a.). 

Demokrati och inflytande har kopplats till elevers upplevelser av 
trygghet i skolan. I Aldersons (2000) studie med barn från Storbri-
tannien och Irland ställdes frågan huruvida elevråd bidrog till att 
göra skolan till en tryggare plats att vistas i 39 procent svarade att 
så var fallet, 25 procent svarade ”nej” och en fjärde del av eleverna 
var osäkra. När eleverna fick svara på frågan om de kunde be-
handla och diskutera alla sorters frågor eller om det var lärarna 
som bestämde frågornas art, svarade 65 procent av eleverna att de 
kunde diskutera alla olika frågor. Aldersons studie visar att elever-
na riktar sitt missnöje mot lärare och lektioner i första hand för att 
det oftast är lärarna som bestämmer och beslutar åt eleverna vad 
som skall göras. Elevernas motivation ökade ju mer de fick vara 
med och bestämma och dessutom ville de vara med och hantera 
och lösa problem tillsammans med lärarna.  

Elvstrand (2009) kommer i sin avhandling Delaktighet i skolans 
vardagsarbete fram till att elevernas inflytande och delaktighet 
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många gånger tycks befinna sig i aktiviteter som ligger i gränslan-
det mellan skola och elevers egen tid, som under raster, läxarbetet 
och under speciella händelser. Det är också inom dessa områden 
som eleverna givits ökad medverkan. Elvstrand menar att eleverna 
framför allt får inflytande över sådana aktiviteter där ramarna inte 
är lika fasta som under lektionstid (jmf Wyness, 2001, där liknan-
de resultat har framkommit). Eleverna själva lyfter  
 

fram de formella beslutsarenorna, som röstning eller förslagslå-
da, som situationer där de har delaktighet. De formella och tyd-

liga ramarna för hur inflytande ska gå till genom etablerade ru-

tiner synliggör elevernas inflytande (Elvstrand, 2009:239). 

 

Studien visar också att de formella arenorna inbegriper vissa be-
gränsningar utifrån två fundament: vad och vilka. Vad kan elever-
na utifrån ett reellt perspektiv ha inflytande över och vilka är de 
som egentligen kan ha inflytande i olika sammanhang? Även om 
eleverna upplever att de inte har inflytande överallt i skolan visar 
Elvstrands studie att de formella beslutsarenorna, såsom klassråd 
och elevråd, är viktiga för eleverna. Förutom att strukturen är tyd-
lig i råden, så uttrycker de att det är platser där de kan diskutera 
och framföra sitt missnöje, ge förslag på olika saker och framför 
allt att råden är sanktionerade av skolan. 

Trots att eleverna i dagens svenska skola har flera formella de-
mokratiska kanaler att tillgå än någon gång tidigare, visar Thorn-
bergs (2006) forskningsresultat att eleverna ändå är missnöjda. En 
majoritet av eleverna anser till exempel att reglerna är konstruera-
de av rektorn och lärarna. På liknande sätt har Tham (2005) 
kommit fram till att det pratas en hel del om elevinflytande, men 
väldigt lite görs åt det i praktiken. Hennes forskning visar att lära-
rens roll förändras i samma stund som eleverna får ett tydligare 
inflytande. Exempelvis kan detta illustreras med när eleverna har 
klassråd. Om de är med och planerar för skolans mål, innehåll och 
former är de också med och bestämmer dess dagordning. Då kan 
eleverna också väcka helt nya frågor som traditionellt kanske inte 
diskuterats i skolan, till exempel varför lärarna gör som de gör 
(a.a.). 
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Men om lärarna skulle uppleva elevernas ökade inflytande som 
hotande, menar Tham (2005) att det finns en risk att det kan sätta 
igång deras försvarsmekanismer. Detta kan då resultera i att lära-
ren sätter gränser för elevers möjligheter till inflytande. Detta me-
nar nämnda forskare är ett tecken på rädsla. Elvstrand (2009) å 
andra sidan hävdar att relationens betydelse och dess kvaliteter, 
har en avgörande roll för elevernas möjligheter till delaktighet. Om 
läraren fungerar som vägledare, vågar bjuda på sig själv och ger 
sina egna åsikter i olika frågor, ökar (relationens betydelse för) ele-
vernas ”upplevelse av delaktighet” (a.a.:240).  

I Liljestrands (2002) studier kan vi se hur aktivitetsfördelning 
mellan aktörerna (lärare och elever i samhällsundervisningen) visar 
att det finns elever som väljer att inte delta i diskussioner. Vissa 
elever vill helt enkelt inte säga något. Han menar att lärarnas an-
strängningar att få med eleverna i diskussionerna ger små föränd-
ringar. En viktig slutsats är att lärare och elever i högre utsträck-
ning måste mötas och vara överens om vad som är viktigt att dis-
kutera. Liljestrand understryker att allt som läraren aktualiserar 
(som till exempel en offentlig debatt) inte automatiskt innebär att 
diskussionen ses av alla aktörer som ”samhandlingar”, eftersom 
alla inte finner det aktuella ämnet lika intressant (a.a.:200).  

Nämnda forskares empiriska undersökning visar att de diskus-
sioner som sker i klassrummet inte är att betrakta som någon di-
rekt implementering av läroplaner, istället liknar de mer sociala 
samhandlingar. Resultatet pekar på att det finns ett samband mel-
lan graden av elevernas aktivitet i en diskussion och ämnet som 
diskuteras. Om temat var bekant med deras vardag ökade intresset 
för att diskutera och det som aktiverade elevernas diskussionslust 
allra mest, kännetecknades av att de själva hade bestämt ämnet 
(Liljestrand, 2002).  

Denvalls (SOU 1999:93) rapport om Nyvångskolans mångåriga 
arbete med elevdemokrati och inflytande bekräftar ovanstående 
resultat. En förutsättning för framgångsfaktorer i det elevdemokra-
tiska arbetet är skolledningens intresse och målmedvetenhet i frå-
gan. Denvall har i sin fallstudie även upptäckt att det finns en viss 
osäkerhet (utifrån skolledarnas syn) om hur elevinflytande kring 
undervisningen rent konkret skall se ut och fungera. Osäkerheten 
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gäller framför allt den innehållsliga hanteringen av elevinflytandets 
omfattning och vilken form som anses mest effektiv i frågan.  

 
 
3.3 Villkor för det dialogiska klassrummet 
Dysthe (1995) tar i boken Det flerstämmiga klassrummet upp pro-
blematiken som uppstår då lärare systematiskt försöker tillämpa 
skrivande och samtalande som ett redskap för lärande.7 Hennes 
studier visar att lärarnas syn på kunskap och inlärning styr vad 
som kommer att hända (och hur det sker) i klassrummet. Dysthe 
menar att dialog inte endast är nödvändigt ur ett ämnesmässigt 
perspektiv för eleverna, utan även ur ett reflekterande perspektiv.  

Larsson (2007) beskriver i avhandlingen Samtal, klassrumskli-
mat och elevers delaktighet – överväganden kring en deliberativ 
didaktik hur en demokratisk praktik i samhällsundervisningen är 
fullt möjlig. Utifrån en deliberativt inriktad undervisning visar hans 
studie hur eleverna både ges möjligheter att utveckla sina kommu-
nikativa förmågor och att fördjupa sina argumentativa sidor. För 
att detta skall fungera måste dock samtalen karakteriseras av öp-
penhet, ömsesidig respekt mellan aktörerna och strävan att alla 
skall komma till tals på lika villkor. En viktig förståelse att anam-
ma för eleven vid en deliberation är att han eller hon skall vilja sät-
ta gruppens gemensamma bästa i första rummet, framför egenin-
tressen (Larsson, 2007). 

Andra frågor som Larsson (a.a.) analyserar är vilka aspekter som 
utmärker lärande genom samtal med deliberativa kvaliteter. Han 
fokuserar på tre huvudteman: det sociala klimatet i klassrummet, 
elevers delaktighet i gymnasieskolans samhällsundervisning och 
aspekter av deliberativ didaktik. De analytiska utgångspunkterna 
grundar Larsson på en empirisk undersökning, där både elever och 
lärare intervjuas i fokusgrupper. Temat har då varit samtal och 
delaktighet, klassrumsklimat och lärarens roll i sammanhanget. 
Det tycks som om den praktiska samverkan är minst lika viktig i 
en didaktisk praktik som samtalet i sig. Vidare betonas de delibera-
tiva samtalens villkor i olika utbildningssammanhang och i synner-
                                                  
7 Hennes studier är utförda med hjälp av fallstudiemetodiken. 
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het då det handlar om demokratifostrande ståndpunkter. Dock 
poängterar Larsson att det saknas en vana att arbeta didaktiskt 
med deliberativa samtal i utbildningssammanhang. Han vill gärna 
se mer grupperingar, såsom lärare och elever tillsammans, var och 
en för sig och i den omfattning som de deltagande bedömer som 
relevant. En sådan utveckling skulle enligt honom kunna leda till 
att förbättra kunskapen om möjligheten att arbeta med deliberati-
va samtal och därmed höja erfarenheten av att arbeta deliberativt i 
skolan och andra utbildningssammanhang. 

Liljestrands (2002) avhandling Klassrummet som diskussions-
arena visar i likhet med ovanstående forskare hur betydelsefull lä-
raren är för klassrumsklimatets möjligheter respektive hinder för 
utvecklande av deliberativa samtal. Liljestrand tar upp dilemmat 
som aktualiserats i styrdokumenten beträffande vilka former sam-
talande aktiviteter skall bedrivas. Han uttrycker detta som ett 
trängselproblem mellan elevcentrerade arbetsformer och lärarcent-
rerade. Här synliggörs också ett problem som innebär minskad lä-
rarauktoritet i diskussionerna och mer diskussionstid för eleverna. 
Som jag uppfattar Liljestrands resonemang vill han se ett mer jäm-
likt förhållande mellan elever och lärare i klassrummet beträffande 
diskussions- och samtalsutrymmet (jmf Larsson, 2007).  

På liknanden sätt diskuterar Roth (2003:19-48) i artikeln Valfri-
het, gemenskap och deliberativa samtal, några exempel kring ele-
vers möjligheter i undervisning. I de undersökta klasserna8 kunde 
Roth se hur rutinbundna lektioner hämmade elevernas möjligheter 
att:  
 
a. reflektera över sina tankar,  
b. formulera hypoteser som berör dem själva och  
c. tillgodogöra sig några reella möjligheter att kunna relatera till 

egna eller andras erfarenheter.  
 
För att förhindra denna utveckling menar Roth att man istället i 
allt större utsträckning skall arbeta undersökande i skolan. Ett så-
dant arbetssätt kan inspireras av den deliberativa kommunikations-
                                                  
8 Årskurserna som fokuserades var fyra, sex och nio. 
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idén: En sådan undervisningspraktik skulle även ge eleverna ”ut-
rymme att förstå, analysera och utvärdera konsekvenser av hand-
lingar, att lösa problem, och att argumentativt legitimera kunskap, 
värden och handlingar” (a.a.: 43).  

Reichs (2007) forskningsresultat, om deliberativ demokrati i 
klassrummet, visar att fler studier i större utsträckning intresserar 
sig för frågor gällande ett deltagarperspektiv i demokratiska pro-
cesser, än frågor som rör attityder till de demokratiska värdena. 
Till stor del menar han att denna förändring kan härledas till det 
ökade intresset för den deliberativa demokratin. Ett problem som 
framgår i hans slutdiskussion är att det inte finns tillräckligt många 
empiriska studier kring deliberation i skolan. Detta leder till att det 
är svårt att avgöra vilket upplägg och/eller strategi som skulle fun-
gera bättre än någon annan. Reich avslutar sin artikel med att un-
derstryka att även om där finns flera goda möjligheter med imple-
menteringen av deliberativ kommunikation i klassrummet, som ett 
lämpligt pedagogiskt instrument, måste vi även ha i åtanke dess 
begränsningar. 

Ovanstående genomgång anger både positiva och negativa möj-
ligheter till att klassråd kan fungera som en arena för deliberativa 
samtal. Roths tre punkter ovan har betydelse för föreliggande stu-
die och vävs in i mina resultatkapitel. 
 
En typologi 9 för olika samtalsformer  
Jag har både tagit upp den framväxande samtalskulturen i skolan 
och gett en glimt av den historiska bakgrunden beträffande den 
demokratiska diskursen. För att få ytterligare underlag för att ut-
reda studiens syfte och frågeställningar avser jag att presentera den 
typologi som Parker (2001) använder i sin artikel Classroom Di-
scussion: Models for Leading Seminars and Deliberations. Parker 
följer två olika lärare, där den ene använder sig av en seminarie-
modell när hon diskuterar med eleverna och den andre en delibera-
tiv.  
                                                  
9 Enligt Parker (2001) kan en typologi vara ett klassifikationsschema som kan användas som ett 
redskap i syfte att tydliggöra och underlätta tänkande och handling. Detta kopplas samman med ett 
fenomen eller en företeelse. I detta sammanhang används en typologi för att belysa frågan om två 
olika former av samtal med eleverna för att bland annat öka elevernas inflytande, medskapande och 
reflekterande processer: den deliberativa modellen ställs mot den seminarieinspirerade. 
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Parker diskuterar skillnaderna mellan en diskussions- och sam-
talsform, som han benämner deliberation, och seminarium. Han 
inleder sin artikel med att konstatera att det finns en viss svårighet 
i att få till ett bra samtalsklimat mellan elever och mellan elever 
och lärare. Han hävdar att lärare i alla tider haft dåligt samvete för 
det svaga elevengagemanget i diskussionssammanhang. Demokra-
tins hållbarhet hänger samman med huruvida allas röster kommer 
fram i diskussionen eller ej. Det dialogiska samspelet är den grund-
läggande aspekten för det demokratiska tänkandet (Parker, 2001). 
Vidare understryker Parker att eleverna måste tränas i att diskutera 
för att söka insikter och alternativa lösningar snarare än för att 
vinna ett argument. Att lära sig att lyssna på andra blir här en vik-
tig träning. 

Distinktionen mellan seminariemodellen och den deliberativa gör 
Parker med hjälp av ett klassificeringsschema, en typologi. Följan-
de fyra faser urskiljer han: diskussionen, ämnesinnehållet, öpp-
ningsfrågan och modellen. Även om modellerna överlappar var-
andra, menar Parker att tonvikten och dess pedagogiska syften 
skiljer sig åt. I seminarieformen är målet med diskussionerna att 
eleverna skall få fördjupade kunskaper i innebörden av de lästa 
texterna. I den deliberativa processen är målet med diskussionerna 
att eleverna skall komma överens och ta beslut om vad de skall 
göra.  

Parker (2001) fastställer att modellerna erbjuder två olika sätt 
att introducera och bjuda in eleverna i samtalsformerna. I båda 
exemplen agerar läraren ”ordförande” som både styr diskussionen 
och ställer följdfrågor till barnen så att de kommer vidare. Inled-
ningsvis i seminarieformen ställer läraren frågan ”Vad menas 
med…”, därefter tar eleverna kommandot och sköter diskussionen 
mellan varandra. Läraren kommer sedan bara in om han/hon anser 
att diskussionen bör stramas upp igen. Frågorna är alltid öppna. I 
den deliberativa modellen upplever Parker att läraren är mer enga-
gerad i både frågeställningarna och de svar som eleverna resonerar 
om och diskuterar. Lärarens roll påminner om en lyssnande obser-
verande person, menar Parker.  

Frågorna som diskuteras i den deliberativa modellen kopplas all-
tid till samhället i stort, medan frågor som bearbetas i seminarie-
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formen alltid kopplas till en läst artikel (som också kan ha att göra 
med samhället i stort). Med andra ord kan man säga att den deli-
berativa diskussionsidén hjälper eleverna att tillsammans diskutera, 
bestämma och komma överens om vad som behöver förändras (i 
klassen, skolan, samhället eller världen) samt hur detta skall göras. 
Diskussionerna som sker i den seminarieinspirerade formen bidrar 
däremot mer till en fördjupad förståelse av en text eller en företeel-
se.   

När en deliberativ diskussion skall avslutas görs det genom tre 
reflekterande frågor (Parker, 2001). Först delas eleverna in i par. 
Under några minuter skall de uttrycka sina åsikter kring en diskus-
sionsfråga, eller om det har varit flera frågor, skall de innan reflek-
tionen påbörjas komma överens om vilken eller vilka frågor de 
skall reflektera över. Därefter initierar läraren en omröstning kring 
frågan där eleverna kan välja mellan att svara ”Ja”, ”Nej” eller 
”Behöver förstå mer innan man kan rösta”. Den avslutande frågan 
handlar om att utvärdera diskussionen utifrån två frågeställningar: 
”Vad gjorde du bra?” och ”Vad behöver du arbeta vidare med?” 
(a.a.:114.)  

Här nedan skall jag lyfta fram studier av elevrådsverksamhet och 
klassrådsverksamhet för att synliggöra villkor för deliberativ de-
mokrati samt eventuella hinder som kan uppfattas i processen av 
elever och lärare, samt skolledning. 

 
3.3.1 Villkor för deliberativ demokrati och elevdemokrati 

som styrningsmekanism 
Denvalls (2000) studie på Nyvångskolan i Lund och skolans 15 
elevrådsverksamheter visar att rollfördelningen mellan skolledning, 
lärare och elever inte alltid är så självklar och enkel, något som 
även påpekas i Liljestrands (2002) avhandling. Huvudsyftet i Den-
valls fallstudie handlar om vad elevdemokrati kan tänkas betyda: 
som begrepp och som praktik. Denvalls materialinsamling har 
styrts av två frågor: 1. Resulterar elevdemokrati i något reellt infly-
tande för eleverna och finns det något faktiskt stöd i att ge dem 
makt och inflytande över sin skolmiljö? 2. Vilka konsekvenser får 
ett intensivt och långvarigt elevdemokratiskt arbete för skolan, dess 
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lärare och elever och uppstår det några intressemotsättningar i dess 
hantering? 

Denvall kommer fram till att såväl lärare som elever ställer sig 
bakom elevrådsverksamheterna. Studien visar att alla dessa råd 
bidrar till en ökad trivsel där både elever och lärare känner trygg-
het. Skolan blir en plats där alla kan vistas och där respekten för 
varandra ökar. Dock är inte allt lika positivt. Denvall lyfter fram 
några kritiska röster, som tillhör de äldre lärarna och de äldre ele-
verna. Även om skolans elever engageras i 15 olika råd, riktade 
eleverna kritik mot det alltför begränsade inflytandet över frågor 
som har att göra med undervisningens upplägg. Lärarna å sin sida 
ansåg att deras intressen åsidosattes och att eleverna, när de gick 
iväg till de olika råden, missade viktig undervisning. 

Oavsett vilken modell som för tillfället främjas menar Denvall 
att den kommer att utsättas för kritik och strävan att förändras. 
Han exemplifierar detta med Skolkommitténs förslag (SOU 
1996:22, Inflytande på riktigt) där man vill ge en utökad rättighet 
för eleverna att påverka sin skolmiljö. En modell för elevdemokrati 
måste också innehålla inslag av feedback och returkunskap om hur 
detta skall fungera i praktiken, enligt Denvall. Hans studie visar att 
Nyvångskolans satsning på elevråd inneburit en träning för elever-
na att arbeta representativt. Modellen med olika råd har också vi-
sat sig ha ett stort mått av kontinuitet, respekt och lyhördhet. Dock 
baseras hela arbetet på eldsjälsinsatser och långsiktigt ledningsstöd. 
Ett ökat elevinflytande leder inte per automatik till en lugnare och 
mer harmonisk skola. Denvall menar att flera olika faktorer är vik-
tiga i sammanhanget. Till exempel visar studien att det är av stor 
betydelse om skolledningen strävar efter att höja elevers inflytande 
som ett inslag i en trivselbefrämjande åtgärd eller om de vill för-
ändra maktbalansen till fördel för eleverna. 

Dock, menar Denvall, måste man skilja på inflytande och demo-
krati. Systemet som valts på Nyvångskolan är representativt, vilket 
Denvall menar ger mer rättvisa val. Men samtidigt innehåller sy-
stemet en rejäl portion vuxenstyrning. Han menar att arbetet med 
råden på detta sätt indirekt handlar om vuxnas välvillighet (jmf 
Alderson, 2000). Många elever, framför allt de yngre, uppskattar 
dock detta vuxenengagemang, men ju äldre eleverna blir desto mer 
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upplever de frustration över den relativt låga beredskap skolan har 
att släppa in eleverna i undervisningsformerna (jmf Devine, 2002). 
Denvall har kommit fram till att detta är ett område där eleverna 
har både stor egen erfarenhet och ett stort egenintresse. Avslut-
ningsvis konstaterar Denvall att denna typ av demokrati är en täm-
ligen villkorad sådan. Konkret innebär detta att vuxenvärlden på 
förhand accepterat elevdemokratiska grupper, eftersom både makt- 
och inflytandeformerna är förbestämda. Denvall menar dock att 
dessa är fostrande och på så sätt också bevarande av de allmänt 
rådande samhällsnormerna och vidare vårt politiska system. I detta 
system finns en rad sunda aktiviteter inbakade som vuxenvärlden 
sedan årtionden systematiskt använt. Syftet är både att stödja goda 
demokratiska västerländska seder och att i möjligaste mån förhind-
ra ungdomskriminalitet och vandalisering. Den bakomliggande 
tanken är att undvika alltför upproriska handlingar mot vuxen-
världens normer. Samtidigt framhåller Denvall att elevers och ung-
domars rättigheter både stärks och tillskrivits en betydande upp-
märksamhet gällande möjligheter till ett reellt inflytande över sam-
hällslivet och i skolan. Detta sker fortgående.  

Även Elvstrand (2009) har i sin undersökning sett hur delaktig-
het blir villkorad. Hon säger att det finns ramar och begränsningar 
för vad eleverna får och inte får vara med och bestämma om. Ett 
exempel som hon lyfter fram är då eleverna får stjärnor för sitt 
goda uppförande. Dock är inflytande inte något som man som elev 
alltid får åtnjuta eller när man själv vill, utan vid vissa tillfällen 
(a.a.). 

I Angells (1998) klassrådsexperiment kan vi se hur detta elevin-
flytande som Denvall talar om kan utvecklas till ett verkligt intres-
se från eleverna sida. Angell har analyserat 216 klassråd som hon 
under tre års tid genomfört i sin grundskoleklass i en Montessori-
grundskola i Atlanta, USA. Analysen ger flera positiva utslag, 
bland annat säger Angell att klassråd ger utrymme för att förhand-
la normer för uppförande, dela information och planera för olika 
evenemang. Detta leder vidare till att skapa möjligheter för elever-
na att förbättra de deliberativa färdigheterna såsom överläggnings-
egenskaper, empatisk utveckling och känslan av positiv samhörig-
het.   
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Angell betonar att den samtalsarena som klassrådet utgör spelar 
en viktig roll för eleverna. Det blir som en “safe arena” för dem. 
Hennes studie visar att eleverna i denna samtalsarena på legitima 
grunder både kan definiera och omdefiniera sig själva och samti-
digt ha en röst i gruppen. Eleverna i undersökningen säger gång på 
gång att det som diskuteras under klassrådstid inte diskuterades på 
samma sätt vid något annat tillfälle. Angell understryker att elever-
nas engagemang under klassrådsmötena är stort och eleverna är 
måna om att inte missa något klassråd. Orsaken var att man blev 
orolig över att gå miste om viktiga frågor som man inte diskutera-
de någon annanstans.  

Brumarks (2006) forskningsresultat i studien Klassrådsmötet – 
arena för normkonflikter och maktkamp i årskurs 9, kan jämföras 
med Angells. I studie påvisar Brumark hur det endast är några få 
äldre elever som följer de uppsatta reglerna för klassrådsmötena. 
Detta resulterar i tystnad eller normbrott hos de elever som anting-
en inte känner till reglerna eller som väljer att inte följa dem. Klass-
råd handlar mest om en arena för normkonflikter och maktkamp, 
där det är förhållandevis få elever som yttrar sig (a.a.).  

Brumark ställer frågan huruvida klassråd fungerar enligt de in-
tentioner som läro- och kursplaner syftar till, det vill säga om 
klassrådsmötena utgör en möjlig demokratisk aktivitetsarena för 
alla eller om det enbart gynnar några få. Hennes observationer vi-
sar dessutom att det oftast är flickor som yttrar sig. Hon har även 
funnit att klassrådsformen10 oftast leder till maktkamp mellan vissa 
elever. Även om den formella agendan följs, tar de starkare och 
mer pratsamma eleverna över och styr klassrådet. Risken är att 
sådana miljöer leder till att förstärka den sociala segregationen som 
kan uppstå i en klass (a.a.). 

Almgrens (2006) avhandling Att fostra demokrater. Om skolan i 
demokratin och demokratin i skolan är en undersökning av kvanti-
tativ art, som inkluderar över 6000 elever i ålder 15-16 år. Repre-
sentativt utvalda elever på många skolor har besvarat ett kunskaps-
test om demokratiska grundläggande principer och dess innebörd. 
Studien tar sin utgångspunkt i den svenska skolans uppdrag att 
                                                  
10 Med elever som ordförande. 
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fostra demokratiska medborgare. I fokus är ett skolpolitiskt för-
modande att kunskaper om demokrati lärs bäst genom att både 
öva sig och arbeta i demokratiska former. Två frågor har i huvud-
sak styrt hennes avhandling: Vilka effekter har skoldemokrati på 
elevers politiska kunskaper? Och vilken betydelse får segregationen 
för en likvärdig skoldemokratisk fostran? Almgren kommer bland 
annat fram till att de öppna deliberativa samtalen har olika förut-
sättningar för att lyckas i klassrummet. Detta hänger samman med 
i vilken grad eleverna är rustade hemifrån med såväl språk som 
kunskaper.  

Almgren menar att det finns ett visst samband mellan skoldemo-
krati och skolsegregation. Hon varnar för att ha en övertro på elev-
inflytandets effekter, särskilt i utsatta områden. Ett i det här sam-
manhanget viktigt resultat är att de positiva effekterna av ett öppet 
klassrumsklimat, där man blir tagen på allvar, inte förlöjligas för 
sina åsikter och är öppen för samtal, är viktigare för eleverna än 
huruvida man får bestämma över utformningen av den egna ut-
bildningen. En mer allvarlig slutsats i hennes studie är att den de-
mokratiska fostran inte är likvärdig i den svenska skolan. Ett öppet 
klassrumsklimat är till exempel vanligare i skolor med höga testre-
sultat och en hög andel elever med högutbildade föräldrar (jmf 
Skolverket, 2009). Almgrens slutsatser kan jämföras med Roths 
(2000) diskussion kring betydelsen av att inga uppfattningar ute-
sluts, marginaliseras och/eller förlöjligas på förhand ”non-repre-
ssion” och att heller inga individer utesluts ”non-discrimination”.   

Öhrns (2000) studie illustrerar några skillnader mellan flickors 
och pojkars inflytande i olika kontexter. Studien påminner något 
om Almgrens, men har större fokus på (relationer av) makt, mot-
stånd och kön i skolan. Hon redogör för sina observationer av två 
niondeklassers klassrumsinteraktion. Klasserna ifråga kom från två 
socialt skilda upptagningsområden. Den ena skolan låg i ett för-
ortsområde, där merparten föräldrar förvärvsarbetade. Den andra 
klassen kom från en skola med ett socialt heterogent11 upptag-
ningsområde. I den förstnämnda klassen deltar pojkar och flickor i 
likartad utsträckning under lektionerna. Dock finns en liten skill-
                                                  
11 Vilket här innebär mångkulturellt och språkligt blandat elevunderlag.  
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nad mellan pojkarnas och flickornas sätt att göra sina röster hörda. 
Öhrn menar att flickorna mer öppet försöker påverka vad som 
sker och agerar som ett kollektiv. En annan slutsats är att eleverna 
opererar ”med en tydlig motsättning där elever formulerar sin rela-
tion till lärare i termer av makt” (Öhrn, 2000:102).  

I den andra klassen, är den individuella framtoningen dominant. 
Här ser Öhrn att eleverna kopplar samman duktighet och ambition 
med förutsättningen för att kunna påverka. Enligt elevernas före-
ställningar lyssnar lärarna mer på dem som är skötsamma och föl-
jer institutionens normer. Detta beteende antas både vara merite-
rande och framgångsrikt. Öhrn ser också att det finns fler skillna-
der mellan pojkar och flickor i denna grupp. Jämfört med föregå-
ende grupp, är det pojkarna som bemästrar det offentliga rummet. 
De tongivande pojkarna tycker även att de borde ha inflytande 
över undervisningen, medan pojkarna i förorten ser få möjligheter 
till inflytande för egen del. Enligt en annan teori som Öhrn lyfter 
fram är många pojkar i denna grupp rädda för att framträda i 
klassrummet. Detta skulle enligt henne handla mer om oro för be-
tygen än att de inte kan föra sin talan offentligt. Flickorna i den 
heterogena gruppen har svårare att göra sina röster hörda eftersom 
här finns en maktrelation mellan pojkarna och flickorna, där poj-
karna är de mest framgångsrika talarna. 

Även om eleverna från förortsskolan tror på kollektiv vinning 
för ökat inflytande och påverkansmöjligheter, är det bara flickorna 
med sina inbördes relationer som klarar av att agera i samlad 
grupp. Dessa flickor är offentligt starka och målmedvetna som 
konfronterar både skolvillkoren och de egna positionerna (a.a.).  

Selbergs (2001) forskningsresultat visar att i samma ögonblick 
som styrdokumenten tas på större allvar ökar kraven på rektor och 
lärare.12 När detta sker måste också skolan acceptera att makten 
delas med eleverna som har stimulerats och uppmuntrats till att 
vara medskapare. Hennes forskning visar att de elever som får ut-
bildning, möjligheter och träning i demokratiska former får större 
                                                  
12 Kan jämföras med Almgren (2006, s 209-210), platsannons för rektorstjänst och hur Stockholms 
stad skriver i sin ansökan. Almgren menar att annonsens hela uppbyggnad sänder ut signaler om en 
tillbakagång till en auktoritär rektor, lärare och skola. Almgren kallar detta för en övertro på ”elev-
inflytandets helbrägdagörande” (s 210). Detta är varken önskvärt eller berättigat menar Almgren.  
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förtroende och tillit till skolverksamheten, deras lärande blir djupa-
re och de blir mer diskussionsbenägna. Selberg har till skillnad från 
ovanstående forskare kommit fram till att de elever som har stor 
erfarenhet av inflytande tänker på ett annorlunda sätt. När dessa 
elever får en uppgift börjar de med att strukturera upp den och 
lägger strax därefter upp en strategi. Dessa elever anstränger sig 
och har som mål att försöka komma fram till vad de skall arbeta 
med och hur. De har även en benägenhet att diskutera lärarnas 
frågor tillsammans. Elever med liten erfarenhet av inflytande disku-
terar däremot lite, men de har ändå som mål att hitta fakta kring 
lärarens uppgift. Selberg menar att elever med nästan ingen erfa-
renhet alls av inflytande visar minimala tecken på att vilja arbeta i 
grupp. Här finns heller inga tecken på att de har några mål med 
sitt arbete. Snarare genomför eleverna det som de blivit tillsagda 
att göra.  

Att endast se elevinflytande som ett resultat av delaktighet i olika 
beslutsprocesser eller som en fråga om att kunna göra val, är enligt 
Forsberg (2000) inte en rättvis bedömning. En annan aspekt som 
hon lyfter fram är den konfliktsituation som kan uppstå då lärarna 
försöker tolka elevinflytande och samtidigt kombinera kravet med 
skolans kunskapsmål. Hon menar att det uppstår problem då ele-
vernas önskemål inte längre går att kombinera med kunskapsmå-
len.  

Forsberg kommer fram till att flera rapporter framställer elever-
nas faktiska inflytande som alltför negativ. Detta är egentligen ett 
resultat av dålig analys. Forsberg motiverar sin kritik med att säga 
att det handlar om hur vi väljer att se på inflytande och hur vi un-
dersöker detsamma. I en senare studie13 nyanserar Forsberg (2005) 
sin kritik genom att hävda att de undersökningar som görs av elev-
inflytande visst har en giltighet, men att de inte klarar av att fånga 
mer än en liten del av de maktförhållanden som finns i klassrum-
met. Det är därför viktigt att bredda inflytandebegreppet till att 
både omfatta och synliggöra elevinflytandets många ansikten (a.a.). 
                                                  
13 Här studera Forsberg elevernas inflytande utifrån ett didaktiskt perspektiv och i relation till lära-
rens undervisningsstrategier. 
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Här nedan skall jag nu övergå till att granska vilka möjligheter 
och hinder det finns för deliberativa samtal i olika pedagogiska 
sammanhang.  

 
 

3.4 Deliberativa samtal – möjligheter och hinder 
Tholander (2005a, 2005b) tror att de största hindren för de delibe-
rativa samtalen är att de måste organiseras och i lugna samtalsmö-
ten försöka komma överens. Detta är ett orealistiskt mål och får 
inte endast ses som en betydelsefull demokratisk ordning. Han me-
nar att man måste omvärdera synen på skolvardagens ”stimmiga” 
diskussioner mellan eleverna. Detta är också i högsta grad betydel-
sefulla inslag i demokratins tecken.  

Med hjälp av en samtalsanalytisk ansats, studerar14 Tholander 
(2005a) en gruppuppgift som lärarna har introducerat för eleverna. 
Temat för studien är elevernas interaktion och ”levda demokrati”. 
Detta innebar att han studerade hur eleverna gjorde medan de löste 
den gruppuppgift som läraren bad dem arbeta med. Resultatet vi-
sar att medan eleverna agerar och samtalar om och kring uppgiften 
finns det inslag av demokrati, inflytande och medbestämmande. 
Tholander (2005a:24) menar att det också ”bekräftas att elever 
verkligen vill ha inflytande över sin situation”. En annan slutsats 
som han drar är att eleverna i stor utsträckning själva inskränker 
varandras demokratiska rättigheter, snarare än att det skulle ske 
genom lärarens agerande. Men samtidigt kan man se (i hans Ex-
cerpt 1) att detta inskränkande av medbestämmande ofta sker ge-
nom att personen i fråga ber kamraterna ”om att få sig uppgifter 
förelagda” (a.a.:24). Även om detta förekommer kan samma per-
son ganska snabbt återerövra sina demokratiska rättigheter, enligt 
Tholander. Hans studie visar även att eleverna inte tillvaratar sina 
chanser till inflytande och medbestämmande i den utsträckning de 
egentligen borde.  

I Hoels (2001) studie kan vi se likheter med det som Tholander 
kallar för levd demokrati. När eleverna till exempel arbetar i mind-
re grupper har det visat sig att alla tar ett större ansvar. En tolk-
                                                  
14 Till sin hjälp hade han placerat en videokamera i olika grupprum. 
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ning av detta fenomen är det som framkommer i Devines (2002) 
studie. Han menar att de vuxna i skolans värld måste våga släppa 
in eleverna i beslutprocesserna mer och ge eleverna ett större man-
dat att ta ansvar för sig själv, andra och skolan. När eleverna är i 
klassrummet tillsammans med sina lärare kallar han detta för 
”frontstage”. Här upplever eleverna sig i underläge. När de där-
emot arbetar utanför klassrummet, ”backstage” i grupp, kan de i 
större utsträckning utöva ett aktörskap och känna sig fria. De tar 
även ett större ansvar för varandra.  

En annan tes är den ändrade kontexten, som Hoel lyfter. Ändras 
kontexten ändras också rollerna och förutsättningarna i gruppkon-
stellationen. Vidare pekar Hoels undersökning på hur språkbruket, 
ändras i den lilla gruppen. Det är till exempel både bredare, nyans-
rikare och mer förankrat i personliga erfarenheter än vad som visas 
i helklass. Detta överensstämmer med vad Thornberg (2006b) 
kommer fram till i sin avhandling Värdepedagogik i skolans var-
dag: interaktivt regelarbete mellan lärare och elever. När han sam-
talat med eleverna på rasterna eller under grupparbeten, har han 
förvånats över deras välartikulerade argument. När han frågar dem 
varför de inte samtalar på samma sätt med sina lärare har de bland 
annat svarat att det inte är lönt, då lärarna ändå får som de vill.  

Hoel (2001) urskiljer ett mönster i elevernas diskussioner som 
närmast kan åskådliggöras som ett givande, tagande och återupp-
byggande – som en form av en ”byggnadsställning”.15 Denna sorts 
samtal, när eleverna utmanar varandra, kan också förklaras med 
hjälp av Vygotskijs uttryck ”närmaste utvecklingszon” (1934/ 
1999, 1978:86). Med den menar Vygotskij att det i denna zon sker 
en viktig lärandesituation mellan den potentiella kunskapsnivån 
och den faktiska. Säljö (2000) exemplifierar den potentiella kun-
skapsnivån och den faktiska med ett hundrameterslopp. Om vi ut-
går från att någon springer snabbare än vad du gör, kan vi ana att 
du därför kommer att lära dig tekniken att själv springa snabbare. 
Ett annat exempel är då man skall lösa ett problem. Om du frågar 
någon mer kunnig person än du själv, lär du dig mer om problemet 
än om du skulle fråga någon som kan mindre. Hoel (2001) fram-
                                                  
15 Vilket även påminner om Tholanders (2005a) tankar kring den demokratiska processen och hur 
den ständigt måste erövras och återerövras. 
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skriver att denna förklaringsprocess verkar för en gynnsam utveck-
ling av lärandet. När eleverna själva får förklara ett problem för 
sina kamrater, lär de sig mest. Att arbeta i mindre grupper kan där-
för öka denna möjlighet och individens kunskapsnivå kan också i 
dessa sammanhang öka (a.a.). Säljös (2000:4) uttalande om att det 
”[i] klassrummet uppkommer exempelvis en konkurrens om talut-
rymmet”, förstärker Hoels slutsats med fördelarna att arbeta i 
smågrupper.  

När Vygotskij (i Säljö, 2000) förklarar hur barnet lär sig nya be-
grepp, menar han att det öppnar upp för nya möjligheter att ut-
veckla och nyansera det mer vardagliga språket. Hägerfelth (2004) 
menar att den närmaste utvecklingszonen också kan jämföras med 
den skillnad av begreppsutveckling som finns mellan mer vardagli-
ga språk och mer vetenskapliga begrepp och/eller skolämnesspråk. 
På liknande sätt kan man anta att de mer talföra (dock inte sagt att 
de därför är mer kunniga) i klassråden drar med sig de mindre 
kunniga och talföra i vissa frågor. Men, som Säljö säger, detta är 
ett viktigt växelspel mellan olika parter, där de behöver samarbeta 
för att komma framåt.16 Bråten (2008:23, se även Bråten & Thur-
mann-Moe, 2008) tolkar detta som att ”orden och begreppen [blir] 
föremål för uppmärksamhet och reflexion”. 

Huvudfrågan som undersöks i Rooswall Persson (2000) avhand-
ling om lärande samtal i skolan har att göra med hur deras kollek-
tiva textbygge ser ut då de i grupp försöker lösa en gruppuppgift. I 
likhet med nämnda undersökningar av Hoel och elever i smågrup-
per, kan man se hur Rooswall Persson delar in eleverna (som går i 
årskurs 9) i grupper på fyra personer. Under tre lektionstillfällen 
videodokumenteras dessa lärarlösa gruppsamtal. Uppgiften som 
eleverna hanterar handlar om att samtala och skriva en gemensam 
dikt. Hennes resultat pekar på att eleverna i de olika grupperna 
använt olika samtalsstilar medan de löst uppgifterna. Hos de mest 
drivande eleverna åskådliggjordes ett dominerande och en asym-
metrisk samarbetande stil (jmf Trondman, 2003). Rooswall Pers-
son menar att denna stil är den mest gynnsamma för gruppsamta-
                                                  
16 På sidan 124 ger Säljö (2000) exempel på en stegvis process där individen går igenom ett antal steg 
för att slutligen klara av det den först inte klarade av själv. 
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lens framsteg. Utifrån syftet med uppgiften, har även den asymmet-
riska (konkurrerande) stilen uppvisat de bästa resultaten. 
 

 

3.5 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis har ovanstående genomgång berört frågor 
som behandlar forskning om elevernas demokratiska kompetens i 
skolan, deras inflytande och delaktighet, betydelsen av bra klass-
rumsklimat, villkor för deliberativ demokrati utifrån elevrådsverk-
samhet och det deliberativa samtalets möjligheter och hinder.  

Från ett elevperspektiv har vi kunnat se att skolans funktion som 
social arena är betydelsefull i flera hänseenden, till exempel för ele-
vers välmående och för utveckling av demokratiska värden. Ju fler 
möjligheter eleverna får att påverka sin skolgång, desto mer ökar 
deras motivation och lust. En annan faktor som ökar känslan och 
upplevelsen av delaktighet och inflytande är vilken relationskvalitet 
och förtroende man har till sin lärare. Om läraren bjuder in elever-
na till diskussioner, låter dem vara med och bestämma dagord-
ningen samt delar med sig av sina egna erfarenheter ökar förtroen-
det mellan dem och samtidigt upplevs klassrumsatmosfären öppen 
och genuin.  

Ovanstående genomgång visar hur komplext det blir när elever-
na ges alltmer inflytande och ”laga kraft” att påverka sin studie-
gång. Även om det har visat sig att det finns ett större engagemang 
för samhällsfrågor, har eleverna fortfarande en relativt liten möj-
lighet att påverka undervisningens innehåll, läromedel och prov. 
Om läraren skulle uppleva elevernas ökade inflytande som hotan-
de, kan detta resultera i ett försvarsbeteende. För elevernas del får 
detta konsekvenser i form av fler gränser och mindre möjligheter 
att påverka.  

Eleverna ser sig själva i rollen som demokratisk aktör både som 
kompetent och som icke kompetent beslutfattare: Ibland får man 
vara med och ta beslut, till exempel när det gäller rasten – men när 
det handlar om frågor som har att göra med att utforma undervis-
ningen, bedömer de sig som inte tillräckligt kompetenta.  

Forskning har även presenterats som belyser två dominerande 
demokratimodeller i skolan: den deltagardemokratiska och delibe-
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rativa. Flera forskare poängterar behovet av en ökad deliberativ 
didaktik i skolan, för att därigenom höja elevernas demokratiska 
kompetens. Vi har även sett att klassråd blir som en “safe arena” 
för eleverna. Denna sociala arena är formell i sin form och sank-
tionerad av skolan och som samtalsarena betyder den för eleven att 
man på legitima grunder kan diskutera sitt missnöje och viktiga 
händelser samt ge förslag på olika behov och önskemål. Både na-
tionella och internationella studier pekar åt samma håll när det 
gäller klassrådstidens betydelse för att hålla sig ajour med vad som 
händer och vilka frågor som skall diskuteras. Det finns studier som 
pekar på att elever mest sitter av tiden i klassråd och elevråd, att de 
har lite att säga till om, att flickor oftare än pojkar agerar som ett 
kollektiv när de framför sina åsikter och att de som är mest verbala 
styr. Enligt forskning förstärker detta scenario den sociala segrega-
tionen. Vidare har vi tagit del av studier som säger att klassråd och 
elevråd fungerar som en skendemokrati, men att alternativet att 
inte ha något klassråd eller elevråd är sämre.  

Elevråd och klassråd kan i många fall fungera som villkorad de-
mokrati och därigenom bli en styrningsmekanism. Detta innebär 
att vuxenvärlden mer eller mindre skolar in eleverna i ett på för-
hand accepterat institutionellt demokratiskt arbetssätt. I detta 
sammanhang finns redan tillrättalagda makt- och inflytandefor-
mer.  

Forskningsöversikten har även problematiserat möjligheter och 
hinder för deliberativa samtal, där företrädare betonar vikten av 
att både ge och få respons på skrivna och muntliga resonemang av 
lärare och kamrater. Vidare har ovanstående genomgång visat hur 
elevernas position är underordnad lärarnas i skolan. Detta leder till 
ett dilemma att bedriva autentiska och demokratiska processer, 
eftersom känslan och den genuina förståelsen ur ett elevperspektiv 
tycks saknas. Även om behovet av klassråd och elevråd är doku-
menterat, anser lärare att eleverna missar viktig undervisningstid. 
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4 DET DELIBERATIVA SAMTALETS 
VILLKOR OCH DILEMMAN  

Följande kapitel har som syfte att diskutera villkor för ett delibera-
tivt lärandeperspektiv och pedagogiska implikationer för det deli-
berativa idealet. Här redogörs även för Englunds fem karakteristi-
ka för deliberativa samtal. Dessa används även övergripande som 
analysverktyg.  
 

 
4.1 Villkor för ett deliberativt lärandeperspektiv 
Som jag tidigare varit inne på är delaktighet en central aspekt i dis-
kussionen och en viktig ingrediens i en väl fungerande demokrati. 
För att detta skall fungera måste det, som jag ser det, bland annat 
relateras till tolerans, möjlighet till fria överväganden och yttrande-
frihet. I detta finner jag stöd hos Räftegård (1998) när han menar 
att graden av en demokratisk handling går genom graden av ord-
ning i en kommunikation. Detta, säger han, hänger nära samman 
med hur mycket deltagarna kommer att uppleva ordningen som 
legitimerad och effektiv. Det är också samtal mellan eleverna som 
blir det centrala verktyget i utövandet av demokrati (a.a.). Med 
detta sätt att uttrycka sig kommer ett klassrådsmöte oavsett om 
alla uttalar sig eller ej, att inbegripa en kommunikativ handling, 
eftersom alla som vill prata, pratar.  

För att ett samtal skall kunna betraktas som deliberativt, menar 
Englund (2007) att parterna måste kunna prata demokratiskt med 
varandra. Detta innebär att parterna måste uppleva att ett beslut 
som skall tas är legitimt i rummet. Rent konkret betyder det att 
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eleverna (och lärarna) upplever beslutet rättvist, meningsfullt och 
moraliskt riktigt (Räftegård, 1998). Vidare måste även ett beslut 
upplevas effektivt, vilket innebär att det eleverna säger spelar nå-
gon roll.  

Målet med deliberativa samtal är att nå en överenskommelse, 
som handlar om samförstånd och lärande (Fritzell, 2003). Kom-
munikativt samförstånd innebär enligt Fritzell ”att de som talar 
med varandra -och lyssnar på varandra- anstränger sig för att höra 
vad den andre egentligen försöker få sagt” (a.a.:13). Här ser han 
hur ett samband mellan konflikter, samförstånd och lärande kan 
utvecklas. Dock understryker nämnda forskare att vi inte behöver 
inta någon sorts konsensusperspektiv eller bortse från konflikter på 
grund av värdet av dialog och samförstånd. Detta är inte särskilt 
verklighetstroget och skulle heller inte leda till något gott. Istället 
poängterar Fritzell att konflikter bör ses som utgångspunkter som 
pedagogiskt skall hanteras. För att en konflikt eller oenighet skall 
hanteras på ett fruktbart sätt menar Fritzell att en grundläggande 
orientering mot möjligheten av samförstånd måste uppnås, för att 
inte riskera att konflikten i sig bli ett självändamål. Alltså parterna 
är egentligen inte intresserad av att lösa konflikten. 

Ett större inslag av deliberativa samtal i skolan skulle kunna öka 
elevernas reflexivitet och kommunikativa kompetens (Englund, 
2007). Vidare hävdar Englund att denna kommunikativa möjlighet 
inom utbildningen även i förlängningen skulle utgöra underlag och 
stöd för det politiska deltagandet. Deliberativa samtal innebär sam-
tal:  

 
a) där skilda synsätt ställs mot varann och olika argument ges utrymme 

b) som alltid innebär tolerans och respekt för den konkreta andra; det 

handlar bl.a. om att lära sig lyssna på den andres argument 

c) med inslag av kollektiv viljebildning, dvs. strävan att komma överens 

eller åtminstone komma till temporära överenskommelser (även om 

icke-överensstämmelse föreligger) 

d) där auktoriteter/traditionella uppfattningar må ifrågasättas 

e) utan direkt lärarledning, dvs. argumentativa samtal för att lösa olika 

problem respektive att belysa olika problem utifrån skilda synvinklar 

men utan närvaro av läraren (Englund, 2007:155). 



 

  88 

Om jag tolkar Englund rätt använder han dessa fem särskiljande 
kännetecken som analytiska kriterier för om deliberativa samtal 
förekommit mellan deltagarna. Om alla ovanstående kriterier skall 
implementeras i en praktisk-pedagogisk klassrådssituation, bör ele-
verna och de medverkande lärarna efter varje klassråd utvärdera 
och reflektera över processen, enligt Englund. Dock poängterar 
han att det är viktigt att förstå att vad man samtalar om är under-
ordnat hur samtalen genomförs.  

På liknande sätt uttrycker sig Räftegård (1998), då han menar 
att det är endast de samtal som sker i en bestämd form som kan 
kallas för deliberativa eller kommunikativa. Han har kommit fram 
till att det finns några nyckeldrag man kan utgå ifrån när vi talar 
om att något är deliberativt: det sker både i arrangerade och kon-
trollerade former. Däremot menar Räftegård att spontant prat inte 
kan ”tillgodoräknas” (a.a.:58). 

Till skillnad från Tholanders (2005b) idé om att deliberativa 
samtal även kan ske i mer spontana former, menar Räftegård att 
de samtal som sker till exempel i korridoren mellan elever, föräld-
rar och andra personer vid fikabordet, samtal inför ett möte, när 
man pratar i telefon och e-post inte handlar om deliberativa sam-
tal. Theodorsson (2004) håller inte alls med Räftegårds strikta in-
ställning till dessa samtal. Hon vill inte avgränsa och/eller ta bort 
vissa typer av samtal för att passa in i någons mall. Deliberativa 
samtal behöver inte alls ske öga mot öga eller ens vara muntliga. 
Istället framhäver Theodorsson samtalet mellan individerna, oav-
sett var de befinner sig i förhållande till varandra. Här betonar hon 
dock att det deliberativa samtalet kan hålla olika klass.  

På liknande sätt har Rydh (2003) i sin licentiatavhandling visat 
hur deliberativa samtal är fullt möjliga att genomföra över nätet. 
Rydh beskriver även att det är fullt möjligt att praktisera de delibe-
rativa samtalsidealen på Internet. På liknande sätt som Theodors-
sons studie visar Rydhs undersökning att deliberativa samtal inte 
behöver vara face-to-face (ansikte mot ansikte) för att kunna 
genomföras.  

Englund (2003:64-67) refererar till Gutmann och Thompson 
som framhäver tre grundläggande principer för den deliberativa 
demokratin: ömsesidighet, offentlighet och ansvarighet. Den först-
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nämnda aspekten betonar vikten av hänsyn till andra och deras 
åsikter. Offentlighetsprincipen däremot bygger på att allas argu-
ment och förhållanden förs fram. Ansvarsprincipen innebär kort 
och gott att alla ansvarar för varandra. Detta är aspekter som i stor 
utsträckning speglas i den interaktion som återfinns i ett klassråd 
mellan dess aktörer. I resultatkapitlets första del behandlas och 
analyseras liknande principer.  

I detta avsnitt har jag visat att synen på deliberativa samtal kan 
vara olika, beroende på vilken kunskapsingång man har och vad 
man vill undersöka. Vi har också sett att de deliberativa villkoren 
ges utrymme för ökad mångsidighet och bredd. 
 
4.1.1 Pedagogiska implikationer för det deliberativa idealet 
Jag har ovan tagit del av deliberativa lärandeperspektiv som disku-
teras mellan olika forskare. Här nedan försöker jag synliggöra vil-
ka pedagogiska implikationer det finns för ett deliberativt samtals-
ideal.  

Krantz (2005:38-39) framhäver att ett grundläggande demokra-
tiskt krav är att alla skall ha samma chanser att kunna säga sina 
åsikter samt att det skall vara lönt att uttrycka sig. Elevernas delta-
gande måste upplevas av dem själva som att de faktiskt har något 
att bidra med. Härutöver måste eleverna få känslan av att deras 
erfarenheter är värda lika mycket. Det pedagogiska rummet måste 
andas att alla är jämställda med varandra. Detta menar Krantz är 
ytterst nödvändiga mål i en deliberativ situation. Även om man 
inte samtalar med andra, överväger man ändå med sig själv. Den 
idealiska deliberativa diskussionen är att man inte känner sig utan-
för (exkluderad) och obetydlig bara för att man sitter tyst. Denna 
tysta rättighet räknas också. 

Theodorsson (2004) förklarar deltagandet i en deliberation nå-
got annorlunda. Hon hävdar att en sådan både kan innefatta ett 
stort antal människor, som inte nödvändigtvis måste kopplas till 
deliberationen och ett deltagande utan en omfattande deliberation. 
Theodorsson (2004) illustrerar detta i sin undersökning med att 
beskriva tre olika föräldrakooperativ. För att hantera sitt insamla-
de material har hon utgått från Jürgen Habermas tankar om stra-
tegiskt och kommunikativt handlande. Theodorsson hänvisar till 
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Iris Marion Young (2000) som säger att det är nödvändigt att skil-
ja mellan rättigheter och skyldigheter i deltagandet av ett samtal. 
Vill man delta i en deliberation skall man få lov att göra detta utan 
att utestängas, men samtidigt innebär det inte att du därför måste 
delta. Theodorsson understryker att det väsentliga är att rätten att 
delta värnas. I detta sammanhang måste två begrepp: arena och 
tillgång, både uppmärksammas och utvecklas (Theodorsson, 
2004:42). En arena innebär en plats där samtalande kan ske, en så 
kallad rumslig kontext. Theodorsson delar in dessa arenor i fyra 
fält: informella, formella, rumsliga och icke-rumsliga arenor. Även 
tillgång till arenor utgår från samma fyrfältssystem. Det deliberati-
va idealet måste ha krav att även gälla som en inklusion, så att 
man på så sätt inte skiljer demokrati från rättvisa (a.a.).  

Utifrån Jürgen Habermas rättsfilosofiska genomgång av delibe-
rationsbegreppet, tar Fritzell (2003) hjälp av Dewey då han överför 
Habermas tankar till pedagogiska sammanhang. Pedagogisk deli-
beration bör uppfattas som delvis något annat än den politiska och 
mer allmänna demokratiska deliberationen, menar Fritzell. Även 
om den pedagogiska deliberativa processen kan ha som syfte att 
komma fram till kollektivt beslutfattande, har den pedagogiska 
vinklingen också en annan tyngdpunkt. Kort kan man utläsa att 
Fritzell är ute efter att fokusera ett lärandeperspektiv. Om jag för-
står hans resonemang rätt innebär detta att ett lärande inte har 
skett enbart för att man har kommit fram till en enighet, konsen-
sus, eller ens blivit påverkad av någon annan. Ett lärande har istäl-
let först skett då personen själv är övertygad om att ett han/hon 
lärt sig något nytt. I praktisk handling kan detta illustreras med en 
diskussion som leder till att man tillägnat sig nya ståndpunkter el-
ler att man har fått ett vidgat perspektiv och förståelse av saken i 
fråga. ”I denna mening kan lärande sägas komma till uttryck just i 
detta, att man själv uppfattar sig ha goda grunder för att se det 
egna kunnandet som bättre nu än tidigare” (Fritzell, 2003:41).  

I pedagogiska sammanhang gäller det även för elever och lärare 
att förstå att man inte kan prata på samma sätt om samhället, ras-
ten, gymnastiken, fysikens lagar och om de egna önskemålen. Frit-
zell påstår att det skulle handla om varierande kompetens, relevans 
och värde av både det som sägs, av vem och hur det sägs. Jag vill 
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gärna lägga till aspekter som förståelse och erfarenheter hos de in-
blandade aktörerna. Bland mycket annat menar Fritzell (2003) att 
den deliberativa modellen antas skapa möjligheter för att ”mildra 
ett själviskt egenintresse och olika gruppers särintresse” (a.a.:60).  

Roth (2004) menar att de deliberativa samtalen kan delas in i 
fyra kritiska perspektiv. Dessa har att göra med huruvida delibera-
tiva samtal är möjliga överhuvudtaget, hur maktpositioneringen 
mellan deltagarna ser ut, pluralism och värderingar samt moraliska 
principer och förnuft. Roth påtalar att han inte i första hand är 
kritisk till den deliberativa modellen, utan till skolan som inte 
lyckas ta sitt ansvar gällande de demokratiska värderingarna. Han 
menar att såväl den politiska styrningen som lärarna har ett 
gemensamt ansvar här.  

Även om ovanstående genomgång visar att det deliberativa ar-
betssättet medför många positiva demokratiska effekter, finns kri-
tik. Kritikerna riktar sig i första hand mot de deliberativa beslut-
processer, där anmärkningar görs mot att det inte går att säkerstäl-
la att berörda parter ökar förståelsen för varandra eller att den 
skulle vara mer rättvis än någon annan demokratisk modell (Roth, 
2006).  En annan kritik som riktas handlar om man kan tala om 
konsensus som ett resultat av en demokratisk process från (Hultin, 
2007). Hultin ifrågasätta om enighet och konsensus på demokra-
tiska grunder kan vara försvarbara om en verbalt (och kunskaps-
mässigt) starkare aktörs dominans över en svagare, ger honom ett 
tolkningsföreträde. Hultin menar att man inte kan utesluta en indi-
vid från en deliberation bara för att den inte har ett godtagbart 
språkbruk. Detta innebär inte per automatik att individens erfa-
renheter inte är relevanta. 

Tholander (2006a) menar att det finns en fara i att tro att det de-
liberativa samtal ensamt på något sätt skall utgöra den moraliska 
diskursen i skolan. Han menar att detta kan skapa en hegemonisk 
ställning för de deliberativa samtalen främst då man i Sverige dis-
kuterar värdegrundsfrågor. Han förespråkar därför en öppnare 
ansats, vilket man uppnår genom att betrakta samtalen utifrån en 
samtalsanalytisk synvinkel. På detta sätt blir moral ”något mycket 
mer än rättvisa, normöverföring eller skolning i vissa sätt att tala” 
(Tholander, 2006a:219). 
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4.2 Sammanfattning 
Från detta kapitel tar jag med mig insikter och kunskaper till fort-
sättningen av min studie. I det första avsnittet beskriver jag villkor 
för ett deliberativt lärandeperspektiv och hur de pedagogiska till-
lämpningarna av deliberativa samtal kan relateras till tolerans, 
möjlighet till fria överväganden och yttrandefrihet. Räftegård 
(1998) menar att detta har att göra med graden av en demokratisk 
handling och hur pass den kan kopplas till graden av ordning i en 
kommunikation. Detta hör nära samman med hur mycket delta-
garna kommer att uppfatta ordningen som legitimerad och effek-
tiv. 

Vi har även i kapitlet tagit del av Englunds (2007) tankar om 
kommunikativa möjligheter inom utbildningen och hur de i för-
längningen kan utgöra underlag och stöd för det politiska delta-
gandet. I hans pedagogiska tankar ser vi hur de deliberativa samta-
len karakteriseras av fem kriterier, dessa är viktiga för analysen av 
mina data. 

I Theodorssons (2004) studie, som görs på tre olika föräldrako-
operativ, framhävs det nödvändiga i att skilja mellan rättigheter 
och skyldigheter i deltagandet av ett samtal. Hon understryker att 
rätten att få delta i en deliberation skall vara utan risk att ute-
stängas. Samtidigt är detta något komplext, eftersom hon samtidigt 
markerar att denna rätt och vilja att delta inte nödvändigtvis inne-
bär att du därför måste delta. Poängen är att det väsentliga är rät-
ten att delta som skall värnas.  

Fritzell (2003) skiljer mellan den pedagogiska deliberationen, 
den politiska och mer allmänna demokratiska. Samtidigt som det 
finns likheter mellan de olika deliberationsförfarandena, finns ock-
så skillnader. Även då den pedagogiska deliberativa processen kan 
ha som syfte att komma fram till kollektiva beslut, är den också 
ute efter ett lärandeperspektiv. Min tolkning av hans resonemang 
är att lärandet inte enbart är knutet till en process som innehåller 
konsensus eller att man har blivit påverkad att ändra sina synpunk-
ter. Fokus är istället mer sammanbundet med personen och om 
denne själv är övertygade om att han eller hon har lärt sig något 
nytt och/eller vidgat sina perspektiv i frågan. Fritzell (2003) menar 
att det skulle handla om varierande kompetens, relevans och värde 
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av både det som sägs, av vem och hur det sägs. En viktig pedago-
gisk aspekt är den som Fritzell menar har att göra med graden av 
förståelse och erfarenheter hos de inblandade aktörerna. Han un-
derstryker även möjligheterna att för deltagarna dämpa lusten att 
enbart se sina egna fördelar och (sär)intressen.  

Kapitlet avslutas med att lyfta fram den kritik som riktas mot 
den deliberativa modellen. I första hand riktas kritik mot besluts-
processerna. Orsaken är att det inte går att med säkerhet bevisa att 
deltagarna har fått en ökad förståelse för varandra eller att den 
skulle vara en mer rättvis demokratisk modell än någon annan 
(Roth, 2006).  Hultin (2007) problematiserar även det dilemma 
som har att göra med att enighet och konsensus skulle vara konse-
kvenser av en demokratisk process. Det finns även ett problem med 
att de verbalt starkare deltagarna ges ett övertag i diskussionen och 
tolkningsföreträde, detta eftersom det inte handlar om att den 
språkligt svagare deltagaren har sämre faktiska erfarenheter än den 
verbalt starkare (a.a.). 

Nästföljande kapitel behandlar mina metodiska ingångar och 
genomförandet av studien. 
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5 METOD OCH GENOMFÖRANDE 

Uppläggningen av denna kvalitativa studie kännetecknas av dess 
induktiva sätt, vilket kan tolkas och betraktas som en upptäcktsre-
sa enligt Kullberg (2004). Det är elevernas och lärarnas agerande, 
uttryck och formuleringar av villkor för klassråd som fokuseras. 
En kvalitativ studie har sina begränsningar. I denna studie innebär 
det att resultatet i stora drag bygger på en klass med 25 elever och 
två klasslärares upplevelser och samspel. Det är elevernas och lä-
rarnas (i viss mån även rektorns) föreställningar och ageranden, så 
som de ger uttryck för dem i klassråd och fokusgrupper samt under 
intervjuer, veckoutvärderingar och i protokollen, som utgör studi-
ens empiri.  

Skolan där jag bedrev min studie kallar jag för ”Duvskolan” och 
klassen där jag vistades för ”klassen”. Lärarnas och elevernas 
namn (och rektor) är utbytta för att skydda deras anonymitet. 
Dock anger namnen kön och i viss mån etnisk bakgrund. 

Undersökningen genomfördes i Malmö som är en stad med tio 
stadsdelar som ansvarar för grundskola, särskola och fritids. När-
området vid den undersökta skolan kan betraktas som ett medel-
klassområde. Enligt rektorn i den undersökta skolan har cirka 55 
procent av skolans elever ett annat modersmål än svenska. Av sko-
lans elever deltar 38 procent i modersmålsundervisning. Förutom 
svenska finns 22 andra språk representerade på skolan. I den un-
dersökta klassen var fördelningen mellan barn med annat moders-
mål än svenska cirka 60-40. Detta kan jämföras med att cirka 14 
procent av eleverna som lämnade grundskolan 2007 hade utländsk 
bakgrund (Skolverket, 2008). 
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För att öka validiteten i mitt material har en metodtriangulering 
använts, som innefattar följande metoder:  
 
 Dokumentation av klassrådsmötena, som har gjorts med hjälp 

av videoinspelning och närvarande observationer.  
 Fokusgrupper, där elever i smågrupper har fått svara på frågor 

som bland annat har behandlat klassråd, villkor för inflytande 
och elevdemokrati.  

 Veckoutvärderingar, där eleverna bland annat har fått svara på 
frågor om klassråd, inflytande och delaktighet.  

 Om beslutsprocessen, där eleverna har fått rita och skriva vad 
som händer utifrån en presumtiv berättelse. 

 Klassrådsprotokoll, har granskats för att öka förståelsen av 
punkter som tagits upp under de senaste två åren. 

 Intervjuer, har gjorts med klasslärarna Anna och Stina samt 
rektor Erika i syfte att få en ökad förståelse av intentionerna 
med klassråd utifrån en lokal organisatorisk nivå samt över de-
ras faktiska kunskaper i relation till läroplanens (Lpo 94) mål. 

 
Här nedan redogörs först för Malmö stads skolplan och därefter 

för valet av forskningsmetod - fallstudie.  
 
 
5.1 Malmö stads skolplan 
Med utgångspunkt i de statliga styrdokumenten har Malmö stad 
upprättat en skolplan. I denna plan inkluderas all pedagogisk verk-
samhet, där elever, lärare, skolledning och föräldrar inbegrips. Ett 
styrdokument utgår från ett antal mål, allt från övergripande mål 
för olika ämnen och/eller kurser – så kallade läroplansmål. En 
skolplan innehåller prioriterade områden såsom språkutveckling, 
trygghet, demokrati, inflytande och så vidare. Under rubriken De-
mokrati och inflytande står det att ”Fler elever skall uppleva infly-
tande och delaktighet i det dagliga arbetet i skolan” (Skolplan för 
Malmö:14). Det påtalas även hur vikten av inflytande och graden 
av ökad påverkan ökar elevernas motivation, arbetslust och vidare 
studieframgång.  
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Ett mål i den pedagogiska verksamheten handlar om att det för 
eleverna skall tydligt begripliggöras att demokrati inte bara hand-
lar om rättigheter, utan också om skyldigheter i olika frågor. 
Malmö stads skolor skall bland annat årligen genomföra elevut-
värderingar, där attitydundersökningar belyser skolans inre och 
yttre verksamhet. Tre målnivåer prioriteras. Inriktningsmålet, vil-
ket kan innebära att eleven kan och får ta ett större ansvar för sin 
inlärning, att det skall vara roligt och stimulerande att delta i pe-
dagogiska verksamheter och att både elevernas och deras föräld-
rars inflytande skall stärkas. Effektmål kan exempelvis vara mål 
där eleverna känner till kunskapsmålen, fler elever är nöjda, att 
elever och föräldrar upplever en större delaktighet och att lusten 
att delta i elevråd/styrelser skall öka. Uppföljningsmålet handlar 
om olika typer av dokumentationer, utvärderingar och kvalitetsre-
dovisningar. 
 
 
5.2 Fallstudie – en forskningsmetod  
En fallstudie ger unika möjligheter att samla in datamaterial kring 
en aktuell händelse. Jacobsson och Meeuwisse (2008:41) menar att 
den dessutom kan ge konkreta och nyanserade kunskaper ”i frågor 
om den sociala verklighet[en]”. Fallstudiemetodiken är en metod 
som används i vitt skilda discipliner, till exempel i socialt arbete, 
pedagogik, psykologi, sociologi och ofta för att både belysa struk-
turer och processer. Jacobsson och Meeuwisse menar att man även 
kan använda fallstudier på olika nivåer, som spänner från mikro 
till makro.  

Inom den vetenskapliga diskursen råder ingen allmän enighet i 
hur man skall tolka fallstudiemetodikens innebörd (a.a.). Därför 
menar nämnda författare att det kan vara svårt att ge någon all-
mängiltig förklaring på vad en fallstudie är. Däremot står det klart 
att en fallstudie används då man skall förklara en viss typ av un-
dersökningar. ”De undersökta fallen kan bestå av eller knytas till 
så olika enheter som enskilda individer, grupper, en händelse, en 
organisation, en reform, ett lokalsamhälle eller till och med en hel 
nation” (Jacobsson & Meeuwisse, 2008:42).  
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Fallstudiemetodiken har i sin grundläggande form anor tillbaka 
till Aristoteles tid. Metoden sägs ha utvecklats på 1920- och 30-
talet av sociologer vid Chicagoskolan vid University of Chicago,  
 

där fallstudiemetoden anses ha utvecklats – antropologiska idé-

er i studier av den egna urbana kulturen. /…/ Det som framför 

allt kännetecknar Chicagoskolans fältundersökningar är den et-

nografiska detaljrikedomen och den medvetna strävan att nå en 

inifrånförståelse. /…/ Sedan utnyttjas alla tänkbara källor och 

datainsamlingstekniker för att få en allsidig belysning av feno-

menet (Jacobsson & Meeuwisse, 2008:43-44). 

 
På liknande sätt försöker Denvall (2000) i sin undersökning av 
Nyvångskolan och dess elevrådsverksamhet nå insikter utifrån ett 
inifrånperspektiv, vilket betyder att individernas upplevelser är för-
stahandskällan. Han analyserar detta fenomen genom fallstudieme-
todik, där han även använder sig av direkterfarenheter via till ex-
empel observationer, intervjuer och personliga möten.  

Jacobsson och Meeuwisse (2008:48) menar att det är vanligt att 
man använder ”flera olika datainsamlingsmetoder och olika typer 
av empiriskt material, inte sällan både kvalitativa och kvantitati-
va”, vid fallstudieundersökningar. En fallstudie har stor använd-
barhet och kan lätt kombineras med andra vetenskapliga metoder. 
Ejvegård (2003:33) understryker att en fallstudie kan illustreras 
med att man tar en liten del av ett stort förlopp – vilket kan inne-
bära att man beskriver en liten del av flera olika fall, vid olika tid-
punkter – där fallet både hjälper till att beskriva och representera 
verkligheten. 

En fördel när man arbetar med fallstudier är det som Ejvegård 
(2003) tar upp kring problemformuleringar. Det är inte ovanligt att 
forskaren saknar klara frågeställningar eller hypoteser att utgå från. 
Fallstudier kan lätt utnyttjas då man använder olika slags källor, så 
kallad metodtriangulering (se Bell, 2000; Denvall, 2000; Ejvegård, 
2003; Gummesson, 2004; Jacobsson & Meeuwisse, 2008). Bell 
(2000) menar att en fallstudie lämpar sig särskilt väl då forskaren 
vill studera ett visst fenomen i dess vardagliga kontext, på djupet och 
under en begränsad tid.  
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Även om det tycks vara svårt att lyfta fram några allmängiltiga 
kriterier kring fallstudier har Jacobsson och Meeuwisse (2008:49) 
med hjälp av Creswell (1998), Merriam (1994) och Feagin (1991) 
lyft fram sex utpräglade särdrag: 
 
 Att studien fokuserar ett fall som är avgränsat i tid och rum. 

 Att fallet är ett samtida fenomen i en »verklig« kontext. 

 Att människor studeras i sina naturliga miljöer i vardagliga situatio-

ner. 

 Att olika metoder och datakällor används för att uppnå en detaljerad 

och sammansatt bild. 

 Att fallet sätts in i ett större sammanhang – betoning på kontext sna-

rare än på specifika variabler. 

 Att målet är en »holistisk« beskrivning och att upptäcka snarare än 

att bevisa. 

 
Samtliga av ovanstående särdrag, menar jag, används i mer eller 
mindre utsträckning i följande klassrådsstudie. Att studien till ex-
empel är avgränsad i tid och rum innebär att det i denna studie är 
kontextbundet till ett socialt rum, under en viss tid i veckan.  

Även om fallstudier ses som en väldokumenterad och utbredd 
metod möter den en del kritik. Enligt Denvall riktar den kritiken in 
sig framför allt på två svagheter, vilket även Bell (2000) och Ejve-
gård (2003) lyfter fram,: frågan om validitet och objektiviteten och 
generaliserbarheten och i vilken utsträckning man kan dra slutsat-
ser utifrån ett enskilt fall till andra fall (a.a.:5). Därför, menar 
Denvall, är det viktigt för forskaren att beskriva processen nog-
grant. En sådan noggrannhet kan vara att utnyttja flera olika käl-
lor. På detta sätt ökar också validiteten. ”Genom att ladda en text 
med empiriska exempel, beskrivningar, citat och forskarens egna 
reflektioner höjs läsarens närvaro i det presenterade fallet” (Den-
vall, 2000:5). 

På liknande sätt talar Ejvegård om nödvändigheten av att be-
handla sitt resultat och sina slutsatser med försiktighet. Han menar 
att validiteten först blir trovärdig då man kan jämföra sitt resultat 
med andra forskningsundersökningar.  
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För att uppfylla kravet på noggrannhet har jag lyft fram röster 
från elever, lärare och rektor i min resultatgenomgång. Dessutom 
har jag under hela fältperioden skickat veckoutvärderingar (med e-
post) till klasslärarna som har haft möjlighet att kommentera des-
sa. Detta moment har gett såväl eleverna som lärarna möjligheter 
att påverka de delar som har knutit an till klassrådets utvärderings-
frågor, vilket också anses viktigt i en fallstudie.  

Denvall lyfter också fram hur olika man ser på generaliserbarhe-
ten i fallstudieundersökningar. Han säger att vissa forskare vill att 
man använder flera fall och att man sedan drar generella slutsatser 
utifrån dessa och behandlar materialet mer kvantitativt. Men andra 
menar att man inte alls behöver dra några jämförande studier. Des-
sa företrädare menar att man ”I stället för att söka formulera gene-
raliserande abstraktioner vill man veta vad exemplet berättar om 
världen utanför, vilken är dess innebörd, hur [fallet relaterar] till 
teori och annan kunskap” (Denvall, 2000:6).  

Liksom Denvall kommer jag inte i denna studie att göra några 
generaliserande jämförelser, vilket skulle kunna förstöra ”värdet av 
de egna upptäckterna, deras integritet och kvalitet” (a.a.:6). Den-
vall avslutar med att säga att fallstudier inte är ute efter bredd, sna-
rare djup. Han menar att exemplet ”Nyvångskolan” inte kan över-
föras automatiskt till andra skolor, snarare skall resultatet imple-
menteras så att de nya kunskaperna om den gjorda erfarenheten på 
så sätt bidra till ”en ökad kunskap om det elevdemokratiska arbe-
tets villkor” (a.a.:6). Jacobsson och Meeuwisse (2008) pekar på 
samma sak som Denvall ovan och hävdar att ett fall inte alls behö-
ver jämföras med ett annat.  

I mitt fall har det även skett en överenskommelse att presentera 
data från studien för skolledningen, lärare och för klassens elever. 
När föräldrarna vid föräldramötet frågade var och när de kunde ta 
del av min studie, utlovades att ett exemplar av min licentiatav-
handling skulle finnas på skolan för läsning och eventuella tankar 
och kommentarer för vidare studier. 
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5.3 Urval, avgränsningar och genomförande 
 
5.3.1 Förstudie 
Förstudieperioden pågick under cirka tre månader, hösten 2006. 
Tillträdet till fältet fick jag genom doktorandkollegan Camilla Löf. 
Hennes kontakter med flera skolor i Malmö, gjorde urvalsproces-
sen enkel. Efter en diskussion mellan oss tre doktorander, förutom 
Löf ingick även Kalle Johansson i detta flervetenskapliga forsk-
ningsprojekt, valde vi ut tre grundskolor. Empiri till följande studie 
har således samlats in från tre Malmöskolor. Dessa kom att kallas 
för Duvskolan, Hökskolan och Svanskolan. De tre skolorna är be-
lägna i olika områden där vi föreställde oss att barns livsvillkor 
kunde vara olika. Orsaken till att vi valde flera skolor var inte för 
att jämföra dem, utan för att få en varierad bild av barns vardag i 
olika geografiska områden i Malmö. Ytterligare en förtjänst var att 
vi på så sätt kunde värna barnens och pedagogernas integritet.  

När vi väl hade fått kontakt med ovanstående tre skolor, besökte 
vi dem. Först informerade vi rektorerna om vårt forskningsprojekt, 
och därefter presenterade vi våra respektive inriktningsområden. 
Efter denna presentation diskuterade vi nya tider för att träffa de 
arbetslag som undervisade eleverna inom vår åldersgrupp, vilket 
innebar från förskoleklassen till årskurs 6.  

På två av skolorna presenterade vi oss för större delen av skolans 
lärare. Detta skedde i samband med redan inplanerade lärarmöten. 
Vid den tredje skolan träffade vi enbart de arbetslag som arbetade 
med elever i de årskurser som vår studie fokuserade.  

Jag har mött ett stort antal barn och har ett rikt material att 
hämta exempel ifrån för att beskriva hur mångkontextuell barn-
dom kan se ut i praktiken. Förutom att vi fick väldigt bra kontakt 
med barnen och deras lärare var de vitt skilda aktiviteter, som vi 
under en kort intensiv period följde dessa individer genom, åskåd-
liggörande för hur en mångkontextuell barndom kunde se ut.  

Totalt finns omkring 190 sidor transkriberade fältanteckningar, 
intervjuer, spontana samtal med elever och lärare. Innehållet i des-
sa anteckningar var av varierande art.17 
                                                  
17 Exempel på detta är rastobservationer (oftast utomhus, men kunde även vara inomhus), korridor-
bråk mellan elever och mellan elever och lärare, kompismassage, social emotionell träning (SET), kul 
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Förutom att samla intryck och idéer till min huvudstudie, var jag 
inledningsvis också intresserad av att studera vad som händer med 
elevers verbala oenigheter och hur de förhandlar för att komma 
fram till en gemensam överenskommelse. I detta sammanhang fann 
jag kopplingar till hur vuxnas inträde i oenigheten i några fall kun-
de förvärra elevernas verbala tvist. Detta intresse kom att utvecklas 
småningom till att fokusera villkor för deliberativa samtal i en kon-
text, nämligen klassråd. Därigenom blev jag uppmärksammad på 
både elevernas verbala oenigheter, tvister i olika sakfrågor, för-
handlingar och lusten att ta sig vidare till en gemensam konsensus. 
I detta sociala rum finns både elever och lärare samlade och här 
förväntas enligt styrdokumenten att eleverna både diskuterar, till-
lämpar och utövar demokrati. Denna inriktning var både spännan-
de, svagt dokumenterad i Sverige och ett viktigt område att utfors-
ka mer. 

Här nedan beskriver jag min huvudstudie närmare.  
 
5.3.2 Huvudstudie 
Efter att ha granskat materialet som samlades in under min förstu-
die, utvecklades huvudstudien. Denna undersökning genomfördes 
på en grundskola i Malmö, Duvskolan, mellan oktober 2007 och 
januari 2008. Min empiri består av bland annat 19 klassrådsobser-
vationer, varav sex är inspelade med videokamera (totalt 253 mi-
nuter), i en årskurs 6.18  

Under alla klassrådsobservationer har jag fört anteckningar (to-
talt cirka 37 sidor). Efter åtta klassrådsmöten genomfördes fokus-
gruppsamtal, som dokumenterades med hjälp av en diktafon (cirka 
140 minuter). Därutöver har det genomförts 11 skriftliga veckout-
värderingar, protokolläsning (av läsåret 2006/2007 och 2007/ 
2008) i syfte att förstå vad som intresserar eleverna och vad som 
tas upp under klassråden. Det mesta av materialinsamlingen sked-
                                                                                                          
med cirkus, matsalsinteraktion, elevens val, biblioteksobservationer, idrottslektioner, utflykter, sam-
lingar, mellanmål på fritidshem (för F-3) och hemvist (för år 4-6), lovverksamhet, Nobelmiddag och 
spökrundor. I syfte att komplettera klassrådsmötena kommer valda delar av nämnt material att 
redovisas i kapitel sex och sju. 
18 Förstudien påbörjades 2007, då gick eleverna i årskurs 5. 
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de under hösten 2007. Skolklassen i undersökningen bestod av 2519 
elever och två lärare.  

De båda klasslärarna, Stina och Anna, samt rektorn på skolan, 
Erika, har intervjuats vid ett tillfälle. Skälet att utnyttja flera olika 
datainsamlingsmetoder har varit att få en så fördjupad och varie-
rad bild som möjligt samt att öka förståelsen av klassråd, dess 
form, innehåll, villkor och vilka möjligheter och hinder för delibe-
rativa samtal det finns.  

Det hölls ett föräldramöte tidigt under hösten 2007. Där presen-
terade jag mig själv och mitt forskningsområde. Då ställdes frågan 
om föräldrarna ville ge sin tillåtelse till videodokumentation.20 Näs-
tan alla föräldrar som var med på föräldramötet gav sin tillåtelse 
att videodokumentera deras barn under klassråden (17 av 23 för-
äldrar). Däremot tog det lång tid att få besked av övriga föräldra-
par som inte var på föräldramötet. Eftersom det tog tid att få deras 
bekräftelser, hann jag inte spela in alla klassråd. Däremot har 
samtliga dokumenterats med hjälp av fältanteckningar.  

Eleverna hade tidigare fått information om min forskning och 
fått ta ställning till om de ville delta i videoinspelningar.   
 
 
5.4 Metodtriangulering 
Här nedan beskriver jag mer ingående de sex metoder som har an-
vänts i studien både för att öka reliabiliteten i studien och för att få 
en så nyanserad bild som möjligt av det problemområde som har 
behandlats. 

 
5.4.1 Att dokumentera med videokamera 
Heikkilä och Sahlström (2003) diskuterar videokamerans metodis-
ka användbarhet under fältarbetet. Deras studie tar upp etnogra-
fiska aspekter på barns interaktion som konstituerat.  Om man vill 
förstå forskning om barns perspektiv, menar författarna att man 
även måste förstå de handlingar som formar denna forskning. ”På 
samma sätt som barnens vardag i förskola och skola är en del av 
                                                  
19 I slutet av undersökningen inbegreps 23 elever. 
20 I bilaga 1 kan man ta del av det dokument som föräldrarna fick under föräldramötet angående ett 
godkännande av videodokumentationen. 
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vad som skapar deras liv, så är inspelningsarbetet en del av det som 
gör forskning” (a.a.:24) 

Huvudfrågan de ställer är hur man arbetar med kameran i fält-
arbete och vilken inverkan det fått på de analytiska slutsatserna. 
Sammanlagt har de båda forskarna granskat tretton avhandlingar 
med videoinspelningar från åren 1993-2002. I fyra av de tretton 
avhandlingarna har Heikkilä och Sahlström funnit att videoinspel-
ningarnas upplägg och genomförande på fältet inte förklarats 
nämnvärt.  

Studier som tar upp videoinspelningen i begränsad omfattning 
har Heikkilä och Sahlström bedömt finns i fem fall. Resterande 
fyra avhandlingar har tagit upp videodokumentationen utförligt. 
Det konkreta arbetet med videoinspelningar, där man beskriver 
hur man har gått tillväga, är alltså litet. En möjlig orsak till detta 
kan vara ”att flera av de aktuella avhandlingarna gått i bräschen 
när det gällt att introducera en ny metod eller teknik, både natio-
nellt och i Norden, men också vid de egna institutionerna” (Heik-
kilä & Sahlström, 2003:30). Den som ansetts dokumentera video-
användandet allra tydligast i deras studie är Anna Sparrman.21  

I föreliggande studie fördes en diskussion med klasslärarna var i 
klassrummet videokameran skulle placeras. Eftersom det fanns ele-
ver som inte fick videofilmas, bestämdes att det vore bäst om ka-
meran fanns längst bak i rummet. Jag valde att placera den till hö-
ger bakom eleverna. Valet mellan att placera kameran på stativ 
eller att hålla den i handen resulterade i det förstnämnda.  

Vid två tillfällen, för att undvika (och skydda) de elever som inte 
fick videofilmas, höll jag videokameran i handen. Eftersom jag då 
rörde mig i klassrummet, upplevde jag att dessa elever både blev 
mer oroliga och medvetna om kameran. Detta gav upphov till fniss 
och ”titt bakom axeln”. Vid dessa tillfällen, märkte jag att eleverna 
höll mer koll såväl på mig som på kameran. När kameran däremot 
fästes på ett stativ bakom dem upplevde jag att eleverna slappnade 
av och snabbt ”glömde” bort kameran. Få tittade då efter mig eller 
kameran.  
                                                  
21 Som har skrivit om Visuell kultur i barns vardagsliv: Bilder, medier och praktiker. Sparrman foku-
serar i sin avhandling på barns vardagsliv på ett fritidshem. Hon studerar användningen av deras 
visuella kulturer. Se mer Heikkilä och Sahlström (2003:27-28). 
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Denna uppmärksamhet när man använder handburen kamera 
diskuterar även Heikkilä och Sahlström (2003) i sin studie. Deras 
resultat påminner om mina egna iakttagelser. Det bör dock nämnas 
att det fanns tillfällen då de elever som inte fick synas i bild ändå 
råkat komma med. Orsaken till detta har varit att eleverna inte 
alltid suttit på sina vanliga platser. Även om dessa elever vanligtvis 
satt längst från videokamerans blickomfång, syns de under några 
få sekunder. Oftast ser man då deras ryggar eller så har de dragit 
sina munkjackor över huvudet. Av forskningsetiska skäl och för att 
inte bryta mitt avtal med dessa elever (och föräldrar) har dessa se-
kvenser klipps bort från det insamlade materialet. Detta har också 
varit ett skäl till att jag valde bort att filma eleverna framifrån al-
ternativt med två kameror riggade i rummet. Givetvis hade man 
kunnat se mer med hjälp av två kameror (uppriggade). Ett annat 
scenario som kunde ha utvecklas med två kameror i klassrummet 
är att eleverna känt sig mer ”iakttagna” och inte klarat av att agera 
naturligt och avslappnat, vilket jag menar har skett nu.  

Ibland kan man se på det inspelade materialet att vissa elever 
sneglar mot kameran, utan någon särskild orsak, kanske mest för 
att försäkra sig om att de inte syns. Jag har även kunnat konstatera 
att man tittar mot kameran när man har fått ta emot en sarkastisk 
eller ironisk kommentar av någon klasskompis.  

Att kameran inte alltid visar vem som talar, gör inte inspelning-
arna otydliga, då man ofta kan urskilja vad som sägs ändå. Detta 
är för studiens syfte viktigast. De sekvenser som jag valt ut, har 
oftast en visuell anknytning, då eleverna sällan sitter och tittar rakt 
fram. De vänder sig snarare mot den person de talar med, vilket 
också har förenklat ljudupptaget. 

Av sekretess- och anonymitetsskäl har endast jag själv sett och 
granskat det videodokumenterade materialet.22 En av mina två 
handledare har även sett ett kort avsnitt från ett inspelat klassråd.  
 
5.4.2 Fokusgrupper 
Enligt Wibeck (2000:26) kan en fokusgrupp betraktas som ett va-
rierande strukturerat gruppsamtal. ”Detta samtal kan omtalas i 
                                                  
22 Vilket också har varit överenskommet mellan lärarna, föräldrarna, eleverna i klassen och mig själv. 
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termer av gruppdiskussion”. Men den kan även fungera som ett 
ostrukturerat samtal, vilket innebär att samtalsledaren är inblan-
dad i mycket liten omfattning. Dock är samtalet fortfarande ett 
konstruerat sådant (a.a.). Vidare kan man säga att en fokusgrupp 
är en typ av gruppintervjuer. Däremot är inte alla gruppdiskussio-
ner fokusgrupper. Wibeck menar att man skall hålla denna distink-
tion, då hon menar att det annars snabbt kan leda till att man får 
en metod som kan betraktas som ”ett slags universalmedel” som 
fungerar överallt på samma sätt.  
 

Metoden kan dels användas för att studera innehåll; det vill 

säga gruppmedlemmarnas åsikter, attityder, tankar, uppfatt-

ningar, argumentationer etc, dels för att studera själva interak-
tionen (Wibeck, 2000:20). 

 

Med några få skillnader, påminner processen i en fokusgrupp om 
en kvalitativ gruppintervju. Ledaren som håller i en fokusgrupp 
benämns samtalsledare eller processhållare, som till sin form liknar 
en moderator (Halkier, 2003, kapitel 3). Moderatorns roll är att 
möjliggöra interaktionen och samspelet mellan eleverna och inte på 
något sätt försöka kontrollera den. Som jag uppfattar det är syftet 
med en vanlig gruppintervju liknande. Kanske kan det mer förkla-
ras att en gruppintervju oftast utgår ifrån en intervjuguide, medan 
när man har fokusgrupper har man några teman som deltagarna 
diskuterar. Skillnaderna för mig suddas dock mer ut (se Kvale, 
1997; Wibeck, 2000). 

Jag var intresserad av elevernas tankar och direkta erfarenheter 
av klassråd: dess form, innehåll, beslut och vad som eventuellt inte 
hann behandlas, samt deras egna roller i klassrådet. Jag var även 
intresserad av hur eleverna förstod och uppfattade beslutsprocessen 
i ett ärende som tagits upp i klassrådet (se till exempel Vecko-
utvärderingar, nedan). Ibland var jag tvungen att ställa följdfrågor 
(se bilaga 2). Den hjälpmodell som jag använde då kallas för 
”probing” eller ”promting”, som kommer från engelskan (Halkier, 
2003). Probing har att göra med processen i intervjun som i sin tur 
handlar om att få samtalet att flyta – där jag som moderator kan 
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ge bekräftelse till eleverna genom gester, nickningar och liknande. I 
promting använder man följdfrågor.  

Efter klassrådet hade eleverna lunchrast. När de sedan skulle in 
på lektion, kom de som skulle till foksugruppen istället direkt till 
mig. Jag fick tillgång till ett närliggande grupprum, inte långt från 
elevernas klassrum. Tiden kunde variera – allt mellan 14-19 minu-
ter; vilket kändes som en tillräckligt lång tid. Klasslärarna, 
tillsammans med eleverna, skrev en lista i vilken ordning eleverna 
skulle delta i fokusgrupperna. Antalet elever i varje grupp var tre, 
fyra stycken. När jag presenterat syftet med fokusgrupperna (se 
bilaga 2), för eleverna, blev gensvaret positivt. Alla ville vara med. 
För att tillmötesgå deras intresse fick de, så långt det var möjligt, 
delta vid två tillfällen. Vid slutet av min fältperiod kunde jag kon-
statera att nästan alla elever varit med två gånger vardera.   
 
5.4.3 Veckoutvärderingar 
Varje vecka, i regel dagen efter att jag hade deltagit i klassrådet, 
skickade jag frågor med e-post till lärarna. Frågorna besvarades 
individuellt och skriftligt under veckoutvärderingen. Frågorna som 
fokuserades under utvärderingarna handlade om: 
 
 elevernas utsagor och upplevelser av ordföranderollen,  
 elevernas frågor om inflytande och deltagande, 
 elevernas eget agerande under klassråd, 
 att eleverna har fått ta ställning till en situation i form av en 

påhittad berättelse,  
 att eleverna har fått illustrera och beskriva sina tankar om 

beslutsprocesser utifrån en aktuell diskussion i klassrådet. 
 
Syftet med frågorna var att ge alla elever en röst, framför allt de 
elever som sällan yttrade sig i sina klassråd. 

Elva veckoutvärderingar genomfördes. Till dessa hade jag 
konstruerat ett frågeformulär (se bilaga 3-5), som användes till de 
tre första utvärderingarna. Därefter förändrades frågeformuläret 
på elevernas initiativ, eftersom de upplevde frågorna som tjatiga 
och svåra. Eleverna föreslog att utvärderingen istället skulle 
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innehålla färre frågor och att frågorna skulle ändras mellan ut-
värderingarna. 
 
5.4.4 Om beslutsprocessen – att rita en teckning 
En viktig del i den deliberativa demokratin är att deltagarna har 
någorlunda samma förståelse av diskussionens konsekvenser. Här i 
denna undersökning kan det konkret liknas vid att eleverna förstår 
och har kunskap om vad de kan påverka och vad som eventuellt är 
utanför deras påverkansmöjligheter.  

Under min förstudie hösten 2006, upplevde jag att eleverna i 
klassen önskade gungor till sin utegård, den så kallade ”mellangår-
den”. Mellangården används av elever som går i årskurserna 4-6. 
Förutom en liten gräskulle mitt på mellangården, finns en asfalte-
rad basketplan och några bänkar som barnen kan sitta på. Ett 
stycke därifrån finns en större gräsmatta, där många barn brukar 
leka, spela fotboll och så vidare. 

När jag i maj 2007 återkom till Duvskolan, märkte jag att frå-
gan om gungorna fortfarande var aktuell. Vid ett tillfälle fick jag 
höra att deras önskemål hade diskuterats med skolans rektor. För 
att både utöka min egen förståelse av elevernas faktiska kunskaper 
av en beslutsprocess och vad de själva förstod, bad jag dem därför 
vid en veckoutvärdering att rita en teckning av en fiktiv berättelse, 
som dock utgick ifrån elevernas egna diskussioner i flera klassråd.  

Syftet med nedanstående frågeställning är att försöka förstå vil-
ken föreställning och förståelse eleverna har för en påverkans- och 
beslutsprocess: 

 

Föreställ dig att du vill att skolan ska köpa in några gungor till 

er skolgård. Försök att beskriva och rita hur du tror att idén 

skulle ”vandra” innan gungorna till slut hamnade på er skol-

gård. 

 
 
5.4.5 Klassrådsprotokoll 
Varje klassråd inleds med att föregående klassrådssekreterare läser 
upp protokollet från den gångna veckan. Syftet är att ge elever en 
chans att korrigera en utsaga eller att följa upp diffusa och oavslu-
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tade diskussioner. Medan sekreteraren läser upp protokollet, skri-
ver ordföranden upp veckans punkter på tavlan.  

De mest återkommande punkterna har att göra med att klassre-
presentanterna redogör för vad som har diskuterats i de respektive 
råden. Därutöver brukar diskussionerna handla om: utflykter, id-
rotten, byta platser, uppförande/ordning, fotbollsärenden och skol-
gården. 

Under det första klassrådet bestämdes turordningen på ordfö-
rande- och sekreterarrollerna. Klasslärarna förklarade att eleverna 
var ordförande och sekreterare två gånger per läsår. Dock påtalade 
de tydligt att inga elever var tvingade att vara sekreterare eller ord-
förande. Detta var frivilliga uppdrag.  

Ungefär 50 minuter, en dag i veckan, var avsatt för klassråd.  
 
5.4.6 Intervjuer 
Min förståelse av klassrådet och dess funktion förändrades ju läng-
re tid jag var på fältet och för varje samtal jag hade med lärare, 
elever och föräldrar. Jag har med tiden lärt mig förstå innebörden 
av tålamod.  

För att få människor att öppna sig måste det finnas ett förtroen-
defullt samarbete mellan intervjuaren och den intervjuade, därför 
har både Kvale (1997) och Thagaard (2007) varit viktiga källor för 
att utveckla kunskaper om samtal och intervju. ”Tekniskt sett är 
den kvalitativa forskningsintervjun halvstrukturerad, det vill säga 
varken ett öppet samtal eller ett strängt strukturerat frågeformu-
lär” (Kvale, 1997:32).  

Vid intervjuerna med lärarna (en åt gången) använde jag mig av 
frågor som kunde utgöra underlag för analys av villkor för delibe-
rativa samtal. Nedanstående fyra teman har använts vid intervju-
erna: 
 
 Syfte och mål med klassråd 
 Klasslärarnas funderingar kring innehåll och form av klass-

rådsverksamheten 
 Finns det några medvetna strategier för klassrådet 
 Policybestämmelserna kring klassråd – vad lärarna känner till 
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Intervjun liknade mer ett öppet samtal. Deras svar följdes upp med 
följdfrågor. Om man vill fånga intervjuarens föreställningsvärld, är 
en öppen intervjuform att föredra (Kvale, 1997). 

Både Kvale och Thagaard diskuterar maktsymmetri i en intervju, 
där forskaren i huvudsak är mottagare och informanten visar vilja 
till öppenhet (jmf Bergman, 2007:81). Den kvalitativa forsknings-
intervjun kan betraktas som ett samtal mellan forskaren och in-
formanten, som styrs av teman som forskaren vill få tag i och få 
information om (Kvale, 1997; Thagaard, 2007).  

Samtliga intervjuer spelades in på diktafon. Intervjuerna med lä-
rarna genomfördes i grupprum, medan rektorns intervju gjordes i 
hennes arbetsrum (se bilaga 7). Endast de delar av intervjun som är 
relevanta för studiens syfte och frågeställningar kommer att redovi-
sas. 
 
 
5.5 Former för klassråd i den undersökta klassen 
Under det första klassrådet i augusti 2007 bestämde eleverna vilka 
regler som skulle gälla när de hade klassråd. Eleverna, som satt i 
grupper om fyra, fick med sina bänkgrannar skriva ner vad som 
var viktigt för dem. De mest nämnda reglerna som grupperna pre-
senterade var:  
 
 Alla skall lyssna på den som talar. 
 Man skall respektera varandras olika värderingar och åsikter. 
 Om någon har något att säga, skall man räcka upp handen för 

att få ordet. 
 Man skall sitta stilla och vara tyst när andra pratar. 
 Man ska uppföra sig bra. 
 
Dessa punkter var alla överens om. Eleverna och lärarna kom även 
överens om att de elever som pratar rakt ut i luften skulle straffas 
med ”rött kort”. Det var ordförandens uppgift att skriva upp de 
kamrater som pratade rakt ut i luften. När man hade blivit upp-
skriven på tavlan tre gånger under samma klassråd, fick man det 
röda kortet. Straffet innebar att de uppskrivna eleverna inte fick 
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vara med under nästa veckas klassråd. Han eller hon fick istället 
arbeta med något annat i ett närliggande klassrum.  

Systemet med det röda kortet initierades av eleverna själva. Re-
spekten för varandras åsikter, att få tala i tur och ordning och att 
inte bli avbruten i tid och otid, har varit avgörande när de bestäm-
de sig för ett ”straffsystem”. Effekterna av straffet har nästan varit 
omedelbara. Enligt klasslärarna har konsekvenserna av att inte få 
vara med i nästkommande klassråd, resulterat i att det röda kortet 
har blivit framgångsrikt framför allt utifrån respekten för andra 
talare. Dock har inte detta helt och fullt inneburit att det har slutat 
användas. (vi kommer att se exempel på detta under kapitel sex 
och sju). När det har uppstått behov, har eleverna återvänt till det 
röda kortet igen.  

Under det första klassrådet fick eleverna också välja om de ville 
representera klassen i de olika råden såsom elevråd, matråd, café-
råd och miljöråd. Om det blev fler än två på varje post, skrev man 
upp deras namn på tavlan. En elev fick sedan gå ut från klassrum-
met. När han/hon kom in igen hade klassen kommit överens om 
”siffror” som symboliserade namnen på tavlan. Han/hon fick se-
dan säga två siffror mellan 1-10 (beroende på antalet anmälda ele-
ver). De klasskamrater som var närmast de nämnda siffrorna fick 
sedan representera klassen i respektive råd. Detta var en känd be-
slutsform för eleverna och kan tolkas som ett slags lottning.  

Var tredje vecka går två klassrepresentanter och träffar andra 
elevrepresentanter i andra råd, som elevråd, caféråd, matråd och 
miljöråd. Syftet med dessa träffar är att diskutera och besluta kring 
frågor som har att göra med den inre och yttre skolmiljön, under-
visningsfrågor, utflykter, större elevaktioner – som upprop mot 
bilkörning utanför skolan. Vidare diskuteras under dessa rådsmö-
ten bespisningsregler, kamratskap och fritidsrelaterade frågor. 

 
 

5.6 Datainsamling  
Min undersökning har genomförts i ett klassrum. Det kan 
betecknas som en autentisk miljö, vilket innebär att både elever 
och lärare befinner sig på en plats som för dem är naturlig och 
vardaglig.  
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Henriksson och Månsson (1996:11-51) skriver att det inom det 
kvalitativa forskningsarbetet finns fördelar med att ha egna 
erfarenheter av det studerade området. De säger att vid sådana 
tillfällen är forskaren redan en insider och behöver inte bli det 
(a.a.:28). När man har god kännedom och kunskaper om miljön 
som ligger till grund för ens studie, menar Bergman (2007) att man 
inte på samma sätt behöver känna kravet av att vistas i kontexten 
under ”lång tid”, vilket hon menar är en av etnografins hörnstenar 
(jmf Alvesson & Sköldberg, 1994; Kullberg, 2004). Bergman har i 
sin klassrumsforskning vistats i klassrumskontexter under en 
längre period.  

Jag har vid några tillfällen fått förtydliga att jag i min forskarroll 
inte i första hand skall ses som en person i ett lärarlag, en som man 
kan få tips och idéer av. Detta har varit svårt. Liljestrand (2002) 
kommenterar denna problematik så här:  
 

Att visa intresse för vad lärarna säger när de kommenterar ele-

vernas deltagande utan att själva vara alltför aktiv – framför allt 

inte på ett värderande sätt – innebär ofta en balansgång mellan 

närhet och distans under fältarbetet (Liljestrand, 2002:54).  

  
Samtidigt är det viktigt att inte distansen upplevs som kylig eller att 
närheten påverkar lärarna åt något håll. Att visa en alltför stor di-
stans, kan också ”innebära en ännu större (troligtvis negativ) upp-
märksamhet på min närvaro än om jag visat intresse för vad de 
[lärarna] säger till exempel om vissa elever” (a.a.:54). 

När jag inledde min fältstudieperiod i klassen upplyste jag både 
elever och lärare att de gärna fick ställa frågor till mig, vilket sked-
de någon enstaka gång, men att jag själv inte avsåg att inleda några 
diskussioner. Ibland vände sig eleverna om för att ”kolla” att jag 
hängde med vid ett skämt och ironiskt inpass. För att inte verka 
som en alltför konstig figur längst ner i rummet, har jag ibland av-
siktligt bett om förtydliganden i vissa diskussioner.  

Repstad (1999) har i sin bok Närhet och distans skrivit en hel 
del kring nämnd problematik. Han säger att ”Den metodiska 
kärnpunkten här är att en total passivitet från observatörens sida 
kan skapa osäkerhet och möjligen aggression hos aktörerna” 
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(a.a.:39). Orsaken är att aktörerna ”upplever en obalans i relatio-
nen mellan forskare och aktörer, om det bara är de som ska lämna 
ut sig” (a.a.:39). Vidare är det viktigt att förstå att det aldrig hand-
lar om att bara vara forskare i relation till forskningsobjektet, utan 
att det även handlar om att vara en människa som är i en relation 
med studieobjekten. Repstad säger att det inte enbart handlar om 
olika roller, utan att det också handlar om sammanhang. Det 
handlar också om att vara sig själv, så långt det går. Detta ger 
trygghet och skapar förtroende (jmf Dahlgren, 1996:79-99; Svens-
son & Starrin, 1996:27-35). 

Bergman (2007:79-80) har valt att kalla samtal som sker utanför 
den direkta undersökningsmiljön för ”informella samtal”. Dessa 
samtal kunde äga rum i korridorerna, personalrummen och på 
skolgården. Öppenhet och en personlig prägel har kännetecknat 
dessa samtal. Jag har själv också utsatts för sådana spontana och 
informella, off-the-record, samtal. På liknande sätt har även jag i 
någon mån fungerat som en samtalspart när klasslärarna har upp-
levt svårigheter. Även om jag själv inte riktigt känner igen mig i 
bilden som Bergman beskriver, har jag (dock sparsamt) bekräftat 
lärarna, men samtidigt varit noggrann med att undvika värdering-
ar.  

Det har känts som en fördel att sitta längst bak i klassrummet, 
då många har haft ryggen mot mig och oftast inte tänkt på att jag 
suttit där. Jag har inte upplevt att eleverna eller lärarna störts av 
min närvaro. 
 

 

5.7 Bearbetning och transkription av datamaterial 
 
5.7.1 Klassråd 
För att få klarhet i vad som diskuterades och vilka frågor som be-
handlades i klassråden, fick jag titta igenom dokumentationen från 
alla klassråd ett antal gånger. Därefter tolkades texterna utifrån 
mina teoretiska utgångspunkter i vad som verkade vara villkor och 
dilemman ur ett deliberativt samtalsperspektiv och som kunde dri-
va studien framåt (Lundberg, 2008). Det var ingen lätt uppgift att 
välja vilka delar av det inspelade materialet som skulle transkribe-
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ras och redovisas. Den här processen var långsam och tidskrävande 
och inleddes med att skapa citatkataloger och meningskoncentrat 
för att därigenom få en överblick av materialet.  

Så småningom kunde det urskiljas två, av flera intressanta, se-
kvenser att transkribera. Båda har relevans för studiens syfte och 
frågeställningar. Vad jag letade efter var situationer som kunde 
beskrivas utifrån villkor och dilemma kopplat till vad enligt Eng-
lund (2007) karakteriserar deliberativa samtal.  

Transkriptioner av samtal är en viktig utgångspunkt för analy-
sen. I likhet med fler andra forskare är inte mina samtal så finmas-
kiga som de transkriptioner som används i samtalsanalysen (jmf 
Bergman, 2007; Hansson, 2008; Liljestrand, 2002; Lundberg, 
2008). Att fintranskribera alla inspelaningar lika noggrant skulle 
bli en mycket krävande process. Detta menar Liljestrand (2002:60) 
är inte heller ”nödvändigt för att få en tillräcklig kunskap om den 
sociala interaktionen under diskussionerna”. Med detta kan mina 
transkriptioner karakteriseras som grovmaskiga transkriptioner.   

För att kunna referera till yttrandet som ett inlägg i samtalet, 
oavsett yttrandets status i samtalsturen, har individernas yttranden 
numrerats. Transkriptionerna skall upplevas som lättlästa, men 
utan att för den skull tappa alltför mycket av samtalsflödet. För att 
inte gå miste om dess talspråkliga karaktär, har jag försökt återge 
dem så noggrant som möjligt (jmf Adelswärd, 1992:127-149; 
Evaldsson, 2001:74-90, 2009; 137-156; Hansson, 2008; kapitel 3; 
Ivarsson, 2001:53-73; Norrby; 2004, del II). Till detta har jag ska-
pat transkriptionssymboler (se sidan 141). Förhoppningen är att de 
valda videoinspelade sekvenserna, efter genomgången analys, ger 
oss en förståelse för några villkor respektive dilemman aktörerna i 
klassen ställs inför i klassråd. Jag har även upplevt arbetet med 
samtalstranskriptionerna berikande eftersom de under analysfasen 
varit föremål för upprepade förändringar.  

Den första sekvensen benämns Basketkorgarna och den andra 
Inför föräldramötet. Båda innehåller dilemman och villkor för de-
liberativa samtal i klassråd mellan klassens elever samt elever och 
lärare. I respektive sekvens analyseras sedan två dilemman.  
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5.7.2 Fokusgrupper, protokollanalyser, veckoutvärderingar 
och intervjuer 

På liknande sätt har transkriptionen av fokusgrupperna gått till. 
Till skillnad från klassrådsinspelningarna, som utgör den huvud-
sakliga analysen i kapitel sju, har transkriberingen av fokusgrup-
perna kombinerats med både protokollanalyser och veckoutvärde-
ringar. Härutöver har intervjuerna med klasslärarna och rektorn 
på skolan transkriberats på liknande sätt som övrigt datamaterial, 
se kapitel sex.  

Jag började med att lyssna igenom alla samtal i fokusgrupperna 
för att finna mönster och eventuella teman i elevernas diskussioner. 
De diskussioner som jag har bedömt vara av speciellt intresse har 
jag sedan transkriberat. Här har jag valt ut citat som varit intres-
santa för studien och gjort meningskoncentrat för att förkorta ele-
vernas diskussioner och tolka innebörder utifrån elevernas och lä-
rarnas egna ord. Jag menar att detta förde mig närmare vad som 
sades i klassrådet mellan elever och lärare samt ökade min upp-
märksamhet på materialet.  

Utöver detta har jag gått igenom all protokollskrivning från 
klassråden under de senaste två åren i klassen. Syftet var att kunna 
urskilja eventuella återkommande teman. För att öka förståelsen 
för vilka frågor som under det senaste året tagits i anspråk i klass-
rådet, sammanställde jag alla veckoutvärderingar under den här 
tidsperioden. 

Urvalet har gjorts med tanke på studiens syfte och frågeställ-
ningar och för att belysa mitt empiriska material. Det videoinspe-
lade materialet har varit omfattande och kommer inte i detalj att 
återges här, men det utgör en grund för förståelsen för studien och 
för min slutdiskussion. 

 
 
5.8 Etiska överväganden i studien 
Vetenskapsrådet har några viktiga riktlinjer för vad som kan be-
traktas som god forskningssed. Bland annat måste alla forsknings-
resultat redovisas öppet så att andra forskare kan kontrollera och 
upprepa forskningen. Först då kan forskningen betraktas som ve-
tenskapligt godtagen (www.vr.se). 
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De forskningsetiska principerna har även som syfte att vägleda 
forskaren vid planeringen av ett projekt (VR Forskningsetiska 
principer, 2002). Fyra allmänna huvudkrav på forskning har utar-
betats inom ämnesområdet humaniora och samhällsvetenskap: in-
formations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. 
Med dessa krav kan specifika regler och rekommendationer sam-
mankopplas (a.a.:6-15). På liknande sätt har författarna till Veten-
skapsrådets skrift Vad är god forskningssed? (Gustafsson, Herme-
rén & Petersson, 2005:9) lyft fram fem nyckelbegrepp som särskilt 
viktiga för vad en god forskningssed inkluderar: ”Ärlighet, Öppen-
het, Ordningsamhet, Hänsynsfullhet och Oväld.” Som forskare har 
man ett stort ansvar att förse samhället med nya kunskaper där 
man har gjort sitt yttersta för att få fram hållbara och väsentliga 
resultat. Att hederligt och ärligt lägga fram mitt insamlade material 
har därför varit två självklara nyckelord i denna studie. 

I föreliggande studie är det av största vikt att ta hänsyn till stu-
diesubjekten: elever och lärare. Framför allt är det nödvändigt att 
respektera de elever och föräldrar som inte gett sitt samtycke att 
dokumenteras med videokamera. Kvale (1997) säger att det är vik-
tigt att informera de involverade parterna i undersökningen om 
studiens syfte, hur man tänker lägga upp fältstudierna, att man inte 
kommer att nämna någon vid namn eller ens var man har genom-
fört sin studie. Kvale kallar detta för ”informerat samtycke”, vilket 
innebär att man skall informera eleverna, lärarna, föräldrarna och 
skolan att de har rätt att dra sig ur studien när som helst. Eleverna 
och lärarna vet också att de inte behöver svara på eventuella frågor 
som de upplever som för närgångna, oklara eller bara ”konstiga”.  
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6 VILLKOR FÖR KLASSRÅD ENLIGT 
AKTÖRERNA 

Härnäst följer ett resultatkapitel som syftar till att besvara två av 
studiens frågeställningar: Hur uttrycker elever, lärare och skolleda-
re villkor som behöver uppfyllas för att klassrådet skall fungera 
som ett demokratiskt rum? Detta görs genom att presentera för 
studien relevanta moment från veckoutvärderingarna, fokusgrup-
perna och fältobservationer av klassrådet. Frågan om vilken förstå-
else eleverna har för skolans beslutsprocesser besvaras genom att 
jag redovisar och analysera elevernas teckningar av en beslutspro-
cess.  

För att hantera mängden data, har en uppdelning gjorts av det 
empiriska materialet. Detta innebär att kapitlet delas in i två av-
snitt. I den första fokuseras elevernas röster och i den andra sam-
manfattas intervjuerna med Anna, Stina och Erika (rektorn).  

Här nedan inleder jag med att presentera hur eleverna iscensätter 
det sociala demokratiska rummet. Detta har gjorts utifrån de frå-
gor jag bad eleverna svara på i veckoutvärderingarna och de samtal 
som eleverna hade i fokusgrupperna (se bilaga 2 till 5). Dessa be-
handlas utifrån nedanstående tre frågor: 
 
 Vad är ett bra klassråd? 
 Hur uppfattar eleverna ordföranderollen? 
 Vilken förståelse har eleverna för en beslutsprocess? 
 
Därefter presenteras lärarnas uttalanden om intentionerna med 
klassråd utifrån nedanstående fyra teman (se bilaga 6): 
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 Syfte och mål 
 Innehåll och form 
 Medvetna strategier och processtankar 
 Policybestämmelserna 
 
Här presenteras även intervjun med rektorn. Till denna intervju 
praktiserades öppna och uppfångande frågor, även om jag hade en 
frågeguide med mig (se bilaga sju).  
Analysen visar villkor för och dilemman med att klassrådet skall:  
 
 Fungera demokratiskt  
 Fungera formellt  
 Fungera som en del av en större beslutsprocess 

 
 
6.1 Vad är ett bra klassråd? 
I anslutning till varje veckas utvärderingar har eleverna fått svara 
(skriftligt) på frågor som har att göra med vad som diskuterades i 
klassrådet. Syftet har varit att lyfta fram elevernas egna utsagor 
och tankar.  

Här nedan redogörs för elevernas syn på vad som karakteriserar 
ett bra respektive ett dåligt klassråd.  
 

Ett bra klassråd är då alla sköter sig och hänger med i allt (Ab-

raham). 

 

Det är när alla sitter och lyssnar och är uppmärksamma (Jon). 

 

Alla sitter tysta, är lugna och räcker upp handen (Mari). 

 

Vid ett dåligt klassråd pratar all rakt ut, ingen lyssnar på någon 

och vi får inte avsluta och lärarna säger att vi får fortsätta prata 

om detta nästa vecka (Serena).  

 
Föreställningen om vad som kännetecknar ett bra respektive ett 
dåligt klassråd verkar i stora drag handla om disciplinerande 
aspekter, som att vara tyst, sitta stilla, räcka upp handen, vänta på 
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sin tur och visa respekt för sina klasskamrater. Detta överens-
stämmer med de regler som de själva har skapat.  

Shiri förklarar ett bra genomfört klassråd så här:  
 

Ett klassråd är bra för många saker. När man vill bestämma sa-

ker och när man vill föreslå om man vill ha något nytt till sko-

lan. Alla skolor måste också ha klassråd, för att det är viktigt 

för skolan.  

 
Genom att föreslå ärenden till klassrådet anger Shiri att hon är 
medveten om att formen för klassråd fungerar som ett villkor för 
att frågor skall kunna tas upp på ett demokratiskt sätt. Shiri har 
inte bara förstått att alla skolor i Sverige måste ha klassråd, hon 
har även uppfattat att klassrådet är en viktig arena för elevernas 
medbestämmanderätt på sin skola. 

Rebecca, en annan flicka, säger att ett bra klassråd karakterise-
ras av att “alla lyssnar på varandra och kommer med olika för-
slag”. Det är alltså viktigt för Rebecca att kamraterna kommer 
med förslag på diskussionspunkter och att man visar varandra 
hänsyn och tolerans.  

En pojke, Edo, säger att klassråd är bra när man hinner gå ige-
nom alla punkterna på dagordningen och ”att alla lyssnar och re-
spekterar” de som talar. Edo menar också att allas diskussions-
punkter skall ges tid att bearbetas under klassråden. I mina fältan-
teckningar kan jag bekräfta Edos erfarenheter av att många diskus-
sionspunkter får ajourneras till nästkommande klassråd.  

Andra frågor som jag bett eleverna reflektera över har handlat 
om elevinflytande, deltagande i klassrådet, vilka frågor som ofta 
återkommer, vem som ofta hörs (pratar). De har även fått ge syn-
punkter på uppdiktade dilemman (se bilaga 3, 4, 5).  

Ovanstående illustrerar villkor för att klassrådet skall fungera 
demokratiskt. Som framgår av redovisningen är detta förknippat 
med vissa dilemman. Dilemman förstås här som en målkonflikt 
mellan olika önskvärda handlingar, i det här fallet att målet med 
allas deltagande kommer i konflikt med att klassrådet skall vara en 
störningsfri zon. I det följande belyses klassrådets formella villkor 
och de dilemman som uppstår ur dessa villkor. 
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Här nedan redogörs för elevernas utsagor i rollen som ordföran-
de. 
 
 
6.2 Hur uppfattar eleverna ordföranderollen? 
Detta avsnitt kopplas till det som kan tänkas vara ett dilemma för 
den formella och informella ordningen i den undersökta klassens 
klassrådsmöten. En förskjutning av maktperspektiv mellan elever 
och lärare har synliggjorts i mitt insamlade material. Här fångas 
detta upp. 

I mina fältanteckningar kan jag läsa följande: 
 

På tavlan skymtas ett gult fasttejpat A4 papper. Där står nam-

nen på samtliga elever i klassen. Efter varje namn står ett datum 

då man skall vara ordförande eller sekreterare. Både Anna och 

Stina (de båda lärarna) anser att ordförande- och sekreterarrol-

len är viktiga träningsprocesser för eleverna när de skall få in-

syn i den demokratiska inre skolstrukturen (våren 2007).  

 
Eleverna själva ger uttryck för att ordföranderollen är både be-

tydelsefull och rolig. Den upplevs som spännande och utmanande 
för de allra flesta elever i klassen. Detta kan närmare åskådliggöras 
med nedanstående observation (våren 2007).  
 

Eftersom eleven som egentligen skulle ha varit ordförande den 

aktuella dagen var sjuk, frågar Stina om det finns någon annan 

som kan ”hoppa in” som ordförande. Det tar bara några se-

kunder innan de flesta av eleverna viftar ivrigt med sina händer 

i luften och ropar: ”Jag kan!!”, ”Ta mig, jag har inte varit det 

på länge!” och ”Jag var det bara en gång förra året!” När Stina 

fråga vem som kan vara sekreterare, är det en motsatt effekt. 

Ingen verkar särskilt intresserad. Anna, Stinas kollega, får lirka 

och förhandla med eleverna för att till slut få en ”frivillig”.  

 
I anslutning till veckans utvärderingar har eleverna i den under-

sökta klassen fått reflektera och uttala sig (skriftligt) om olika frå-
gor som återkopplar till klassrådet som varit. Det kan handla om 
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frågor som har att göra med inflytande, delaktighet, beslutsproces-
ser, talutrymme och så vidare (se bilaga 2 till 5).  

Här nedan redogörs för elevernas syn på hur det känns att vara 
ordförande i klassrådet. 

 
Det känns roligt. Det känns lite pirrigt när man står där framme 

och tappar ordet (Amir). 

 
Det känns bra att var ordförande, man får liksom hålla i en lek-

tion. Och jag älskar att prata (Hanna). 

 
Nästan alla elever i den undersökta klassen har liknande erfarenhe-
ter som eleverna ovan. Flera uttrycker också en upprymdhet över 
rollen och hur känslan av tillfällig makt över kamraterna och lä-
rarna får dem att må bra.  

Två andra elever säger:  
 

Det känns bra att ha kontrollen över klassen, i alla fall en del av 

dem. Det känns så för att man kan bestämma vems tur det är 

att säga/fråga saker och att man får skriva på tavlan (Camilla). 

 
Det känns bra att vara ordförande, för man har makten, typ. 

(Micco). 

 
Rollen som ordförande verkar även ge flera elever tillfredsställelse 
över att få styra och ställa och säga ifrån på skarpen.  

Två pojkar upplever ordföranderollen som jobbig. Den ene tyck-
er att det är svårt att få tyst på sina klasskamrater. Detta blir han 
orolig av. Den andre pojken uttrycker rädsla inför att stå ensam 
vid tavlan.  
 

Det är jobbigt att vara ordförande. Det känns så för att alla 

pratar (Joel).  

 
Jag har aldrig varit ordförande och jag vill inte heller vara ord-

förande för jag vågar inte (Måns).  
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Den deliberativa demokratin, som formell kommunikationsform, 
med elever som ordförande, är svår för alla elever att omfatta. Det 
visar Joels och Måns uttalanden. De säger själva att det är ”jobbigt 
att vara ordförande” och att man inte ”vågar”. Lärarna har vid 
något tillfälle sagt att de inte tvingar någon att vara ordförande, 
även om de gärna ser att alla har varit det vid läsårets slut.  

Under det första klassrådet i augusti 2007 bestämde eleverna 
vilka regler som skulle gälla när de hade klassråd. I en av veckout-
värderingarna som jag skickade ut till eleverna (genom mail till 
Anna och Stina) bad jag dem skriva ner vilka egenskaper en ordfö-
rande bör ha. Efter sammanställning av deras svar, kunde jag ur-
skilja följande sex punkter som allra viktigast i rollen som ordfö-
rande. Utan inbördes ordning, skall en ordförande:  
 
 vara respektfull, aktiv, snäll och observant 
 vara hård, men rättvis  
 ingripa om någon pratar rakt ut i luften och sätta stopp för 

detta  
 vara modig och inte blyg och ge ordet bara till dem som finns 

uppskrivna på talarlistan  
 ibland dra ett streck för en diskussion som blir alltför lång, så 

att man hinner prata om de andra punkterna på dagordningen 
 inte stå och prata med någon kompis 
 
Både flickor och pojkar i klassen tar upp liknande problem i rollen 
som ordförande. Några menar att det finns en risk att deras kam-
rater blir arga på dem om man inte uppmärksammar dem tillräck-
ligt ofta och om man inte ger dem mer taltid.  

En flicka säger: ”Om man är ordförande så kan det hända att 
vännerna blir sura på en om man råkar ta fel person [i handupp-
räckningsordningen]”. Även om det finns problem kopplade till 
ordföranderollen verkar fördelarna dominera. Vid flera tillfällen 
har eleverna i fokusgruppintervjuerna beskrivit och uttalat sig om 
hur viktigt det är att inte missa ett klassråd. En viktig orsak är att 
de inte vill gå miste om information som är kopplad till sin egen 
eller andra klasser, till skolan i allmänhet eller om något har eller 
skall hända.  
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Att döma av elevernas svar kring ordföranderollen och vad som 
kännetecknar ett bra och dåligt klassråd, kan man ana att aktivi-
tetsgraden har stor betydelse för den sociala ordningen som skapas 
i detta rum. Det är ordföranden som fördelar ordet och som har ett 
visst ansvar för att dagordningen hålls och att alla som vill får tala. 
Det innebär samtidigt att deltagarna måste respektera ordföran-
dens roll och funktion. Framför allt kan elever med låg status i 
klassen känna sig utsatta i denna funktion. 

De villkor som ovan kopplats till att klassrådet skall fungera 
demokratiskt och formellt framstår som olika dilemman för aktö-
rerna. Elevernas ansvar för att formella krav skall uppfyllas kom-
mer i målkonflikt med att inte alla elever känner sig bekväma med 
att inta formella positioner i klassrådet.  

För att göra bilden av villkor mer fullständig skall jag nedan re-
dovisa hur eleverna förstår beslutsprocessen i sin helhet. Ett anta-
gande är att elevers förståelse av beslutsprocessen är viktig för hur 
de uppfattar och agerar i klassrådet. 
 
 
6.3 Elevernas förståelse av en beslutsprocess 
Jag har i tidigare avsnitt 5.4.4, Om beslutprocessen – att rita en 
teckning, beskrivit syftet med att studera elevernas kunskaper och 
förståelse av den formella vägen till ett eventuellt fastställande av 
ett beslut. Frågan som ställdes resulterade i nitton teckningar av 
tjugotre möjliga. Denna process leddes av klasslärarna. När elever-
na hade ritat teckningarna samlades de in av Stina och Anna och 
gavs sedan till mig. (Enligt lärarna tog momentet cirka 20 minu-
ter.) Tre teckningar är ofullständiga och kommer inte att ingå i re-
sultatsammanställningen. Kvar finns sexton bilder som är mer eller 
mindre tydliga och där man kan följa en tankegång.  

Genom att studera bilderna har tre teman kunnat lyftas fram. 
Dessa är: Förståelsen av beslutsprocessen, Det faktiska resultatet 
och Hinder för genomförandet. Dessa teman har växt fram ur åt-
skilliga timmars granskning av elevernas teckningar. Efter hand har 
jag sett skillnader i elevernas sätt att förklara en beslutsprocess. 
Vissa har varit helt klara över hur det ser ut och andra har varit 
väldigt vaga i sina illustrationer. Men trots detta har jag tolkat att 
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alla elever har en viss uppfattning om att ett beslut föregås av en 
process. För övrigt har flera elever använt sig av en så kallad serie-
teckningsmall.  

Jag har här nedan valt ut tre bilder utifrån ovanstående tre te-
man. Den första (1) bilden visar en Förståelse av beslutprocessen. 
Den andra (2) visar Det faktiska resultatet och den sista bilden (3) 
visar Hinder för genomförandet. 
 
Förståelsen av beslutsprocessen 
I alla sexton teckningarna finns en beslutsprocess beskriven, mer 
eller mindre utförlig. En bild har illustrerat beslutsprocessen som 
en rad vägar som slingrar sig framåt mot något framtida beslut. 
Tre bilder visar de första instanserna i en beslutsprocess tydligt i 
skolan, det vill säga att man får en idé som man sedan diskuterar i 
klassrådet och som sedan klassens representanter tar med sig till 
elevrådet. En uppger tydligt att det efter elevrådet går vidare, men 
vet inte riktigt till vem. Resterande elva illustrationer beskriver be-
slutsprocessen väl. Detta visar de genom att de efter elevrådet går 
vidare till rektorn, som i sin tur går vidare med ärendet till anting-
en: ”skolkommunen”, ”gatukontoret”, ”kommunen”, ”möte med 
chefer och viktiga personer”, ”skolförmedlingen”, ”skolmyndighe-
ten” eller till ”banken”. 
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Bild 1. Förståelse av beslutsprocessen. 
 
 

 
 
 
 
Det faktiska resultatet 
I teckningarna får man upplysningar om huruvida eleverna tror att 
deras ansträngningar kommer att ge dem en gunga eller inte. Fem 
elever tror att en gunga kommer att sättas upp. Till exempel illu-
strerar en bild att det även efter ett beslut finns en lång väntan in-
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nan gungan kommer på plats. Det tar alltså tid. Hans sista bild i 
beslutsprocessen visar en gunga. Eleven skriver till bilden: ”Sex 
månader efter att jag tog upp det i klassrådet!” Bredvid gungan 
står en elev och säger ”Jippi! En gunga!”  

Tre elever har inte redovisat något resultat av att en gunga 
kommer på plats. Sju är osäkra om det blir någon gunga. Typiska 
uttryck för detta är: ”om dom säger ja”, ”sen kanske det kommer 
gungor”, eller ”sen får vi svar om det blir eller inte”.  
 
Bild 2. Det faktiska resultatet. 
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Hinder för genomförandet 
Sex elever har tagit upp ekonomin som ett hinder för att få en 
gunga till sin utegård. En av eleverna föreslår att han och hans 
kompisar tar med pengar till skolan, ger dem till läraren som spar 
dem och sedan ger dem till rektor. Sen är det klart och gungorna 
finns på gården! En annan utav dessa sex elever har beskrivit hur 
rektorn går till banken, står framför en disk och frågar en bank-
tjänsteman följande: ”Jag skulle kolla Duvskolans pengar. Har vi 
råd med en gunga?” Banktjänstemannen svarar: ”Ni har 20 000 
kronor. Ni kan nog köpa några.” Resultatet illustreras med en 
slutbild som visar tre gungor och en elev som sitter på en gunga 
och säger ”Kolla!” och en annan elev som står bredvid och skriker 
ut sin glädje ”Yeah!”  

Ett annat hinder är det praktiska, som två elever ha tagit upp. I 
samband med att eleverna fick denna uppgift pågick ett renove-
ringsarbete på skolan. Detta utgjorde ett hinder för att skolan skul-
le åta sig att ytterligare arbeta med att sätta upp gungor. En sådan 
fråga fick man skjuta på framtiden. En av eleverna säger ”det är en 
bra idé men vi måste vänta lite för dom bygger ju där […] vi får 
vänta tills dom byggt klart”. En annan elev har illustrerat detta 
med att rektorn sitter vid sitt skrivbord, en elevrepresentant står 
bredvid och säger ”Vi på skolan skulle vilja ha en gunga”, varpå 
rektorn svarar ”Ja, det kan vi efter bygget men det tar tid”. De sju 
som däremot är osäkra på om det blir någon gunga eller ej anger 
ekonomiska hinder men visar också att besluten fattas på en högre 
nivå, som de inte kan påverka själva.   
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Bild 3. Hinder för genomförandet.  
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6.4 Analys av hur eleverna uttrycker villkor för fungeran-
de klassråd 

I detta kapitel har jag redogjort för ett antal villkor som elever 
formulerat som nödvändiga för att klassrådet skall vara som ett 
socialt rum för demokrati och utbildning. Jag har också visat att 
ett av dessa villkor – att ha en gemensam förståelse av skolans be-
slutsprocesser – tycks vara uppfyllt hos de flesta av eleverna. Nu 
skall jag närmare analysera tre villkor som kan leda till olika di-
lemman för lärare och elever då de utövar demokrati i klassrådet. 
Dessa villkor kan formuleras på följande sätt: 

 
 Klassrådet skall vara en ”störningsfri zon”. 
 Eleverna måste själva ta ansvar för formella uppgifter.  
 Att ta beslut måste innebära att elever förstår skolans besluts-

processer.  
 

Här nedan diskuteras dessa lite närmare. 
 
6.4.1 Klassrådet ska vara en ”störningsfri zon” 
Då eleverna formulerat sig kring frågan om vad som är bra eller 
dåliga klassråd har vi sett hur eleverna vill skydda klassrådet som 
en arena för störningsfria samtal. De ger uttryck för att klassrådet 
bör vara en plats där alla är uppmärksamma och följer de spelreg-
ler som upprättats. För att klassrådet skall fungera som ett demo-
kratiskt forum där elever kan samtala om företeelser som är viktiga 
för dem, behöver de räcka upp handen, vänta på sin tur, lyssna på 
varandra och respektera andras åsikter. Som jag tolkar elevernas 
utsagor kopplas ett bra klassråd även till en mer formell ordning 
och reda, där alla skall sköta sig och hänga med. Samtidigt kan vi 
även se att disciplinära aspekter är tydliga då flera elever menar att 
man skall sitta tyst, inte prata rakt ut i luften och vill man säga nå-
got skall man räcka upp handen.  

Elevernas utsagor om bra eller dåligt klassråd hör ihop med den 
delen av den deliberativa samtalsformen som Englund (2000) me-
nar, förmedlar en sorts värde och som kan likställas med värde-
grunden. Att få lyssna på andra, argumentera och konfronteras 
med kamraterna i olika frågor, ger eleven en känsla av respekt och 
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en grund för empatisk träning (a.a.). Att delta i klassråd verkar ge 
eleverna i klassen direkta eller indirekta erfarenheter av att prakti-
sera demokrati på schemabunden tid, där de tränar sig att förhand-
la med varandra, diskutera och ta kollektiva beslut.  

Eleverna upplever att de blir tagna på allvar när de har klassråd, 
att de lär sig lyssna på varandra och uttrycka sina åsikter. Samti-
digt måste de kunna freda denna demokratiska zon och göra den 
så störningsfri som möjligt. Ett sätt som praktiserats i klassrådet är 
att ge en störande elev ett rött kort. Här uppstår ett dilemma och 
en motsättning mellan denna straffåtgärd och allas rätt att delta. 
Eleverna har accepterat detta straffsystem för att freda klassrådet 
som en störningsfri zon. Möjligheten att utöva störningsfria samtal 
blir alltså överordnad allas rätt till deltagande.  
 
6.4.2 Eleverna måste själva ta ansvar för formella krav 
Klassrådet är ett i raden av reglerade praktiker där eleverna till-
sammans diskuterar, förhandlar, gör sina röster hörda, blir tagna 
på allvar och tränas i demokratiska processer. Eleverna utövar de-
mokrati i interaktion och samtal med andra. Klassrådet innehåller 
emellertid också en rad formella element och funktioner som ele-
verna måste ta ansvar för. En sådan formell aspekt är att någon av 
eleverna skall vara ordförande och leda mötet. Även om här up-
penbart finns en förståelse för varandras formella roller, finns det 
också rädslor att stå framför kamraterna och vara den som håller i 
mötet. Den formella aspekten av klassrådet, till exempel att vara 
ordförande, skapar motstridiga känslor hos eleverna. Alla är inte 
lika bekväma i den rollen. 

I Englunds (2007) presentation av de deliberativa samtalen finns 
en inkluderingstanke. Detta innebär att deltagarna har ett val att 
delta i en diskussion, där skilda argument, respekt för varandra 
och strävan att komma överens betonas. Kopplat till min studie 
uppstår här ett dilemma då detta är kopplat till formella aspekter 
av klassrådets funktion. Rollen som ordförande är i de flesta fall 
goda exempel på aktiviteter som stärker självförtroendet samt ökar 
lusten till att agera demokratiskt. Några elever uttrycker stor för-
tjusning över att vara i rollen som ordförande. Som ordförande får 
de bestämma, dela ut ordet och ”säga till på skarpen” då det be-
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hövs. Att under några minuter i veckan få känna och ha en viss 
makt över både situationen, klasskamraterna och lärarna, verkar 
vara en uppgift som de flesta elever gillar att ha. Men även om alla 
tycks förstå vad rollen innebär, är inte alla lika trygga inför att stå 
ensamma vid tavlan.  

Joel och Måns tycker till exempel att det är jobbigt att vara ord-
förande. Dessa killar känner sig osäkra på hur de skall hantera 
kamraternas vilja att komma till tals, vem de skall ge ordet och hur 
de skall hålla ordning och reda på allt och alla. Joel och Måns 
känner sig osäkra i denna roll och väljer då hellre att avstå än att 
utsätta sig själva och kanske andra kamrater för risken av nedlå-
tande kommentarer. Att döma av deras uttalanden kan jag gissa att 
de känner sig utsatta och exponerade av att stå framme vid tavlan 
och vara ordförande. Detta dilemma har lärarna lyssnat på och 
tagit till sig, vilket har resulterat i att de som inte vill vara ordfö-
rande, inte heller behöver vara det. 

Att döma av elevernas svar kring ordföranderollen och vad som 
kännetecknar ett bra och dåligt klassråd, kan man ana att aktivi-
tetsgraden har stor betydelse för den sociala ordningen som skapas 
i detta rum. Det är ordföranden som fördelar ordet och som har ett 
visst ansvar för att dagordningen hålls och att alla som vill får tala. 
Det innebär samtidigt att deltagarna måste respektera ordföran-
dens roll och funktion. Framför allt kan elever med låg status i 
klassen känna sig utsatta i denna funktion. 
 
6.4.3 Att ta beslut måste innebära att elever förstår skolans 

beslutsprocesser.  
Ett grundläggande villkor för att klassrådet skall vara ett demokra-
tiskt rum är att det finns ett samförstånd om vad tagna beslut kan 
få för konsekvenser och hur beslutsprocessen ser ut då klassrådet 
har sagt sitt. För att få en bild av elevernas förståelse av denna pro-
cess fick de göra en teckning om vad de tror händer efter att klass-
rådet tagit ett beslut. Elevernas teckningar visar att de har goda 
kunskaper i beslutsprocesser. Man kan även se att eleverna förstår 
att det som inte klassen kan besluta om i klassrådet, går vidare till 
elevrådet – där det diskuteras – och därefter tillbaka till klassen 
och klassrådet. När eleverna saknar mandat att ta ett beslut, verkar 
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de känna till att frågan kan gå vidare och ställas till rektorn. Ele-
verna tycks, i exemplet som ges med gungorna, även ha en viss för-
ståelse för att de frågor som inte rektorn kan svara på går vidare 
till en tjänsteman på gatukontoret. När hindren inte längre finns, 
när det finns pengar på banken eller när bygget är färdigt, då kan 
man få sina gungor, uttrycker eleverna.  

I den undersökta klassen har klassrådet visat sig vara en viktig 
arena för eleverna, där man håller sig ajour med vad som händer i 
skolan. Men eleverna vittnar även om en inre tillfredsställelse av 
att bara få vara med och tycka till, lyssna och tänka vidare i den 
utsträckning man själv vill. Eleverna visar tydligt att de vill vara 
med och bestämma, de vill ta ansvar både på individ-, klass- och 
skolnivå. Det tycks även som om de har tillräckliga kunskaper och 
förståelse för beslutsprocessen för att kunna göra detta på ett me-
ningsfullt sätt. Utifrån det redovisade materialet kan vi se hur 
klassrådet fungerar som en social demokratisk arena där kontextu-
ell kunskap skapas i och för bestämda sammanhang av aktörerna 
själva. Detta innebär att demokratiska processer inte uppfattas som 
något fast, stelt och förutbestämt utan i högsta grad en subjektiv 
levande process mellan människor på olika nivåer. 
 
 
6.5 Intervjuer med klasslärarna och rektor 
Här redovisas intervjuerna med lärarna Stina, Anna (2007-06-01) 
och rektor Erika (2008-01-22) för att belysa deras uppfattningar 
om vilka villkor som behöver uppfyllas för att klassråd skall funge-
ra som en demokratisk arena. Nedanstående två teman har utkris-
talliserat sig 
 
 Klassrådets potentiella möjligheter och hinder 
 Klassrådet som en meningsfull demokratisk arena 
 
 
6.5.1 Klassrådets potentiella möjligheter och hinder 
Klassrådsprocessen handlar om ”träning inför livet” anser de båda 
lärarna. Den glädje och det mod som barnen visar upp under klass-
rådsmötena är värt mycket för deras självkänsla och utveckling, 
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menar Stina. Klassrådet är något som återkommer, en regelbun-
denhet och trygghet. Målet är att ventilera och diskutera saker som 
har hänt under veckan och vad som skall hända framöver. Vidare 
är målet med klassrådet enligt Anna att stanna upp och samtala 
om sådant de inte hunnit eller prioriterat under veckan som gått. 
Kunskaper som de får kring turordning, menar Stina, kan eleverna 
sedan använda när de har andra lektioner. Anna menar att klass-
rådet ger eleverna en träning i att: 
 

kunna ge med sig, att jämka, att lära sig att lyssna på andra och 

kanske kunna ändra sin uppfattning utan att tappa ansiktet, att 

det inte är farligt att ändra sin uppfattning. Det tycker jag är… 

det väsentligaste. 

 
Även om klassrådsmötena utvecklar eleverna i flera olika moment 
finns det enligt Stina en viss risk för skendemokrati där alla ramar 
redan är bestämda av skolan. Det faktiska inflytandet och känslan 
av att vara delaktig i en ”inflytandeprocess” handlar i stort om 
småsaker. Detta är ett dilemma då Stina menar att det är väldigt 
mycket upp till den enskilda läraren att ställa upp på elevernas idé-
er och förslag. Men samtidigt säger hon att klassrådet är en arena 
för demokratisk träning inför livet.  
 

Jag har en känsla av att Anna och jag… det tror jag är vår styr-

ka va, att vi kan… vi får dom att känna att de är viktiga och vi 

tycker att dom är viktiga, men inte, de kan inte bestämma om 

allt möjligt. Utan där vi känner att de kan vara med och bidra. 

 
Anna nämner aldrig begreppet skendemokrati under intervjun, 
istället talar hon om ”demokratiska redskap”:  
 

Jag menar inte att det är en absolut demokrati… det är inte det. 

Vi går in och styr rätt mycket, men jag menar att vi medvetet 

tränar dem och framför allt så tror jag att vi bidrar med att vi 

låter dem bli viktiga.  
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Det allra viktigaste är att barnen lär sig förstå att deras röster är 
viktiga och att de räknas, menar Anna.  

Erika ser både möjligheter och vissa dilemman i utövandet av 
klassråd, då hon menar att: 
 

[D]et handlar ju mycket om att ta ansvar också. Ja och jag 

tycker ju det är viktigt att eleverna blir lyssnade på, att man tar 

dem på allvar. Det tycker jag är jätteviktigt. Sen kanske de 

kommer med saker och synpunkter som vi ändå inte kan göra 

så mycket åt, men alltså vi måste ge dem den respekten att lyss-

na på dom och kanske vi inte kan verkställa eller göra någon-

ting åt det dom önskar eller frågar om, så måste vi också för-

klara för dom varför vi inte kan det i så fall. Och kanske berät-

ta hur vi ska gå vidare om det finns andra sätt. Så det är viktigt 

att lyssna på dem, tycker jag… och ta dom på allvar. Behandla 

dem som människor…  

 
Erikas utsagor vittnar om att det inte alltid är så lätt att klara av 
att bemöta alla önskemål som eleverna har. Stinas tankar om att 
det är upp till den enskilda läraren att ställa upp för elevernas olika 
förslag går i samma riktning.  

Även om inte alla idéer kan tillgodoses, menar Erika att lärare 
och andra arbetande personer på skolan måste ta elevernas uttryck 
och synpunkter på allvar.  
 

Grundtanken med hela elevdemokratin var att eleverna faktiskt 

skulle vara delaktiga i sin skola, sin skolverksamhet, i undervis-

ningens innehåll, inom de ramar som finns. Och det är klart att 

de vuxna har jättestor betydelse för vad det blir där.  

 
Även om det finns regler som alla skall följa finns det stor frihet att 
utarbeta egna förhållningssätt i respektive klass, mellan lärare och 
elever, menar Erika. 

Klassråd handlar sällan om undervisning, utan mer om miljöfrå-
gor, möblering i klassrummen, vem som skall sitta med vem, vad 
som händer på rasterna, regler och så vidare. Eleverna har ett stör-
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re intresse av vad som rent praktiskt händer på deras skola, än vad 
de skall lära sig rent ämnesmässigt, tror Erika.  

Det övergripande dilemmat, enligt lärarna, är att skapa en arena 
för reell demokrati, där eleverna har ett riktigt inflytande över frå-
gor som är viktiga för dem. Den balansgång som lärarna uttrycker 
över att å ena sidan veta de demokratiska spelreglernas innehåll 
och form och å andra sidan vara öppna för elevers egna frågor är 
inbyggt i formuleringar om klassrådets syfte och dess praktik. 
 
6.5.2 Klassrådet som en meningsfull demokratisk arena 
Stina och Anna menar att man inte behöver formalisera fler tim-
mar än de 50 minuter i veckan som man har avsatt till klassråd. 
Många gånger händer det att man inte kan vänta tills det är klass-
rådstid för att samtala om frågor som i vanliga fall associeras med 
klassråd. Behöver man ta ett beslut i en fråga, kan man även göra 
det när man har matematik. På liknande sätt har elever under fo-
kusgruppssamtalen uttryckt saken. De säger att det ibland påmin-
ner om den diskussion man har under ett klassråd, fastän man har 
ett annat ämne.  

Ett problem som lärarna lyfter fram kring klassrådets arbetsfor-
mer, är hur sällan de hinner diskutera alla punkter på dagordning-
en. Ofta bordläggs de till nästa klassråd. Det bekymrar Stina att de 
sällan hinner ge respons på alla elevers punkter på dagordningen.  

Hon uttrycker även en oro över de tysta barnen. ”Hur skall man 
få alla att oftare säga sina åsikter? Kanske skulle man låta ordet gå 
runt så att alla säger något”, funderar Stina över. ”Men samtidigt 
kan man inte tvinga någon att prata”, säger hon. Dock är det vik-
tigt att få alla att förstå, att även om inte alla alltid kommer till tals 
är det ändå viktigt att delta. Det handlar inte bara om att prata, 
det handlar även om att lyssna, menar Stina. Anna är också be-
kymrad över de tysta elevernas deltagande men hon menar att de 
lyssnar på sina kamraters synpunkter. Här finns alltså ingen mot-
sättning. Tvärtom säger hon: att lyssna och prata är två lika viktiga 
komponenter för atmosfären i klassrummet. En annan framgångs-
rik komponent är hur eleverna syns i rummet, hur de upplever att 
andra ser på dem och hur de respekterar varandra. 
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Anna verkar mer tveksam än Stina när frågan ställs. Hon inser 
att mycket mer skulle kunna göras för att utveckla de demokratis-
ka formerna och därmed gynna fler elever. Men några konkreta 
exempel kommer hon inte på. Däremot säger hon att detta är en 
klass som vill mycket, där ”ovanligt många yttrar sig /…/ där 
många funderar, reflekterar och uttrycker sig”. Dock är hon inte 
övertygad om att eleverna verkligen har klart för sig vad det hand-
lar om 
 

Alltså tanken är att… att det i slutet… att de i 6:an mer och mer 

ska kunna se sin uppgift som ordförande och att klassen ska 

känna mer och mer att det är beslut vi ska ta och inte bara be-

rätta om vad man tycker om saker. Men det är ju också viktigt 

att säga vad man tycker, så det är inte att förringa, absolut inte. 

Men, man kan… det är ju en fortsättning på det. Dom har ju 

klassråd ändå upp i 9:an. Så det ska bli en utveckling så små-

ningom. Börjar man inte när de är små, så är det svårt att få 

den utvecklingen. Men det allra viktigaste, ja, jag menar att 

klassen känner att det är betydelsefullt. Dom tycker att det är 

jätteviktigt att ha klassråd. Dom blir sura om de inte får ha 

klassråd. 

 
Anna är övertygad om att klassrådet är en arena där eleverna lär 
sig agera demokratiskt, men det krävs tålamod. För Stina betyder 
klassrådsprocessen en träning i självständigt tänkande, vilket hon 
menar syns när eleverna skriver i sina veckoutvärderingar. Båda är 
överens om att deras förhållningssätt påverkar elevernas syn på 
sina möjligheter till inflytande, medbestämmande och känslan av 
rättvisa.  
 
 
6.6 Analys av intervjuerna med klasslärarna och rektorn 
I intervjuerna framkommer det att villkoren för att klassråd skall 
fungera som ett demokratiskt rum är kantade av ett antal dilem-
man. Anna och Stina upplever att det finns målkonflikter som in-
nebär svåra överväganden. Ett dilemma som känns extra betung-
ande är det mellan skendemokrati och elevers intresse av föränd-
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ring. Lärarna står många gånger inför alternativet att säga till ele-
verna att det inte är lönt att ta upp denna fråga i klassrådet, efter-
som klassrådet inte kan besluta i ärendet, eller uppmuntra eleverna 
att ta upp alla frågor som de är intresserade av.  

Anna menar att ett krav för att klassrådet skall upplevas som en 
seriös demokratisk process är att den skall vara regelbunden och 
återkommande. Stina och Anna upplever att eleverna kräver att de 
skall ha klassråd en gång i veckan. Hinner de inte med dagord-
ningen eller om en viktig fråga känns obehandlad, är det inte omöj-
ligt att de fortsätter diskussionen under en annan lektion.  

Båda dessa aspekter, skendemokrati och det begränsade utrym-
met för klassrådet, kan hänföras till lärares styrning. Hur mycket 
skall lärarna styra i klassrådet? Hur långt skall man låta eleverna 
styra? Tham (2005) diskuterar vad som händer med lärarna då de 
upplever att eleverna har fått för mycket inflytande och hur de då 
plötsligt drar tillbaka och bromsar elevernas framfart. Lärarna i 
föreliggande studie uttalar en viss frustration när en diskussion inte 
rör sig framåt, utan kan återkomma flera klassråd i rad. Då känner 
de att de måste styra upp och komma fram till konsensus eller bara 
ta sig framåt till nästa punkt på dagordningen (jmf s 41 och Sern-
hedes tankar kring lärarnas ovanstående frustration med skende-
mokrati). 

Det är möjligt att tolka Annas och Stinas utsagor som att klass-
rådets potentiella möjligheter till att fördela makten mellan dem 
och eleverna är en långsam process som tar tid. Även om deras ytt-
randen i stor utsträckning tyder på att de strävar efter god kom-
munikation, ödmjukhet och respekt mellan aktörerna, uttrycks 
också att eleverna måste anpassa sig när det verkligen gäller viktiga 
saker att ta ställning till (jmf Elvstrand, 2009). Systemet är utifrån 
den aspekten låst vid sin form och fler fördelar tillskrivs lärarna än 
eleverna.  

I intervjuerna med klasslärarna framkommer det att villkoren för 
att klassråd skall fungera som ett demokratiskt rum är kantade av 
ett antal dilemman. De båda lärarna upplever att det finns målkon-
flikter som innebär svåra överväganden, vilka de menar är inbygg-
da i klassrådets struktur och genomförande. De dilemman som lä-
rarna framhäver är inbyggda i situationer då de skall välja mellan 
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olika önskvärda handlingsalternativ som kan relateras till målen 
med klassrådet. Dessa målkonflikter resulterar i svårigheter för lä-
rarna att välja handlingsstrategier. Utifrån lärarnas utsagor, kan 
fyra dilemman urskiljas:  
 
• Demokratisk träning – reellt inflytande 
• Lärares styrning – elevers inflytande  
• Rätten att prata – rätten att få vara tyst  
• Lärares ansvar - elevers anpassning  
 
 
6.6.1  Demokratisk träning – reellt inflytande 
De båda lärarna ställer sig frågande till om klassrådet handlar om 
reellt inflytande för eleverna. Från deras perspektiv är det ett di-
lemma om elevernas frågor inte tas på allvar i skolan som helhet 
och att ramarna för vad klassrådet kan besluta om är alltför snäva 
och begränsande. Samtidigt är de övertygade om att det är en trä-
ning i demokratiska beslutsprocesser som eleverna kommer att ha 
nytta av i andra sammanhang. Detta kan ställas mot elevernas ut-
sagor. De ser möjligheter med klassrådet eftersom de får reell trä-
ning i olika inflytandeprocesser. Stina framhåller risken med att 
klassrådet blir en arena för skendemokrati men poängterar hur vik-
tig den är för elevernas demokratiska träning för livet utanför sko-
lan. Hon lyfter även fram Annas och sitt eget ledarskap i klass-
rummet som viktiga markörer för elevernas reella inflytande. Anna 
själv uttrycker detta på liknande sätt då hon säger att även om de 
styr eleverna ganska mycket, bidrar de samtidigt och medvetet till 
att eleverna upplever sig själva som viktiga och inflytelserika per-
soner. 

Det Stina och Anna också ger uttryck för ligger i linje med den 
tredelade roll som demokratiutbildning har i skolan enligt Biesta 
(2006). Undervisningen skall innehålla kunskapskomponenter, det 
vill säga undervisa om demokrati och demokratiska processer. En 
annan komponent som i sammanhanget är viktig är färdighetsträ-
ning, vilket innebär att undervisningen skall underlätta tillägnandet 
av olika färdigheter som rådslag, kollektivt beslutsfattande och 
hantera olikheter. Den sista komponenten kallar Biesta för disposi-
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tions- eller värderingskomponenter. Med detta menas att skolan 
måste stödja tillägnandet av en positiv inställning till demokrati.  

Som jag ser det pekar Anna, Stina och Erika flera gånger på vik-
ten av att eleverna utvecklar det som Zackari och Modigh (2000) 
kallar för ”demokratisk mentalitet”. Detta innebär att eleverna 
utvecklar en förståelse för hur man samtalar med varandra, vad 
man säger och hur man lyssnar. Det handlar om att vilja kommu-
nicera med andra och att man har ett intresse av att uppnå konsen-
sus. Demokratisk träning för att uppnå demokratisk mentalitet är 
flitigt förekommande i lärarnas utsagor.  

Även Denvalls (2000) undersökning av elevrådsverksamheterna 
på Nyvångskolan visar att både lärare och elever menar att denna 
typ av verksamhet bland annat ökar tryggheten och respekten för 
varandra. Men hans undersökning visar även problematiken i vad 
eleverna i realiteten har inflytande över. Till exempel menade de 
äldre eleverna att de hade ett begränsat inflytande över frågor som 
direkt hade att göra med undervisningens uppläggning. 
 
6.6.2 Lärares styrning – elevers inflytande  
Både elever och lärare menar att det finns ett dilemma som berör 
hur mycket lärarna skall styra för att beslut skall kunna fattas re-
spektive hur mycket inflytande eleverna skall ha över processen i 
klassrådet. Dilemmat anspelar på två mål med klassrådet: att ele-
verna får utöva en demokratisk process och att de kommer fram 
till en lösning på problemet. Det finns, enligt lärare och elever, si-
tuationer då dessa mål kommer i konflikt med varandra. 

Lärarna står ständigt inför val som kan förändra balansen mel-
lan deras styrning och elevers inflytande. Anna uttrycker det som 
att det inte handlar om en absolut demokrati. Erika menar att lä-
rarna måste lyssna på eleverna, även om deras önskningar inte all-
tid kan realiseras. Kan man inte göra något åt en fråga eller ett 
önskemål, måste läraren förklara varför det inte går att driva frå-
gan vidare. Erika anser att det har med respekt att göra och att 
skolans personal måste behandla barnen (eleverna) som individer. 
Som jag tolkar lärarnas uttalanden handlar det om att vara i en 
ständig förhandlingsprocess med eleverna. Samtidigt måste elever-
na inse, som en del av demokratiska förhandlingar, att klassrådets 
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befogenheter är kopplade till ”de ramar som finns”. Det kan dock 
råda en osäkerhet hos såväl lärare som elever vad dessa ramar be-
står av.  

Om jag tar hjälp av Räftegårds (1998:61) tankar, så skulle ovan-
stående dilemma kunna förklaras med att det finns ett nödvändigt 
villkor för ordningen i en kommunikativ handling. Den hänger se-
dan nära samman med om individerna i processen kommer att 
"uppfatta ordningen som legitim och effektiv". Vidare hänger det-
ta villkor samman med graden av "stabil (fungerande) demokrati" 
(a.a:61). Med andra ord syftar ett legitimt samspel i rummet till att 
ordningen av aktörerna upplevs som meningsfull och moralisk. 
Den effektiva delen hör ihop med hur mycket ett beslut kommer 
att uppfattas som rättvist. Räftegård menar att denna effektivitet i 
sin tur kräver "upplevelser av inflytande - det ska spela roll vad 
man säger - och upplevelser av bra beslut i förhållande till insatsen 
(ansträngningen)" (a.a:61). Lärarnas styrning och gränssättning 
kan med andra ord uppfattas av eleverna som legitim och befrian-
de.  
 
6.6.3 Rätten att prata – rätten att få vara tyst 
Vid flera tillfällen under intervjuerna lyfter Anna, Stina och Erika 
fram dilemmat med målet att alla elever skall vara med och aktivt 
delta i diskussionerna. Stina och Anna säger att det är ett problem 
med att alla punkter sällan hinner diskuteras. Många frågor får 
bordläggas och remitteras till nästa veckas klassråd. Deras önske-
mål är att alla elever får utrymme och tid för att hantera sina frå-
gor och att de har tid att ge eleverna respons. Anna grubblar ofta 
över klassrådets former, som kan upplevas både enformiga och 
tråkiga. Både hon och hennes kollega Stina uttrycker en vilja att 
hitta nya sätt att bedriva klassråd, där målet är ökad verbal aktivi-
tet. Ett av problemen är att inte alla elever yttrar sig i helklass. Vid 
ett tillfälle har eleverna delats in i mindre grupper, med sina bänk-
grannar (tre, fyra) och diskuterat vilka regler som skall gälla under 
klassrådet. Alla var mer aktiva vid detta tillfälle än vid klassdiskus-
sioner.  

Att allas röster blir lyssnade på och att alla deltar, påtalar både 
Anna, Stina och Erika som väsentliga i ett klassråd. När detta inte 
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uppnås, uttrycker Anna och Stina en sorts maktlöshet och oro över 
att de inte vet hur de skall hjälpa de tysta eleverna. En sorts feed-
back som lärarna ger de tysta eleverna är under utvecklingssamta-
len som de har med föräldrarna. Tillsammans med föräldrarnas 
stöd hoppas lärarna att eleverna i större utsträckning skall våga 
uttrycka sina åsikter i klassen. Ibland händer det att dessa samtal 
når önskade effekter, men det blir sällan långvarigt. Det tysta in-
vanda beteendet brukar snart ta över. Krantz (2005) kopplar sam-
man ett demokratiskt samtal med att det skall vara ”möda värt” 
att ge uttryck för sina åsikter. Denna möda är inbyggd som en de-
mokratisk rättighet – att alla skall ha samma möjligheter att ut-
trycka sig och göra sin röst hörd om man vill påverka. I denna 
process finns en maktdimension att beakta. Om eleverna inte upp-
lever att de har något vettigt att bidra med eller om de inte får ge-
hör för sina åsikter, tystnar de. Detta har även visat sig gälla i 
Brumarks (2006) undersökning av klassrådsverksamheten i årskurs 
9. En av hennes slutsatser är att klassråd i mångt och mycket är en 
arena för normkonflikter och maktkamp, där endast några få ele-
ver gör sina röster hörda. Oftast är det flickor som pratar och ytt-
rar sig i olika frågor.  

Stina och Anna har vid flera tillfällen påpekar det som Englund 
(1999, 2007) uttrycker som god deliberativ kommunikation, näm-
ligen att det finns meningsfull kommunikation i klassen elever 
emellan och mellan elever och lärare. Även om det finns hinder och 
brister i aktivitetsprocessen, till exempel i graden av deltagande, 
har alla ändå ett indirekt inflytande över olika beslutsprocesser ge-
nom röstningsförfarandet.  

En annan aspekt av dilemmat mellan rätten att göra sin röst 
hörd och rätten att vara tyst är att talet är en grundläggande förut-
sättning för att de bästa argumenten skall kunna vinna mest gehör. 
Lärarna uttryckte det som: ”Att det alltid innebär att själv ge nå-
gonting för att man ska få någonting.” Jag tolkar detta uttalande 
som att eleverna måste kämpa, argumentera och komma överens 
med varandra och lärarna för att få gehör för sina idéer.  

Stina uttrycker vid ett tillfälle att det inte enbart handlar om att 
komma till tals. Det är även viktigt i ett klassråd att kunna sitta 
och ”bara” lyssna på de andras synpunkter. Jag menar att det ock-
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så är viktigt att förstå att prata och lyssna endast är två komponen-
ter i klassrådets beslutsprocess. Lika viktigt är det att få synas och 
uppleva att de andra i rummet ser en, behandlar varandra med re-
spekt och att allas erfarenheter är lika mycket värda.   

Min slutsats får stöd av Räftegård (1998), då han problematise-
rar själva pratandet och menar att ett tyst deltagande ändå ger nya 
erfarenheter och skapar nya meningsfulla kommunikativa hand-
lingar. Han menar att även de tysta eleverna kan räcka upp sina 
händer vid en röstning. Detta är ett sätt att ”prata”, enligt Räfte-
gård.  

 
6.6.4 Lärares ansvar – elevers anpassning 
Att genomföra klassråd är lärarens ansvar, men läraren kan inte 
utföra detta utan elevernas stöd. Det måste etableras ett förtroende 
mellan lärare och elever för att klassrådet skall fylla avsedd funk-
tion. För att detta skall kunna komma till stånd måste ett asym-
metriskt ansvar uppnås, vilket i all sin enkelhet betyder att den 
vuxne måste ta ett större ansvar än eleven. Stinas och Annas tankar 
om förtroendefullt samspel i mötet mellan lärare och elever kan 
kopplas till det Trondman (2003) uttrycker som ett relationskapi-
tal. När Stina och Anna talar om skendemokrati kan det lätt upp-
fattas som en maktmarkör där allt hänger på lärarnas goda vilja att 
ställa upp för sina elevers önskemål. Men med Trondmans stöd 
kan det också vara en nödvändighet att läraren tar större ansvar 
genom att markera och sätta gränser.  

All denna träning som Anna och Stina pratar om ökar såväl ele-
vernas gemenskapskänsla och självkänsla som genomslagskraften 
för det deliberativa samtalets potential. I denna samtalsarena ges 
eleverna flera verktyg att använda. Oavsett om lärarna och rektorn 
upplever det som att det beror på vilken lärare en klass får, slår de 
fast att klassrådet är ett rum för demokratisk träning inför livet. 
Summan av detta bildar kärnan i en demokratisk skola, även om 
det finns inbakade dilemman.  

Om vi skulle betrakta det med Denvalls (2000) ögon skulle den-
na typ av demokrati vara tämligen villkorad. Med detta menar han 
att den elevdemokratiska träningen kan vara ett sätt för vuxen-
världen att skola in eleverna i demokratiska arbetssätt, vilket fun-
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gerar fostrande och bevarande av våra samhällsnormer och politis-
ka system. Även Elvstrand (2009) ser i sin undersökning hur delak-
tighet blir villkorad och att det finns ramar och begränsningar för 
vad eleverna får och inte får vara med och bestämma om.  

Det är möjligt att tolka lärarnas utsagor som att klassrådets po-
tentiella möjligheter till att fördela makten mellan dem och elever-
na är en långsam process som tar tid. Även om deras yttranden i 
stor utsträckning tyder på att de strävar efter god kommunikation, 
ödmjukhet och respekt mellan aktörerna, uttrycks också att elever-
na måste anpassa sig när det verkligen gäller viktiga saker att ta 
ställning till. Systemet är utifrån den aspekten låst vid sin form och 
fler fördelar tillskrivs lärarna än eleverna.  

Ovanstående belyser de dilemman som elever och lärare formu-
lerar, nu skall jag besvara frågan om hur elever och lärare agerar 
för att klassrådet skall vara ett demokratiskt rum.  
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7 AKTÖRERNAS AGERANDE I 
KLASSRÅDET 

I detta kapitel presenteras en fördjupad analys som syftar till att 
besvara studiens andra frågeställning: Hur agerar elever och lärare 
för att klassrådet skall fungera som ett demokratiskt rum? Detta 
görs genom att redovisas inspelade klassrådssekvenser som belyser 
villkor och dilemman för deliberativa samtal.  

Jag vill därmed visa några möjligheter och hinder som uppstår 
och realiseras i denna kontext. Utifrån detta har två sekvenser valts 
ut: basketkorgarna och inför föräldramötet. I sekvensen basket-
korgarna, analyseras två dilemman: konfrontation eller konsensus-
sökande och demokratiska processer eller snabba lösningar. I den 
andra sekvensen (inför föräldramötet) analyseras dilemmat med 
klassrådet som en störningsfri zon och allas rätt till deltagande.  

Jag avslutar med att reflektera över pojkarnas och flickornas ak-
tivitetsgrad i klassrådet. 
 
 
7.1 Sekvens 1 – Basketkorgarna 
Denna sekvens har föranletts av att alltfler elever på skolan har 
uttryckt ett missnöje med basketkorgarna på skolgården. Eleverna 
vill att de skall lagas eller att det skall köpas nya, eftersom de som 
finns idag inte fungerar som de skall. I nedanstående exempel 
kommer vi att se hur eleverna problematiserar ett eventuellt in-
grepp från vaktmästaren om att laga basketkorgarna. Förutsätt-
ningar att laga korgarna finns således, men eleverna har upptäckt 
ett problem i sammanhanget. 
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Följande transkriptionssymboler har används för att underlätta 
förståelsen av dialogerna. 
 
Tabell 1. Transkriptionssymboler 
 
Symbol  Betydelse 

ord  Ord/stavelser som betonas. 
ORD  Högljutt tal. 
*ord*  Tyst yttrande. 
(x) Ohörbara ord eller sekvenser markeras i parentes. 
Hehe Talaren skrattar. 
HEHE Fler skrattar. 
[ Samtidigt/överlappande tal/yttranden. 
(.) Mikropaus. 
… Pauser på längre än 2 sekunder. 
[…] Kortare avsnitt av citatet har utelämnats i förkort-

ningssyfte. 
[///] Klipp av den inspelade videosekvensen. 
Alltså- Avbrutet ord. 
((Ler)) Beskrivning av ytterligare information. 
 
 
 
7.1.1 Dilemmat: Konfrontation eller konsensussökande   
Episoden inleds med att två elevrådsrepresentanter, Isak och Ah-
med, informerar sin klass om den skadegörelse som under en läng-
re period ägt rum på basketkorgarna. De säger att det finns ett 
allmänt missnöje med denna onödiga skadegörelse. Vaktmästaren 
har lovat att laga korgarna. Detta innebär att den metallställning 
som basketkorgarna är uppskruvade på skall dras upp och fästas 
på nytt med en ny asfaltering så att de därefter står stabilt. När de 
frågar om någon har en kommentar räcker Jana upp handen. 
 
 
Exempel 1 
  [///] 



Exempel 1

  [///]

02 Jana Ja, alltså igår så stod Lars och Ralf och skakade på 

  basketkorgen. Alltså, liksom, det är inte lönt att 

  man går och säger till dom för om dom gör det själ- 

  va, så förstör dom typ för alla andra (.) För om vi vill  

  han en så står dom och skakar på [den

03 Isak                          [ja, jag vet, det  

  var det vi [sa (x)

04     [mm ((hörs från olika håll i rummet.))
  

  [///]

06 Fahim  Ja, alltså om man kastar en basketboll på korgen så  

  skakar hel [a 

07 Isak         [ja, jag [vet

08 Fahim     [alltså

09 Ahmed     [men, JAG kan svara ((Ingen ber  

  honom vänta på sin tur)), jamen det är för att alla  

  skakar. Alla skakar från början det är därför det ska- 

  kar [sen

10 Fahim        [mm

11 Ahmed […] om man bara kör basketboll som en vanlig  

  människa så kommer det INTE hända någonting.

12 Fahim Jo jag vet men-
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Exempel 1 

  [///] 

02 Jana Ja, alltså igår så stod Lars och Ralf och skakade på  

basketkorgen. Alltså, liksom, det är inte lönt att man går 

och säger till dom för om dom gör det själva, så förstör dom 

typ för alla andra (.) För om vi vill han en så står dom och 

skakar på [den 

03 Isak    [ja, jag vet, det var det vi  [sa (x) 

04                       [mm ((hörs från olika 

håll i rummet.)) 

  [///] 

06 Fahim  Ja, alltså om man kastar en basketboll på  

korgen så skakar hel [a  

07 Isak      [ja, jag  [vet 

08 Fahim    [alltså 

09 Ahmed    [men, JAG kan svara ((Ingen ber 

honom vänta på sin tur)), jamen det är för att alla skakar. Alla 

skakar från början det är därför det skakar [sen 

10 Fahim              [mm 

11 Ahmed […] om man bara kör basketboll som en vanlig 

människa så kommer det INTE hända någonting. 

12 Fahim Jo jag vet men- 

 
Episoden präglas av en sorts uppgivenhet över att det inte är lönt 
att laga basketkorgarna, eftersom flera kamrater ändå inte hör-
sammar deras uppmaningar att sluta med sin skadegörelse. Det är 
Jana som anger tonen och positionerar sig mot denna handling. 
Hon menar att kamraternas handlingar inte enbart förstör för dem 
själva. Det påverkar alla andra som vill spela basket.  

Det tycks som om Jana i det andra yttrandet (02) vill peka ut 
Lars och Ralf som de två som skakar och hänger i basketkorgarna 
mest. Hon menar även att det inte är lönt att säga till dem, för de 
slutar ändå inte. Enligt henne skall de bära skuldbördan för bas-
ketkorgarnas dåliga behandling. Ahmed menar däremot att alla 
skakar basketkorgen. 

Det är svårt att beskriva eleverna som samarbetande i denna si-
tuation, snarare ges det uttryck för en konfrontatorisk stil där flera 
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Exempel 1 

  [///] 

02 Jana Ja, alltså igår så stod Lars och Ralf och skakade på  

basketkorgen. Alltså, liksom, det är inte lönt att man går 

och säger till dom för om dom gör det själva, så förstör dom 

typ för alla andra (.) För om vi vill han en så står dom och 

skakar på [den 

03 Isak    [ja, jag vet, det var det vi  [sa (x) 

04                       [mm ((hörs från olika 

håll i rummet.)) 

  [///] 

06 Fahim  Ja, alltså om man kastar en basketboll på  

korgen så skakar hel [a  

07 Isak      [ja, jag  [vet 

08 Fahim    [alltså 

09 Ahmed    [men, JAG kan svara ((Ingen ber 

honom vänta på sin tur)), jamen det är för att alla skakar. Alla 

skakar från början det är därför det skakar [sen 

10 Fahim              [mm 

11 Ahmed […] om man bara kör basketboll som en vanlig 

människa så kommer det INTE hända någonting. 

12 Fahim Jo jag vet men- 

 
Episoden präglas av en sorts uppgivenhet över att det inte är lönt 
att laga basketkorgarna, eftersom flera kamrater ändå inte hör-
sammar deras uppmaningar att sluta med sin skadegörelse. Det är 
Jana som anger tonen och positionerar sig mot denna handling. 
Hon menar att kamraternas handlingar inte enbart förstör för dem 
själva. Det påverkar alla andra som vill spela basket.  

Det tycks som om Jana i det andra yttrandet (02) vill peka ut 
Lars och Ralf som de två som skakar och hänger i basketkorgarna 
mest. Hon menar även att det inte är lönt att säga till dem, för de 
slutar ändå inte. Enligt henne skall de bära skuldbördan för bas-
ketkorgarnas dåliga behandling. Ahmed menar däremot att alla 
skakar basketkorgen. 

Det är svårt att beskriva eleverna som samarbetande i denna si-
tuation, snarare ges det uttryck för en konfrontatorisk stil där flera 
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elever är oense.  Några letar efter syndabockar, andra efter ursäk-
ter. Lite längre fram i exempel (1) uttalar sig Shiri kring problemet 
och om Lars och Ralfs inblandning i sammanhanget.  
 

24 Shiri Alltså, det är inte alla som gör det, detär bara dom  

 som (x) (.). Jag tycker att det är jättetråkigt att man  

 gör det. *Att bara förstöra allting* … man kan ju  

 inte (x) som redan är *förstört*-  

 [///] 

 
När Shiri säger ”bara dom” omtalar hon Lars och Ralf i tredje per-
son, där hon markerar ett avståndstagande från deras beteende. 
Shiri ger också uttryck för att det känns konstigt att laga något 
som redan är ”förstört”. Varken Lars eller Ralf ger intryck av att 
göra sina röster hörda, men det gör Fahim. 

Fahims uttalande antyder (yttrande 06) att skuldfrågan inte en-
bart kan läggas på Lars och Ralf, då han säger ”Ja, alltså om man 
kastar en basketboll på korgen så skakar hela”. Isak instämmer. 
Denna beskrivning är något annorlunda än den bild Jana ger och 
innebär att skuldfrågan och ansvaret nu förläggs på fler presumtiva 
”skakare” och till viss del även på själva konstruktionen. I viss 
mån håller Ahmed med om att alla har ett eget ansvar i frågan (ytt-
rande 09), men antyder att ett ”normalt” spelande inte kan föror-
saka de skador som basketkorgarna vållats. När Ahmed beskriver 
problematiken (yttrande 09) med vad en ”vanlig människa” bör 
göra anger han att det inte tillhör ett accepterat beteende. Samti-
digt lyckas han undvika att själv bli definierad som tillhörande den 
grupp som skakar basketkorgarna. Varken Lars eller Ralf proteste-
rar mot denna kommentar. Istället försöker Fahim hitta en medel-
väg: 

 
14 Fahim Mmm jag vet, fast den sitter inte fast i marken det  

 är ett sånt mellanrum [där 

15           [ja ((fler kommenterar  

 på liknande sätt)) (x).  
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16 Ahmed Ja, men det är för att folk har skakat   

 ((flera håller med)). 

17 Fahim  Ja, men det är för sent nu ju. Alltså, även om ingen  

 skakar nu så, så är den även förstörd (x). 

 [///] 

 
Först försöker Fahim förklara (yttrande 14) att basketkorgarnas 
metallinfästning inte är tillräckligt förankrad i asfalten. Men sedan 
(yttrande 17) säger han att det är för sent. Han påpekar att korgen 
är förstörd men att det är för sent att göra något åt det nu. Pro-
blemet måste lösas så att det inte upprepas. Det verkar också som 
om Sam har förstått vad Fahim menar: 
 

27 Sam Ja, om basketbollen fastnar hur ska man ta ner  

 den? … 

28 Ahmed *Skak [a* ((HEHE)) 

29 Shiri     [hmm, det var ju det man inte Skulle  

     [göra 

30     [kasta en stol, hehe ((sägs av någon, varpå 

 fler elever börjar prata och ställa frågor)). 

 
Som framgår av ovanstående uttalanden vänder plötsligt det mora-
liska tonläget i elevgruppen. Det konkurrerande förhållningssättet 
börjar nu mer utvecklas mot en samarbetande stil. Flera elever bör-
jar se ett nytt dilemma växa fram med att inte skaka korgarna. För 
hur skall man då kunna få ner en boll som fastnat mellan korgen 
och basketskivan om man inte får skaka den? Även Ahmed som 
tidigare varit så bestämd och skuldbeläggande mot dem som inte 
”kör basketboll som en vanlig människa” (yttrande 11) ger med 
sig. Han säger tyst ”skaka” (yttrande 28), varpå någon annan i 
rummet svarar att man då får ”kasta en stol” på bollen.  

Inledningsvis söker eleverna konfrontation, men allteftersom 
diskussionen pågår ändras tonläget. Efterhand som eleverna argu-
menterar, får de en ökad förståelse för problemet. De visar även 
upp en större medvetenhet om att det är ett gemensamt ansvar och 
att problemet måste lösas på ett annorlunda sätt, än att hitta några 
syndabockar.  
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Så här långt har ingen vuxen deltagit i diskussionerna. I nedan-
stående episod ger en lärare uttryck för sina tankar i frågan.  
 
7.1.2 Dilemmat: Demokratiska processer eller snabba  

lösningar 
Följande sekvens följer strax efter att eleverna försökt komma fram 
till hur man skall göra med basketkorgarna och framför allt hur 
man skall få ner en boll som sitter fast mellan korgen och basket-
skivan. Som vi kommer att se i nedanstående exempel vill läraren 
få eleverna att ta ett kollektivt beslut: Ingen i klassen skall hänga 
och skaka korgarna.  

När Anna kommer in i samtalet, sker det från en bekräftande 
synvinkel. Hon berömmer eleverna och säger att de brukar vara 
kloka. Hon försöker få eleverna att förstå att säga är en sak, men 
att i handling hålla vad man har sagt något annat.  

 
Exempel 2 

31 Anna Jag tycker … det brukar va så att klokskapen den  

 bara flödar här. Ni har så mycket klokt å säga. Sen  

 är de, å jag har också mycket klokt att säga när det  

 gäller vissa saker, men det svåra är alltid att leva  

 upp till de kloka man säger (.) (x) ((En elev gäspar,  

 tittar ner i bänken, Kasar fram och tillbaka på sin  

 stol. Andra pratar tyst)). Och nu så skulle jag vilja  

 sammanfatta här  [ 

32 Någon        [*Ja*  

33 Anna Om jag fattar det rätt … Ahmed, så kan vaktmästa- 

 ren laga korgarna (.) ((Isak nickar))och ni har all- 

 ihopa här konstaterat och svarat varandra så, ni har  

 konstaterat att om man inte skakar korgarna, så  

 kommer de inte vara så här lösa mer, va. Och det är  

 femmor och sexor som ((spelar)) där för det mes- 

 ta… Så då är frågan, kan ni här och ni, allihopa (x),  

 ni hade lite invändningar … Är det någon av er som  

 tycker att de är … ehh … Eller, jag frågar så här  
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 istället. Hur många kan lova här inne att inte skaka  

 eller hänga sig i korgarna mer? [ 

34                 [jag, jag ((säger  

 flera elever)).  

35 Anna Hur många känner att de skulle kunna avge ett sånt  

 löfte? ((Av klassens elever, räcker ca 40 procent upp  

 sina händer. Isak gör det inte, eftersom han skriver i  

 elevrådshäftet allt som Anna säger.)) Jag lovar här- 

 med, dyrt och heligt [ 

36 Någon             [*Ja,jag *lovar*((säger  

 några elever))  

37 Anna för vår skolas skull, för att korgarna ska vara fina  

 och bra och användbara, så kommer jag inte att, att  

 hänga i dom (.) ((Fler intygar att de inte ska hänga i  

 korgarna, medan Anna fortfarande pratar. Även  

 Isak har nu sträckt upp handen. Fortfarande finns  

 det elever som inte har sträckt upp sin hand.)) Även  

 om ni aldrig har gjort det någon gång, så lovar ni  

 framöver (.) Är det någon här som, hur många lo- 

 var det? Upp med en hand nu ((fler fnittrar, någon  

 pekar på kamrater som inte har sträckt upp sina  

 händer)). 

 
I slutet av yttrande 33 kan vi se hur Anna för första gången frå-

gar eleverna ”Hur många”, som ”kan lova här inne” att inte ”ska-
ka eller hänga sig i korgarna mer”. Svaret blir inte så framgångs-
rikt som Anna hade trott, eftersom flera av eleverna inte räcker 
upp sina händer. Detta resulterar i att Anna formulerar om frågan 
(yttrande 35). Fortfarande är det många som inte räcker upp han-
den varpå Anna avslutar meningen med att få eleverna att säga 
”Jag lovar härmed, dyrt och heligt”. Vi kan se att Annas försök till 
lösning inte är så framgångsrikt. I yttrande 37 gör Anna ett tredje 
försök att få eleverna att räcka upp sina händer genom att säga 
”för vår skolas skull”. Med denna replik statuerar hon nivån på 
ärendet och hoppas att alla nu skall förstå att de måste räcka upp 
sina händer. För varje nytt försök får hon några fler elever med sig. 
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Efter tredje försöket har alla utom två, tre stycken gett sitt sam-
tycke.  

Vi kan se att det är viktigt för Anna att alla lovar att aldrig mer 
hänga i korgarna. Därför frågar hon en fjärde gång (yttrande 37): 
”Är det någon här som, hur många lovar det?” I hennes röst kan 
man nu höra en viss besvikelse över dem som inte vill lova att ald-
rig mer hänga i korgarna. Istället formulerar hon om frågan så att 
de som inte vill lova, får räcka upp sina händer: 
 

39 Anna Ja (x) också… Ta nu ner händerna tycker jag. Så  

 tycker jag att dom som inte kan lova det räcker upp  

 handen nu …  

 
Denna fråga utlöser en våg av fnitter. Annas ambition att öka frå-
gans legitimitet genom att ta ett kollektivt beslut, är nu på väg att 
förlora i betydelse hos eleverna. Många kommentarer vittnar om 
detta, till exempel när en pojke säger rakt ut i luften ”Laban kan 
inte lova. Han är sjuk idag” och skrattar därefter. Eller när man 
hör i bakgrunden elever som skämtsamt säger ”jag lovar, jag lo-
var”.  

Frågan hänger i luften, den är långt ifrån slutdiskuterad. Vi får 
nu se hur flera elever argumenterar emot Anna om att snabba på 
med ett beslut. 
 

43 Anna AMEN, det var ju några som inte räckte upp alltså  

 (.) Man måste kunna ta ställning till en sådan här  

 fråga. Ni fick två alternativ ((tyst mummel)) Jag lo- 

 var att inte skaka eller jag lovar, eller jag kan inte  

 lova de (.) 

44 Shiri Men om den, vad heter de, om den fastnar, så får  

 man ändå [inte ta den ((skakar på axlarna)) 

45 Någon      [de sa jag ju ((säger någon bakom  

 kameran)) 

46 Ahmed Kasta en sten- ((fler upprepar denna idé)) 

47 Anna Har ni kommit på jättebra förslag på hur man kan  

 göra ((fler upprepar stenkastningen)) DÅ är frågan,  

 igen, det var några som inte räckte upp (.) vem var  
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 det som inte räckte upp? (.) ((någon elev säger Fa- 

 rah)) 

48 Anna Det var Farah och Eskil, tror jag ((några mumlar,  

 även Stina hörs i bakgrunden säga något ohör- 

 bart)). Räckte du upp? ((frågar Farah)) 

49 Farah Jag gjorde så ((visar med fingrarna uppåt)). 

50 Anna Jaha, det såg inte jag (.) Vad räckte du upp på det  

 sista att du inte kunde då? 

51 Farah Nä, jag skulle säga en sak till (x). 

52 Anna Men då har du ju inte röstat ju, då har du inte sagt  

 vad du tycker. 

53 Farah Joo. 

54 Anna Vad tycker du? 

55 Farah Att jag ska lova- 

56 Anna okej, då missuppfattade jag. Då ber jag om ursäkt.  

 Då pratar jag inte (x) Eskil? Du räckte inte upp. 

57 Eskil Nae. 

58 Anna Du måste kunna ta ställning Eskil… 

59 Eskil Men, jag ska inte hänga på den- 

60 Anna men menar du de nu? 

61 Eskil Ja … 

62 Anna Då var det alla utom Fahim, då- HEHE ((åt  

 Fahim.))   

62 Fahim vadå?- 

63 Anna som inte kunde lova att inte skaka. 

64 Fahim Jamen, jag räckte ju upp (x) asså jag skulle säga nå- 

 got 

65 Anna Något annat  

66 Fahim Nä, om basketkorgarna. ((fler mumlar))… 

67 Ahmed Och jag vill säga en anledning för att alla skakar (.)  

 det är för att asså, när vi kör bomb out (.) så när  

 man åker ut så … så blir några aggressiva ((HEHE  

 tyst)) (.) och börjar skaka korgarna för att dom  

 åkte ut … ((några mumlar)). 

68 Anna Ja, då har alla lovat nu … 
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Anna tystnar ett kort ögonblick i inledningen av detta utdrag 
och säger sedan skarpt att man måste kunna ta ställning. ”Jag lo-
var att inte skaka (…) eller jag kan inte lova” (yttrande 43), uppre-
par hon. Shiris fråga i yttrande 44, om hur de skall göra om en 
basketboll fastnar i korgarna, visar att eleverna inte har diskuterat 
färdigt i frågan.  

På yttrande 48 vänder sig Anna direkt mot de elever som ännu 
inte tagit ställning: Farah och Erik. Men enligt yttrande 49 har Fa-
rah visst gjort det, med fingrarna uppåt. Detta hörsammas inte av 
Anna.  

Den fortsatta replikväxlingen som följer visar 20 yttranden som 
uteslutande handlar om att tre elever skall lova att inte skaka kor-
garna. Ahmed avbryter (yttrande 67) och försöker tona ner pro-
blematiken genom att säga att de faktiskt leker en speciell lek: 
”bomb out”. När man åker ut i leken kan några av kamraterna bli 
lite irriterade och ge sig på korgarna. Detta är ett sätt att kontextu-
aliserat problem, det vill säga elevernas handlingar ingår i, skapas 
och återskapar kontexter (jmf Säljö, 2000: 135ff). Ahmed erkänner 
förvisso att handlingen inte är särskilt lämplig, men förnekar att 
det skulle vara avsett att förstöra basketkorgarna. Även Fahims 
kommentar (yttrande 14, exempel 1) antyder att felet egentligen 
handlar om att asfalten där korgarna är förankrade är i dåligt 
skick och därav korgarnas tillstånd. Alltså skulle det mer handla 
om ett konstruktionsfel. 

Fahim söker vid två tillfällen Annas uppmärksamhet (yttrande 
51 och 64), men misslyckas vid båda tillfällena. Anna fångar inte 
upp hans försök då han första gången säger ”en sak till” (yttrande 
51) eller den andra ”asså jag skulle säga något” (yttrande 64). 
Anna följer inte upp vad Fahim menar då han (yttrande 66) säger 
att det han ville ha sagt faktiskt handlade om basketkorgarna. 
Istället tar Ahmed (yttrande 67) ordet. Han menar att det handlar 
till stor del om ilska och besvikelse över den lek som de kallar 
”bomb out”. Annas svar därefter (yttrande 68) känns som att hon 
nu bara vill avsluta diskussionen: ”Ja, då har alla lovat då.” (ytt-
rande 68) Som jag uppfattar denna episod förvandlas klassrådet till 
att fungera som Styrning till Ordning. Det tycks som att Anna har 
tappat tålamodet över de elever som inte förstår att de skall lova 
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att inte hänga i korgarna och därmed förstöra dem. Eleverna å 
andra sidan verkar mer benägna att förklara orsaken till problemet 
några gånger till.  

Eleverna visar att de söker en gemensam förståelse av problemet 
genom att lägga alla korten på bordet, det vill säga att belysa flera 
aspekter av problemet. Anna däremot vill se en snabbare lösning 
istället för att hjälpa eleverna med fler öppna frågor. Den svåra 
avvägningen mellan att låta diskussionen ta den tid den behöver 
för att alla skall förstå vilka alternativ som står till buds och riske-
ra inget beslut tas vill Anna lösa genom ett snabbt kollektivt beslut. 
Det innebär troligtvis att den komplexa problembilden förenklas 
till ett enkelt handlingsalternativ som inte löser problemet.   

Ovanstående sekvens kan ses i ljuset av det som Punsch (2001) 
menar är en viktig aspekt i det praktiserade aktörskapet. Graden 
av erfarenhet kommer nämligen att synas i elevernas sociala skick-
lighet i andra liknande situationer. Elvstrand (2009) understryker 
att beroende på elevernas delaktighet kommer det att påverka och 
inverka hur lätt eller svårt det kommer att vara för dem att utöva 
sitt aktörskap i situationer där delaktighet kommer att efterfrågas.  

Denna sekvens belyser tre aspekter av samtidens barndom, näm-
ligen deltagande, kommunicerande och förhandlande barn. 

 
7.2 Sekvens 2 – Inför föräldramötet 
 
7.2.1 Dilemma: Klassrådet som en störningsfri zon? 
Sekvensen föranleds av att eleverna under föregående klassråd på-
börjat en diskussion om vad och hur de skall göra på nästa föräld-
ramöte. I årskurs 5 redovisade eleverna delar av sitt skolarbete för 
föräldrarna under föräldramötet. Eftersom detta hade uppskattats 
av föräldrarna, föreslår Anna och Stina att de gör en liknande pre-
sentation nu i sexan. Förslaget accepteras av eleverna. I nedanstå-
ende exempel har Farah fått i uppgift att skriva på tavlan vilka 
skolmoment som skall visas upp på föräldramötet.  

 
Exempel 3 

187 Farah Ja, vad ska jag skriva? 

188 Abbe Ja, man kan göra olika uppträdanden också … 
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189 Sofi Ja, alltså jag har en sak (.) om vi ska uppträda så  

 kommer typ många föräldrar om det är frivilligt att  

 gå, kommer dom att gå för att typ många gillar inte  

 att kolla (.) alltså så ((några i hennes närhet fnis- 

 sar)) … då går många hem. 

190 Fahim Tysta! Tyst!! ((många pratar rakt ut i luften)) Shiri!  

 Shiri! 

191 Shiri Jag tycker att det är lite trevligt att visa upp vad  

 man har gjort. 

192 Stina Säg något förslag på någonting vi har gjort. […] Vi  

 gör en lista på allt man kan föreslå att vi kan visa  

 upp för föräldrarna. 

193 Shiri Men hallå? ((tycker att hon borde fått ordet innan  

 Amir))  

194 Amir  Alltså (.) Vad menas med att uppträda? Alltså jag  

 har inte hört, alltså ska man uppträda någonting  

 från Asien? … 

 
I ovanstående exempel kan vi se hur Abbe föreslår att de kan göra 
olika uppträdanden inför föräldrarna. Detta tror dock inte Sofi på. 
Hennes argument är att föräldrarna inte kommer att stanna kvar 
då. Däremot ger Shiri Abbe stöd, då hon säger att det hade varit 
trevligt med uppträdanden. Stina verkar ändra sig nu när Shiri ock-
så gillar idén om uppträdande och föreslår att de skall göra en lista 
på allt de kan visa upp för föräldrarna. Detta tolkar jag som att 
hon inte enbart syftar på uppspel som innebär rollspel, utan även 
att visa upp sitt skolarbete. Så här långt finns ett positivt flöde och 
engagemang mellan eleverna och rummet andas samförstånd. Lä-
rarna lyssnar på dem och förhåller sig passiva i diskussionen. 

Efter detta börjar några elever mumla och prata rakt ut i luften. 
Detta stör harmonin. 
 

196 Farah Alltså det man har arbetat med i Asienarbetet, ska  

 man redovisa ((man hör hur några säger, som förra  
 gången))…  

197 Ahmed  Ja, alltså vi kan visa den filmen ((flera undrar vil- 

 ken film han menar)). Den vi ska göra. ((flera pra- 
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 tar rakt ut i luften)). Skriv filmerna ((Säger han till  

 Farah)) 

198 Stina Jag känner så här att jag, jag orkar inte höra allt  

 surr snart utan jag kommer att stoppa klassrådet 

 om vi inte följer den här ordningen nu att man  

 räcker upp handen ((det är flera som viskar medan 

 hon pratar)). Det gäller dig Artur i hög grad. Du  

 har jättemycket att säga, tror jag, men du gör det  

 inte så som vi ska, utan du sitter här och muttrar så  

 jag hör det i mitt öra, men resten hör det inte säg  

 det till alla, räck upp handen … 

199 Ibbe Vi kan läsa dikter …  

200 Abbe Vi kan läsa våra berättelser 

201 Shiri Vi kan kanske göra ett luciatåg ((ler stort)). Det är  

 ballt. 

 
Både Farah och Ahmed inleder med att föreslå vad som kan redo-
visas. Båda visar upp en vilja att göra något, som att visa en film 
om Asien. Det positiva flödet som fanns inledningsvis störs av att 
det sitter kamrater som pratar med bänkgrannen. Man kan ibland 
urskilja att det i mumlandet hörs kommentarer om fjolårets föräld-
ramöte och vad de minns från sina presentationer.  

Stina formulerar (yttrande 198) att hon börjar tröttna på alla 
elever som pratar rakt ut i luften och hotar med att ”stoppa klass-
rådet” om de inte följer de överenskomna reglerna om att räcka 
upp handen och vara tysta och vänta på sin tur. Hennes yttrande 
kan tolkas som att hon vill skapa något som liknar en ordnings-
skapande disciplin. Eleverna responderar med tystnad. Därefter 
följer tre yttranden (yttrande 199, 200, 201) som återigen visar lust 
och engagemang. Både Ibbe och Abbe har direkta exempel på mo-
ment de gjort i olika ämnen, medan Shiris förslag är något helt an-
nat, att gå ett luciatåg. Denna idé skapar återigen fniss, skratt och 
mummel. Sekvensen avslutas här, eftersom klassrådstiden är slut 
och det är dags för lunch. Anna och Stina bordlägger därför frågan 
till nästa veckas klassråd.  

Detta exempel är bara ett av flera som visar på svårigheten att 
göra klassrådet till en störningsfri zon. Man kan fråga sig var själ-
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va beslutssituationen i sammanhanget (upprättandet av en besluts-
ordning) blir av? Och hur påverkar situationen lärarens roll? Dessa 
frågor är inte lätta att svara på. Men kanske kan man diskutera det 
så här: Som tidigare framgått av elevernas och lärarnas utsagor är 
de ense om att den demokratiska processen kräver en viss ordning 
och disciplin. På samma gång är det uppenbart att diskussionen i 
klassrådet också måste innebära en viss frihet från ordningsregler, 
till exempel samtal elever emellan. Sekvensen visar att det finns en 
”rädsla för kaos” som i vissa situationer blir överordnad önskan 
om samtal och dialog. Stina uppfattar mumlet i klassrummet som 
en störning av den demokratiska processen och försöker stävja det-
ta genom att kräva ordning för att komma till ett beslut i frågan. 
”Mumlet”, det vill säga samtalen mellan eleverna, kan emellertid 
vara en förutsättning för den demokratiska processen – alla kom-
mer indirekt till tals, även om det inte gillas av alla. Detta kan även 
tolkas som ett moment där eleverna får möjlighet att fördjupa sin 
förståelse av demokratin i klassrådet utifrån egna erfarenheter.  

Under den kommande veckan har eleverna fått i uppdrag att 
skriva upp förslag på redovisningsområden. Här nedan skall vi se 
hur det går. 
 
7.2.2 Dilemma: Allas rätt till deltagande 
Fahim och Shiri står vid tavlan. Dessa två har utsetts att vara kon-
ferencierer på föräldramötet. Processen gick till så att Anna frågade 
vem som ville vara konferencier och tre elever räckte upp sina hän-
der. När Anna frågade om de skulle rösta eller dra lappar, drog en 
av eleverna tillbaka sin önskan av att vara konferencier. Två blev 
över, Fahim och Shiri.  

Fahim håller i tavelpinnen och bredvid honom har världskartan 
dragits ner. Totalt sett finns 2123 punkter som skall redovisas på 
föräldramötet, så här långt. Väldigt få elever har skrivit upp sig på 
någon av dessa.  

Anna ber eleverna att fundera på vad de vill redovisa när hon lä-
ser upp alla punkterna. När hon läst färdigt är det ingen som räck-
                                                  
23 Två konferencierer, allmänt om Asien, Mellanöstern, Döda havet, Eget land: Sydkorea, Kina, 
Japan, Afghanistan, Klassråd, Dikter, Göra film, Berättelser, Bild, Klassråd, Läsa, Engelska, Sodoku, 
Temadag, Didgeridoo, Idrott, Textilslöjd, Råden, Språkval, Nyheter 
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er upp sin hand. Anna säger då att de skall göra på ett annat sätt. 
Hon frågar eleverna vem som vill presentera sina länder, det vill 
säga de länder som eleverna har arbetat med under terminen. Någ-
ra elever räcker nu upp sina händer. Anna skriver upp dem på 
blädderblocket. Men sen är det tyst. Många vill inte detta.  

Men Anna ger sig inte. Hon vill att alla skall redovisa något.  
 

Exempel 4: Alla skall redovisa något 

228 Anna Men kom igen nu! Vi får gå tillbaka, alla måste  

 göra något, vi backar tåget tillbaka. Berätta om  

 musiken då, kanske visa upp ett instrument, spela  

 en trudilutt Hehe. 

 
Några elever fnissar åt Annas ordval ”en trudilutt” och härmar 
henne. Hennes ordval är dubbeltydigt: hon vill att alla skall redovi-
sa något, även om det skulle bli innebära att bara visa upp ett ”in-
strument” och ”spela en trudilutt”. Detta framkallar skratt hos 
flera elever.  

Eftersom inga elever ger några förslag fortsätter Anna: ”Berätta 
om klassråd, berätta om läsningen”. Men hon får inte någon re-
spons. Då säger hon istället att det känns ”segt” och ändrar sitt 
tillvägagångssätt: ”Är det någon som redan vet var de vill skriva 
upp sig?”, Denna fråga leder till att fler elever räcker upp sina 
händer. Ur elevernas synvinkel kan frågan ha upplevts som mer 
öppen, därför responderar flera med att skriva upp sig någonstans. 
Till exempel föreslår Ahmed att han kan presentera vad de gör på 
ett av språkvalen, nämligen på tyskan. Anna skiner upp över detta 
förslag. Hon frågar omedelbart om någon kan presentera något 
från spansklektionerna? Efter ett mumlande mellan eleverna, räck-
er Ahmed upp handen och säger att han kan ta även detta. Anna är 
nöjd. 

När det återstår några minuter av klassrådet och det finns några 
få elever som inte skrivit upp sig, säger Anna mer bestämt: ”an-
tingen så sätter vi in er, eller så är ni med och bestämmer själv” 
(gestikulerar mot de uppskrivna punkterna).  

Det visar sig nu att några av eleverna som inte hade skrivit upp 
sig på något ställe, inte förstod allt som stod på tavlan. Till exem-
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pel frågar en pojke: ”Vad är allmäntext?”, varpå Anna svarar: 
”Det är den texten som ni presenterade om vad som var så speciellt 
med ert land.”  

Som framgått av sekvensen ovan, kan vi urskilja framför allt ett 
centralt dilemma: alla elever skall delta genom att presentera något 
på föräldramötet. Lärarna vill driva den frågan genom att få ele-
verna att anmäla sig till att presentera ett ämne. Eleverna är mer 
tveksamma och några tycks dra sig undan. Ämnen som skrivs upp 
på tavlan har en teoretisk inriktning och alla elever känner sig kan-
ske inte bekväma med det.  

Sofi (yttrande 189) delar lärarnas uppfattning om att många för-
äldrar inte är intresserade av för många uppträdanden. Hon lyfter i 
sammanhanget fram att föräldramötet är frivilligt och argumente-
rar därför för att de skall presentera mer seriösa inslag av skolarbe-
tet.  

Sekvensen visar att det i klassrådet pågår parallella processer när 
elever och lärare agerar för att ”göra” demokrati. Den överordna-
de principen att alla skall delta gäller såväl för klassrådet som för 
vad klassrådet skall besluta om: alla skall skriva upp sig och på det 
viset visa att de deltar i den demokratiska processen i klassrådet. Vi 
kan se att det finns olika kriterier för presentationerna på föräld-
ramötet. Alla elever måste presentera något.  

Det finns ett visst motstånd från några av eleverna eftersom de 
inte är säkra på vad de ger sig in på. Läraren, å andra sidan, är an-
gelägen om allas deltagande och pressar eleverna till ett beslut i 
frågan. Principen om allas deltagande blir därmed ett dilemma för 
både lärare och elever. Det kan förstås som att deltagande i demo-
kratiska processer innehåller moment av rättigheter (jag har rätt att 
inte delta) och plikt (det är allas plikt att delta). Dessa båda aspek-
ter av den överordnade principen kan, som exemplet visar, vara 
motstridiga då elever och lärare utövar demokrati i klassrådet.  
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8 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

Det övergripande syftet i denna licentiatavhandling var att utifrån 
en fallstudie med aktörsperspektiv, studera klassråd som ett socialt 
rum för demokrati och utbildning inom ramen för det flerveten-
skapliga forskningsprojektet Mångkontextuell barndom. Detta har 
gjorts genom att undersöka hur aktörerna, eleverna och lärarna, 
formulerar sig om villkoren för och målen med klassråd och hur de 
agerar för att hantera de dilemman de ställs inför.   

Min studie visar dels att en rad villkor behöver uppfyllas för att 
klassrummet skall bli en demokratisk arena, dels att lärare och ele-
ver ställs inför olika dilemman då de försöker realisera målen med 
klassråd.  I detta avslutande kapitel sammanfattas studien och dis-
kussionen fördjupas ytterligare utifrån de redovisade resultaten 
samt texter och röster som tidigare tagits upp. Avslutningsvis dis-
kuteras vad denna fallstudie säger om skolan som ett socialt rum 
för demokrati och utbildning och om skola och barndom i föränd-
ring.  

Genom att tillämpa Englunds (2000, 2003, 2004, 2005, 2007) 
syn på deliberativa samtal med betoning på kollektiva viljebild-
ningar och konsensustaganden, Roths (2000, 2004, 2006) fokuse-
ring på den deliberativa processens betydelse för resultatet och 
Tholanders (2005a, 2005b, 2006a) syn på moraliska öppna samtal 
mellan eleverna, vill jag knyta ihop studiens teoretiska utgångs-
punkt med resultaten i studien till en helhet. 
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8.1 Aktörerna formulerar sig om villkor och dilemman  
Den första frågan i studien handlar om hur elever, lärare och skol-
ledare (här en rektor) uttrycker villkor för ett fungerande klassråd 
och de dilemman som uppstår. Som framkommit i kapitel sex me-
nar eleverna, lärarna och rektorn i den undersökta klassen att 
klassrådet har flera potentiella möjligheter att fungera som en de-
mokratisk arena.  

I det första resultatavsnittet belyses hur lärare och elever ser på 
ett fungerande klassråd, det formella genomförandet och elevernas 
ansvarstagande och slutligen elevernas förståelse av en konkret be-
slutsprocess. Här framträder en bild som visar att eleverna tar ett 
egenansvar för klassrådet, vilket är en väsentlig del av den demo-
kratiska lärprocessen. Med stöd i Krantz (2005) demokratiska idé-
er menar jag, att elevernas driftighet i klassrådet kan tolkas som att 
deras uppfattningar och upplevelser av självständighet, att få driva 
frågor framåt, att tillåtas vara kritiska är exempel på faktorer med 
stor relevans för en god demokrati (jmf Skolverket, 2009).  

Det är inte alls ovanligt att tavlan är full av punkter som elever-
na vill diskutera på klassrådet. Att det finns ett stort intresse är en-
kelt att konstatera. Klasslärarna säger under intervjun att de aldrig 
under sina yrkesår varit med om en klass som är så diskussionsbe-
nägen som den undersökta. En tänkbar orsak kan vara att klassrå-
det behandlar det som Dysthe (1995) benämner autentiska frågor. 
Hon menar att det är särskilt viktigt för eleverna att diskutera det 
som ligger dem nära och känns äkta. Därigenom får de insikter i 
och förståelse för demokratiska idéer (a.a.). Genom elevernas en-
gagemang i olika frågor ökar också den demokratiska medvetenhe-
ten, vilket kan bidra till ifrågasättande av invanda mönster.   

Mot bakgrund av de empiriska resultaten kan vi se hur eleverna 
stärks och uppmuntras att göra deliberativa överväganden, och att 
de utvecklar demokratiska relationer. Härigenom kan vi också se 
att läroplanens mål att alla elever skall kunna diskutera, argumen-
tera och lyssna på andra, har potential att uppnås genom klassrå-
det. Även demokratiutredningen (SOU, 2000:1) påtalar vikten av 
att skolan gör allt i sin makt för att ”utveckla en förmåga till sam-
tal och en ömsesidig respekt kring frågor som binder oss samman” 
(s 234). Från elevernas perspektiv verkar klassrådet fungera som en 
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social arena, där en demokratisk dialog eftersträvas mellan dem 
och lärarna. Den är dessutom betydelsefull både för att de skall må 
bra, känna att de deltar i vad som skall ske eller sker i skolan och 
för att främja lärandet och utveckla deras demokratiska värden. 
Detta går i linje med Deweys (1919/1997) två aspekter för att mäta 
värdet av social livsform bland eleverna. Den ena aspekten handlar 
om gruppens gemensamma intressen och hur många som delar det-
ta intresse. Den andra aspekten handlar om frihetsupplevelsen 
gruppmedlemmarna har i relation till deras samverkan till andra 
grupper. 

I studien har jag framhållit en rad dilemman som har uppkom-
mit då två eftersträvansvärda mål har kommit i motsättning till 
varandra i en konkret situation. Då tvingas lärare och elever att 
göra val som förstärker ett mål på bekostnad av ett annat. Ett di-
lemma är vikten av att klassrådet skall fungera som en arena för 
störningsfria samtal. Den som inte följer dessa överenskomna mål 
blir varnad med rött kort och därefter följer en veckas avstängning. 
I det här fallet är värnandet om klassrådet som en ”störningsfri 
zon” överordnat ett annat mål som är viktigt i demokratiska sam-
manhang, nämligen allas deltagande. Lärare och elever är ense om 
att detta är ett dilemma men ser att om inte den störningsfria zo-
nen kan upprätthållas, riskerar också det demokratiska samtalet 
att avbrytas. Detta straffsystem kan också ses i ljuset av den mång-
kontextuella barndomen, där olika kontexter samspelar över olika 
fält: det röda kortet symboliserar i idrottsliga sammanhang en så 
kallad demokratisk utvisning.  

Det finns en motsättning mellan elevernas vilja att använda det 
röda kortet mot dem som inte följer reglerna och lärarnas tysta 
motstånd mot att straffa elever. Detta kan ses i ljuset av de tankar 
som författarna i Inflytande på riktigt har när de säger att ”Barn 
och vuxna har olika perspektiv på verksamheten i skolan, men de 
är inte varandras motparter, även om det kan tyckas så ibland” 
(SOU, 1996:22, s 7). Eleverna har röstat igenom en nödvändig åt-
gärd för att alla skall respektera klassrådets regler. Detta motsätter 
sig inte lärarna, dock verkar de uppleva att elevernas praktiserande 
av regeln ibland är för hård. Det är detta som ovan nämnda förfat-
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tare benämner för olika perspektiv på verksamheten, utan att var 
motpoler.  

Som studien visar är klassrådet ett socialt rum där eleverna tar 
ett egenansvar och är med och utformar vilka regler som skall gäl-
la, men samtidigt ser vi också att det kan uppstå problem och av-
vägningar när de demokratiska principerna skall genomföras i 
handling (jmf Alderson, 2000; Devine, 2002; Elvstrand, 2009). 
Agevall och Klasson, 2000) kallar detta för krockar som kan upp-
stå när demokratiska ideal skall verkställas i olika typer av hand-
lingar. Ett sådant dilemma kan uppstå i de olika råden som klass-
representanter träffas i. I dessa råd diskuterar elever från olika års-
kurser och med olika intressen i konkurrens om olika ärenden, till 
exempel vad som måste köpas in till skolan. Att äldre och yngre 
elever möts i olika råd kan vara till de yngres nackdel. Denna 
nackdel kan vi koppla till Englunds (2007) tankar om det delibera-
tiva samtalsidealet. Där vinner de bästa argumenten om det finns 
konkurrerande synsätt, men det är troligt att ålder och kön är be-
tydelsefulla faktorer för möjligheten att göra sin röst hörd och att 
bli tagen på allvar i debatten (jmf Hultin, 2007).  

Ett dilemma som lärarna själva framhåller är risken för att klass-
rådet blir en arena för skendemokrati. Eleverna har önskemål som 
de vill ta upp i klassrådet. Lärarna stöder att dessa tas upp men vill 
i klassrådet inte besluta i enlighet med elevernas önskemål. Ett ex-
empel som lärarna tar upp är klassfesterna som eleverna så gärna 
vill ha, men som lärarna sällan eller aldrig ställer sig bakom. Jag 
menar att detta illustrerar inbyggda dilemman då lärare och elever 
skall göra demokrati i klassrådet. Dessa dilemman skulle kunna 
leda till att eleverna tappar intresset för klassrådet. Men inte nå-
gonstans i mitt material hittar jag tecken på att eleverna gör detta. 
Tvärtom har det visat sig att klassrådet har hög social status bland 
eleverna.  

Kanske är det så att lärarna kommit tillrätta med ett problem 
som ofta framhävs: 
 

Det är i klassrumssituationen, i den dagliga kontakten mellan 

elever och lärare, i elevernas delaktighet i och ansvar för läro-

processerna i skolan, som bristerna i elevernas möjligheter till 
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inflytande framstår som tydligast. Samtidigt är det just elever-

nas inflytande över det egna lärandet som […] är det viktigaste. 

Men också det formella inflytandet i form av medverkan i 

klassråd, skolkonferenser, matråd, mobbningsgrupper, arbets-

miljökommittéer och liknande organ och grupper har betydelse 

(SOU, 1996:22, s 208-209).  

 

Trots att lärarna ger uttryck för en rad dilemman har de i grunden 
en positiv inställning till klassrådet vilket säkert är en bidragande 
orsak till att eleverna också ser positivt på att delta i klassrådet.  

 
 

8.2 Aktörernas agerande i klassrådet  
Utifrån ett Deweyinspirerat perspektiv är det viktigt att försöka se 
helheter i lärandet. Dewey menar att vi aldrig fostrar eller ens ut-
bildar direkt, utan indirekt genom miljön. Därför, menar jag, är 
det sociala livet i skolan och i klassrummet grundläggande för ut-
övandet av demokrati och lärande för att förstå samhället i stort. 
Enligt Dewey är det också härigenom som ett samspel mellan 
människan och hennes miljö och/eller omgivning som kunskap och 
handlingsmönster utvecklas (jmf Larsson, 2004).  

I det andra resultatavsnittet analyserades två sekvenser som illu-
strerar några villkor och dilemman som lärare och elever ställs in-
för då de gör demokrati i klassrådet. I exemplet med basketkorgen 
kunde vi följa hur eleverna, från att i början söka konfrontation 
och syndabockar, kom fram till en form av samförstånd av pro-
blemet. Vi kunde också följa hur läraren försökte rösta fram ett 
beslut och ställningstagande som inte hade förankring i elevgrup-
pen. Medan eleverna hade nått ett samförstånd och var redo för att 
fortsätta diskussionen och ta beslut på denna grund, kom läraren 
att reducera problematiken till att gälla regelföljande. Klassrådet 
fick då en disciplinerande karaktär och problemet kom att handla 
om vilka som inte ville följa reglerna.  

I den andra sekvensen ser vi hur eleverna förhandlar om vad 
som skall göras vid kommande föräldramöte. Även i detta exempel 
är läraren angelägen om att klassrådet skall vara en störningsfri 
zon men bortser då från att flera av de elever som pratar utan att 
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ha fått ordet faktiskt diskuterar det kommande föräldramötet. Ett 
annat dilemma som tydliggörs då klassrådet skall diskutera vem 
som skall göra vad på föräldramötet är att klassrådet innebär vissa 
rättigheter (jag har rätt att delta eller jag har rätt att inte delta) och 
plikt (det är allas plikt att delta). Balansen mellan elevers rättighe-
ter och plikter är ett ständigt dilemma som lärarna får ta ställning 
till i olika situationer.  

 
8.2.1 Förutsättningar för framgångsrika deliberativa samtal 

i klassråd 
I det följande avsnittet vill jag diskutera min studie i ljuset av krite-
rier för vad som karakteriserar deliberativa samtal. Englund 
(2007:155) betonar i sitt första kriterium eller kännetecken, beho-
vet av att skolan i större utsträckning än idag uppmuntrar till att 
olika synsätt och argument ges utrymme att ställas mot varandra. 
Vid de tillfällen då lärarna i min studie skyndar på eleverna att gå 
vidare i dagordningen innan frågan känns färdigbehandlad, är det 
svårt att uppnå detta samtalsideal. Men om vi ser det från Tholan-
ders (2005a) synvinkel där spontana samtal och drag av vardagliga 
uttryck blandas, kan tjatiga och upprepande samtal tolkas som de-
liberativa. Tholander menar att den moraliska diskussionen även 
innehåller mått av deliberativa ställningstaganden. Många diskus-
sioner som sker i klassrådet är av moralisk karaktär, där eleverna 
tar ställning i olika frågor utifrån ett deliberativt perspektiv. En 
sådan moralisk diskussion kan illustreras av exempel 1, yttrande 
02-12, där både Isak och framför allt Fahim är klara över vad som 
är rätt och riktigt och vem som skakar basketkorgarna, men de vill 
ändå inte utelämna eller lägga skulden på endast två kamrater, som 
Jana vill. Eleverna är inte överens om vem som skall bära skuld-
bördan till att basketkorgarna är dåliga. Denna överläggande dis-
kussion mellan eleverna liknar ett mått av deliberativa ställnings-
staganden, så som Tholander talar om. Det kan även ses i ljuset av 
det som Säljö (2000:209) understryker kring förståelsen av lärande 
och tänkande hos individen. Han menar att det är centralt att för-
utom att studera aktörerna och dess handlingar, också måste stu-
dera den institution (skolan i mitt fall) och verksamhet i vilken ele-
verna befinner sig. Eleverna måste bland annat kunna identifiera 
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och kommunicera vilka regler som gäller i klassrådet för att kunna 
lära, kompromissa och överlägga.  

Det andra kriteriet i Englunds (2007:155) deliberativa samtals-
ideal är en strävan efter tolerans och respekt för varandra, vilket 
innebär att eleverna lär sig lyssna på varandra. Då eleverna tillåts 
att diskutera frågor som intresserar dem under en längre period 
vittnar detta om att tolerans och respekt ges under klassråden. Hu-
ruvida det kanske hade tagits snabbare beslut oftare om eleverna 
hade varit mer uppmärksamma på vad som sades av kamraterna, 
istället för att fokusera på vad man själv säger, är inget som jag 
kan uttala mig om här.  

Däremot kan Englunds tredje punkt, som har att göra med in-
slag av kollektiv viljebildning, kommenteras i sammanhanget. Ut-
ifrån Annas tidigare redovisa uttalanden kommer eleverna sällan så 
långt i sina diskussioner att vi kan tala om ”kollektiv viljebild-
ning”. Dock kan det antas att eleverna strävar efter någon sorts 
konsensus. Vi får utgå ifrån att de vill komma överens eller åtmin-
stone komma fram till temporära överenskommelser.  

Englunds sista kriterium, som handlar om att eleverna skall ha 
möjligheten att diskutera utan någon direkt lärarledning, är ett 
svårt kriterium att uppfylla i klassrådet. Om Englund syftar på att 
lärarna inte skall finnas med i samma rum som eleverna, uppnås 
inte detta ideal. Men om Englund menar att läraren kan finnas i 
samma rum som eleverna, men att de inte deltar i diskussionen, är 
det vanligt förekommande i klassråden. Vi kan här tala om en sva-
gare och starkare uppnåendenivå, vilket jag menar inte behöver 
vara ett hinder för Englunds iscensatta deliberativa samtal. Ett 
klassråd är ett sådant samtal, där de vuxna skall ses som medska-
pare och inte de drivande (jmf Alderson, 2000; Parker, 2001). 

Tholander ställer sig kritisk till Englunds sätt att skilja på delibe-
rativa samtal och vardagliga samtal. På Englunds vis blir de först-
nämnda begränsade till ”iscensatta samtal” som fungerar utifrån 
en argumentationsmall. Tholander menar att det då uppstår hinder 
i möjligheterna för samtalen att vara deliberativa. Men samtidigt 
säger Englund att det deliberativa samtalet ”mycket väl [kan] be-
traktas som och få vara en språklig och argumentativ batalj, men 
möjligen skall den ohämmade passionen och polemiken hållas till-
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baka i det ordnade deliberativa samtalet” (2005:313). Englund 
fortsätter att fråga huruvida det är rimligt att ”lära sig” något eller 
om det mer handlar om en anpassning till en samtalsform som ris-
kerar att bli ”ett förment gott samtal” (s 313). Tholander anser att 
detta mer liknar en ”godtycklig eller marginell” (2006:54) skillnad 
mellan de båda samtalsformerna och avslutar med att säga: ”Jag 
tror att Englund och jag skulle kunna enas om en hel del om vi 
bara kunde komma överens om vad ett deliberativt samtal är för 
något.”  

När jag nu förhåller mig till mitt material i relation till all den 
forskning och teoretiska utgångspunkter som presenterats, ser jag i 
min empiri något som Theodorsson (2004) lyfter fram som en vik-
tig aspekt i mellanrummet mellan Englunds, Roths och Tholanders 
språkliga bataljer. Theodorsson vill på inga sätt avgränsa eller ta 
bort vissa typer av samtal för att passa in i någon annans mall. 
Hon säger istället att en deliberation kan hålla olika klass – detta 
är en spännande tanke att forska mer om. Ett deliberativt samtal 
kan i regel engagera en större grupp människor som en hel klass. 
Liksom jag ovan säger att ett klassråd är mer än ett socialt rum där 
demokrati sker och utövas, måste det deliberativa idealet ha kravet 
på sig att gälla som en inklusion. Theodorsson menar att denna 
inklusion innebär att man inte särskiljer demokrati och rättvisa. 
Den rumsliga kontexten är istället central. Här finns en hel del 
synpunkter, som förtjänar att undersökas mer noggrant i framtida 
studier. 

I min bakgrundspresentation och teoretiska utgångspunkterna 
kan man se att flera studier betonar vikten av att deliberativa sam-
tal avslutas med möjlighet till reflektioner. En forskare som fram-
häver betydelsen av feedback är Denvall (2000). Han beskriver en 
modell för elevdemokrati som innehåller returkunskap, en sorts 
feedback av framför allt lärare till elev. Även om detta inte har ägt 
rum i min studie, ser jag flera potentiella möjligheter som med för-
del kan appliceras i direkt anslutning till klassrådet. I praktiken 
hade detta inneburit att aktörerna är överens om att alltid dra ett 
streck i diskussion och istället ägna de sista fem, tio minuterna åt 
att reflektera över och sammanfatta vad som sagts. Ur ett vidgat 
perspektiv menar jag att detta krav i viss mån går att likställas med 
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elevernas möjligheter till reflektion i deras veckoutvärderingar (jmf 
Theodorsson, 2004). Englund (2000) understryker att deliberativa 
samtal behöver värderas återkommande. Jag är dock tveksam till 
att framhäva vilken utvärderingsmodell som är bättre än någon 
annan. Min empiri ger inga sådana svar. Som jag ser det bör istäl-
let möjlighet till reflektion vara överordnat när det bäst skall äga 
rum: i direkt anslutning till klassrådet eller några dagar senare när 
man har fått grubbla lite över eventuella beslut som tagits i klass-
rådet dagarna innan. 
 
 
8.3 Deliberativa samtal – utopi eller genomförbar praktik 
Enligt min tolkning av Englunds (2000) deliberativa samtal, skall 
de inte betraktas som en universalmetod som löser alla problem. 
Snarare skall man betrakta samtalet (metoden) som en verksam-
hetsform i klassrummet. Häri är det nödvändigt med ömsesidig 
kommunikation och som enligt olika kriterier kan kvalificera sig 
som deliberativa. På detta sätt läggs möjligheterna för deliberativa 
samtal i lärarens händer vilket, märk väl, även innebär att en del av 
dem ej nödvändigtvis behöver vara lärarledda. Englund framhäver 
att lärarens yrkesskicklighet har en avgörande roll för huruvida 
deliberativa samtal skall få ett högt eller ett lågt erkännande. Vill-
koren för de deliberativa samtalen är därmed nästan förkroppsli-
gade med lärarnas vilja till öppna samtal eleverna mellan. Detta 
resonemang styrker Liljestrands (2002) krav på ett mer jämlikt 
förhållande mellan eleverna och lärarna beträffande diskussions- 
och samtalsutrymmet. Jag menar att klassrådet ökar onekligen den 
möjligheten, men bara så länge strukturen gynnar alla elever. På 
samma gång måste lärarna hantera sina försvarsmekanismer (jmf 
Tham, 2005) då eleverna får (ur lärarens synvinkel) ett för stort 
talutrymme och inflytande i olika frågor. När detta har hänt har vi 
kunnat se att lärarna tagit över ordförandeposten och krävt kon-
sensus i olika frågor – även då eleverna inte har diskuterat färdigt 
frågan (se kapitel sju och framförallt dilemmat med basketkorgar-
na).  

Parker (2001) upplever att lärarna i den deliberativa modellen är 
mer engagerad i elevernas frågeställningar och i de svar som ele-
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verna resonerar om. I intervjuerna med lärarna har en sådan utta-
lad målambition förekommit, även om det inte alltid har fungerat i 
praktiken. Man kan fråga sig om klassråd alltid måste ske i hel-
klass och på samma sätt vecka efter vecka. Vilka framsteg i elever-
nas deltagande i diskussionerna skulle man uppnå om vissa punk-
ter på dagordningen behandlades i mindre grupper – hade fler del-
tagit i diskussionerna då? Hade det blivit förskjutningar åt något 
håll för de deliberativa villkoren? Tholander (2005a) lyfter gärna 
fram gruppdiskussioner, där det enligt honom sker spontana deli-
berativa samtal med demokratiska inslag inbäddade i elevernas sätt 
att hantera gruppuppgifter. Han har bland annat funnit att medbe-
stämmandeproceduren ökar i den mindre gruppen och att arbets-
gången ökar den demokratiska ordningen. Förvisso kräver ett 
grupparbete mer av deltagarna, men detta skall vägas mot att ele-
verna själva styr över processen, där de på ett mer spontant och 
naturligt sätt bäddar in den demokratiska diskursen.  

Denvall (2000:147) uttrycker detta väldigt bra då han säger att 
ungdomarna i elevråden ”engagerar sig på egna villkor” i de olika 
rådverksamheterna. Han kommer i sin studie fram till en uppfatt-
ning som jag delar: 
 

Skolan har en möjlighet att som ett viktigt föredöme praktisera 

en sådan utveckling genom att medvetandegöra ungdomar, till-

lämpa ett rättighetstänkande och stödja deras självorganisering 

och skolan kan även ta hjälp av eleverna i sitt eget förbättrings- 

och förändringsarbete. /…/ Det betyg som denna förändring 

kommer att få baseras i sin tur på intressenternas position, av-

sikter och engagemang (Denvall, 2000:147). 

 
Det är med andra ord viktigt att förankringsarbetet är subven-

tionerat från skolledningen till eleverna för att ge den demokratis-
ka processen den legitimitet som krävs (jmf Elvstrand, 2009; Roth, 
2003).  

Englund (2000) ser de deliberativa samtalen varken som under-
visnings- eller metodbegrepp, utan betonar just samtalet som verk-
samhetsform. Här lyfter han fram det som jag menar är genomför-
bart i min studie, nämligen ”en ömsesidig kommunikation som 
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därtill är kvalificerad på ett visst sätt” (a.a.:13). I dilemmat som jag 
lyfter fram i punkt 7.1.1, Konfrontation eller konsensussökande, 
kan vi se hur en diskussion kan utvecklas från att först likna stri-
digheter, där många är oense, till att sedan vända till samstämmig-
het. Att det är högt i tak innebär inte att eleverna inte kan göra sig 
förstådda, dock ställer det krav på att de har tilltro till varandra, 
vågar yttra sig och att alla respekteras för sina åsikter i gruppen. 
Detta är en viktig förståelsefaktor i en deliberativ kommunikation 
och likaså ett villkor för genomförande av en deliberativ demokra-
ti.  

Studiens resultat visar att ett viktigt värde kan kopplas till att 
förstå att oavsett goda intentioner kan ett klassråd ändå betraktas 
som misslyckat ur ett deliberativt perspektiv. Detta kan illustreras 
med dilemmat 7.1.2, Demokratiska processer eller snabba lösning-
ar. Denna situation visar hur lärarnas strävan efter att lotsa elever-
na till rätt beslut kan skapa förvirring, tillfälligt kaos och till och 
med platt fall, vilket inledningsvis också skedde i nämnda dilemma. 
Det var få elever som skrev upp sig på några av lärarnas ämnesför-
slag och helst ville de visa upp ett teaterspel eller spela ett instru-
ment. Även om eleverna hade idéer till redovisningsämnen, kom 
detta inte riktigt till uttryck. Att lärarna från början hade en före-
ställning om vad som var bra redovisningsformer kan ha varit 
hämmande för elevernas vilja att komma med fler egna förslag än 
de dokumenterade.  

Om jag använder Roths (2004:77-114) teorier om deliberativa 
samtal på ovanstående dilemma, kan det låta så här: Lärarna för-
söker övertyga eleverna om att det finns ett högre värde i att redo-
visa kunskapsämnen för föräldrarna än att spela på ett instrument 
eller göra ett teaterstycke. Lärarna har uppmuntrat eleverna att 
säga sina åsikter kring valet av ämnen men inte fått något större 
gehör för sina idéer. Eleverna hade, i nämnda dilemma, svårt att 
möta (och ställa upp på) lärarnas önskemål och uppmuntrande 
argument att presentera ett teoretiskt ämne. Ett sätt att förstå den-
na motvilja hos eleverna (och lärarna) kan bero på att det inte går 
att komma överens utan att först ha förstått argumentens bärkraf-
tighet (Roth, 2004:77-114). Det har i exemplet inte skett ett kvali-
ficerat försök att övertyga den andra parten. Om inte eleverna ser 
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några möjligheter för egen vinning i andras uttalanden, kan många 
ha svårt att ens försöka förstå den andras bakomliggande intentio-
ner hur goda de än må vara för lärarna.  

Den bakomliggande idén av Englunds teorier om deliberativa 
samtal handlar om att de frågor som skall diskuteras ges en grund-
lig möjlighet för detta. Vidare skall de beslut man tar betraktas 
som temporära och inte definitiva. Vi skall här komma ihåg att det 
är minst lika viktigt för eleverna att lära sig leva tillsammans som 
att uppnå konsensus i en specifik situation. Kanske har även den 
bakomliggande tanken med de deliberativa samtalet något att göra 
med det som John Dewey och Evelyn Dewey diskuterar i början av 
1900-talet, där de menar att en av skolans viktigaste hörnstenar 
handlar om hur det förbereder eleven att tillgodogöra sig kunska-
per och inte vetande i sig. Denna tanke kan problematiseras i rela-
tion till flera av de dilemman som jag lyfter fram i föregående två 
kapitel.  

Studiens resultat stödjer Sellbergs (2001) undersökning gällande 
effekten av målmedvetenhet kring styrdokumenten. När lärarna väl 
förstår och accepterar att makten måste delas mellan dem och ele-
verna, måste nya arbetsformer skapas. Lärarna uttalar här en fru-
stration över att formerna för klassrådet är monotona och rutin-
bundna och vill gärna lära sig alternativa arbetsformer. Denna fru-
stration kopplar de även samman med att det finns elever som del-
tar svagt i diskussionerna eller inte alls. De vill så gärna att alla 
pratar. Eleverna å andra sidan uttalar sig flera gånger om att de 
inte vill missa ett klassråd – de är uppriktigt intresserade av vad 
som händer i skolan, i de olika klasserna och/eller på individnivå. I 
likhet med Elvstrand (2009) menar jag att de återkommande klass-
rådsformerna fungerar främjande för upplevelsen av delaktighet. 

På liknande sätt visar Sellbergs (2001) forskning att de elever 
som får utöva (göra) och träna demokratiska former också får ett 
större förtroende och tillit till skolverksamheten i stort. Eleverna i 
min studie uppvisar ett stort engagemang för frågor som även 
sträcker sig utanför skolans område. Flera veckor i rad diskutera-
des till exempel vilka möjligheter (och demokratiska kanaler) de 
har för att uppmana billisterna utanför skolan att köra långsam-
mare.  
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8.4 Empiri, val av metod och reflektion över resultatet 
Följande studie som behandlar skola och förändrad barndom, där 
fokus har varit demokrati och utbildning, tog sin början i en om-
fattande förstudie av barn i skola och på fritidshem hösten 2006. 
Det insamlande materialet granskades noggrant och efter en mödo-
sam process, som inneburit olika former av val, avgränsningar och 
synliggöranden, blev jag intresserad av att studera och analysera 
deliberativa samtal och dess förutsättningar och hinder i klassråd 
med och mellan elever och lärare. Allteftersom jag satte mig in i 
vetenskapliga studier av deliberativa samtal, insåg jag att det fanns 
ett stort tomrum gällande studier av klassrådsverksamhet. Här 
finns en brist gällande de faktiska förhållandena till de deliberativa 
samtalen ur ett barndomsperspektiv. 

I de första meningarna i inledningskapitlet lyfter jag fram ett an-
tagande om att elever som har klassråd inte ser någon större nytta 
och mening med dess syfte. Jag föreställde mig att det mer skulle 
likna ett socialt rum för maktutövning, exkludering eller tidsför-
driv där eleverna mest skulle sitta av tiden. Bilden av de elever som 
sitter av tiden (se Almgren, 2006; Brumark, 2006) och av elever 
som formligen älskar sina klassråd och elevråd (se Alderson, 2000; 
Angell, 1998; Denvall, 2000; Devine, 2002; Elvstrand, 2009; Wy-
ness, 2001) har avspeglats i forskningen, om än i en mindre om-
fattning än jag trodde från början. Dock finns här en hel del att 
läsa kring inflytande och delaktighet.  

Jag menar att min empiri belyser en aspekt på skolan och den 
förändrade barndomen, där barns inflytande och egenansvar syn-
liggjorts med hjälp av fokusgrupper, veckoutvärderingar, fältan-
teckningar, videoinspelade klassråd, protokollgranskningar, inter-
vjuer med klasslärare och rektor. Denna omfattande materialin-
samling har gett en vidgad uppfattning av både barndomsbegrep-
pet och det deliberativa samtalets förutsättningar och begränsning-
ar i skolsammanhang med och mellan elever och elever och lärare. 
Ett motiv till att arbeta med olika datainsamlingsmetoder har varit 
att öka stringensen och ringa in villkoren för deliberativa samtal i 
klassråd. Men det har även fungerat som ett medel och mål för att 
fler elever fått en chans att uttala sig om och formulera sina tankar 
om klassråd. 
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För mig har ett betydelsefullt värde med studien varit att lyfta 
fram barns perspektiv på hur de uppfattar, uttrycker och agerar 
när de har klassråd. Även Anna och Stina har vid flera tillfällen 
uttalat sig om att eleverna är viktiga aktörer som man lyssnar på. 
Eleverna har betraktats under klassrådet som huvudrollsinnehavare 
och lärarna som medskapare.  

I min empiri synliggörs även en annan bild: å ena sidan tilldelas 
eleverna rollen av huvudrollsinnehavare och konstruktörer av sin 
skoltid, å andra sidan ser vi att de blir offer för ett system som vill 
att de skall ta plats, men endast upp till en viss nivå och inom mer 
praktiska ting (jmf Elvstrand, 2009). På samma gång visar elever-
nas egna bilder av en beslutsprocess att de har en förståelse av de 
demokratiska kanalerna. Rektor uppger att även om det kan skilja 
mellan lärare i vilken grad eleverna får gehör för sina åsikter och 
önskemål, ses eleverna rent generellt som en tillgång i den demo-
kratiska processen. I likhet med Aldersons (2000) undersökning av 
klassråd i England, vittnar elevernas funderingar och uttalande om 
ordföranderollen, deras tankar om beslutsprocesser och kanaler de 
kan använda (kapitel sex) om en konkret demokratiförståelse.  

Jag finner stöd för att klassråd inte skall betraktas som en lek 
utan som det Dewey benämner learning by doing (jmf Corsaro, 
2005; Wyness, 2006). Detta innebär att de barn som får erfarenhet 
av att praktisera delaktighet också lättare kan utöva ett aktörskap i 
situationer där delaktighet efterfrågas (Elvstrand, 2009). Vidare 
säger Dewey (1919/1999) att elevernas erfarenhet förändras och 
utvidgas genom kommunikation, vilket sker genom att låta elever-
na träna olika överväganden – som ständigt sker i klassråd. Att 
träna sig i att leva tillsammans menar Dewey är överordnat ett le-
vande i konsensus (jmf Larsson, 2005). Jag delar denna uppfatt-
ning och menar att de samtal som sker i klassrådet leder till att ele-
verna lär sig ett kritiskt reflekterande över sina egna förgivettagan-
den och andras tankar och argument (jmf Skolverket, 2009). 

Lärarna i studien uppvisar i intervjun ett synsätt där begrepp 
som ömsesidighet, samhörighet, självförtroende och tillhörighet 
överensstämmer med det Trondman (2003:96) benämner ”det 
asymmetriska ansvarets logik”. De ställs dock inför en rad dilem-
man som innebär att de tvingas välja mellan önskvärda mål. 
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Elvstrand (2009) gör en intressant slutsats gällande elevernas 
kunskaper om deras rättigheter. Hon menar att när eleverna för-
står sina rättigheter förväntar de sig också att de efterföljs. När 
eleverna i basketkorgdiskussionen i kapitel sju inte omedelbart gör 
som Anna först uppmuntrar dem till, övergår hon till att kräva 
konsensus av alla. Detta kan relateras till och få stöd av Elvstrands 
liknande slutsatser att de elever som lärt sig sina rättigheter och 
tidigare fått rollen som kritiskt reflekterande, accepterar inte vilket 
argument som helst utan en tydlig motivering och koppling till var-
för det skall vara på ett visst sätt. Kanske hjälper detta oss att för-
stå sekvensen med basketkorgarna bättre. 

Sammantaget har studien analyserat villkor och dilemman för 
deliberativa samtal i klassråd, där den metodologiska ansatsen för-
delaktigt bidragit med konkreta kunskaper i frågor som har med 
elevernas sociala verklighet att göra. Direkta erfarenheter som 
gjorts genom bland annat intervjuer, fokusgrupper och klassråds-
observationer har bidragit till att få ökad förståelse för klassrådets 
betydelse för deliberativa förutsättningar och begränsningar. Empi-
rin har även framhävt att klassrådet fungerar som en sociala arena 
där aktörerna gör (utövar) demokrati och utbildning. Denvall 
(2000) menar att fallstudiemetodiken är utmärkt att använda då 
man vill nå insikter utifrån ett inifrånperspektiv, där individernas 
egna upplevelser utgör källan för förstahandsinformation, vilket 
föreliggande studie har haft för avsikt att göra. Däremot är det 
också tydligt att det är svårt att dra några generella slutsatser, vil-
ket kan uppfattas som en svaghet. Detta har inneburit att jag dels 
arbetat med flera olika metoder, metodtriangulering, dels praktise-
rat reflexivitet i interaktion med andra. Vid några tillfällen har jag 
å ena sidan kommunicerat studiens framfart med Anna och Stina 
(och eleverna i viss mån) och lämpligheten i elevutvärderingsfrå-
gorna som jag skickade till dem med mail, å andra sidan med mina 
handledare, doktorandkollegor och andra insatta personer i min 
studie. Detta kan ses som en form av respondentvalidering (jmf 
Elvstrand, 2009), vilket anses viktigt i en fallstudie, (se Denvall, 
2000). Dock är det min roll som forskare att själv ta ansvar för 
analysen av mitt material.  
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I sammanhanget har jag, som presenterat i tidigare kapitel, an-
vänt mig av metoder som utarbetats av andra forskare och som har 
visat sig haft relevans i min studie.  
 
 
8.5 Förslag på fortsatt forskning 
Empiriska studier kring deliberativa samtal kopplade till delaktig-
het och inflytande i skolvardagen är begränsade. Dessa faktorer 
skulle vara intressanta att ytterligare studera. Studien visar även att 
eleverna är aktiva i olika grad och på olika sätt. Detta är en intres-
sant fortsättning att bedriva forskning på. Ett mer specifikt forsk-
ningsintresse skulle kunna formuleras på följande sätt: Vilka fakto-
rer ligger bakom elevers delaktighet utifrån ett klass-, köns- och 
etnicitetsperspektiv? Likaså skulle det varit intressant att studera 
barns erfarenhet av delaktighet i andra sociala rum, som förskole-
klassen och fritidshemmet och kanske till och med pröva andra 
metodologiska ansatser som att låta barn intervjua barn. Ett ak-
tionsforskningsperspektiv som tillåter forskare att i högre grad 
samspela med barnen och lärarna är också en möjlighet. Alderson 
(2000) menar att då man involverar barn som medforskare kan 
resultaten bli väldigt intressanta, eftersom det då är individer med 
liknande position och erfarenheter som möts. 

En slutsats som jag kan göra utifrån min empiri är att en idealisk 
situation inom skola och området demokrati och utbildning, är att 
demokrati inte kan ”pluggas” in utan måste göras/utövas – som en 
levande demokratisk miljö. Utgångspunkten måste vara elevernas 
egna erfarenheter, intressen och engagemang. Så som eleverna 
bjuds in av Anna och Stina att flera gånger vara delaktiga och 
medansvariga, är en väg att gå. Även om här finns dilemman att 
hantera på vägen, får inte klassrådet kompromissas bort, eller för-
handlas och marginaliseras till att endast ske varannan vecka eller 
en gång i månaden. Det räcker inte med elevråd där endast några 
få representerar sin klass. Klassråd är en viktig social och demokra-
tisk arena för elever och för deras medborgerliga dygder, där alla 
får vara med på sin nivå. 

Det finns ett stort behov av empiriska undersökningar med syfte 
att studera skolan och den förändrade barndomen med fokus på 
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frågor som delaktighet och inflytande. Jag hoppas ha gett röst åt 
eleverna (och lärarna) och genom att ha analyserat villkoren för 
deliberativa samtal i klassråd ha förmedlat en viktig del i elevernas 
medborgerliga möjligheter och begränsningar samt rättigheter och 
skyldigheter. En frågeställning som i sammanhanget hade varit in-
tressant att undersöka är: Blir barn (elever) mer deliberativt med-
vetna och mer benägna att utöva och utföra toleranta sam-
handlingar genom att möta icke-toleranta, deliberativa, individer 
och grupper?  

Liksom Dewey, menar jag att skolans funktion (och mål) måste 
påminna eleven om det verkliga livets demokratiska processer och 
inte symbolisera en isolerad ö som själv skall bära hela ansvaret för 
att fostra demokratiska fullfjädrade medborgare.  

Utan anspråk på att ”lösa” skolans demokratiska processer kan 
liknande studier som denna hjälpa oss att förstå de dilemman och 
villkor som finns i praktiken och inbäddade i systemet. Detta är en 
viktig del av skolan och den förändrade barndomen. 
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9 SUMMARY 

This dissertation began with a comprehensive preliminary study 

of children in school and after-school centres in autumn 2006 in 

three schools in Malmö, Sweden. Besides gathering impressions 

and ideas for my main study, I was also initially interested in 

studying what happened with pupils’ verbal disagreement and 

how they negotiated to arrive at a mutual understanding. This 

interest was developed to obtain knowledge about the dilemmas 

and conditions for deliberative dialogue in the school’s class 

council. 

 
The dissertation is part of the project Multi-contextual Child-
hood,24 in which school, leisure, and family are studied as bound-
ary-crossing social spaces in change. The basic premise is that pre-
sent-day childhood is characterized by an increasing degree of 
multi-contextuality. One aim is to analyse changing childhood and 
social relations, especially as regards the school’s task of upbring-
ing and teaching democracy, and to increase our knowledge of 
children’s perspective and agency, responsibility and participation 
in multi-contextual childhood. 

The aim of this dissertation is to study the class council as a 
social space for democracy and education, on the basis of a case 
study with an agency perspective. Another aim is to understand the 
dilemmas that teachers and pupils face when they do democracy in 
the class council. The chosen method was to investigate how the 
                                                  
24 The project is financed by the Swedish Research Council’s committee on educational science. Se 
www.mangkontextuellbarndom.se 
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actors – the pupils and the teachers – express themselves about the 
conditions and goals of the class council and how they act to 
handle the dilemmas they face. 

The dissertation gives a picture of the complexity inherent in the 
concepts of democracy and democratic processes in school. First I 
give an introduction to research in the sociology of childhood, 
children’s agency, and how conditions for pupil influence can be 
strengthened. The children’s perspective and pupils’ agency are 
discussed in relation to influence and participation in a democratic 
school.  

The following questions are answered in the study: 
 
 How do pupils, teachers, and principals express the conditions 

that need to be satisfied if the class council is to function as a 
democratic space? 

 What understanding do pupils have for the school’s decision-
making processes? 

 How do pupils and teachers act to make the class council func-
tion as a democratic space? 

 What does this example say about the school as an arena25 for 
democracy and education, and about the school and childhood 
in change? 

 
 
9.1 Agency, reciprocity, and belonging 
The discussion of children’s agency highlights the question of 
children’s right to citizenship and how children can take part in 
society as full members. Questions of status are also closely con-
nected to questions of citizenship (Devine, 2002). In the 1950s 
Marshall (1950) argued that citizenship proceeded, above all, from 
three kinds of rights: civil, social, and political. But to be able to 
include children in issues of citizenship, it was necessary to create 
other alternative values. Here the emphasis is instead on solidarity, 
mutual dependence, and belonging (Devine, 2002). These alterna-
                                                  
 
25 In the study a democratic “arena” is synonymous with a “social space” for democracy and/or a 
“democratic space”. 
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tive values permit us to change and challenge the assumptions 
about children’s inability to be actors for their own rights. 
Elvstrand (2009) stresses that these new values need not mean that, 
just because one views children as social actors, it does not auto-
matically justify making the same demands of them as of adults. It 
is important not to underestimate the differences between children 
and adults as regards, for example, power and resources. 
 
 
9.2 Education as lived democracy 
The theoretical premises of the study are inspired by John Dewey’s 
works about democracy and education. Freedom of thought and 
freedom of action and experience are basic features of Dewey’s 
idea of democracy. These factors are part of the “declaration of 
rights” which include freedom of expression, freedom of the press, 
and freedom to discuss and negotiate (Dewey, 1948:52–53). 

From a perspective inspired by Dewey it is important to try to 
see totalities in learning. Dewey argues that we never rear children 
or even educate them directly, but indirectly through the 
environment, because social life in the school and in the classroom 
is fundamental for the exercise of democracy and for learning to 
understand society as a whole. According to Dewey, it is also 
through this interaction between people and their environment that 
knowledge and patterns of action for democracy are developed. To 
become a democratic citizen requires the knowledge that makes it 
possible to act as one. This is learned through communication and 
experience (Dewey, 1919/1997). 

The class council can be viewed as a place where pupils and 
teachers negotiate and communicate. In this study the focus is on 
the class council for pupils in the fifth year. Pupils and teachers 
meet once a week for nearly an hour to discuss matters concerning 
the pupils in the class. The content of the discussions also concerns 
other pupils in the school, the organization of the school, and to a 
certain extent society at large. The forms for holding the class 
council create different conditions for deliberative, active 
participation, and simultaneously dilemmas arise which the actors 
have to tackle. This social space becomes an arena for discussions 
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of norms, where the pupils handle disagreements on various issues. 
A class council is described in the steering documents (Lpo 94; 
prop. 1990/91:115; SOU 1991:12; Lgr 2011) as an occasion when 
all the pupils in the class, together with the teachers, should 
endeavour to communicate, discuss, and reach consensus on 
various matters to do with both the internal and the external 
school environment. The issues treated should also reflect and 
relate to an individual, class, and school perspective. According to 
the current steering documents, there is a formal norm for class 
councils. There should be a chairperson (pupil) and a secretary 
(pupil). Others in the class are supposed to take an active part, as 
should the teacher. A prominent role is ascribed to the formal order 
of the class council in the steering documents. 
 

 
9.3 Deliberative democracy  
Deliberation, or debating with oneself and others, has been used 
over time and has been practised and applied in relation to various 
theories of democracy (Roth, 2006). Roth states that there is ex-
tensive discussion of deliberation and deliberative dialogue in po-
litical science and theory, with a noticeable increase in interest in 
the last fifteen years. In pedagogical contexts, both international 
and national, on the other hand, the discussion is rather meagre 
(ibid.). In Sweden, however, Tomas Englund and Klas Roth have 
discussed how school and education can relate to the ongoing de-
liberative discussion in the social sciences. Premfors and Roth 
(2004) argue that the criteria for deliberative dialogue also empha-
size the value and development of pupils’ democratic competence.  

The pedagogical slant on the deliberative ideology has its origin 
in the German philosopher and sociologist Jürgen Habermas. In 
this connection, however, it should be said that Habermas’s view of 
deliberative democracy is largely a discursively modelled idea based 
on earlier theories of dialogue and communication (Habermas, 
1984, 1995). Briefly, Habermas believes that universal norms 
cannot be achieved by a single individual, but only through 
collective processes (Habermas, 1981/2004; Tholander, 2005a). 
Englund (2007) says that Habermas has tried to give deliberative 
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democracy a theoretical basis on which to stand through his ethic 
and theory of discourse concerning both communicative rationality 
and action.  

Although Habermas does not test his theories on concrete 
empirical data, I think that his theoretical reasoning, above all 
when considered in the light of Englund’s deliberative model, is an 
important foundation for understanding the present study. Since 
my study builds on empirical material, I shall proceed from 
Englund’s more pedagogical application of Habermas’s theories of 
communication and discourse.  
 

 
9.4 Conditions for a democratic school that teaches know-

ledge 
The curriculum Lpo 94 stresses that pupils in their day-to-day 
school activities should be trained in the forms of democratic deci-
sion making, for example through various councils, such as the 
pupil council, class council, food council, friend council, and envi-
ronmental council. Under the item “Pupils’ responsibility and in-
fluence” one can read: “The democratic principles of being able to 
exert influence and participate must comprise all pupils. The pu-
pils’ learning and social development presupposes that they assume 
increasing responsibility for their own work and for the school en-
vironment, and that they have real influence on the form of the 
education” (Lpo 94:13). Educating pupils to become democratic 
citizens is perhaps the most important single aspect of the peda-
gogical mission of Swedish compulsory school. The forms may 
vary; they include discussions and conversations in a whole class, 
in small groups, and divided in other ways. Agevall and Klasson 
(2000:11–33) say that there are also risks and clashes to consider 
when democratic ideals have to be translated into practical actions. 

Biesta (2006) considers the problem of the school and its 
expected role as a democratic educator. He says that far too heavy 
a burden is placed on school as regards the democratic education 
of pupils and far too little on society as a whole. The government 
bill (Regeringens proposition 2001/02:80), Democracy for the New 
Century, for example, emphasizes the school’s function as the 
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institution that is supposed to promote the basic ideas of 
democracy. The bill states that the Swedish school conveys far too 
passive a picture of the citizen’s role in democracy, which ought to 
be formulated as a many-sided phenomenon implying different 
forms of political activity, both traditional and non-traditional 
(Prop. 2001/02:80, pp. 117–119). Teaching must thus to a larger 
extent communicate the value of politically interested and dynamic 
citizens in a democracy. The bill contains an analysis of the civics 
books used in upper secondary school, showing, on the one hand, 
that citizens are often portrayed as holders of power, but on the 
other hand rarely as exercising that power (ibid.). An important 
conclusion drawn in the bill is that the schools in their long-term 
work must invite the pupils to take a much greater part in shaping 
life in school. It is also emphasized that schools which practise and 
promote a more open and purposeful climate of discussion also 
have more pupils who show both greater civic knowledge and 
greater commitment. The class council has a significant role in the 
school’s work of furthering equality and preventing violations of 
integrity. 
 
 
9.5 The legitimacy of school law and the right to exert  

influence 
According to Roth (2003:19–48), the Swedish school is portrayed 
in the political debate as having given children and adolescents in-
creased possibilities to choose, influence, and participate in differ-
ent value communities, but he is doubtful about this. School does 
not give children any great opportunity for democratic considera-
tion of knowledge, values, and norms for action (ibid.). Moreover, 
Roth argues that the Swedish national curriculum and the School 
Act do not sufficiently legitimize or formulate rights that allow pu-
pils themselves to reflect on the questions that concern them. Even 
if the teaching situation in general stimulates learning, pupils are 
given far too few opportunities to explore, through legitimate ar-
gument, the issues that interest them (ibid.). Denvall (1999) paints 
a different picture, asserting that pupil democracy since the end of 
the 1990s has been considered in different ways, and that the pu-
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pils’ influence over their everyday schooling and their legal position 
has been strengthened. School is supposed to “actively and con-
sciously influence and stimulate pupils to embrace the shared val-
ues of our society” (Lpo 94:10). These values should not only be 
communicated but also represented and developed together with 
the pupils.  

Räftegård (1998) says that the acceptance of order in a 
communicative act and its development depends on whether the 
participants perceive the order as legitimate and effective. This 
condition is connected to the degree of “stable (functioning) 
democracy” (ibid.:61). Legitimate interaction aims to make the 
actors feel that the order is meaningful and moral. The effective 
aspect is linked the extent to which a decision is perceived as just 
and fair. Räftegård claims that this effectiveness in turn requires 
having experienced influence. In other words, saying and doing 
things should be worth something, and this should be perceived as 
reasonable in relation to the amount of commitment expended.  

To sum up, a picture emerges of school seeking forms and arenas 
for democratic dialogue. Several inquiries and research reports 
show a picture of a school that engages in issues of bringing up 
children for democracy, even though it encounters problems in 
achieving the goals. No one questions that school is supposed to 
help pupils to reach the learning goals – that is taken for granted. 
But when it comes to the democratic mission, things are different. 
This is the problem addressed in this study. 
 

 
9.6 Method and implementation 
The study was carried out in Malmö, a city divided into ten dis-
tricts responsible for compulsory school, special school, and after-
school centres. The neighbourhood in which the studied school is 
located can be regarded as a middle-class area. According to the 
principal, about 55 per cent of the pupils have a mother language 
other than Swedish. Of the school’s pupils, 38 per cent have some 
tuition in the mother language. Besides Swedish, 22 languages are 
represented in the school. In the class I studied, the ratio of non-
Swedish to Swedish was roughly 60:40. This may be compared 
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with the fact that about 14 per cent of the pupils who finished 
compulsory school in 2007 were of foreign background 
(Skolverket, 2008). 

To increase the validity and to obtain more perspectives on the 
problem, I have chosen to combine different methods. Here are the 
methods used in the study:  
 
 Documentation of meetings of the class council through video 

recording and observation.  
 Focus groups where pupils in small groups have answered 

questions about the class council, the conditions for influence 
and pupil democracy.  

 Weekly evaluations, where pupils answer questions about the 
class council, influence, and participation.  

 Pupils’ drawings, when pupils were asked to draw and write 
about what happens based on a presumptive narrative. 

 Class council minutes, which have been studied for an in-
creased understanding of points brought up in the last two 
years. 

 Interviews conducted with class teachers and the principal to 
obtain a better understanding of the intentions behind class 
councils in terms of the local organizational level and their ac-
tual knowledge in relation to the goals of the curriculum (Lpo 
94). 

 
 
9.7 The actors’ perception of the conditions for class 

councils 
Here I consider the first question asked in the dissertation: How do 
pupils, teachers, and principals express the conditions that need to 
be fulfilled if the class council is to function as a democratic space? 
This is done by presenting relevant points from the weekly evalua-
tions, the focus groups, and field observations of the class council. 
Below I focus on the pupils’ voices and how they formulate the 
conditions needed for the class council to function as a democratic 
arena. The analysis is based on the questions answered by the pu-
pils in the weekly evaluations and the conversations the pupils had 
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in the focus groups (see appendices 2 to 5). The analysis shows the 
conditions and dilemmas that concern how the class council is to:  
 
 Function democratically 
 Function formally  
 Function as part of a larger decision-making process 
 
 
9.7.1 What is a good class council? 
In connection with each weekly evaluation, the pupils have pro-
vided (written) answers to questions about what was discussed in 
the past week’s class council. The aim was to highlight the pupils’ 
own statements and thoughts about the class council. Abraham 
says that “A good class council is when everybody behaves and 
keeps up with everything”, and Jon says that it is about “everyone 
sitting and listening and paying attention”. Mari’s thoughts are 
similar to Jon’s when she says that “everyone sits quietly, they’re 
calm and put their hands up”. Serena adds: “At a bad class council 
everybody speaks straight out, nobody listens to anyone, and we 
don’t get to finish, and the teachers say that we have to go on talk-
ing about this next week.” 

The idea of what characterizes a good or a bad class council 
seems to be largely about disciplinary aspects, such as being quiet, 
sitting still, putting hands up, waiting your turn, and showing 
respect for classmates. This agrees with the rules that they have 
created themselves. Shiri explains a good class council like this: “A 
class council is good for many things. When you want to decide on 
things and when you want to suggest something new for the 
school. All schools must have a class council because it is 
important for the school.” By suggesting matters to the class 
council, Shiri indicates that she is aware that the form of the class 
council functions as a condition for being able to take up issues in 
a democratic way. Shiri has not just understood that all schools in 
Sweden must have a class council, she has also perceived that the 
class council is an important arena for the pupils’ right to co-
determination in their school. Edo says that the class council is 
good when you manage to get through all the items on the agenda 
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and “everyone listens and respects” those who are speaking. Edo 
also thinks that everyone’s discussion points should be given time 
for consideration during the class councils. In my field notes I can 
confirm Edo’s experience that many discussion points have to be 
put off to the next class council. 
 
9.7.2 The class council should be a “disturbance-free zone” 
When the pupils express themselves on the question of what is a 
good or bad class council they emphasize that the council should 
be an arena for dialogue without disturbance. They say that the 
class council should be a place where everyone pays attention and 
follows the rules that have been set up. If the class council is to 
function as a democratic forum where pupils can talk about things 
that are important to them, they need to put their hands up, wait 
their turn, listen to each other, and respect other people’s views. As 
I interpret the pupils’ statements, a good class council has a more 
formal order, requiring everyone to behave and participate. At the 
same time, we can also see that disciplinary aspects are evident 
when several pupils say that one should sit quietly, not speak out 
of turn but put up one’s hand and wait.  

The pupils’ statements and thoughts about a good or bad class 
council go together with the part of the deliberative form of 
dialogue that Englund believes can communicate a kind of value. 
Being able to listen to others, putting forward arguments and 
confronting classmates in various issues gives the pupil a sense of 
respect and a foundation for empathetic training (2000). Taking 
part in class councils seems to give pupils in the class direct or 
indirect experience of practising democracy at scheduled times, 
when they get training in negotiating with each other, discussing, 
and making collective decisions.  

The pupils feel that they are taken seriously when they hold a 
class council. They learn to listen to each other and express their 
opinions. At the same time, they must be able to protect this 
democratic zone and make it as free from disturbances as possible. 
One way that is practised in the class council is to show a red card 
to a pupil who causes disruption. This creates a dilemma and a 
conflict between this punitive measure and the right of everyone to 
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participate. The pupils have accepted this punitive system to 
maintain the class council as a disturbance-free zone. The 
possibility to carry on conversations without interference thus 
takes priority over the right of everyone to participate. 

The above illustrates the conditions needed for the class council 
to function democratically. We see that this is associated with 
certain dilemmas. Dilemmas are understood here as a goal conflict 
between different desirable actions, in this case the goal of 
participation by everyone conflicts with the aim of maintaining the 
class council as a disturbance-free zone. In the following I 
illuminate the formal conditions of the class council and the 
dilemmas that arise out of these conditions. 
 
9.7.3 How do pupils perceive the role of chairperson? 
A shift in the power perspective between pupils and teachers has 
been made visible in my collected material. The pupils say that the 
role of chairperson is both important and fun. It is felt to be an 
exciting challenge by most pupils in the class. The role of chairper-
son also seems to give several pupils satisfaction about being in 
control and reprimanding others. Micco put it as follows: “It feels 
good to be chairperson, for you have the power, kind of.” Måns, 
on the other hand, has a different experience: “I have never been 
chairperson and I don’t want to either because I wouldn’t dare.” 

Deliberative democracy, as a formal type of communication, 
chaired by pupils, is hard for every pupil to embrace. This is 
evident from the statements by Joel and Måns. They say themselves 
that it is “difficult to be chairperson” and that they do not dare. 
The teachers have said on occasion that they do not force anyone 
to be chairperson, even if they would like to see everyone having 
taken a turn by the end of the school year. 

During the first class council in August 2007 the pupils decided 
on the rules that would apply when they had a class council. At 
one of the weekly evaluations I asked the pupils to write down the 
qualities that a chairperson should have. After compiling their 
answers I was able to distinguish the following six points that are 
most important in the role of chairperson. In no particular order, a 
chairperson should:  
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 be respectful, active, kind, and observant 
 be hard but fair 
 intervene if someone speaks out of turn  
 be brave and not shy, and give the floor only to those whose 

name is on the list of speakers  
 sometimes put an end to a discussion that has gone on too 

long, to give time to talk about the other items on the agenda 
 not stand talking with a friend 

 
 
9.7.4 The pupils themselves must take responsibility for for-

mal demands 
The class council is one in a series of regulated practices where the 
pupils together discuss, negotiate, make their voices heard, are 
taken seriously, and get training in democratic processes. The pu-
pils practise democracy in interaction and dialogue with others. 
The class council, however, also has a number of formal elements 
and functions that the pupils must take responsibility for. One such 
formal aspect is that one of the pupils has to chair the meeting. 
Even if there is evidently an understanding of each other’s formal 
roles, there is also a fear of standing in front of one’s classmates 
and taking charge of the meeting. The formal aspect of the class 
council, for example chairing it, creates conflicting feelings in the 
pupils. Not everyone feels equally comfortable in that role. 

In Englund’s (2007) presentation of deliberative dialogue there is 
the idea of inclusion. This means that the participants can choose 
to take part in a discussion where the emphasis is on differing 
arguments, respect for each other, and an endeavour to reach 
agreement. In the context of my study, a dilemma arises here when 
this is connected to formal aspects of the function of the class 
council. The role of chairperson is in most cases a good example of 
activities that strengthen self-confidence and increase the desire to 
act democratically. Some pupils express great delight in being in the 
role of chairperson. This lets them take command, say who is to 
speak, and reprimand those who speak out of turn. To be able to 
have some power over the situation, the classmates, and the 
teachers for a few minutes a week seems to be a task that most 
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pupils like to have. Yet even if everyone appears to understand 
what the role involves, not everyone is equally secure about 
standing alone by the blackboard.  

Judging by the pupils’ answers about the role of chairperson and 
what makes for a good or bad class council, one may suspect that 
the degree of activity is of great significance for the social order 
that is created in this space. It is the chairperson that decides who 
has the floor, and has some responsibility for sticking to the agenda 
and letting everyone speak who wants to. This means that the 
participants must respect the role and function of chairperson. 
Above all, pupils with low status in the class can feel vulnerable in 
this function. 

The conditions mentioned above as necessary for the class 
council to function democratically and formally seem to cause 
various dilemmas for the actors. The pupils’ responsibility for 
satisfying formal requirements conflicts with the fact that not all 
pupils feel comfortable about assuming formal positions in the 
class council.  

To make the picture of the conditions more complete, I shall 
show below how the pupils understand the decision-making 
process as a whole. One assumption is that pupils’ understanding 
of the decision-making process is important for the way they 
perceive and act in the class council. 
 
9.7.5 The pupils’ understanding of a decision-making 

process 
A fundamental condition if the class council is to be a democratic 
space is that there is consensus as to what may be the consequences 
of decisions that are taken, and what the decision-making process 
is like when the class council has said what it has to say. To obtain 
a picture of the pupils’ understanding of this process, I asked them 
to make a drawing about what they think happens after the class 
council has made a decision: “Imagine that you want the school to 
buy some swings for your playground. Try to describe and draw 
how you see the journey taken by the idea before the swings are 
finally in place in the playground.” Nineteen out of twenty-three 
pupils made drawings, of which three are incomplete. By studying 
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the pictures I have been able to highlight three themes: understand-
ing of the decision-making process; the actual result; and obstacles 
to implementation. 

The pupils’ drawings show that they have a good knowledge of 
decision-making processes. One can also see that the pupils 
understand that matters on which they cannot make decisions in 
the class council go on to the pupil council, where they are 
discussed, after which they come back to the class and the class 
council. When the pupils do not have a mandate to make a 
decision, they seem to be aware that the matter can be passed on to 
the principal. The pupils also seem to have some understanding for 
the fact that questions to which the principal cannot give an 
answer are passed on to an official in the municipal streets and 
parks department. When there are no longer any obstacles, the 
pupils say that they can have their wishes implemented, for 
example, that more swings are needed in the playground. 

In the studied class, the class council has been shown to be an 
important arena for the pupils, where they keep up to date with 
what is happening in the school. But the pupils also testify to the 
inner satisfaction they get from participating and expressing 
opinions, listening and reflecting as much as they want. The pupils 
show clearly that they want to have a say in decisions, they want to 
take responsibility at individual, class, and school level. It also 
seems as if they have sufficient knowledge and understanding of 
the decision-making process to be able to apply it in a meaningful 
way. From the evidence presented here, we can see how the class 
council functions as a social and democratic arena where 
contextual knowledge is created in and for specific contexts by the 
actors themselves. This means that democratic processes are not 
perceived as something fixed, rigid, and predetermined, but as a 
subjective, living process between people at different levels. 

To sum up, I have identified three conditions that can lead to 
dilemmas for teachers and pupils. These have been formulated as 
follows: 
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 The class council should be a “disturbance-free zone”. 
 The pupils themselves must take responsibility for formal 

tasks.  
 Making decisions requires that pupils understand the school’s 

decision-making processes.  
 By interviewing the teachers, further dilemmas can be added to 

this list.  
 
 

9.8 A democratic space hedged with a number of dilem-
mas 

In the interviews with the class teachers it emerged that the condi-
tions for a class council to function as a democratic space entail a 
number of dilemmas. Both the teachers feel that there are goal con-
flicts that require serious consideration, and that these conflicts are 
built into the structure and implementation of the class council. 
The dilemmas that the teachers emphasize are found in situations 
where they have to choose between different desirable alternatives 
that can be related to the goals of the class council. These goal con-
flicts lead to difficulties for the teachers to choose strategies for 
action. From the teachers’ statements, four dilemmas can be distin-
guished:  
 
 Democratic training – real influence 
 Teachers’ control – pupils’ influence  
 The right to speak – the right to be silent  
 Teachers’ responsibility – pupils’ adaptation  
 
A concrete dilemma that feels extra heavy is the one between de-
mocratic control and pupils’ real influence. Often the teachers face 
the alternative of telling the pupils that there is no point in bringing 
up a matter before the class council since it cannot decide on it, or 
encouraging the pupils to discuss all the issues they are interested 
in. They believe that one requirement if the class council is to be 
perceived as a serious democratic process is that it should be a 
regularly recurring event.  

Tham (2005) discusses what happens to teachers when they feel 
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that pupils have acquired too much influence, and how they 
suddenly try to move backwards and stop the pupils’ progress. The 
teachers in this study instead express a certain frustration when a 
discussion does not move forwards but is brought up at several 
class councils in a row. Then they feel that they must take control 
and reach consensus, or simply move on to the next item on the 
agenda. 

It is possible to interpret the teachers’ statements as meaning that 
the class council’s potential to distribute power between them and 
the pupils is a slow process that takes time. Although their 
statements to a large extent suggest that they strive for good 
communication, humility, and respect among the actors, they also 
say that pupils must adapt when they really have to take a stance 
on important things. In that respect the system is rigid in its form, 
and the teachers have more advantages than the pupils.  

The above sheds light on the dilemmas formulated by pupils and 
teachers. Now we shall answer the question about how pupils and 
teachers act to make the class council a democratic space.  
 
 
9.9 What the actors do in the class council 
Here I present an analysis that aims to answer the third question in 
the study: How do pupils and teachers act so that the class council 
will function as a democratic space? This is done by presenting re-
corded sequences from council meetings which illuminate the con-
ditions and dilemmas for deliberative dialogue. Two sequences 
have been selected: “the basketball hoops” and “preparing for the 
parents’ meeting”. In the sequence about the basketball hoops, two 
dilemmas are analysed: confrontation or seeking consensus, and 
democratic processes or quick solutions. In the second sequence 
(preparing for the parents’ meeting) I analyse the dilemma of the 
class council as a disturbance-free zone and the right of everyone to 
participate.  
 
9.9.1 The basketball hoops 
The sequence about the basketball came about because more and 
more pupils in the school are discontented with the basketball 
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hoops in the playground, which do not function as they should. 
The pupils want them to be repaired or replaced by new ones. In 
the sequence we can see how the pupils problematize any action 
taken by the janitor to repair the basketball hoops. There is a pos-
sibility that the hoops can be repaired, but the pupils have discov-
ered a problem here. The episode is characterized by a kind of res-
ignation that it is not worth repairing the basketball hoops, since 
several pupils do not listen anyway to their pleas to stop the de-
struction. One girl, Jana, says that the pupils who hang from the 
basketball hoops and nets not only spoil things for themselves, 
since their action affects everyone who wants to play basketball. It 
is difficult to describe the pupils as cooperative at this stage; if any-
thing, we see a confrontational style as many pupils disagree. Some 
look for scapegoats, others for excuses.  

After a few minutes’ discussion, however, there is a sudden 
change in the moral tone of the group. The confrontational 
approach now begins to develop into a cooperative style. More 
pupils begin to see a new dilemma emerging out of not shaking the 
hoops, which has nothing to do with pupils destroying things. The 
dilemma arises when someone asks how you are supposed to free a 
ball that has stuck between the hoop and the backboard if you are 
not allowed to shake it. As the pupils continue the argument, they 
acquire a greater understanding of the problem. They also show a 
greater awareness that it is a shared responsibility to solve the 
problem in some other way, rather than finding scapegoats. 

This episode soon develops into something different when the 
teachers get involved in the discussion. This draws attention to the 
dilemma of democratic processes versus quick solutions. When the 
teacher Anna joins the conversation she does so to provide 
confirmation. She praises the pupils and says that they are usually 
so wise. She tries to get the pupils to understand that it is one thing 
to speak, but quite a different thing to act in accordance with what 
one has said. But the pupils’ response is not as good as Anna had 
expected. She wants the pupils to put up their hands to confirm 
that they promise not to hang from the basketball hoops any 
longer, but there are many who do not want to promise this, even 
though Anna rewords the question several times. In a third attempt 



 

  193 

to get the pupils to put their hands up, Anna says, “for the sake of 
our school […] I hereby solemnly promise.” With these lines she 
sets the level for the issue and hopes that everyone will now 
understand that they must put their hands up. For each new 
attempt she gets a few more pupils with her. After the third 
attempt, all but two or three have consented.  

We can see that it is important for Anna that everyone promises 
never again to hang from the hoops. She therefore asks a fourth 
time: “Is there anyone here who…, how many promise?” In her 
voice one can now hear a certain disappointment with those who 
refuse to promise never to hang from the hoops. Instead she 
rewords the question so that those who do not want to promise 
have to put their hands up: “I hereby solemnly promise.” Anna’s 
ambition to increase the legitimacy of the issue by making a 
collective decision is now losing importance in the eyes of the 
pupils. Many comments testify to this, for example, when a boy 
says right out, “Laban can’t promise, he’s sick today” and then 
laughs. Or when one can hear in the background pupils who say in 
a joking tone, “I promise, I promise.” The question remains 
unresolved. We now see how several pupils argue against Anna 
about hurrying up a decision. 

It seems that Anna has lost her patience with the pupils who do 
not understand that they should promise not to hang from the 
hoops because it damages them. The pupils, on the other hand, 
seem more inclined to explain the cause of the problem a few more 
times. Problems arise here in deliberatively reaching an agreement 
that satisfies everyone – even if the solution is not a proper 
agreement. In a deliberative dialogue, thus, it is ideally possible to 
agree that one is in disagreement (Englund, 2007). 

The pupils show that they seek a common understanding of the 
problem by placing all the cards on the table, that is, shedding light 
on several aspects of the problem. Anna, on the other hand, wants 
to see a quicker solution instead of helping the pupils with more 
open questions. The difficult balance is between letting the 
discussion take the time it needs so that everyone will understand 
the alternatives available, and taking the risk that no decision will 
be reached. Anna wants to resolve this by a quick collective 
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decision. This probably means that the complex problem is 
simplified into one simple alternative action that does not solve the 
problem. Confrontation or consensus seeking and democratic 
processes or quick solutions stand out as obvious dilemmas for 
teachers and pupils alike. 
 
9.9.2 Preparing for the parents’ meeting 
In the other sequence, “Preparing for the parents’ meeting”, I illu-
minate two dilemmas: the class council as a disturbance-free zone 
and the right of everyone to participate. The first sequence arose 
because the pupils in the previous class council had started a dis-
cussion of what to do at the next parents’ meeting. In the fifth 
grade the pupils presented parts of their school work to the parents 
at the parents’ meeting. Since this was appreciated by the parents, 
Anna and Stina suggest making a similar presentation now in the 
sixth grade. The suggestion is accepted by the pupils. 

When the pupils are to give examples of what they can present, 
Abbe suggests that they can stage various performances for the 
parents. Her classmate Sofi, however, does not think this is a good 
idea. She believes that the parents might find it boring and 
therefore not stay on. Shiri, on the other hand, supports Abbe’s 
idea, saying that performances would be nice. The teacher Stina 
suggests that they compile a list of everything they can show off to 
the parents. I interpret this as meaning that she is not referring only 
to performances that involve role-play, but that they will display 
their school work. Thus far there is a positive flow and engagement 
between the pupils, with an atmosphere of consensus. The teachers 
listen to them and remain passive in the discussion. 

Soon, however, more and more pupils begin talking at the same 
time, which makes the teacher Stina threaten to “stop the class 
council” if they do not follow the set rules about putting up your 
hand and silently waiting your turn. Her statement can be 
interpreted as meaning that she wants to achieve something 
disciplined and orderly. The pupils respond with silence. This is 
followed by three statements that once again demonstrate passion 
and commitment. Both Ibbe and Abbe have explicit examples of 
things they have done in different subjects, while Shiri suggests that 
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they have a Lucia procession. This idea once again provokes 
giggling, laughter, and mumbling. The sequence ends here, since 
the time for the class council is up and it is lunchtime. The teachers 
therefore postpone the matter until next week’s class council.  

This example is just one of several illustrating the difficulty of 
making the class council into a disturbance-free zone. One may 
wonder what happens to the actual decision-making situation in 
this context (establishing an order for making decisions)? And how 
does the situation affect the teacher’s role? It is not easy to answer 
these questions. But perhaps it can be discussed in this way: As we 
have seen from the pupils’ and teachers’ statements, they agree that 
the democratic process requires a certain order and discipline. At 
the same time, it is obvious that the discussion in the class council 
also must allow a certain degree of freedom from rules of order, for 
example when pupils talk to each other. The sequence shows that 
there is a “fear of chaos” which in certain situations takes priority 
over the desire for conversation and dialogue. Stina regards the 
mumbling in the classroom as a disturbance of the democratic 
process and tries to halt it by demanding order so that they can 
reach a decision on the matter. Yet the “mumbling”, that is, the 
conversations between the pupils, may be necessary for the 
democratic process – everyone gets to speak indirectly, even if it 
not everyone approves. This can also be interpreted as an occasion 
when pupils have a chance to improve their understanding of 
democracy in the class council based on their own experience. 
During the week that follows, the pupils have the assignment of 
writing down suggestions for things to present to the parents’ 
meeting. I summarize below what happens at the class council.  

On the board the teachers have written various topics that they 
want the pupils to sign up for and present to the parents’ meeting. 
In the next sequence that takes place in the classroom we 
distinguish, on the one hand, a teacher who wants the pupils to 
present a topic and on the other hand pupils who are dubious 
about a demand like this. One of few pupils, Sofi, shares the 
teachers’ opinion that many parents are not interested in too many 
performances. She points out that the parents’ meeting is voluntary 
and argues that they should present more serious aspects of their 
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school work. Not all the pupils, however, are happy with that, and 
there are many reactions against it. 

The sequence also shows that there are parallel processes in the 
class council when pupils and teachers act to “do” democracy. The 
overall principle that everyone should participate applies both to 
the class council and to what the council is supposed to make 
decisions about: everyone has to sign up and thereby show that 
they take part in the democratic process in the class council. The 
sequence reveals that there are different criteria for the presen-
tations at the parents’ meeting, and that putting on a show is not 
as important as presenting what they have done, for example, in 
Spanish. It is not only the teachers who say this but also some of 
the pupils. 

There is some resistance from a few of the pupils since they are 
not sure what they are getting involved in. The teacher, on the 
other hand, is keen to get everyone to take part and presses the 
pupils to make a decision on the matter. The principle that 
everyone should participate thus becomes a dilemma for teacher 
and pupils alike. It can be understood as meaning that parti-
cipation in democratic processes entails elements of rights (I have 
the right not to take part) and obligations (everyone has a duty to 
take part). As the sequence shows, these two aspects of the overall 
principle can conflict when pupils and teachers exercise democracy 
in the class council.  
 
 
9.10 Concluding reflections 
My study shows that a number of conditions have to be satisfied if 
the classroom is to become a democratic arena, and that teachers 
and pupils face various dilemmas when they try to achieve the 
goals of the class council. The dilemma of democratic processes 
versus quick solutions demonstrates how the teachers’ endeavour 
to guide the pupils to the right decision can cause confusion, tem-
porary chaos, and even outright failure, as also happened initially 
in this example. Few pupils signed up for any of the teachers’ sug-
gested topics, preferring to play an instrument or perform a play. 
Even though the pupils had ideas for topics to present, this was not 
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properly expressed. The fact that the teachers from the beginning 
had an idea of what are good forms of presentation may have 
hampered the pupils’ desire to put forward more suggestions of 
their own than the ones documented. This can also be explained as 
a goal conflict: from the teachers’ perspective it is important to 
show that the pupils have done something that meets the goals of 
the curriculum, while for the pupils it is more a matter of empha-
sizing the pleasurable things.  

If I apply Roth’s (2004:77–114) theories about deliberative 
dialogue to the above dilemma, the result could be something like 
this: The teachers try to convince the pupils that there is greater 
value in presenting theoretical subjects to the parents than playing 
an instrument or performing a play. The teachers have encouraged 
the pupils to state their opinions about the choice of subjects but 
have not any great response. The pupils, on the other hand, find it 
difficult to agree with the teachers’ wishes and arguments 
encouraging them to present a theoretical topic. One reason for 
this reluctance in the pupils (and the teachers) may be that it is not 
possible to agree without first having understood the validity of the 
arguments (Roth, 2004:77–114). In this example there has not 
been a qualified attempt to convince the other side. If the pupils do 
not find anything meaningful in what other people say, many may 
find it difficult to even try to understand the others’ intentions, 
however good these may be for the teachers.  

The idea underlying Englund’s theories of deliberative dialogue is 
that there is a real opportunity to discuss the matters that have to 
be discussed. Moreover, the decisions taken should be regarded as 
temporary and not definitive. We should remember here that it is at 
least as important for the pupils to learn to live together as to 
achieve consensus in a specific situation. Perhaps the idea 
underlying deliberative dialogue also has something to do with 
what John Dewey and Evelyn Dewey discussed at the start of the 
twentieth century, arguing that one of school’s most important 
cornerstones concerns how it prepares pupils to acquire 
knowledge, and not the knowledge itself. This idea can be 
problematized in relation to several of the dilemmas that I 
highlight in the two results chapters.  
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The pupils say several times that they would not miss a class 
council; they are genuinely interested in what happens in school, in 
the different classes, and at the individual level. The class teachers 
are afraid that the class council is often just a form of pseudo-
democracy. Sernhede (2010) has a somewhat broader inter-
pretation of pseudo-democracy, as he argues that it might not 
necessarily mean anything negative or bad for the pupils. The 
pupils can have empowerment (for instance, power over themselves 
and over various circumstances) within the structure. Although it is 
limited and does not always agree with the school’s intentions, it is 
sanctioned by steering documents and other laws and statues.  

Sellberg’s (2001) research shows that pupils who are allowed to 
exercise (do) democracy and get practice in democratic forms also 
have greater confidence and trust in school activities as a whole. 
The pupils in my study display great involvement in matters that 
extend beyond the school. For several weeks in a row, for example, 
there was discussion of what they could do to get the motorists 
outside the school to drive more slowly. This knowledge of 
different democratic channels, in my opinion, is important in the 
school’s work for basic values, parallel to the other goals of 
learning. 

In my background presentation and theoretical premises one can 
see that several studies emphasize how important it is that 
deliberative dialogues end with an opportunity for reflection. One 
researcher who stresses the significance of feedback is Denvall 
(2000). He describes a model for pupil democracy that contains 
“return knowledge”, a kind of feedback, above all from teacher to 
pupil. Although this has not taken place in my study, I see several 
possibilities that could be applied in connection with the class 
council. In practice it would mean that the actors would agree 
always to stop a discussion and instead devote the last five or ten 
minutes to reflecting on and summing up what has been said. In a 
broader perspective I think that this demand can to some extent be 
compared to the pupils’ opportunity for reflection in their weekly 
assessments. Englund (2000) emphasizes that deliberative dialogue 
needs to be recurrently evaluated. I am doubtful, however, about 
asserting which evaluation model is better than the others. My 
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empirical evidence does not answer that question. As I see it, the 
opportunity for reflection is more important than the question of 
when it can best take place: at the end of the class council or a few 
days later when pupils have had time to think a little about the 
decisions taken at the latest council meeting. 

There is a great need for empirical studies of school and today’s 
changed childhood, with the focus on issues such as participation 
and influence. I hope I have given a voice to the pupils (and 
teachers), and that by having analysed the conditions for 
deliberative dialogue in the class council I have conveyed an 
important part of the pupils’ potential and limitations as citizens, 
and their rights and obligations. 

Finally, I believe that my dissertation sheds light on one aspect of 
school and changing childhood, revealing the children’s influence 
and personal responsibility with the aid of focus groups, weekly 
evaluations, field notes, video-recorded class councils, minutes of 
meetings, interviews with class teachers and the principal. By 
illuminating the conditions and dilemmas that teachers and pupils 
face, one can also problematize children’s agency. The empirical 
findings have led to a deeper knowledge of changing childhood and 
social relations, especially in connection with the school’s mission 
of upbringing and democracy.  
 

 
Key words: Childhood, school, deliberative dialogue, democracy, 
dilemma, conditions, agency, class council. 
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Bilaga 1 
 
 
     2007-09-30 
Hej! 
 
Mitt namn är Balli Lelinge och jag arbetar som forskare i pedago-
gik på Lärarutbildningen vid Malmö högskola. Jag arbetar i ett 
forskningsprojekt om barndom i dagens Malmö, en stad som är 
under stor förändring och utveckling. Några av de övergripande 
frågor som vi ställer oss är: Vad innebär det att vara barn idag? 
Hur ser barns relationer ut – till varandra och till vuxna i skolan? 
Vilken roll har skolan i samhällsutvecklingen? 

Mitt specifika intresse är hur barn gör demokrati. Utgångspunk-
terna för insamlingen av det empiriska materialet är genom: 

 
1. Klassrådsobservationer 
2. Fokusgrupper 
3. Veckoutvärderingar 
4. Protokoll 
 

Tidigare forskning konstaterar att trots kontinuerlig betoning av 
demokratisk skolning vet man ännu ganska lite om det demokra-
tiska spelet i skolan mellan eleverna. 

En viktig fråga i sammanhanget är hur vi betraktar demokrati: 
som något som existerar, eller som något som inte existerar, eller 
kanske som något som ständigt måste förhandlas och diskuteras i 
en ständig process? 

Genom video- och bandinspelningar av klassrådssituationer kan 
jag fånga hur barnen levandegör demokratin. Det är viktigt att ni 
känner till att inspelningarna endast kommer att användas i forsk-
ningssammanhang och inte kommer att spridas. Dessutom bevarar 
jag det inspelade materialet inlåst så ingen obehörig kan nå det. 
Efter att ha analyserat materialet förstörs det. Allt material kom-
mer självklart att anonymiseras, vilket innebär att alla (såväl sko-
lans som barnens) riktiga namn ersätts med påhittade. Deltagandet 
är förstås frivilligt. 
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Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta mig via telefon eller 
e-post. 
 
Jag ser framemot en spännande höst! 
Balli Lelinge, doktorand i pedagogik 
 
Klipp här och lämna tillbaka till Anna eller Stina 
 
  Ja, jag ger mitt tillstånd till att mitt barn ingår i studien. 
 
Elevens 
namn:____________________________________________________ 
 
Målsmans underskrift:_____________________________________ 
Datum:____ 
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Bilaga 2 
 
 
    2007-08-31 
 
Forskarutbildningen i pedagogik, Malmö högskola 
Balli Lelinge, forskarstuderande i det tvärvetenskapliga projektet 
Mångkontextuell barndom 
balli.lelinge@lut.mah.se  
 
Hej Eva och Ingrid 
Under hösten 2007 vill jag i möjligaste mån träffa alla elever i s.k. 
fokusgrupper efter så många klassråd som möjligt. Antalet elever 
ska vara mellan 4-6. Om vissa elevgrupper vill återkomma två 
gånger i rad, är det okej. Dessa elever kommer bl.a. att få diskute-
ra, under 15-20 minuter, sina tankar kring besluten som togs eller 
inte på klassrådet, deras egna bidrag etc. Processen i en fokusgrupp 
påminner lite om en kvalitativ intervju, men min interaktion med 
eleverna är annorlunda. Som processhållare (samtalsledare) är jag 
till formen en moderator, dvs. mitt jobb är inte att intervju elever-
na i den meningen att jag ställer frågor på frågor. Istället är min 
roll att vara en parallell lyssnare. Min roll är att möjliggöra inter-
aktionen och samspelet mellan eleverna och inte på något sätt för-
söka kontrollera den. Jag är intresserad av deras tankar och direkta 
erfarenheter av klassrådet: dess form, innehåll, beslut och vad som 
eventuellt inte hann behandlas, samt deras egna roller. Det kan 
komma att behövas ställas följdfrågor även i denna form. 
Hjälpmodell man använder sig utav då kallas för ”probing” eller 
”promting”, som kommer från engelskan. Probing har att göra 
med processen i intervjun som i sin tur handlar om att få samtalet 
att flyta – där jag som moderator kan ge bekräftelse till eleverna 
genom gester, nickningar och liknande. Medan promting använder 
man då man ställer följdfrågor. Vilka elever som ska ingå i vilken 
fokusgrupp, eller vilken turordningen, kan ni väl diskutera med 
eleverna? För min del spelar det ingen roll.  
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Exempel på hur jag kan introducera ett första möte i en 
fokusgrupp. 

 Jag berättar kort varför jag har bett eleverna vara med i en 
fokusgrupp. 

 Vi gör en presentationsrunda, med namn o.d. (mest för 
min skull eller för att avdramatisera). 

 Jag berättar att vi ska prata om Klassråd 
 Intervjun vara i 15-20 minuter. 
 Intervjun spelas in på band, det är bara jag som kommer 

att höra det som sägs och kanske även de som ingår i mitt 
forskarlag, är det okej? 

 Jag ger er en punkt åt gången som ni kan prata om. Jag har 
sex punkter med mig. 

 Jag är först och främst intresserad av att höra om era egna 
erfarenheter och upplevelser och inte bara era åsikter.  

 Föreställ er att ni sitter hemma i en soffa och bara snackar 
med varandra. 

 Allas erfarenheter, upplevelser och åsikter är lika viktiga. 
 Försök att få fram alla era tankar. Ibland ställer jag riktade 

frågor till någon av er. 
 
Frågor som kan vara aktuell till fokusgruppen: 

 Vilka beslut togs på klassrådet? Vad tyckte ni om dem? 
 Pratar alla lika mycket under ett klassråd? Vad tycker ni 

om talordningen?  
 Kan man använda det man lär sig i ett klassråd någon an-

nanstans? 
 Vad lär man sig när man har klassråd? 
 Vilken roll hade ni själva under klassrådet? 
 Finns det punkter som har högre respektive mindre sta-

tus/popularitet? Och är finns det skillnader mellan lärare 
och elever? 

 
Ibland kan elevernas diskussioner liksom snurra runt och ingen 
utveckling sker. Då kan jag ställa frågor som: 

 En sak som jag har hört flera av er nämna… vad menar ni 
med det? Tycker alla likadant? Eller 
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 En sak som jag blir överraskad över, är att ingen har 
nämnt…, hur kommer det sig? 

 X jag ser att du sitter och skakar på huvudet (eller gestiku-
lerar), har du en annan uppfattning än Y? 

 
Fokusgruppsdiskussionen/intervju avslutas alltid med frågan:  

 Hur har du/ni upplevt att deltaga i fokusgruppen? 
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Bilaga 3 
 

 
Veckoutvärderingsguide, för veckorna, 36, 37, 38 
 
Skriv dina initialer här…………… 
 
Ringa in om du är: KILLE   eller  TJEJ 
 
Jag är nyfiken på vad elever i din ålder tycker om klassråd och vil-
ka erfarenheter Du har. Jag ber dig därför att göra ditt allra bästa 
och svarar så gott du kan. Dina ärliga svar är jätteviktiga för mitt 
fortsatta arbete. 
 
Tack för din hjälp! 
Balli 

 
1a) Bidrog du med någon/ra punkt/er till veckans klassråd?  
Ringa in det som passar till ditt svar: JA NEJ 
 
1b) Om du ringade in JA, skriv vilken eller vilka punkt/er som 
var din/a?  
 
1c) Om du ringade in NEJ, hade du något Du ville ta upp men 
gjorde det inte? Skriv i så fall varför Du inte tog upp det. 
 
1d) Om du svarade JA på fråga 1a, svarar du på nedanstående 
frågor. Om du svarade NEJ på fråga 1a, hoppar du vidare till 
fråga 2a. 

- Hann ni diskutera din/a punkt/er?  JA NEJ 

- Bestämde ni något kring din/a punkt/er? JA NEJ 

- Blev du nöjd med beslutet?  JA NEJ 

- Vad var det för beslut? 
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2a) Hur tyckte du att klassrådet fungerade den här veckan? 

JÄTTEBRA  BRA  SÅDÄR INTE SÅ BRA             

DÅLIGT 

2b) Skriv varför du tror att det blev så. 

 

3a) Sa Du något under klassrådet?  JA  NEJ 

- Skriv vilken punkt/er du sa något till. 

 

3b) Är du nöjd med vad du sa?  JA  NEJ 

- Om du svarade NEJ, skriv varför du inte är nöjd. 

 

3c) Lyssnade kompisarna på dina åsikter under klassrådet? 

JA  NEJ  LITE 

 

4a) Lärde Du dig något under klassrådet? 

JA  NEJ  LITE 

- Skriv vad Du lärde dig. 

 

 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 4 

 
 

Veckoutvärderingsguide, för vecka 41 
 
Skriv dina initialer här…………… 
 
Ringa in om du är: KILLE   eller  TJEJ 
 
 
Idag är jag intresserad av att höra vad du har för erfarenheter av 
att vara ordförande. 
 
Tack för din hjälp! 
Balli 

 
 

1) Hur känns det att vara ordförande och varför känns det så? 
2) Hur ska man vara som ordförande? 
3) Vilka svårigheter kan det finnas med att vara ordförande? 
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Bilaga 5 

 
 
Veckoutvärderingsguide, för vecka 40 
 
Skriv dina initialer här…………… 
 
Ringa in om du är: KILLE   eller  TJEJ 
 
 
Idag är jag intresserad av att höra vad du har för erfarenheter av 
ett beslut. Jag vill att du läser frågan här nedan och ritar ditt svar.  

 
Föreställ dig att du vill att skolan ska köpa in några gungor 
till er skolgård. Försök att beskriva och rita hur du tror att 
idén skulle ”vandra” innan gungorna till slut hamnade på er 
skolgård.  

 
Tack för din hjälp! 
Balli 
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Bilaga 6 
 
 
Intervjuguide som användes till intervjun med klasslärarna Anna 
och Stina. 
 
Nedanstående fyra teman använts vid intervjuerna om klassråd i 
klassen: 

 
 Syfte och mål 
 Innehåll och form  
 Medvetna strategier och processtankar  
 Policybestämmelserna  
 
Vi sitter i ett litet större grupprum, som dessutom är i närheten av 
klasslärarnas egna klassrum. Först intervjuar jag Anna och sedan 
Stina. 
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Bilaga 7 
 
 

Intervjuguide med skolledare, Erika på Duvskolan, 22/1 -08. 
 
Som jag nämnde för dig i mailet är jag i första hand intresserad av 
din tankar kring klassråd, elevinflytande och elevdemokratiska ar-
betsformer.  
 
Jag tänkte att intervjun har formen av en s.k. halvstrukturerad 
form, vilket betyder att den inte är helt och fullt ett öppet samtal, 
men inte heller att det är frågan om ett strängt strukturerat fråge-
formulär. 
Jag har konstruerat en intervjuguide, där jag alltså kommer att 
koncentrera mig på villkoren, syftet, de innehållsliga aspekterna 
med klassråd och något om dess form.  
 
Även om jag har en del frågor med mig, kommer jag även att utgå 
en hel del av det du säger, från dina svar. 
 
Om du inte har några frågor, så kan vi börja. 
 

- Vad är det första du tänker på när du hör klassråd? 
- Vilka intentioner (syfte) har ni med klassråd på er skola? 
- Vet du vad som står i styrdokumenten (villkor) om klass-

råd? 
- Kan en klass bestämma hur många gånger i veckan de ska 

ha klassråd? 
- Vad vill du att eleverna ska lära sig (innehåll) när de har 

klassråd? Och vilken räckvidd har ett demokratiskt ordnat 
elevinflytande? 

- Om eleverna på klassrådet har bestämt sig för att de vill 
driva en fråga vart ska de vända sig då (form)? 

- Vem bevakar deras intressen(villkor) i nivåer dit de själva 
inte har tillträde? Eller har de kanske tillträde överallt? 

- Jag har hört lärare säga att klassrådet egentligen bara 
handlar om en skendemokrati, eftersom eleverna i realite-
ten ändå aldrig kan bestämma över de stora frågorna… 
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vad säger du om det? Vem är klassrådet till för? Hur beva-
kas detta intresse? (syfte, form, villkor) 

- Vilka punkter (innehåll) tar eleverna upp under klassråden, 
tror du? Har du varit med på något klassråd? Hur ofta då?  

- Hur ser formerna ut för att alla elevers röster ska komma 
till uttryck? Har ni någon medveten strategi kring detta?  

- Hur tänker du kring begreppen elevdemokrati och elevin-
flytande? 

- Vilka konsekvenser får ett långvarigt elevdemokratiskt ar-
bete för en skola, för dess lärare och elever (föräldrar)?
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I denna licentiatuppsats studeras klassrådets möjligheter och villkor 
för att fungera som ett socialt rum för demokrati och utbildning. 
Studien förankras i en historisk tradition om skolans demokratiska 
uppdrag men tar också avstamp i en aktuell diskussion om delibe-
rativ demokrati i skolan. Elever och lärare formulerar sig kring de 
villkor som behöver uppfyllas för att eleverna skall ha inflytande och 
ta ansvar i frågor som engagerar dem. Vidare observeras hur elever 
och lärare agerar i klassrådet under olika besluts- och diskussions-
processer. Studien belyser en aspekt på skolan och den förändrade 
barndomen, där barns inflytande och egenansvar synliggörs. Genom 
att tydliggöra villkor och dilemman som lärare och elever ställs inför, 
problematiseras också barns aktörskap. 
 Det framgår att eleverna har god förståelse av de beslutsproces-
ser som skolan är en del av. De är också engagerade i och vill utveckla 
klassrådet, samtidigt som de anger en rad villkor för att klassrådet 
skall vara en demokratisk arena. Eleverna framhåller att i klassrådet 
är det viktigt att alla får komma till tals och att alla lyssnar på de som 
talar. De talar om disciplinära aspekter av demokratiska processer och 
en strävan efter att låta klassrådet vara en störningsfri zon. För några 
av eleverna är den formella strukturen i ett klassråd ett problem, för 
andra är den snarare en möjlighet att rucka på maktbalansen mellan 
lärare och elever och mellan elever. Lärarna ser klassrådets potential 
men uttrycker också en osäkerhet om vilka frågor som eleverna kan 
och får besluta om i klassrådet för att skapa reell demokrati. Lärarna 
uttrycker en osäkerhet om det är den demokratiska processen eller det 
konkreta beslutet som är viktigast.
 Studien ger ett viktigt bidrag till debatten om demokrati i skolan 
genom att synliggöra de dilemman som elever och lärare ställs inför 
då de ”gör” demokrati i klassrådet. Avhandlingen ger en bild av den 
komplexitet som är invävd i begreppet demokrati och demokratiska 
processer i skolan och en fördjupad kunskap om barndom och sociala 
relationer i förändring, särskilt i förhållande till skolans demokrati- 
och fostransuppdrag.
 Avhandling är en del av projektet ”Mångkontextuell barndom”, 
där skola, fritid och familj studeras som gränsöverskridande sociala 
rum i förändring. 
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