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Abstract 
Bakgrunden till den här studien är dels att min tidigare studie (Tunebing, 2006) tyder på att 
det förekommer deliberativa brister under utövande av klassråd i gymnasiet, och dels på att 
styrdokumenten (Lpo- och Lpf-94) från 1990-talet och framåt till år 2007 starkare betonar 
vikten av den inre demokratin i skolan. Av styrdokumenten framgår det att skolan ska arbeta 
med att införa elevinflytande.  Det gäller att fostra elever till aktiva demokratiska medborgare, 
men hur man praktiskt går till väga eller vad som menas med deliberativ demokrati förblir 
en öppen fråga. Forskning visar att många skolungdomar upplever en ökande frustration över 
en upplevd brist på medinflytande. Enligt SOU 2006:77:16 anser majoriteten av ungdomar att 
lärare inte förstår vare sig mål eller kriterier utan tolkar dem självsvådligt.
     Den här d-uppsatsen har en tvärvetenskaplig ansats som utgår från tre deliberativa teorier 
från olika vetenskapliga discipliner, utformade av Tomas Englund (2005) pedagogik, Jürgen 
Habermas (1997) politik och Lennart Hellspong (2006) retorik. De tre deliberativa teorierna 
går både in i varandra och skiljer sig markant på flera plan. Syftet med min studie är att med 
dessa modeller undersöka vilka förutsättningar deliberativ demokrati har i dagens svenska 
gymnasieskola utifrån intervjuer av sju rektorer. I min analys utgår jag från tre teorier 
om demokratisk deliberation vilka jag utifrån en retorisk topikteori kategoriserat in i sex 
perspektiv: makt, pedagogik, konflikt- och problem, etik, pragmatik, och individ- och kollektiv. 
Analyshanteringen av de tre deliberativa teorierna ger mer eller mindre företräde av olika 
perspektiv varvid de kompletterar varandra.
     Resultaten tyder på att deliberativ demokrati överlag har små förutsättningar i 
gymnasieskolan. Förutsättningarna är dock större på ledningsnivå till skillnad mot elevnivå. 
Skolorna uppvisar deliberativa brister på främst elevnivå i både formella och informella 
arbetsformer där kollektivet får stå tillbaka för individen. Styrdokumenten kan upplevas av 
rektorer som motstridiga i den meningen att de kan uppfattas å ena sidan verka för individuella 
kunskapsmål, och å andra sidan verka för kollektiva normer och värden. Det förekommer 
motstridiga uppfattningar mellan skolorna hur man arbetar med att införa demokratiska 
arbetsformer. En likhet mellan skolorna är dock att rektorer och ledning betraktar lärare som 
autonoma i sin yrkesutövning vilket får till följd att demokratiska arbetsformer i klassrummen 
kan skilja sig avsevärt eftersom det kan vara stora skillnader på lärares uppfattningar av hur 
demokratiska former bör genomföras i både omfattning och utförande. Överlag kan skolor 
sakna deliberativa arbetsformer som samtidigt ser åt det individuella och det gemensamma 
främst på elevnivå. Mångfalden av elevers behov av delaktighet verkar ofta inte uppfyllas i 
deras dagliga möten med sina lärare då de kan ha svårt med att ta demokratiskt ansvar och att 
gå emot traditionella normer. 
          Sammanfattningsvis verkar demokratisk deliberation kunna ge utrymme för både 
utveckling och stagnation på ledningsnivå såväl som på elevnivå. En slutsats är att informella 
demokratiformer verkar ha en flexibel funktion som både kan samverka med, men också 
avskärma formella demokratiformer. Deliberativ demokrati har i dagens skola inte något givet 
handlingsprogram att följa varför en stor öppenhet finns att hantera olikheter, mångfald och 
motsättningar. 

Sökord: deliberativ demokrati, styrdokument, gymnasiet, rektorer, lärare, elevinflytande, 
intervjuer, retorik, politik, pedagogik, hermeneutik, formell, informell, individ, kollektiv, makt, 
pragmatik, etik, konflikt
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Kap 1. Problemformulering

1.1 Inledning
Enligt Karlsson (2003) växte ett deliberativt demokratiideal fram mot slutet av 1980-talet, delvis i 
polemik mot etablerade uppfattningar om hur det demokatiska styrelseskicket bäst bör utformas. Det 
verkar dock finnas en oförmåga att sammanföra normativa idéer om hur styrelseskicket bör vara 
utformat med empiriska fakta om hur existerande politiska system faktiskt fungerar (Karlsson, 2003: 
214-215). Enligt SOU (2000:1) har deliberativa idéer visat sig dominera den demokratiteoretiska debatten 
under senare år. Det gäller inte minst skolan som har en central roll för att främja demokratins idéer. 
I demokratiutredningens betänkande angående hur folkstyrelse bör utövas på 2000-talet kan man läsa 
(SOU 2000:1, s 33-34):

”Den som övar sig i samarbete, kritik och tolerans blir en tillgång både för sig själv och samhället, för såväl den 
privata som den offentliga sfären. Demokrati är den livsstil, den livsform eller det sinnelag som både utgör en 
förutsättning för och är ett resultat av det medvetet utformade och levande styrelsesättet. En sådan hållning kan 
inte bara teoretiskt förvärvas. Först när den tillämpas och hävdas i samtal och handlingar blir den trovärdig.
          Vi vill att varje medborgare på olika nivåer i samhällsförvaltningen och under olika tider av sitt liv deltar 
när de gemensamma angelägenheterna ska lösas. Här har skolan, folkbildningen och ideella organisationer 
alltjämt en nyckelroll att spela.”

Enligt regeringens proposition (2005/06:38, s 74) ska skolans verksamhet medverka till att förbereda 
eleverna för att verka i ett demokratiskt samhälle genom att arbeta i demokratiska former, och att 
personalen har stor betydelse för elevernas inflytande och delaktighet. Det ingår i rektors särskilda 
ansvar att svara för att arbetsformerna i skolan utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas (Lpo 94 
och Lpf 94, Skolfs 1997: 12 och 13). Men enligt en av regeringens propositioner kan den svenska skolan 
emellertid förmedla en bild av en alltför passiv medborgarroll i demokratin. Samhällskunskapsböcker 
i gymnasieskolan visar att medborgare förvisso framställs som bärare av makt men inte som utövare 
av makt (Regeringens proposition 2001/02: 80, s 117). Om läroböcker i skolan kan ha en passiviserande 
funktion kan det anses strida mot syftet att fostra eleverna i gymnasiet till aktiva demokratiska 
medborgare. Enligt SOU (2006:77) anser majoriteten av ungdomar att lärarna inte förstår vare sig mål 
eller kriterier, utan tolkar dem självsvåldligt och att skolan är den främsta stressframkallande faktorn. 
Såväl grundskole- som gymnasieungdomarna blir stressade över att man förväntas att själv ansvara för 
sin skolgång. Många lärare uppfattas som dåliga pedagoger som inte vägleder eleverna i studierna. Men 
om det fanns fler lärare och om skolorna och klasserna var mindre skulle varje elev kunna bli sedd och 
stressen minska (Ibid, s 16). Rektor har alltså särskilt ansvar för att ett aktivt elevinflytande gynnas, men 
det vi vet mindre om är i vilken utsträckning som arbetet i längden gagnar ett reellt inflytande för elever 
över skolan och dess undervisning. Undersökningar har visat att det förekommer mer frustration och 
kritik ju äldre eleverna är (Denvall, 1999: 147). En annan undersökning tyder på att elever exponeras för 
både samspelande och motstridiga diskursiva föreställningar som har sin förankring i bredare sociala och 
kulturella sammanhang som antas påverka synen på kunskap och individens roll i samhället (Carlsson, 
2003: 150-151). 
          Utifrån ovanstående exempel kan man anta att rektorer står inför ett komplext förändringsarbete 
som kan innebära spänningar mellan traditionella arbetsformer/normer och införandet av nya 
demokratiska arbetsformer som ska gynna elevinflytande. Bland annat kan styrdokumenten för 
skolan  (Lpo- och Lpf-94) upplevas som de innehåller motstridiga förhållningssätt. Exempelvis kan 
styrdokumenten upplevas som visioner för det goda samhället samtidigt som de konsekvent undviker eller 
neutraliserar konflikter (Persson, 2005: 57). De kan också tolkas som att innehålla en spänning mellan 
två målsättningar där å ena sidan fostrar till bestämda värden, och å andra sidan verkar för diskussion 
kring värden (Liljestrand, 1999: 127). Enligt en av regeringens propositioner har skolan givits förändrade 
befogenheter. Genom tidsbegränsade förordningar om försöksverksamhet med lokala styrelser inom 
bland annat gymnasiet har självförvaltningsorgan inom skolområdet givits delvis andra befogenheter än 
vad som följer av kommunallagens bestämmelser. Det rör sig bl.a. om viss beslutanderätt som annars 
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ankommer på rektor eller den ansvariga nämnden för skolan (Regeringens proposition 2003/04: 110, s 
64):

”Kommuner och landsting har möjlighet att inrätta s.k. självförvaltningsorgan inom alla kommunala områden, 
om inte annat följer av lag eller annan författning (7 Kap. 18-22 §§ KL). Försöksverksamheten pågår till och 
med juni 2007”

Detta kan tolkas som att skolan håller på att lägga bakom sig en begränsad demokratiform där 
maktutövningen flyttas i riktning mot eleverna. Det kan handla om en omfattande delegering och 
återlämning av maktfunktioner till organisationernas basaktörer som genom att bemäktigas och 
bemyndigas kan ta kommandot över allt fler beslutsområden (Rojas, 2000: s 47-48).  
          Man kan fråga sig hur ett omfattande förändringsarbete som delegering och återlämning av 
maktfunktioner fungerar i praktiken, och hur demokratiarbetet påverkar rektor, ledning, lärare och elever 
i skolan?
  
        

1.2 Syfte och frågeställning
 Skolan har en central roll för att främja demokratins idéer (SOU 2000:1, s 33-34) Det ingår i rektors 
särskilda ansvar att svara för att arbetsformerna utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas (Lpo 94 
och Lpf 94, Skolfs 1997: 12 och 13). Deliberativa idéer har dominerat den demokratiteoretiska debatten 
under senare år (Karlsson, 2003: 214-215). Idén med deliberativa samtal i skolan har introducerats 
genom arbetet med skolans demokratiska värdegrund via auktoritativa texter utgivna av Skolverket 
och Utbildningsdepartementet (Englund, 2005: 21). Men det råder ingen enhetlig deliberativ teoretisk 
hållning mellan skilda vetenskapliga discipliner, utan det förekommer flera teorier. Därför tycker jag 
det är intressant att låta den här studien ta sin ansats i tre olika deliberativa teorier utformade av Tomas 
Englund, (2005), pedagogik, Jürgen Habermas, (1997) politik och Lennart Hellspong, (2006) retorik. 
Englunds teori kan sägas vara riktgivande då den introducerats av skolverket. Englund menar att utifrån 
analys av den ständigt ökade reflexivitetsnivån i samhället har det uppstått ett behov av förskjutning mot 
ökad reflexivitet inom utbildningsväsendet, vilket innebär att ett större inslag i dess verksamhet skulle 
kunna handla om deliberation (Englund, 2002: s 118). Men frågan är hur rektor, ledning och lärare kan 
förhålla sig till deliberativa arbetsformer för att gynna elevinflytande? 
          Mitt grundläggande syfte med studien är att ta reda på vilka förutsättningar deliberativ demokrati 
har i gymnasieskolan utifrån ovanstående deliberativa teorier. Det kan vara intressant att intervjua 
rektorer för gymnasiet då det ingår i rektors ansvar att svara för att arbetsformerna utvecklas så att 
ett aktivt elevinflytande gynnas. Och eftersom rektorer har en ledande funktion, antar jag att inga 
demokratiska arbetsformer som faktiskt praktiseras i skolan undgår deras kännedom.
          Mina övergripande frågeställningar är: 

a) Kan deliberativa demokratiformer skilja sig mellan skolor? 
b) Kan deliberativa demokratiformer likna varandra mellan skolor?
c) Vilka förutsättningar har deliberativa demokratiformer inom gymnasieskolan? 

1.3 Tidigare forskning
Wlodek Rabinowich, Professor, Lund har arbetat med frågeställningar inom deliberativ demokrati. Den 
fråga som stått i centrum är hur demokratins mål att leda fram till goda beslut ska förenas med en lämplig 
deliberativ procedur. Forskningen har varit koncentrerad till processer, där man tänker sig att det finns 
ett riktigt beslut, som man genom en deliberativ process ska försöka nå fram till. (Vetenskapsrådets 
rapportserie 2003:15: 127-128).
          Tomas Englund, Pedagogikprofessor i Örebro, har lett ett forskningsprogram som pågått till 
2005, Utbildning som deliberativ kommunikation – förutsättningar, möjligheter och konsekvenser. 
Projektet avser att analysera utbildningsväsendets (grundskola, gymnasieskola, lärarutbildning och 
folkbildning) framtida roll och potential för att bevara, utveckla och förstärka en deliberativ demokrati. 
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Projektet fokuserar såväl de utbildningspolitiska som de institutionella förutsättningarna för i vilken 
utsträckning undervisnings- och lärandeprocesser kan utvecklas i riktning mot vad som kan betecknas 
som deliberativa samtal och en praxis som i övrigt kan sättas i relation till deliberativ demokrati. 
(Vetenskapsrådets rapportserie 2003:15: 131).
          Lennart Hellspong, Retorikprofessor, Södertörns högskola, har lett ett treårigt forskningsprojekt, På 
väg mot medborgarrollen, som slutade 2006 där man har gjort en jämförelse av deliberativa skolsamtal 
i Sverige och två östeuropeiska länder. Syftet är att undersöka deliberativa skolsamtal som former av 
demokratisk praxis med hänsyn till deras nationella, insititutionella, genuspräglade etc. variationsmönster 
varav en är en ”gammal” demokrati och två är ”nya” demokratier i Östeuropa. Undersökningen utgår 
från en problematiserande syn på samtal som medger att de kan vara assymetriska i fråga om retoriska 
resurser, rymma element av manipulation och vara underkastade ett strukturellt tryck mot vissa typer av 
konsensus.
          Jürgen Habermas, politisk- och filosofisk idégivare, Tyskland, har utvecklat en diskursteori i sitt 
verk Faktizität und Geltung (1992). Teorin bygger på hans idé om kommunikativ rationalitet för vår 
förståelse av rätt och politik som institutionella områden i moderna samhällen (Habermas, 1997: 7). 
Enligt Burman (2005) arbetade Habermas fram idén om demokratins förutsättningar och möjligheter 
under sena 1980-talet och under tidigt 1990-tal. Habermas uppfattas av många dels som en företrädare för 
en forskningsinriktning som syftar till att främja människans frigörelse och bidra till samhällets positiva 
utveckling (det emancipatoriska kunskapsintresset) och dels som en systemtänkare i traditionen från Kant 
och Hegel (Burman: 2005).

1.4 Bakgrund
Här tar jag upp aspekter som förändrade styrdokument, förändringsarbete, informella och formella 
former, skolans psykosociala miljö, vilket rör rektorers arbete med att införa elevinflytande i skolan.

1.4.1 Förändrade styrdokument över tid
Styrdokumenten för skolan har förändrats över tid. Den demokratiska värdegrunden har blivit allt mer 
central gällande dels allmänna mål och riktlinjer och dels i specifika mål och anvisningar för varje nytt 
styrdokument från år 1878 fram till år 1994 (Larsson, 2000: 38). Bland de krav som ställs på skolor under 
slutet av 1900-talet finns förväntningar på bland annat att den inre demokratin i skolan ska förbättras 
(Lindvall & Ekholm, 1997:4). Skolor i Sverige har under de senaste tjugo, trettio åren utsatts för en 
kulturförändring i förhållandet mellan organisationernas ledare och de som utför det pedagogiska arbetet 
i avseende att förbättra den inre demokratin i skolan (Ibidem):

”Bland de centrala kraven som ställts på skolor under slutet av nittonhundratalet finns t ex förväntningar 
på grundskolorna att de ska förbättra den inre demokratin i skolan, skapa mer utvecklande arbetssätt bland 
eleverna och få till bättre samarbete mellan de vuxna på skolan och mellan dem och de växande. Under seklets 
senare skolreformer har politiker också begärt att en mer systematisk planläggning av den lokala skolans 
verksamhet ska tas fram. För att dessa, och många andra förbättringar av grundskolorna ska ske fordras att 
skolledarna leder sin personal så att de byter ut en del gamla vanor mot nya.”

Det ingår i rektors särskilda ansvar att svara för att arbetsformerna utvecklas så att ett aktivt 
elevinflytande gynnas. Och skolans förberedande principer att lotsa elever in i medborgarrollen inom vårt 
demokratiska samhälle ska förverkligas genom att undervisningen bedrivs i demokratiska arbetsformer 
och förbereda eleverna för att aktivt deltaga i samhällslivet (Lpo 94- och Lpf 94, Skolfs 1997:12, 13). 
Men som jag nämnde i inledningen kan man anta att rektorer står inför ett komplext förändringsarbete 
som kan innebära spänningar mellan traditionella arbetsformer och införandet av nya demokratiska 
arbetsformer. Exempelvis kan många ledningsarbeten i skolan ske i en atmosfär som präglas av hög 
lärarautonomi som har en lång tradition där ledarnas insatser kan begränsas till administration av 
nödvändigheter där arbetsnormen innebär att lärare har en mycket hög grad av självständighet i sitt 
yrkesutövande (Lindvall, & Ekholm, 1997: 7). Man kan fråga sig hur rektor och ledning går till väga för 
att leda sin personal i nya banor så att de byter ut gamla vanor mot nya, och hur rektor, ledning, lärare och 
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elever, kan förhålla sig till nya demokratiska arbetsformer i praktiken?

1.4.2 Demokratiskt förändringsarbete
Att styrdokumenten förändrats över tid och att den inre demokratin i skolan ska förbättras (Lindvall 
& Ekholm, 1997:4) leder min tanke vidare till att det pågår ett demokratiskt förändringsarbete inom 
skolan.  I ett förändringsarbete skapas hela tiden en ny verklighetsbeskrivning som hela tiden förändrar 
världsbilden och påverkar livet, arbetet och organisationen (Ahrenfelt, 1995: 173). Man kan tala om att 
aktörer inom skolan förväntas arbeta inom en förändrad demokratisk diskurs. En diskurs framställer 
världen på ett visst sätt, gör vissa typer av handlingar relevanta och andra otänkbara och kan sägas 
vara grundläggande för det sociala (Winther, Jorgensen & Phillips, 2000: s 138). Och inom diskursiva 
förändringsprocesser fungerar alltid de diskursiva praktikerna i samspel med andra sociala praktiker 
(Ibid: 132). Idén med deliberativa samtal i skolan har introducerats via auktoritativa texter utgivna av 
Skolverket och Utbildningsdepartementet (Englund, 2005: 21). De förändrade styrdokumenten och 
deliberativa demokratiformerna kan ses som en demokratisk förändringsdiskurs, där man också kan 
anta att de sociala praktikerna kan komma att förändras för rektor, ledning, lärare och inte minst för 
eleverna när man ska införa elevinflytande med avsikt att förbättra den inre demokratin i skolan. En 
studie visar att skolans processer i form av samtal motstridigt nog kan skapa både strukturer i form av 
vida och generösa ramar för ungdomars vidare utveckling i sitt medborgarskap men också problematiska 
begränsningar och insvävningar mot en ensidig tillvaro (Carlsson, 2003: 57). Enligt SOU (2006:77) 
har det skett förbättringar - men inte i samma takt som förväntningarna stigit. Motstridigt nog kan en 
demokratisk förändringsprocess vara källa till ökat missnöje för elever, en upplevelse av stress, men också 
komma att upplevas som bristande delaktighet (SOU 2006:77, s 242).
          Enligt exempelvis forskare som Dysthe (1996) och Hoel (2000) kan det vara en komplex uppgift 
att införa deliberativ demokrati i skolan. Ett flerstämmigt och dialogiskt klassrum är en nödvändighet 
för att elever ska lära sig tänka självständigt, och för att det är en modell hur människor fungerar i ett 
demokratiskt samhälle (Dysthe, 1996: 249). Det kan vara nödvändigt att ha ett dialogiskt perspektiv på 
demokratisk utbildning samt en förändrad syn på auktoritet och makt (Ibidem). Men det kan vara svårt 
att förändra grundläggande och traditionsbundna tankesätt om principer på makt och auktoritet, särskilt 
när de ska omsättas i praktiken (Hoel, 2000: 20-21). Enligt Eriksson, Niklasson och Olofsson kan krav 
på utveckling av demokratisk kompetens ses som både kollektiv och individuell reflexion, vilket kan ses 
som lika med en förmåga till självreflexion (Eriksson & Niklasson & Olofsson, 1997: 124). En avhandling 
visar att det kan vara komplicerat för lärare att hantera elevinflytande. När ett arbetslag samtalade 
om elevinflytande neutraliserade man intentionerna i läroplanen och man förändrade innebörden av 
intentionen i läroplanen genom kollegiesamtal (Danell, 2006: 166-167):

  ”Framåtsträvanden möts av neutraliserande processer. Samtidigt som arbetslaget har prioriterat frågan om 
elevinflytande så upphävs ansatsen genom kollegiesamtalet. Mål i läroplanen och lokalt uppsatta mål med 
elevinflytande neutraliseras.”

          Under de senaste åren har det blivit allt viktigare att införa klassråd i skolan för att gynna 
elevinflytande, och enligt utbildningsdepartementets gymnasieförordning (SFS nr: 1992:394) ges 
riktlinjer till hur klassråden ska utformas. Men bestämmelserna säger att klassråd tillämpas endast i den 
utsträckning det är praktiskt möjligt med hänsyn till hur undervisning är upplagd. Då riktlinjerna för 
klassråd är generella och ges ”hierarkiskt uppifrån” kommer det alltså an på rektor, ledning och lärare 
vilka demokratiska handlingsformer som lärs ut i både utförande och omfattning. En undersökning från 
1999 visar att de råd som eleverna deltog i, tydligt reproducerade den hierarki som råder på skolan: vuxna 
– ordförande (killar) – nior – åttor – sjuor – mellanstadium – lågstadium (Denvall, 1999: 140). Trots att 
styrdokumenten för skolan är menade att förbättra den inre demokratin, så verkar många elever inte 
uppleva att de har elevinflytande i skolan, och många elever känner sig fortfarande maktlösa, något som 
kan bero på att skolan är en trögrörlig institution och att förändring kräver en förnyad syn på eleven och 
dennes rätt till inflytande (Ibid: 128). 
          Min tidigare studie (Tunebing, 2006) visar att klassråden ofta endast har en informativ funktion, 
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där majoriteten av eleverna inte är med och diskuterar. Eleverna får inte tidsutrymme för argumentation 
och överväganden. Klassråden kännetecknades av deliberativa brister på grupporientering, delegering 
av makt och auktoritet, överväganden som tränar kritiskt tänkande, delaktighet, trygghet och vi-känsla, 
och ett brett initiativ- och ansvarstagande (Ibid: 106). I försöken med att delegera makt och demokratiska 
utövanden till att innefatta mer elevinflytande kan de elever som innehar mer auktoritära roller, som 
exempelvis ordföranden, missbruka sin maktställning. Elever missbrukar ordföranderollen och trycker 
ner sina klasskamrater genom att inte ge dem utrymme för diskussion eller genom att kränka och tilldela 
olika elever olika status, vilket inte kan betecknas som demokratiskt utövande (Ibid: 107).
          En annan undersökning av klassråd, utförd av Brumark (2006), visade att vissa elever genom 
positionering och maktspråk förankrat både i vuxenvärldens, och ungdomsvärldens normsystem, bidrog 
till att ytterligare förstärka den sociala segregation som uppstår redan i skolan. Utifrån ovanstående 
exempel kan man fråga sig hur ett demokratiskt förändringsarbete i en traditionsenlig makthierarki 
kan komma att försvåra en maktförskjutningsprocess som i praktiken kan komma att innebära reella 
intressekonflikter?

1.4.3 Informella och formella former
Den förändrade demokratiska diskurs som införts av våra myndigheter kan öppna upp för informella 
kanaler (SOU: 1999:121), och för motstridiga förhållningssätt (Wockelberg, 2003). Vårt svenska politiska 
styrelseskick är på väg in i ett skede där formaliserat deltagande minskar i betydelse och där påverkan i 
allt större omfattning sker längs informella kanaler (SOU 1999:121, s 116-117). Medborgarsammanslut-
ningarnas deltagande genom partsrepresentation i offentliga beslutsfattande förhandlingar och 
traditionella sammanträden har gått tillbaka, vilket tyder på att det politiska deltagandet istället fått 
en informell karaktär (Ibidem). Och ser man på den svenska förvaltningsmodellen finns det enligt 
Wockelberg (2003) exempel på att informell styrning kan strida mot generell praxis. Till exempel 
innebär kravet på lagstyre när regeringen styr en myndighet att styrningen bör vara generell, och 
formell. Perioden efter grundlagsreformen 1974 har dock präglats av en ökande acceptans och förkärlek 
bland våra politiker för en informell styrning av myndigheterna. Hur dessa informella dialoger och 
informella kontakter ska kunna kombineras med kraven på kollektiv regeringsstyrning, eller förbud mot 
ministerstyre, är enligt Wockelberg en ouppklarad fråga (Ibid: 20). 
          Staten och det civila samhället kan sägas ha en gemensam mötesplats i det som kallas det 
offentliga rummet (Carlsson 2003: 57). Exempel på offentliga rum är olika utbildningsarenor där rektor, 
ledning, lärare och elever alla är medborgare. Ser man på skolan som organisation och arbetsplats 
torde alla medborgare som medverkar i gymnasieskolan influeras av den svenska demokratiska 
förvaltningsmodellen, och av de deliberativa idéer som har introducerats via auktoritativa texter utgivna 
av Skolverket och Utbildningsdepartementet (Englund, 2005: 21). Man kan anta att det kan vara en 
komplex förändringsprocess för rektor, ledning och lärare att införa deliberativ demokrati i skolan. Det 
är inte självklart hur man ska hantera demokratiska formella och informella former. Skolledningen kan 
vara osäker om hur elevinflytandet kring undervisningen reellt ska bedrivas, vad det ska ha för form 
och innehåll, lärarna betraktas ofta som enskilda professionella med behov av att arbeta självständigt, 
samtidigt som insyn och påverkan krävs (Denvall, 1999: 140) - ändå kan det vara få som skulle hävda att 
dessa insatser också fått något genomslag i hur undervisningen bedrivs (Ibid: 128). Min tidigare studie 
visar att de elever som främst får övningstillfällen i deliberativ demokrati är ordföranden i klassråd, och 
de som ingår i exempelvis elevråd (Tunebing, 2006: 104). Men enligt Denvall (1999)  blir många elever 
aldrig någonsin valda till de formella elevråden under sin tid i skolan. En undersökning visar att ca hälften 
av eleverna inte deltog i något råd under sin skoltid. Trots att åtskilliga av dem var intresserade att delta, 
valdes de inte av sina kamrater (Denvall, 1999: 140). Man kan fråga sig om det är särskilt demokratiskt 
om funktionen i de formella demokratiformerna som klassråd och elevråd gynnar enskilda elever på 
bekostnad av mångfalden? Om skolledningen är osäker på hur elevinflytandet kring undervisningen reellt 
ska bedrivas, kanske den förändrade demokratiska diskursen kan öppna upp för ett ökande behov för 
informella former i skolan som kan komma att strida mot en generell och formell praxis?   
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1.4.4 Skolans psykosociala miljö 
Om förändrade styrdokument och deliberativa demokratiformer kan ses som en demokratisk 
förändringsdiskurs där man kan anta att de sociala praktikerna kan komma att förändras för rektor, 
ledning, lärare och elever, så kan man också anta att den psykosociala miljön kan komma att påverkas. 
Min tidigare studie (Tunebing, 2006) visar att bristande demokratiska arbetsformer skapar fler passiva 
elever än aktiva, vilket tyder på att det inte ges tillräckligt mycket övningstillfällen för mångfalden av 
elever att öva och lära sig deliberativ demokrati (Tunebing, 2006: 108). En avhandling (Carlsson, 2003) 
visar att skola och utbildning med utgångspunkt i vissa diskursiva föreställningar differentierar ut vilka 
medborgare som tilltros en förmåga att kunna bidra till det gemensamma eller inte. Några konstrueras 
som insiders, varpå andra som outsiders vilket för en del elever innebär att utbildning snarare förstås 
i termer av anpassning och underordning än av utveckling till självständig reflektion (Ibid: 158). Om 
skolans arbetsformer kan leda till att elever upplever passivitet och underordning kan man tänka sig att det 
finns en risk att den psykosociala miljön i skolan blir undermålig. Många elever upplever inte att de har 
elevinflytande i skolan och många känner sig fortfarande maktlösa (Denvall, 1999: 128). Maktlöshet kan 
också definieras som hjälplöshet. En upplevelse av bristande samband mellan egna handlingar och vad 
som händer i omvärlden, och en avsaknad av möjligheter i människans livsvillkor att förutse och påverka 
ett skeende eller en förmåga att verkligen kunna påverka aktivt - kan resultera i en inlärd hjälplöshet 
(Widinghoff, 1995: 165). Enligt Carlssons avhandling (2003) bär ingen individ, varken elev, professionell, 
förälder, skolledare eller politiker, ensam ansvaret för svårigheter och motgångar i ett kommunikativt 
handlande, utan delar det tillsammans, men i skolan framstår ett individperspektiv som dominerande, 
vilket betyder att det yttersta ansvaret oftast hamnar på eleven (Ibid: 158). Om skolans arbetsformer kan 
leda till passivitet, underordning och maktlöshet för elever kan man tänka sig att det finns en risk att den 
psykosociala miljön i skolan leder till psykisk ohälsa. Det har konstaterats att det är nödvändigt med en 
ökad satsning på elevhälsan, d.v.s. skolhälsovården och elevvården i form av tydlig lagstiftning, och att 
det behövs en översyn av skolans fysiska och psykosociala arbetsmiljö (SOU: 2006: 100, s 370). Forskning 
visar att det kan finnas ett samband mellan av att inte känna sig välinformerad och avsaknad av stöd, och 
att hälsa uppkommer då individen har en känsla av sammanhang (Fritzell, 2003: 3). 
          I skolan kan skolledningen vara osäker på hur elevinflytandet kring undervisningen ska bedrivas 
(Denvall, 1999: 140). Villkoren för lärandet kan påverkas och när det gäller arbetsmiljön påverkas dessa 
villkor ständigt när en arbetsplats genomgår förändringar (Löfberg, 1990: 182). Enligt Angelöw (1991) 
kan olika reaktioner förekomma i samband med förändringsprocesser, och socialpsykologisk stress kan 
uppstå hos de anställda. Med socialpsykologisk stress avses en särskild relation mellan individen och 
omgivningen som av individen värderas och uppfattas som påfrestande eller överskrider dennes resurser 
och därmed riskerar dennes välbefinnande (Ibid: 36). Enligt Angelöw (1991) kan en bristande tro på att 
förändringar är genomförbara i den egna organisationen vara ett stort hinder för förändringsprocesser 
som bygger på delaktighet. För anställdas del kan en sådan uppfattning bygga på en felaktig uppfattning 
om det egna handlingsutrymmet, baserad på lågt självförtroende. Men det kan också vara en realistisk 
uppfattning beroende på att motståndet från överordnade och organisationsledning är starkt (Ibid: 106). 
Reaktioner av socialpsykologisk stress på arbetsplatsen kan förekomma i olika former som minskat 
intresse, olustkänsla, brister i kommunikation, ryktesspridning, missnöje, misstänksamhet, otrygghet, 
irriterad stämning, klagomål, passivitet, sjunkande arbetsprestationer, låsta regler eller upplösning av 
regler, samarbetssvårigheter, olyckstillbud, personalomsättning, missbruk och sjukfrånvaro (Ibid: 38-39). 
          Ser man skolan som en arbetsplats kan man tänka sig att samtliga, det vill säga rektor, ledning, 
lärare och elever involveras och därmed i realiteten också vara i riskzonen att utsättas för stress och ett 
sämre psykosocialt klimat i samband med arbetet att införa och utföra nya demokratiska arbetsformer, då 
de kan ses strida mot traditionella arbetsformer och normer. Man kan fråga sig hur rektorer förhåller sig 
till arbetet med att införa nya arbetsformer som gynnar elevinflytande och hur den psykosociala miljön i 
skolan kan komma att påverkas för alla berörda, med tanke på att det ingår i rektors särskilda ansvar att 
svara för att arbetsformerna utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas (Lpo 94- och Lpf 94, Skolfs 
1997:12, 13).
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Kap 2. Teoriram 

2.1 Övergripande hermeneutisk ansats
Den här studien har en övergripande hermeneutisk ansats. Den kan sägas dels rama in en underliggande 
retorisk topikteori och dels de resterande tre teoriinriktningarna av deliberativ karaktär inom politik, 
pedagogik och retorik.
          Min undersökning baserar sig på empiriskt material, inspelade digitala band av intervjuer med 
sju rektorer för gymnasieskolan år 2006. Banden transkriberas dels för att skydda de inblandades 
integritet och dels för att överföra talet till skrift. När jag sedan analyserar mitt material, intervjuerna, 
och granskar dem kritiskt genom att ställa dem mot de tre deliberativa teorierna tolkar jag materialet, 
d.v.s. jag använder mig av en hermeneutisk metod. Holme & Solvang (1995:95) menar att det centrala i en 
kvalitativ forskningsprocess kan sägas bygga på en analytisk åtskillnad mellan en värdemässig och rent 
faktamässig uppfattning av den företeelse vi studerar: 

”I den konkreta forskningssituationen är dessa faktorer sammanvävda till en enhet i forskarens förutsättningar 
att kunna undersöka företeelsen i fråga. Dessa faktorer utgör två stycken hermeneutiska cirklar – en kognitiv 
och en normativ cirkel”

Holme & Solvang menar att den kognitiva cirkeln har sin utgångspunkt i förförståelse och den normativa 
cirkeln har sin utgångspunkt i socialt grundade fördomar som kan vara av olika slag. Dessa två cirklar 
fungerar som styrande faktorer på de uppfattningar som är en slutprodukt av hela processen och påverkar 
samtidigt varandra ömsesidigt (Holme & Solvang, 1995: 96-97).
          Metoden är subjektiv i den bemärkelsen att mina tolkningar kan färgas av mina erfarenheter. Det 
är omöjligt att frigöra mig från mina egna subjektiva referensramar, som exempelvis för-förståelese 
grundade på mina erfarenheter, fördomar eller utbildning, vare sig det gäller vardagliga situationer eller 
forskning. Därför kommer inte heller min förförståelse som grundar sig i min utbildningsbakgrund 
att i egentlig mening vara objektiv. Enligt Ramirez (1991: 41) söker man med hjälp av en hermeneutisk 
tolkning också meningen och de intentioner som ligger bakom det man som forskare undersöker. 
          Hartman (1998:161) menar att den hermeneutiska teorin försöker beskriva en individs eller en 
grupps livsvärld:

”En individs livsvärld är världen så som en person uppfattar den, den värld i vilken han själv, andra personer 
och ting har en bestämd mening.”

Min intention med en hermeneutisk hållning i den här studien är att söka beskriva aktörernas, d.v.s. 
rektorers-, lednings-, lärares- och elevers livsvärld i skolan utifrån rektorernas uppfattning, och att med 
en hermeneutisk ansats dels tolka materialet som framkommit utifrån intervjusvaren och dels med 
hjälp av en retorisk topikmetod (se 2.2  Underliggande retorisk topikteori med tvärvetenskaplig ansats) 
tolka skillnader och likheter mellan tre deliberativa teorier, deliberativ samtalsteori (Englund: 2001), 
diskursteori (Habermas: 1997) och förhandlingsteori (Hellspong: 2006).

2.2 Underliggande retorisk topikteori med tvärvetenskaplig ansats
Det som förutom valet att ställa tre deliberativa teorier mot varandra kan sägas beteckna uppsatsen som 
retorisk är mitt förhållningssätt att knyta samman referenspunkter från de tre olika deliberativa teorierna. 
Inspirerad av Wolrath-Söderbergs topikteori (2006) anser jag att de tre deliberativa teorierna, som utgår 
från olika vetenskapliga discipliner, kan mötas under olika topikområden. Topikerna använder jag sedan 
som uppsatsens grundläggande analysverktyg. Under analysarbetet lägger jag topikerna från de tre 
deliberativa teorierna som ett analysraster över mitt material, d.v.s. rektorernas intervjusvar. 
           Hellspong (1992) menar att det retoriska begreppet ”topik”, som kommer av grekiskans ”tópos”, 
betyder plats och handlar om de ”ställen”, de synpunkter, d.v.s. de intellektuella utsiktsplatser som man 
kan söka upp för att finna stoff. Topikläran har vidareutvecklat vårt naturliga sätt att fundera kring ett 
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ämne till en medveten teknik Den består i att formulera frågor kring teman utifrån ett system av lämpliga 
begrepp. Och med topikernas hjälp vrider och vänder man på ämnet för att upptäcka dess retoriska 
möjligheter (Ibid: 75).  
          Topos funktion är att de skapar förbindelser som ofta sker på basis av likhet, där den etablerade 
relationen kan granskas kritiskt, men också tjäna som sammanhållande nav i ett förhandlande mellan 
olika perspektiv (Wolrath-Söderberg, 2006: 76). Topos kan också vara grundläggande i en tolkningsakt 
(Ibid: 73):

”Man kan också se topos som öppna och förhandlingsbara begrepp eller tankestrukturer som fungerar som 
mötesplatser mellan olika perspektiv både i vår interaktion med omvärlden och i vårt inre processande av olika 
tolkningsmöjligheter. Topos är värden som gestaltas begreppsligt och som i sin tur fungerar som ”diskursiva 
platser” som strukturerar vår upplevelse och förståelse av den verklighet vi möter. Topos kan därmed vara 
grundläggande i vår tolkningsakt.” 

            
I min uppsats figurerar sex topikområden (mötesplatser) som utkristalliserats i min tolkningsakt: 
Makt, Konflikt- och problem, Etik, Pedagogik, Pragmatik och Individ- och kollektiv. Jag ser 
topikområdena i min uppsats som tolkningsbara mötesplatser som står för en tvärvetenskaplig ansats 
eftersom de samtidigt symboliserar tre olika discipliner. De topiska mötesplatserna innefattar såväl skilda 
som gemensamma referenspunkter, och kan därför ses som ett sammanhållande nav i ett förhandlande 
mellan olika perspektiv.

2.3 Deliberativa teorier utifrån tre vetenskapliga discipliner
På Internet, Wikipedias hemsida om deliberativ demokrati kan man läsa: Deliberativ demokrati, 
samtalsdemokrati eller diskursiv demokrati är en demokratiskola som pekar på samtalets och 
kommunikationens roll för att utveckla och förstärka demokratin. Skillnaden gentemot den representativa 
demokratin och deltagardemokratin är att den deliberativa demokratin fokuserar på hur åsikter 
bildas istället för att fokusera på hur personers olika åsikter skall omvandlas till kollektiva beslut. 
Utgångspunkten är skilda synsätt som skall jämkas samman eller ställas mot varandra och klargöras i en 
argumentation (http://sv.wikipedia.org/wiki/Deliberativ_demokrati). 

          Den allmänna synen på deliberation som uttrycks på Wikipedia:s hemsida är dock inte på långt 
när heltäckande utan det förekommer flera deliberativa teorier utifrån olika vetenskapliga discipliner. Jag 
har valt ut tre deliberativa teorier som jag anser kan vara fruktbart att ställa mot intervjuer av rektorer för 
gymnasieskolan. De tre deliberativa teorier som jag valt ut är utformade inom tre olika vetenskapliga fält: 
pedagogik, politik och retorik.
          Tomas Englund, professor i pedagogik vid Örebro universitet, har i Vetenskapsrådets rapportserie 
2005/11 Lära ut och in, publicerat sin skrift, Det deliberativa samtalet – didaktiska möjlligheter och 
begränsningar (Englund, 2005), och i den utformat en pedagogisk teori vilken benämns som Deliberativa 
samtal. Englund har under senare år utvecklat det deliberativa samtalets karakteristika (jfr Englund 2000, 
2001 och 2004). Englund menar att deliberativa samtal är samtal (Englund, 2005: 23):

• ”där skilda synsätt ställs mot varandra och olika argument ges utrymme
• som alltid innebär tolerans och respekt för den konkreta andra; det handlar bland annat om att lära sig 

lyssna på den andras argument
• med inslag av kollektiv viljebildning, det vill säga strävan att komma överens eller åtminstone komma 

till temporära överenskommelser
• där auktoriteter/traditionella uppfattningar får ifrågasättas
• med inslag utan direkt lärarledning, det vill säga argumentativa samtal för att lösa olika problem 

respektive att belysa olika problem utifrån skilda synvinklar utan närvaro av läraren.”

Idén med deliberativa samtal i skolan introducerades genom arbetet med skolans demokratiska 
värdegrund via auktoritativa texter utgivna av Skolverket och Utbildningsdepartementet, och har sedan 
dess kommit att inta en alltmer central plats inom pedagogisk forskning och skoldebatt (Ibid: 21). 
          Jürgen Habermas, samhällsfilosof hemmahörande i Tyskland, har i sitt verk Diskurs, rätt och 
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demokrati (1997), utformat den politiska teorin som benämns som Diskursteori, och som bygger på hans 
idé om kommunikativ rationalitet (Ibid: 7). Allmänt anses Habermas vara en av de främsta idégivarna 
till den deliberativa demokratidiskursen. Enligt Habermas teori kan rättsnormer betraktas som centrala 
för social integration, d.v.s. stabilisering av ömsesidiga beteendeförväntningar, där utgångspunkten är 
att moderna rättsanordningar kännetecknas av ett spänningsförhållande mellan rättsnormers tvingande 
karaktär och dess anspråk på legitimitet (Habermas, 1997: 7-8). Habermas menar att socialiserade 
individer kan mötas antingen inom en gemensam livsvärld eller som bärare av korsande intressen, 
men där det alltid handlar om en dubbel kontingens där viljornas realitet stöter samman med varandra. 
När dubbel kontingens uppstår handlar det om mer än en aktör när en viljas realitet stöter samman 
med en annan viljas realitet. Dubbel kontingens uppstår alltså alltid när individer möts, men även när 
deras intressen korsar varandra (Ibid: 34). Habermas talar om ett ”naturtillstånd” och menar då ”en 
utgångssituation som gör rättvisa åt den främmande viljans realitet och som visar vilka problem och 
lösningsstrategier som en förnuftig kollektiv viljebildning alltid står inför” (Ibidem). Om man vill finna 
konstruktionen med naturtillstånd så måste beteendeförväntningar och kollektiva mål klargöras (Ibid: 
35): 

a) ”om dessa båda problem härrör ur själva det samhälleliga livets villkor och därför kan behandlas som 
något som finns alltid och överallt,

b) om det finns något alternativ till den kollektiva viljebildningen för att täcka det samordningsbehov 
som uppstår p.g.a. de sociala interaktionernas dubbla kontingens,

c) vilka lösningsstrategier som utifrån de båda grundproblemen står till buds för en kollektiv 
viljebildning, och

d) om dessa spontant framvuxna lösningsstrategier kan överföras och anpassas till en förnuftig 
viljebildning.”

Habermas menar att den kollektiva viljebildningen rör sig om att stabilisera beteendeförväntningarna vid 
konflikter respektive att bestämma och förverkliga kollektiva mål (Ibidem).
          Lennart Hellspong, professor i retorik vid Institutionen för svenska, retorik och journalistik, 
Södertörns högskola, har i boken Förhandlingens retorik, utformat en deliberativ retorisk 
förhandlingsteori vilken benämns som Kunskapsförhandling (Hellspong, utkommer 2007). (Jag vill 
uppmärksamma läsaren på att citaten från Hellspongs teori saknar sidhänvisningar i min uppsats 
eftersom dessa inte kommer att stämma efter det att boken publicerats.) Hellspong menar att vi kan tänka 
oss alternativ till en traditionellt styrd kunskapsöverföring i skolan med att införa en aktivitetsmodell 
(direkt kontakt genom utforskande handling mellan den som lär och det som eleven ska lära) och 
en samtalsmodell (kommunikation - inte bara till eleverna utan också från dem och mellan dem), 
där modellerna mycket väl kan förenas (Ibid). Hellspong menar att demokratiska förhandlingar i 
ungdomsskolan inte är oproblematiska (Ibid):

1) ”Ofta är det svårt för eleverna att definiera sina behov. De är inte konsumenter som kommer till 
skolan med specifika önskemål. I stället måste de förtroendefullt överlämna sig åt skolans vägledande 
auktoritet.

2) I skolan samlas eleverna genom ett yttre påbud. I grunden är deras samarbete inte fritt utan styrt 
av skolans arbetsordning. Och i klassrummet ger läraren ramarna för det som en överordnad 
beslutsfattare (också om hon håller sig i bakgrunden).

3) I skolan finns en stark strävan att tysta motsättningar mellan eleverna. Den är svår att lösgöra från 
lärarnas uppgift att integrera dem i klassens gemenskap.

4) En överläggning ställer krav på deltagarnas förmåga att finna, ordna, uttrycka och kritiskt bedöma 
fakta, värden och idéer. Det är kompetenser som skolelever ännu håller på att utveckla.

5) Att skilja kraftmätning om ståndpunkter från maktutövning mot personer är en svår konst. I skolan 
kan den hotas av inslag som mobbning, nedtystande av kamrater eller könsstereotypt beteende (som 
självhävdande pojkar och bekräftande flickor).

6) Skolelever har ett mycket begränsat mandat att träffa uppgörelser om sitt arbete i skolan. Deras 
beslutanderätt är nästan alltid begränsad till frågor av underordnad betydelse och verkställigheten kan 
bero på andras godkännande. Då blir det en skendemokrati.”

Enligt Hellspong behöver inte förhandling begränsas till särskilda tillfällen i skolan, utan den retoriska 
arbetsformen kan ingå som en naturlig del i undervisningen (Ibid).     
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2.4 Kategorisering i topiker – Deliberativa likheter och skillnader
De tre deliberativa teorierna i min uppsats utgår från Englunds (2005) pedagogiska, Habermas (1997) 
politiska och Hellspongs (2006) retoriska ansatser. Englund karakteriserar sin modell som deliberativa 
samtal, Habermas sin som diskursteori och Hellspong sin som kunskapsförhandling. De tre teorierna 
kan sägas dels gå in i varandra och dels skilja sig markant på flera plan, varför jag anser att de kan 
komplettera varandra likväl som de kan särskiljas i analysarbetet. Delar av samma teori kan också komma 
att överlappa fler topikområden då teorierna är mångbottnade vilket kan innebära att ett perspektiv kan 
belysa flera perspektiv. I min analys kommer jag att ställa de tre deliberativa teorierna mot rektorernas 
intervjusvar, och modifiera teorierna till att belysa både ledningsnivå som elevnivå i den mån det är 
möjligt. Då intervjufrågorna till rektorerna berör formella och informella demokratiska arbetsformer 
kan det därför vara av intresse att ta upp relevanta delar av teorierna för uppsatsen och tolka hur 
teorierna liknar eller skiljer sig åt i deliberativa aspekter inom topikområden: makt, pedagogik, konflikt- 
och problem, etik, pragmatik, och individ- och kollektiv. Inom dessa topikområden kommer jag för 
enkelhetens skull fortsättningsvis benämna de deliberativa teoriernas upphovsmän, Habermas, Englund 
och Hellspong.
          Nedan följer en kategorisering av de tre deliberativa teorierna (deliberativ samtalsteori, diskursteori 
och förhandlingsteori) inom de topiska mötesplatserna, Makt, Pedagogik, Konflikt- och problem, 
Etik, Pragmatik och Individ- och kollektiv. De topiska mötesplatserna har arbetats fram med hjälp av 
topikmetoden (se 2.2 Underliggande retorisk topikteori med tvärvetenskaplig ansats) och innefattar såväl 
skilda som gemensamma referenspunkter, samtidigt som de representerar de tre olika teorierna.

2.4.1 Topikområde: Maktperspektiv
Nedan redovisar jag citat ur de deliberativa teorierna som jag tolkat in i topikområdet maktperspektiv. 
Sedan följer en uppdelning av likheter respektive skillnader mellan teorierna där jag tolkar hur teoriernas 
maktperspektiv förhåller sig gentemot varandra.

Maktperspektiv i deliberativ samtalsteori (Englund, 2005):
”Samtalen erbjuder också speciella möjligheter i dagens mångkulturella skola som ett uttryck för möten mellan olika 
kulturer. De har därmed en viktig roll i arbetet med skolans demokratiska värdegrund som bland annat handlar om att vi har 
rätt att vara oense. Till detta hör också möjligheten att ifrågasätta läraren som auktoritet. (Ibid: 21)”

”där auktoriteter/traditionella uppfattningar får ifrågasättas (Ibid: 35)”

”med inslag utan direkt lärarledning, det vill säga argumentativa samtal för att lösa olika problem respektive att belysa olika 
problem utifrån skilda synvinklar utan närvaro av läraren. (Ibidem)”

”Vad som förespråkas är således att skapa förutsättningar för deliberativa samtal mellan studerande. Dessa samtal antas 
ha samma kännetecken som tidigare nämnts, men samtalet förs utan direkt lärarledning. Det är framförallt dessa som kan 
antas fördjupa och skapa mening runt de frågor som behandlats i klassrummet. Den potentiella dynamiken i de ömsesidiga 
studerandesamtalen gör det desto viktigare att föra samtal i klassrummet som är öppna och skapar förutsättningar för och 
’bäddar’ för studerandesamtalen. Meningsskapande deliberativa samtal mellan ’jämlikar’ kan ses som ett av de kanske allra 
viktigaste målen för skolans verksamhet – något som samtidigt är svårt att utvärdera och som handlar om utvecklingen av 
deliberativa attityder och en deliberativ kultur. (Ibid: 24)”

”Slutligen, hur värdera om samtal varit deliberativt eller inte? Det är, som jag ser det, upp till lärarens professionella 
bedömning i samverkan med de studerande. (Ibid: 25)”

Maktperspektiv i diskursteori (Habermas, 1997):
”en moralprincip, som hänför sig till handlingsnormer som reser ett universalistiskt giltighetsanspråk, och en 
demokratiprincip, som hänför sig till handlingsformer i rättsform, vilka gör anspråk för att vara giltiga för en i tid och rum 
avgränsad rättsgemenskap. Specifierad som en moralprincip anger diskursprincipen en regel för moralisk argumentation, dvs. 
en universaliseringsprincip. Specifierad som en demokratiprincip anger den ett förfarande för ett legitimt rättskapande. (Ibid: 
8-9)”

”Att utan våld lösa problemen med samordning av handlingar är emellertid något som inte bara kan uppnås av 
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aktörerna själva, alltså intentionellt, utan även objektivt, så att säga utan de berördas insatser. Sådana mekanismer är 
t.ex. institutionsbildning (Ghelen) eller systembildning (Luhmann); de verkar spontant och avlastar de berörda från 
reflexionsarbete. Dessa avlastningsteorier vilar på en pessimistisk antropologi och räknar med en hobbesk utgångssituation, 
som kännetecknas av att den grundläggande beteendestabiliteten är varaktigt hotad, t.ex genom att behovet av samordning 
är dåligt uppfyllt. Ett alternativ till sådana avlastningsmekanismer utgörs av aktörernas reflexiva förmåga till inbördes 
förståelse. Den kollektiva viljebildningen är ett förståelseorienterat handlande av andra ordningen.
     I moderna samhällen växer både spelrummet för kontingens och kraven på reflexion, så att bägge dessa teoretiska 
ansatser kan finna stöd i de faktiska förhållandena. Uppenbarligen kompletterar ju systembildning och kollektiv viljebildning 
varandra; och inte heller den senare klarar sig utan institutionalisering. Frågan är bara vem som så att säga får sista 
ordet: om den systemiska självstabiliseringen anger lagarna för en förståelsepraxis, eller om den senare sätter gränser för 
systembildningen och kan ange imperativ. (Ibid: 35-36)”

”Diskursteorin inför en tredje idé: den demokratiska åsikts- och viljebildningens procedurer och kommunikationsförutsättn
ingar fungerar som de viktigaste slussarna för en diskursiv rationalisering av beslut som fattas av en administration som är 
bunden av lagar och förordningar. Rationalisering betyder mer än bara legitimering, men mindre än maktens konstituering. 
Den makt som administrationen förfogar över förändrar sitt aggregattillstånd så länge den förblir återkopplad till en 
demokratisk åsikts- och viljebildning, som inte bara i efterhand kontrollerar utövandet av politisk makt utan på sätt och vis 
också programmerar det. Men trots denna diskursiva rationalisering är det endast det politiska systemet som kan »handla». 
(Ibid: 90)”

Maktperspektiv i förhandlingsteori (Hellspong, utkommer 2007) (Citaten saknar sidhänvisningar 
eftersom dessa inte kommer att stämma efter publicering):
”Skolsystemets tvingande makt är ju så stor. Men en lärare som genomför ett förhandlande kunskapssamtal kan ändå ha 
ambitionen att låta det bli så demokratiskt som möjligheterna medger. (Ibid)”

”Ofta är det svårt för eleverna att definiera sina behov. De är inte konsumenter som kommer till skolan med specifika 
önskemål. I stället måste de förtroendefullt överlämna sig åt skolans vägledande auktoritet. (Ibidem)”

” I skolan samlas eleverna genom ett yttre påbud. I grunden är deras samarbete inte fritt utan styrt av skolans arbetsordning. 
Och i klassrummet ger läraren ramarna för det som en överordnad beslutsfattare (också om hon håller sig i bakgrunden). 
(Ibidem)”

” Skolelever har ett mycket begränsat mandat att träffa uppgörelser om sitt arbete i skolan. Deras beslutanderätt är nästan 
alltid begränsad till frågor av underordnad betydelse och verkställigheten kan bero på andras godkännande. Då blir det en 
skendemokrati. (Ibidem)”

”För det första bör skolarbetet vara demokratiskt. Det kräver att lärare och elever förhandlar om dess former. Och för det 
andra kan vi lära oss att förhandla som ett led i vår utveckling av samhällsvarelser. Därför bör skolan öva den konsten och 
helst i alla ämnen, så att den får en bred grund. (Ibid)”

”Det är viktigt att många elever dras in i samtalet som aktiva förhandlare, inte varje gång kanske men tillräckligt ofta. De 
som är passiva bidrar mindre till uppgörelsen än andra. Och deras synpunkter får inte belysa problemet. (Ibid)”

Likheter mellan de deliberativa teorierna - Maktperspektiv
Habermas menar att mekanismer som institutionsbildning eller systembildning ”verkar spontant och 
avlastar de berörda från reflexionsarbete”. Denna avlastning ”kännetecknas av att den grundläggande 
beteendestabiliteten är varaktigt hotad, t.ex genom att behovet av samordning är dåligt uppfyllt”. Detta 
tolkar jag som ett tillstånd där berörda aktörer dels kan förlita sig på institutionen och systembildning 
men också dels kan uppleva maktlöshet på grund av bristande delaktighet. Enligt Habermas utgörs ett 
alternativ till sådana avlastningsmekanismer ”av aktörernas reflexiva förmåga till inbördes förståelse”. 
Enligt Habermas kompletterar systembildning och kollektiv viljebildning varandra där ”inte heller den 
senare klarar sig utan institutionalisering”.  Men frågan är vad som tilldelas makten: ”om den systemiska 
självstabiliseringen anger lagarna för en förståelsepraxis, eller om den senare sätter gränser för 
systembildningen och kan ange imperativ”.
          Hellspong upp tar upp liknande maktaspekter när han menar att ”Skolsystemets tvingande makt 
är ju så stor”. Hellspong menar att ”Ofta är det svårt för eleverna att definiera sina behov. De är inte 
konsumenter som kommer till skolan med specifika önskemål. I stället måste de förtroendefullt överlämna 
sig åt skolans vägledande auktoritet”. Men lärare kan ha ambitionen att genomföra lektioner genom ”att 
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låta det bli så demokratiskt som möjligheterna medger”. Hellspong menar att ”I skolan samlas eleverna 
genom ett yttre påbud. I grunden är deras samarbete inte fritt utan styrt av skolans arbetsordning. Och 
i klassrummet ger läraren ramarna för det som en överordnad beslutsfattare”. Hellspong menar vidare 
att ” Skolelever har ett mycket begränsat mandat att träffa uppgörelser om sitt arbete i skolan. Deras 
beslutanderätt är nästan alltid begränsad till frågor av underordnad betydelse och verkställigheten kan 
bero på andras godkännande. Då blir det en skendemokrati”. 
          Sammantaget tolkar jag ovanstående dels som att berörda aktörer (på elevnivå såväl som 
ledningsnivå) kan komma att uppleva maktlöshet om de känner att behovet av samordning är dåligt 
uppfyllt och dels att de kan uppleva delaktighet om situationen är den motsatta.    

Skillnader mellan de deliberativa teorierna - Maktperspektiv
Till skillnad från Habermas och Hellspong utgår Englund från en mer generell idé ”där auktoriteter/
traditionella uppfattningar får ifrågasättas”. Men centralt är ändå ”möjligheten att ifrågasätta 
läraren som auktoritet”. Englund menar att ”Samtalen erbjuder också speciella möjligheter i dagens 
mångkulturella skola som ett uttryck för möten mellan olika kulturer. De har därmed en viktig roll i 
arbetet med skolans demokratiska värdegrund som bland annat handlar om att vi har rätt att vara 
oense”. Englunds teori har vidare en vision om att ”det goda deliberativa samtalet” kan leda vidare till 
fortsatt deliberativ kommunikation mellan studerande utanför klassrummet vilket kan leda till ökad 
förekomst av sådana meningsskapande samtal mellan ”jämlikar”. Genuina samtal mellan studerande, 
utan att läraren är närvarande, ”antas fördjupa och skapa mening runt de frågor som behandlats i 
klassrummet”. Ur ett maktperspektiv tolkar jag det som att Englunds teori därmed utgår från att elevers 
behov av samordning redan kan vara uppfyllt vilket kan tolkas som ett något visionärt sätt att se eftersom 
maktlösa förhållanden inte problematiseras mer explicit i teorin. Vidare menar Englunds teori att ” 
Slutligen, hur värdera om samtal varit deliberativt eller inte? Det är, som jag ser det, upp till lärarens 
professionella bedömning i samverkan med de studerande”, vilket kan tolkas som att teorin förutsätter att 
lärare innehar deliberativ kompetens och att lärare därför har makten att bedöma vad som är deliberation.
          Till skillnad från Englund går Hellspong och speciellt Habermas än mer in på förhållanden som 
innefattar både makt och maktlöshet. En stor del av Habermas teori vilar på en demokratiprincip som 
anger ”ett förfarande för ett legitimt rättsskapande”. Och en av Hellspongs grundtankar är att skolarbetet 
bör vara demokratiskt och att ”Det kräver att lärare och elever förhandlar om dess former”. Hellspongs 
teori tar också upp att det ”är viktigt att många elever dras in i samtalet som aktiva förhandlare” eftersom 
”De som är passiva bidrar mindre till uppgörelsen än andra. Och deras synpunkter får inte belysa 
problemet”. Det tolkar jag som att elever som inte får utrymme till deliberation kan komma att uppleva 
maktlöshet - till skillnad från elever som kan uppleva makt genom utrymme för deliberation. 
          En viktig skillnad från både Englunds och Hellspongs teorier är dock Habermas att ”den 
demokratiska åsikts- och viljebildningens procedurer och kommunikationsförutsättningar fungerar 
som de viktigaste slussarna för en diskursiv rationalisering av beslut som fattas av en administration 
som är bunden av lagar och förordningar”. Men Habermas menar dock vidare att ”Den makt som 
administrationen förfogar över förändrar sitt aggregattillstånd så länge den förblir återkopplad till en 
demokratisk åsikts- och viljebildning, som inte bara i efterhand kontrollerar utövandet av politisk makt 
utan på sätt och vis också programmerar det. Men trots denna diskursiva rationalisering är det endast 
det politiska systemet som kan »handla» ”. Detta tolkar jag som att deliberativa processer endast kan leda 
till normer och lagar så länge de deliberativa processerna hålls levande av berörda aktörer. Och att det i 
grunden är normativa beslut och regler/lagar som egentligen styr. Administrationens lagar och regler kan 
alltså inte förändras om den inte återkopplas till en demokratisk åsikts- och viljebildning från berörda 
aktörer. Ur ett maktperspektiv kompletterar därför Habermas teori Hellspongs, men främst Englunds 
teori.

2.4.2 Topikområde: Pedagogikperspektiv
Nedan redovisar jag citat ur de deliberativa teoriernas idéer som jag tolkat in i topikområdet 
pedagogikperspektiv. Sedan följer en uppdelning av deliberativa likheter respektive skillnader mellan 
teorierna där jag tolkar hur teoriernas pedagogikperspektiv förhåller sig till varandra.
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Pedagogikperspektiv - Deliberativ samtalsteori (Englund, 2005):
”Undervisningssamtal där skilda synsätt, uppfattningar och värden lyfts fram och bryts mot varandra kan ses som både 
en kompletterande och alternativ form för kunskapsbildning. Dessa så kallade deliberativa samtal går att använda inom de 
flesta ämnen. De har andra kvaliteter än den undervisning och det lärande vi vanligtvis förknippar med förmedling och 
inhämtande av kunskaper. (Ibid: 21)”

”Betoningen i den traditionella skolans sätt att fungera vilar på ett förväntat elevmottagande och tillgodogörande av kunskap 
oberoende av de studerandes motivation och delaktighet. (Ibid: 24)”

”Det är upp till lärarens professionella bedömning att i varje enskild situation tillsammans med de studerande överväga 
lämpligheten av att initiera, fortsätta och genomföra respektive avsluta ett deliberativt samtal. (Ibid: 25)”

”Slutligen, hur värdera om ett samtal varit deliberativt eller inte? Det är, som jag ser det, likaledes upp till lärarens 
professionella bedömning i samverkan med de studerande. (Ibidem)”

Pedagogikperspektiv - Diskursteori (Habermas, 1997):
”/../en demokratiprincip, som hänför sig till handlingsformer i rättsform, vilka gör anspråk för att vara giltiga för en i tid och 
rum avgränsad rättsgemenskap. (Ibid: 8-9)”

”Även till sin självförståelse förblir den deliberativa politiken en del av ett komplext samhälle, vilket som helhet undandrar 
sig rättsteorins normativa betraktelsesätt. Härvidlag anknyter den diskursteoretiska demokratitolkningen till ett distanserat 
samhällsvetenskapligt betraktelsesätt, som ser det politiska systemet varken som samhällets topp eller dess centrum, eller ens 
som en modell som präglar samhällets struktur, utan som ett handlingssystem bland andra.  Å andra sidan måste politiken, 
eftersom den påtar sig ett ansvar för att lösa problem som hotar samhällets integration, vara i stånd att via rätten som medium 
kommunicera med alla andra legitimt ordnade handlingssfärer, hur dessa än må vara strukturerade och styrda. (Ibid: 92)”

Pedagogikperspektiv - Förhandlingsteori  (Hellspong, utkommer 2007) (Citaten saknar sidhänvisningar 
eftersom dessa inte kommer att stämma efter publicering):
”I en förhandling uppmuntras deltagarna att bilda sig en egen uppfattning – åtminstone är det legitimt att ha en egen 
mening. Det betyder att en förhandlingspedagogik uppmuntrar elevernas självständiga tänkande och att den inte vill att 
skolundervisningen ska innebära en standardisering och utslätning utan bevara allas individualitet. Samtidigt betonar den 
vikten av samarbete och en strävan efter gemensamma uppgörelser. På det sättet söker en förhandlingspedagogik göra 
rättvisa åt både de individuella och det gemensamma i våra ställningstaganden och vår kunskapsbildning. (Ibid)”

”Traditionellt har skolan setts som en plats för kunskapsöverföring. Det förutsätter en styrd undervisning där läraren och 
läroboken förmedlar till de unga vad de äldre redan vet. (Ibid)”

”För det första bör skolarbetet vara demokratiskt. Det kräver att lärare och elever förhandlar om dess former (Ibid)”
 
”Utifrån ett förhandlingsdidaktiskt synsätt blir det viktigt att i skolan skapa förhandlingskunskap. (Ibid)”

”/../läraren genom sin ämnesbehärskning och undervisningsvana kan lämna avgörande bidrag till en kunskapsutvecklande 
samtalsprocess – om hon har en pedagogisk blick för möjligheterna. (Ibid)”

”Det innebär att läraren måste visa att hon förhåller sig kreativt till elevernas uppslag, att de sätter fart på hennes egna tankar. 
Genom sin ställning i gruppen kan hon bli en katalysator för den kreativa samtalsprocessen. Det kräver en stark dialogisk 
närvaro i situationen. (Ibid)”

”Det betyder att den traditionella klassrumsdialogen där läraren frågar och eleverna svarar i ett mallstyrt läxförhör inte 
duger för att förverkliga samtalsmodellens didaktiska idé. I den här bokens perspektiv kunde vi i stället se den som en 
kunskapsförhandling. Av det skälet bör det finnas plats för förhandlingar i skolan för dem som tror på samtalet som 
pedagogisk modell, (Ibid)”

Likheter mellan de deliberativa teorierna - Pedagogikperspektiv
Både Englund och Hellspong har arbetat fram sina modeller utifrån pedagogiska ansatser, även om 
de har utarbetats utifrån olika vetenskapliga fält. Englund menar att ”Undervisningssamtal där 
skilda synsätt, uppfattningar och värden lyfts fram och bryts mot varandra kan ses som både en 
kompletterande och alternativ form för kunskapsbildning”. Och Hellspong menar att en retorisk 
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förhandlingspedagogik betonar ”vikten av samarbete och en strävan efter gemensamma uppgörelser” 
och att förhandlingspedagogiken söker ”göra rättvisa åt både de individuella och det gemensamma i våra 
ställningstaganden och vår kunskapsbildning”. 
          Englund anser att ”Betoningen i den traditionella skolans sätt att fungera vilar på ett förväntat 
elevmottagande och tillgodogörande av kunskap oberoende av de studerandes motivation och 
delaktighet”. Hellspong har en liknande syn och menar att ”Traditionellt har skolan setts som en plats 
för kunskapsöverföring. Det förutsätter en styrd undervisning där läraren och läroboken förmedlar till 
de unga vad de äldre redan vet”. Både Englund och Hellspong utgår från en pedagogisk grundtanke om 
kunskapsbildning, där Englund betonar vikten av ”deliberativa samtal”, och där Hellspong betonar vikten 
av ”förhandlingskunskap”, men där deras modeller skiljer sig åt på vissa plan i hur man går till väga för 
att nå dit. 

Skillnader mellan de deliberativa teorierna - Pedagogikperspektiv
Englund menar att ”Det är upp till lärarens professionella bedömning att i varje enskild situation 
tillsammans med de studerande överväga lämpligheten av att initiera, fortsätta och genomföra respektive 
avsluta ett deliberativt samtal”. Det är vidare är ”upp till lärarens professionella bedömning i samverkan 
med de studerande” att värdera om ett samtal varit deliberativt eller inte. Detta kan tolkas som att 
Englund förutsätter att lärare redan har professionell potential att genomföra deliberativa samtal och att 
elever släpps fram i dialog när lärare utövar samtalen. 
          Till skillnad från Englund går Hellspong mer in och problematiserar lärarens profession. Hellspong 
menar att ”läraren genom sin ämnesbehärskning och undervisningsvana kan lämna avgörande bidrag till 
en kunskapsutvecklande samtalsprocess – om hon har en pedagogisk blick för möjligheterna.”. Hellspong 
menar vidare att läraren ”Genom sin ställning i gruppen kan hon bli en katalysator för den kreativa 
samtalsprocessen”. Men att ”Det kräver en stark dialogisk närvaro i situationen”. Enligt Hellspong 
”bör det finnas plats för förhandlingar i skolan för dem som tror på samtalet som pedagogisk modell”. 
Detta tolkar jag som att om lärare ska utföra (eller införa) deliberativa former i klassrummet kanske det 
inte räcker med en lärarutbildning i traditionell mening eftersom deliberation kräver en stark dialogisk 
närvaro. Det betyder enligt Hellspong att ”den traditionella klassrumsdialogen där läraren frågar och 
eleverna svarar i ett mallstyrt läxförhör inte duger för att förverkliga samtalsmodellens didaktiska idé”. 
Därför kan man också fråga sig hur dels blivande, och dels redan etablerade lärare förbereder sig idag för 
deliberativa arbetsformer i skolmiljö.
          Till skillnad från Englund och Hellspong tar Habermas inte upp specifika pedagogiska 
ansatser då hans diskursteori främst berör övergripande politiska, kommunikativa maktförhållanden. 
Diskursprincipen specificerar Habermas bland annat i ”en demokratiprincip, som hänför sig till 
handlingsformer i rättsform, vilka gör anspråk för att vara giltiga för en i tid och rum avgränsad 
rättsgemenskap”, och att den diskursteoretiska demokratitolkningen endast anknyter till ” ett 
handlingssystem bland andra”.  Men Habermas går inte in i på pedagogik med specifika detaljerade 
situationer, vilket både Englund och Hellspong tillägnar sina teorier i olika grad. Ur ett pedagogiskt 
perspektiv kompletterar därför Englunds och Hellspongs teorier Habermas teori.

2.4.3 Topikområde: Konflikt- och problemperspektiv
Nedan redovisar jag citat ur de deliberativa teorierna som jag tolkat in i topikområdet konflikt- och 
problemperspektiv. Här låter jag också en tabell med Habermas klassificering av problemlösningsstrateg
ier ingå. Sedan följer en uppdelning av likheter respektive skillnader mellan teorierna där jag tolkar hur 
teoriernas konflikt- och problemperspektiv förhåller sig till varandra.

Konflikt- och problemperspektiv i deliberativ samtalsteori (Englund, 2005):
”där skilda synsätt ställs mot varandra och olika argument ges utrymme (Ibid: 23)”

”som alltid innebär tolerans och respekt för den konkreta andra (Ibidem)”

”med inslag av kollektiv viljebildning, det vill säga strävan att komma överens eller åtminstone komma till temporära 
överenskommelser (Ibidem)”
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”där auktoriteter/traditionella uppfattningar får ifrågasättas (Ibidem)”

”Deliberativ kommunikation innehåller en kollektiv strävan efter att finna gemensamma referensramar, men ger också 
utrymme för att analysera vad man inte är överens om och på vilka grunder man inte är det (Ibid: 21)”

”Deliberativa samtal är samtal där skilda synsätt, uppfattningar och värden i något avseende lyfts fram och kan brytas mot 
varandra. I deliberativ kommunikation får var och en själv reflektera över sina synsätt och antaganden genom att lyssna, 
överväga och söka argument i förhållande till andra personer. Samtidigt finns det en kollektiv strävan efter en eventuell 
samsyn som alla kan enas om och att finna gemensamma referensramar och vägar för det man inte är överens om.(Ibidem)”

”Man bör inse om vad man är oenig, vilka alternativa beslut som kan fattas och vilken procedur man ska ha för att fatta 
beslut. Deliberativ demokrati innebär också att de beslut som kontinuerligt fattas ses som temporära, och att skilda 
ståndpunkter respekteras och samtidigt som giltiga beslut fattas och efterlevs. (Ibid: 22)”

”Min uppfattning är också att deliberativa samtal ofta erbjuder speciella möjligheter i dagens mångkulturella och 
meningsbrytande skola, men att de givetvis inte kan lösa alla problem../ (Ibid: 25)”

Konflikt- och problemperspektiv i diskursteori (Habermas, 1997):
”Diskursteorin upptar element från båda sidor och integrerar dem i idén om en ideal procedur för deliberation och 
beslutsfattande. Denna demokratiska procedur upprättar ett internt samband mellan förhandlingar, självförståelse- och 
rättvisediskurser och ger grund för antagandet att förnuftiga eller rättmätiga resultat uppnås under sådana betingelser (Ibid: 
87).”

”Förvisso är även den individuella viljebildningen underlagd kontingenta begränsningar, men till den kollektiva 
viljebildningen hör just den främmande viljans realitet – som också avgör vad slags problem som måste lösas på detta plan. 
De socialiserade individerna kan ju mötas antingen inom en gemensam livsvärlds horisont eller bara som bärare av intressen 
som korsar varandra – men i bägge fallen uppkommer samlevnadens faktum att det handlar om mer än en aktör och att det 
råder en dubbel kontingens därigenom att den ena viljans realitet stöter samman med den andras realitet. (Ibid: 33-34)”

”Med kollektiv viljebildning menar jag en gemensam och reflexiv ansträngning att lösa problem med samordning av 
handlingar som inte kan avklaras på den enkla interaktionens nivå. Problem av detta slag uppträder i två typiska former. 
Antingen gäller det att lösa en konflikt som uppstått genom oförenliga individuella handlingsorienteringar, eller så gäller det 
att bestämma kollektiva mål och samfällt förverkliga dessa (att lösa interpersonella konflikter resp. att fullfölja kollektiva 
mål och program). (Ibidem)”

”Den kollektiva viljebildningen handlar om att stabilisera beteendeförväntningarna vid konflikter resp. att bestämma och 
effektivt förverkliga kollektiva mål (Ibid: 35)”

”Enkla interaktioner fördelar sig över ett kontinuum som på den ena sidan begränsas av värdeorienterat handlande och på den 
andra sidan inresseorienterat handlande. (Ibid: 36)”

”I fallet med värdeorienterat handlande strävar aktörerna efter konsensus eller åberopar sig på en sådan; i fallet med 
inresseorienterat handlande strävar de efter en sammanjämkning av intressen eller kompromiss. Förståelseorienterad praxis 
skiljer sig från förhandlingspraxis genom sin målsättning: man strävar efter att bli överens, men detta fattas i det förra fallet 
som konsensus och i det senare som balansering av intressen. I det förra åberopar man hänsynstagande till normer och 
värden, i det senare en bedömning av intressekonstellationerna. (Ibid: 36-37)”

”Konsensus och förlikning är stickord för de båda konfliktlösningsstrategierna. När det gäller värdeorienterat handlande 
finns möjligheten att lösa en konflikt genom att parterna på grundval av rådande värdekonsensus kommer fram till vad 
man i det omstridda fallet bör göra. Strukturen hos denna lösning har sin motsvarighet i att man förlitar sig på moraliska 
auktoriteter (t.ex. präster) och liknande förfaranden för att avgöra saker (t.ex. genom orakler). När det gäller intresseorienterat 
handlande kan en konflikt biläggas genom att parterna balanserar sina intressen på grundval av faktiska maktpositioner  - i 
regel i form av en kompensation för påförda nackdelar. Strukturen hos denna lösning har sin motsvarighet i att man tar in en 
medlare som får igång förhandlingar och driver fram dessa, men som inte kan träffa några bindande beslut, eftersom han inte 
står över parterna. (Ibidem)”

(Se Habermas problemlösningsstrategier för konfliktlösningsstrategierna, värdeorienterat handlande respektive 
intresseorienterat handlande, i tabellen nedan: Habermas klassificering av problemlösningsstrategier (Habermas: 1997: 
37).)
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Habermas klassificering av problemlösningsstrategier (Habermas, 1997: 37)

”Om vi nu kombinerar den föreslagna klassificeringen av aktörsperspektiv och koordineringsproblem erhåller 
vi följande kriterier för att klassificera de mest grundläggande problemlösningsstrategierna (Ibidem):”

                                
 Problem:

Handlings-
koordinering via:

Lösning av
interpersonella
konflikter

       
Strävan att uppnå kollektiva mål och program

Fastställande av mål                       Implementering

Värdeorientering Konsensus Beslut genom auktoritet
Befallningsmakt
med organiserad 
arbetsdelningIntressepositioner Förlikning Kompromisser

Förnuftig kollektiv 
viljebildning

Opartisk avvägning 
av intressen utifrån 
rättvisesynpunkt

 
Rimliga kompromisser 
och diskursiv enighet 
om mål och program

Rationell 
implementering av mål 
och program

Förväntbar 
normefterlevnad

Bemyndigande Neutralitet Olösta problem

Konflikt- och problemperspektiv i förhandlingsteori  (Hellspong, utkommer 2007) (Citaten saknar 
sidhänvisningar eftersom dessa inte kommer att stämma efter publicering):
”I skolan samlas eleverna genom ett yttre påbud. I grunden är deras samarbete inte fritt utan styrt av skolans arbetsordning. 
Och i klassrummet ger läraren ramarna för det som en överordnad beslutsfattare (också om hon håller sig i bakgrunden). 
(Ibid)”

”I skolan finns en stark strävan att tysta motsättningar mellan eleverna. Den är svår att lösgöra från lärarnas uppgift att 
integrera dem i klassens gemenskap. (Ibidem)”
 
”En överläggning ställer krav på deltagarnas förmåga att finna, ordna, uttrycka och kritiskt bedöma fakta, värden och idéer. 
Det är kompetenser som skolelever ännu håller på att utveckla. (Ibidem)”

”Att skilja kraftmätning om ståndpunkter från maktutövning mot personer är en svår konst. I skolan kan den hotas av inslag 
som mobbning, nedtystande av kamrater eller könsstereotypt beteende (som självhävdande pojkar och bekräftande flickor). 
(Ibidem)”

 
”Skolelever har ett mycket begränsat mandat att träffa uppgörelser om sitt arbete i skolan. Deras beslutanderätt är nästan 
alltid begränsad till frågor av underordnad betydelse och verkställigheten kan bero på andras godkännande. Då blir det en 
skendemokrati. (Ibidem)”

”Men om det kunskapssökande samtalet uppfattas som en förhandling kring ett problem, är det inte givet att lärarens 
ståndpunkt är mer än en parts uppfattning. Då kan den ställas mot en annan parts mening, som också den kan göra anspråk 
på ett ord med i laget. I en förhandlingssituation är själva förutsättningen att ståndpunkter kan skilja sig åt (Ibid)”

”För eleverna men också för läraren öppnar den här hållningen för en kritisk bedömning av givna meningar. De måste tåla en 
konfrontation med andra åsikter. (Ibidem)”

Likheter mellan de deliberativa teorierna - Konflikt- och problemperspektiv
Habermas menar att diskursteorin handlar bland annat om ”idén om en ideal procedur för deliberation 
och beslutsfattande. Denna demokratiska procedur upprättar ett internt samband mellan förhandlingar, 
självförståelse- och rättvisediskurser och ger grund för antagandet att förnuftiga eller rättmätiga resultat 
uppnås under sådana betingelser ”. När socialiserade individers viljebildning möts menar Habermas att 
”det råder en dubbel kontingens därigenom att den ena viljans realitet stöter samman med den andras 
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realitet”. Med kollektiv viljebildning menar Habermas ”en gemensam och reflexiv ansträngning att lösa 
problem med samordning av handlingar som inte kan avklaras på den enkla interaktionens nivå”, och 
det handlar om ”att stabilisera beteendeförväntningarna vid konflikter resp. att bestämma och effektivt 
förverkliga kollektiva mål”. Habermas menar att ”I fallet med värdeorienterat handlande strävar 
aktörerna efter konsensus eller åberopar sig på en sådan; i fallet med inresseorienterat handlande 
strävar de efter en sammanjämkning av intressen eller kompromiss.”.  Habermas menar vidare att ” 
Förståelseorienterad praxis skiljer sig från förhandlingspraxis genom sin målsättning: man strävar efter 
att bli överens, men detta fattas i det förra fallet som konsensus och i det senare som balansering av 
intressen. I det förra åberopar man hänsynstagande till normer och värden, i det senare en bedömning 
av intressekonstellationerna”. Habermas kombinerar aktörperspektiv och koordineringsproblem och 
erhåller kriterier för att klassificera grundläggande problemlösningsstrategier som: ”Konsensus”; 
”Förlikning”; ”Opartisk avvägning av intressen utifrån rättvisesynpunkt”; ”Beslut genom auktoritet”, 
”Kompromisser”, ”Rimliga kompromisser och diskursiv enighet om mål och program”; ”Befallningsmakt 
med organiserad arbetsdelning”; ”Rationell implementering av program och mål”; ”Olösta problem”. 
Därmed vilar Habermas teori i högsta grad på konflikt- och problemlösning.
          I likhet med Habermas teori där ”Denna demokratiska procedur upprättar ett internt samband 
mellan förhandlingar, självförståelse- och rättvisediskurser” vilar Hellspongs modell på problem 
och förhandling, och rymmer liknande områden som ”samarbete”, ”motsättning”, ”överläggning”, 
”kraftmätning” och ”uppgörelse”, men där modellen är utformad för specifika skolsituationer. Fler 
likheter mellan speciellt Habermas och Hellspong är ett klart och tydligt fokus på möjliga förekomster av 
konflikter, problem och problemlösning.
          I likhet med Habermas teori, som menar att ”Konsensus och förlikning är stickord för de båda 
konfliktlösningsstrategierna.”, vilar Engströms modell på konsensus där ”skilda synsätt ställs mot varandra 
och olika argument ges utrymme”, ”med inslag av kollektiv viljebildning, det vill säga strävan att komma 
överens eller åtminstone komma till temporära överenskommelser” och ”där auktoriteter/traditionella 
uppfattningar får ifrågasättas”, men där modellen, i likhet med Hellspongs modell, är utformad för 
specifika skolsituationer. Englunds modell är dock inte lika problemspecificerande som Hellspongs 
eller Habermas. Ur ett konflikt- och problemlösningsperspektiv kompletterar i viss mån Habermas teori 
Hellspongs, men främst Englunds teori.

 Skillnader mellan de deliberativa teorierna - Konflikt- och problemperspektiv
Till skillnad från Habermas och Hellspongs teorier grundar sig inte Englunds teori explicit på problem. 
Kärnan i Englunds teori handlar om förekomsten av samtal där ”skilda synsätt ställs mot varandra och 
olika argument ges utrymme” och med en ”strävan att komma överens eller åtminstone komma till 
temporära överenskommelser”. En av grundpoängerna är att trots skilda synsätt skapa en gemensam 
grund för kommunikation. Englunds uppfattning är också att ”deliberativa samtal ofta erbjuder speciella 
möjligheter i dagens mångkulturella och meningsbrytande skola, men att de givetvis inte kan lösa alla 
problem”. Till skillnad från Habermas och Hellspongs teorier som grundar sig mestadels på problem 
och förhandling, grundar sig Englunds teori på strävan efter framför allt konsensus. Englund menar att 
”Deliberativ kommunikation innehåller en kollektiv strävan efter att finna gemensamma referensramar, 
men ger också utrymme för att analysera vad man inte är överens om och på vilka grunder man inte 
är det”, och ”Man bör inse om vad man är oenig, vilka alternativa beslut som kan fattas och vilken 
procedur man ska ha för att fatta beslut”.  Enligt Englund innebär visserligen deliberativ demokrati också 
att ”de beslut som kontinuerligt fattas ses som temporära, och att skilda ståndpunkter respekteras och 
samtidigt som giltiga beslut fattas och efterlevs”.  Men ur ett konflikt- och problematiseringsperspektiv 
problematiserar inte Englunds modell mer explicit förhållanden som kan ligga till grund för dess strävan 
efter konsensus.
          Till skillnad från till viss del Habermas, men främst till Englund tar Hellspongs modell upp fler 
specifika och problemorienterade förhållanden utifrån flera perspektiv. Hellspong menar att ”I skolan finns 
en stark strävan att tysta motsättningar mellan eleverna. Den är svår att lösgöra från lärarnas uppgift 
att integrera dem i klassens gemenskap” och ”Att skilja kraftmätning om ståndpunkter från maktutövning 
mot personer är en svår konst. I skolan kan den hotas av inslag som mobbning, nedtystande av 
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kamrater eller könsstereotypt beteende”. Hellspong menar vidare att ”en förhandlingssituation är själva 
förutsättningen att ståndpunkter kan skilja sig åt” och ”För eleverna men också för läraren öppnar den 
här hållningen för en kritisk bedömning av givna meningar. De måste tåla en konfrontation med andra 
åsikter”. Till skillnad från Englunds teori tar Hellspongs teori upp vikten av att se hur probleminriktning 
och motsättningar i samtal kan utveckla kritiskt tänkande. Ur ett konflikt- och problemperspektiv 
kompletterar därför Hellspongs teori Habermas, men främst Englunds teori.

2.4.4 Topikområde: Etikperspektiv
Nedan redovisar jag citat ur de deliberativa teorierna som jag tolkat in i topikområdet etikperspektiv. 
Sedan följer en uppdelning av likheter respektive skillnader mellan teorierna där jag tolkar hur teoriernas 
etikperspektiv förhåller sig gentemot varandra.

Etikperspektiv i deliberativ samtalsteori (Englund, 2005):
”Samtalen erbjuder också speciella möjligheter i dagens mångkulturella skola som ett uttryck för möten mellan olika 
kulturer. De har därmed en viktig roll i arbetet med skolans demokratiska värdegrund som bland annat handlar om att vi har 
rätt att vara oense. (Ibid: 21)”

”Samtalet syftar till att skapa en preliminär gemensam referensram där de grundläggande villkoren för förståelse, respekt 
och erkännande föreligger, eller kan utvecklas på sikt. (Ibid: 23)”

”Genom återkommande deliberativa samtal finns andra förutsättningar för integration mellan de studerandes 
kunskapsbildning, deras moraliska utveckling och livet utanför skolan. (Ibid: 25)”

Etikperspektiv i diskursteori (Habermas, 1997):
”en moralprincip, som hänför sig till handlingsnormer som reser ett universalistiskt giltighetsanspråk, och en 
demokratiprincip, som hänför sig till handlingsformer i rättsform, vilka gör anspråk för att vara giltiga för en i tid och rum 
avgränsad rättsgemenskap. Specificerad som en moralprincip anger diskursprincipen en regel för moralisk argumentation, 
dvs. en universaliseringsprincip. (Ibid: 8)”

”Enkla interaktioner fördelar sig över ett kontinuum som på den ena sidan begränsas av värdeorienterat handlande och 
på den andra sidan inresseorienterat handlande. En intentionell handlingskoordinering fullbordas i det förra fallet via 
värdekonsensus, i det andra via sammanjämkning av intressen. (Ibid: 36)”

”När det gäller värdeorienterat handlande finns möjligheten att lösa en konflikt genom att parterna på grundval av rådande 
värdekonsensus kommer fram till vad man i det omstridda fallet bör göra. Strukturen hos denna lösning har sin motsvarighet 
i att man förlitar sig på moraliska auktoriteter (t.ex. präster) och liknande förfaranden för att avgöra saker (t.ex. genom 
orakler). När det gäller intresseorienterat handlande kan en konflikt biläggas genom att parterna balanserar sina intressen på 
grundval av faktiska maktpositioner  - i regel i form av en kompensation för påförda nackdelar. Strukturen hos denna lösning 
har sin motsvarighet i att man tar in en medlare som får igång förhandlingar och driver fram dessa, men som inte kan träffa 
några bindande beslut, eftersom han inte står över parterna.
     Stickordet »befallningsmakt men organiserad arbetsdelning» skall erinra om att man för att samfällt förverkliga målen 
måste ha en organiserad arbetsfördelning grundad på befogenheter. Auktoritet och kompromiss är slutligen stickord för de 
båda principer för viljebildning som kan lösa upp en oenighet om målsättningar. Antingen åtnjuter enskilda personer eller 
familjer en prestige som är så stor att den kan ge auktoritativa tolkningar av de värdeövertygelser som man delar; eller så 
uppnår de stridande parterna en godtagbar kompromiss, återigen på grundval av sin faktiska makt. (Ibid: 37-38)”

”Denna demokratiska procedur upprättar ett internt samband mellan förhandlingar, självförståelse- och rättvisediskurser och 
ger grund för antagandet att förnuftiga eller rättmätiga resultat uppnås under sådana betingelser. Därmed vilar det praktiska 
förnuftet inte längre i universiella mänskliga rättigheter eller i en viss gemenskaps konkreta sedlighet utan i de diskursregler 
och argumentationsformer, som hämtar sitt normativa innehåll från det förståelseorienterade handlandets giltighetsbas och 
ytterst från den språkliga kommunikationens struktur. (Ibid: 87)”

Etikperspektiv i förhandlingsteori  (Hellspong, utkommer 2007) (Citaten saknar sidhänvisningar 
eftersom dessa inte kommer att stämma efter publicering):
”Skolan ska inte bara ge kunskap. Enligt sitt uppdrag ska den också fostra genom demokratiska arbetsformer. För det syftet 
finns bland annat klassråd och elevråd. Men att förhandla behöver inte begränsas till särskilda tillfällen. I stället kan de ingå 
som en naturlig del av undervisningen i alla skolans ämnen. (Ibid)”
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”Att själv söka uppslag till problematiserande diskussioner är ett viktigt led i att skapa en både kritisk och uppslagsrik 
hållning till kunskap. Och det ger en vana att sätta frågor i större sammanhang som kräver ett ställningstagande.  På det sättet 
vidgas skolans studier mot de krav som samhället ställer på aktiva och kompetenta medborgare. (Ibid)”

”Det är viktigt att de didaktiska förhandlingarna inte urartar till ett subjektivt tyckande eller att konsensus nås för lätt 
genom att mer obekväma eller avancerade synpunkter skjuts åt sidan. Här har läraren en viktig roll att fylla, för att stimulera 
eleverna att bli mer kritiskt medvetna. För det jkan hon använda sig av olika metoder. En kan vara att ge eleverna en mer 
specifik uppgift än att de ska samtala om något och bedöma det, till exempel att de ska formulera och pröva hypoteser, 
söka efter förklaringar, dra slutsatser. För det syftet är det viktigt att ha ett ’metaspråk’ för att kunna beskriva sina egna 
förhandlingar och på det sättet kritiskt reflektera över dem för att höja deras nivå. (Ibid)”

”En mycket viktig poäng med den didaktiska förhandlingens möten mellan olika perspektiv är att deltagarna då kan se sina 
egna utsiktsplatser utifrån (Ibidem)”

”Men eleverna bör också få reflektera över vad det innebär att förhandla och vad som krävs av deltagarna. Det ska förstås 
inte bara vara en teknisk reflektion. Det handlar inte om att lära ut en manipulativ konst. Därför måste intresset gälla även 
etiska, demokratiska och kunskapsmässiga aspekter. (Ibid)”

Likheter mellan de deliberativa teorierna - Etikperspektiv
Habermas specificerar sin diskursprincip bland annat i en moralprincip ”som hänför sig till 
handlingsnormer som reser ett universalistiskt giltighetsanspråk”. Habermas menar att ”Specificerad som 
en moralprincip anger diskursprincipen en regel för moralisk argumentation, dvs. en universaliseringsp
rincip”. Men Habermas går inte in i specifika detaljerade situationer, vilket både Englund och Hellspong 
tillägnar sina teorier i olika grad
          I likhet med Habermas och Hellspong är Englunds modell menad att skapa förutsättningar 
för moralisk utveckling. Englund menar att ”Genom återkommande deliberativa samtal finns andra 
förutsättningar för integration mellan de studerandes kunskapsbildning, deras moraliska utveckling och 
livet utanför skolan” och att samtalen har ”en viktig roll i arbetet med skolans demokratiska värdegrund”.
          I likhet med Englund och Habermas har Hellspongs modell en moralisk innebörd. Hellspong menar 
att ”förhandla behöver inte begränsas till särskilda tillfällen. I stället kan de ingå som en naturlig del av 
undervisningen i alla skolans ämnen”. Hellspong menar vidare att skolan ska enligt sitt uppdrag ”också 
fostra genom demokratiska arbetsformer” och att med ”problematiserande diskussioner/.. /vidgas skolans 
studier mot de krav som samhället ställer på aktiva och kompetenta medborgare.”. Sammantaget har de 
tre teorierna snarlika etiska ansatser - så länge man håller sig på en generell nivå. Men när det gäller med 
vilka kommunikativa handlingar man kan uppnå moral och etik går teorierna isär.
      
Skillnader mellan de deliberativa teorierna - Etikperspektiv
Habermas menar att ” att förnuftiga eller rättmätiga resultat” uppnås under betingelser som ”internt 
samband mellan förhandlingar, självförståelse- och rättvisediskurser”. Och att det praktiska förnuftet 
vilar ”i de diskursregler och argumentationsformer, som hämtar sitt normativa innehåll från det 
förståelseorienterade handlandets giltighetsbas och ytterst från den språkliga kommunikationens 
struktur”.
          Eftersom Habermas pekar på att förnuftiga eller rättmätiga resultat uppnås under sådana 
betingelser som ”internt samband mellan förhandlingar, självförståelse- och rättvisediskurser” och att 
det praktiska förnuftet vilar ” i de diskursregler och argumentationsformer, som hämtar sitt normativa 
innehåll från det förståelseorienterade handlandets giltighetsbas” tolkar jag Habermas teori att konkret 
sedlighet kan bestå ur kanske cementerade normativa värden vilket betyder att normer och regler därmed 
kan ge riktlinjer för aktörers handlande snarare än värdeorienterat eller intresseorienterat handlande - om 
aktörer inte ges kommunikativt utrymme för en förståelseorienterad riktning.
          Till skillnad från Habermas och Hellspong menar Englund att hans modell erbjuder ”också speciella 
möjligheter i dagens mångkulturella skola som ett uttryck för möten mellan olika kulturer”. Englund 
menar att modellen därmed har ”en viktig roll i arbetet med skolans demokratiska värdegrund”. Englund 
menar att ”Samtalet syftar till att skapa en preliminär gemensam referensram där de grundläggande 
villkoren för förståelse, respekt och erkännande föreligger, eller kan utvecklas på sikt”. Men till skillnad 
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från Habermas och Hellspong går Englunds modell inte in på förståelserorienterat handlande på ett 
djupare plan.
          Till skillnad mot Englund tar Habermas och Hellspongs modell upp flera aspekter av 
förståelseorienterat handlande. Hellspongs modell pekar bland annat på att ”Det är viktigt att de 
didaktiska förhandlingarna inte urartar till ett subjektivt tyckande eller att konsensus nås för lätt genom 
att mer obekväma eller avancerade synpunkter skjuts åt sidan”. För syftet att stimulera elever och få dem 
mer kritiskt medvetna är det ”viktigt att ha ett ’metaspråk’ för att kunna beskriva sina egna förhandlingar 
och på det sättet kritiskt reflektera över dem för att höja deras nivå”. Hellspong menar att ”En mycket 
viktig poäng med den didaktiska förhandlingens möten mellan olika perspektiv är att deltagarna då 
kan se sina egna utsiktsplatser utifrån” och ”Men eleverna bör också få reflektera över vad det innebär 
att förhandla och vad som krävs av deltagarna.” där intresset även bör gälla ”etiska, demokratiska och 
kunskapsmässiga aspekter”. Ur ett etikperspektiv kompletterar Hellspongs och Habermas teori Englunds 
teori.
          Till skillnad från Englunds och Hellspongs teorier tar Habermas teori upp det värdeorienterade 
handlandets och det intresseorienterade handlandets komplexa samspel. Habermas diskursteori pekar på 
bland annat på att ”Enkla interaktioner fördelar sig över ett kontinuum som på den ena sidan begränsas 
av värdeorienterat handlande och på den andra sidan inresseorienterat handlande. En intentionell 
handlingskoordinering fullbordas i det förra fallet via värdekonsensus, i det andra via sammanjämkning 
av intressen”. Habermas menar att ”När det gäller värdeorienterat handlande finns möjligheten att lösa 
en konflikt genom att parterna på grundval av rådande värdekonsensus kommer fram till vad man i det 
omstridda fallet bör göra. Strukturen hos denna lösning har sin motsvarighet i att man förlitar sig på 
moraliska auktoriteter (t.ex. präster) och liknande förfaranden för att avgöra saker (t.ex. genom orakler). 
När det gäller intresseorienterat handlande kan en konflikt biläggas genom att parterna balanserar 
sina intressen på grundval av faktiska maktpositioner  - i regel i form av en kompensation för påförda 
nackdelar. Strukturen hos denna lösning har sin motsvarighet i att man tar in en medlare som får igång 
förhandlingar och driver fram dessa, men som inte kan träffa några bindande beslut, eftersom han inte 
står över parterna”.
          Jag tolkar detta som att Habermas modell alltid har ett överliggande maktperspektiv även ur 
ett etikperspektiv då ”Auktoritetet och kompromiss är slutligen stickord för de båda principer för 
viljebildning som kan lösa upp en oenighet om målsätttningar. Antingen åtnjuter enskilda personer eller 
familjer en prestige som är så stor att den kan ge auktoritativa  tolkningar av de värdeövertygelser som 
man delar; eller så uppnår de stridande parterna en godtagbar kompromiss, återigen på grundval av sin 
faktiska makt”. Ur ett etikperspektiv kompletterar därför Habermas teori både Hellspongs och Englunds 
teori.

2.4.5 Topikområde: Pragmatikperspektiv 
Nedan redovisar jag citat ur de deliberativa teorierna som jag tolkat in i topikområdet 
pragmatikperspektiv. Sedan följer en uppdelning av likheter respektive skillnader mellan teorierna där jag 
tolkar hur teoriernas pragmatikperspektiv förhåller sig gentemot varandra.

Pragmatikperspektiv i deliberativ samtalsteori (Englund, 2005):
”Deliberativ kommunikation innehåller en kollektiv strävan efter att finna gemensamma referensramar, men ger också 
utrymme för att analysera vad man inte är överens om och på vilka grunder man inte är det (Ibid: 21)”

”där skilda synsätt ställs mot varandra och olika argument ges utrymme (Ibid: 23)”

”som alltid innebär tolerans och respekt för den konkreta andra; det handlar bland annat om att lära sig lyssna på den andras 
argument (Ibidem)”

”där auktoriteter/traditionella uppfattningar får ifrågasättas (Ibid: 35)”

Pragmatikperspektiv i diskursteori (Habermas, 1997):
”Sådana mekanismer är t.ex. institutionsbildning (Ghelen) eller systembildning (Luhmann); de verkar spontant och avlastar 
de berörda från reflexionsarbete. Dessa avlastningsteorier vilar på en pessimistisk antropologi och räknar med en hobbesk 
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utgångssituation, som kännetecknas av att den grundläggande beteendestabiliteten är varaktigt hotad, t.ex genom att behovet 
av samordning är dåligt uppfyllt. Ett alternativ till sådana avlastningsmekanismer utgörs av aktörernas reflexiva förmåga till 
inbördes förståelse (Ibid: 36)”

”Därmed vilar det praktiska förnuftet inte längre i universiella mänskliga rättigheter eller i en viss gemenskaps konkreta 
sedlighet utan i de diskursregler och argumentationsformer, som hämtar sitt normativa innehåll från det förståelseorienterade 
handlandets giltighetsbas och ytterst från den språkliga kommunikationens struktur. (Ibid: 87)”

Pragmatikperspektiv i förhandlingsteori  (Hellspong, utkommer 2007) (Citaten saknar sidhänvisningar 
eftersom dessa inte kommer att stämma efter publicering):
”Enligt pragmatismen/../har kunskap ett nära samband med vårt behov att hantera vår värld. I den är vi inte främst teoretiska 
betraktare. I stället måste vi handla i den på ett kompetent sätt. Det kräver att vi kan förutse följderna av vad vi gör. I 
det sammanhanget är kunskap inte en färdig produkt utan en aktiv utvecklingsprocess, där nya erfarenheter skapas och 
bearbetas. (Ibid)”

”För eleverna men också för läraren själv öppnar den här hållningen för en kritisk bedömning av givna meningar. De måste 
tåla en konfrontation med andra åsikter. Och då visar det sig kanske att de på sin höjd är partiella sanningar, att deras 
räckvidd är mer begränsad än de verkade först. Det är naturligtvis inget nederlag för skolans undervisning, förutsatt att det 
viktigaste för eleverna inte är att utveckla ett kreativt och kritiskt kunskapande snarare än att lära sig (lära in) ett fast pensum 
av korrekta påståenden i en kanon av formellt vetande. I bästa fall gör den öppna diskussionen skolans lektioner till en plats 
för upptäcktsglädje och intellektuell självbekräftelse (Ibid)”

”Den kanske mest slående skillnaden mellan en traditionell lektion i form av lärarens frågor och elevernas svar och ett 
förhandlingssamtal är att den förra saknar utrymme för diskussion och överläggning. Läraren kan förstås motivera sin 
mening. Men i brist på en motsättning till andra ståndpunkter bortfaller ett viktigt skäl för att göra det. Om motsatta 
meningar å andra sidan får komma till tals men oförmedlat ställs mot varandra, så blir samtalet mer av ett åsiktsutbyte än en 
kritisk prövning av olika uppfattningar. Det senare kräver att deltagare vänjer sig vid att utveckla sina synpunkter och ge skäl 
för dem. Av alla inslag i ett förhandlande undervisningssamtal är säkert detta det mest krävande och det mest givande för 
dem som medverkar i det. (Ibid)”

”En överläggning ställer krav på deltagarnas förmåga att finna, ordna, uttrycka och kritiskt bedöma fakta, värden och idéer. 
Det är kompetenser som skolelever ännu håller på att utveckla. (Ibid)”

”Det som uppgörelsen då handlar om är snarast ett samtycke till att inte vara överens. Ändå kan det bli en slags interaktion av 
meningsskillnaderna – en fördjupad förståelse för andras uppfattning och en ökad respekt för andras rätt till sin egen mening. 
Om man så vill kan vi tala om en känsla för stora och svåra frågors komplexitet och det omöjliga att i en ståndpunkt göra 
rättvisa åt alla sidor av dem. (Ibid)”

”Som jag ser det talar de här svårigheterna trots allt inte mot elevdemokratiska förhandlingar i skolan. Tvärtom, ju större roll 
de får spela i undervisningens vardag, desto bättre blir eleverna på att delta i dem och utnyttja dem, och desto mer får skolan 
anpassa sig till en situation, där de lärande långt mer än nu tar ett aktivt ansvar för sin arbetssituation. Men det är att bädda 
för besvikelser att tro att det kan ske utan väsentliga förändringar i skolan som organisation. (Ibid)”

”Det här ger information en annan roll - från något statiskt övergår den till något dynamiskt, från något som bara kan 
bejakas eller förnekas till något som får prövas efter sin relevans för ett problem. Med den förberedelsen kan läraren lättare 
ge samtalet en argumenterande struktur. Det uppmuntrar eleverna att ge sig in i diskussion med henne. /../ Då blir syftet att 
pröva och utveckla olika sätt att se/../  (Ibidem)”

”Till stor del handlar skolkunskapen om att kunna hantera symboler som redskap för att tala, skriva och tänka. Det betyder 
att eleverna måste få rika tillfällen att tala och inte bara lyssna. Och helt som ett led i äkta kunskapande. (Ibid)”

”Det är viktigt att många elever dras in i samtalet som aktiva förhandlare, inte varje gång kanske men tillräckligt ofta. De 
som är passiva bidrar mindre till uppgörelsen än andra. Och deras synpunkter får inte belysa problemet. Därför gäller det att 
skapa en öppen och tillåtande atmosfär som uppmuntrar även blyga deltagare att ta till orda. (Ibid)”
 

Likheter mellan de deliberativa teorierna - Pragmatikperspektiv
I likhet med Hellspong menar Habermas att det praktiska förnuftet vilar främst i ”de diskursregler och 
argumentationsformer, som hämtar sitt normativa innehåll från det förståelseorienterade handlandets 
giltighetsbas och ytterst från den språkliga kommunikationens struktur”. Habermas menar vidare att 
när ”behovet av samordning är dåligt uppfyllt”, utgörs ett alternativ för avlastningsmekanismer ”av 
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aktörernas reflexiva förmåga till inbördes förståelse”. Detta tolkar jag som att om det inte ges tillräckligt 
utrymme för reflexiv förmåga så att inbördes förståelse kan uppstå - borde behovet av samordning öka.
          I likhet med Habermas menar Hellspong att ”Enligt pragmatismen/../har kunskap ett nära samband 
med vårt behov att hantera vår värld” och att ”Det kräver att vi kan förutse följderna av vad vi gör. I det 
sammanhanget är kunskap inte en färdig produkt utan en aktiv utvecklingsprocess, där nya erfarenheter 
skapas och bearbetas”. Detta tolkar jag som att om det inte ges tillräckligt utrymme för aktörers behov 
att hantera sin värld så kan en aktiv utvecklingsprocess hämmas, eller i sämsta fall stagnera.

Skillnader mellan de deliberativa teorierna - Pragmatikperspektiv 
Englunds modell inrymmer ”en kollektiv strävan efter att finna gemensamma referensramar, men ger 
också utrymme för att analysera vad man inte är överens om och på vilka grunder man inte är det”. 
Enligt Englund innebär deliberativa samtal bland annat att ”skilda synsätt ställs mot varandra och olika 
argument ges utrymme” och ”som alltid innebär tolerans och respekt för den konkreta andra; det handlar 
bland annat om att lära sig lyssna på den andras argument”.
          Till skillnad från Englunds och Habermas modeller tar Hellspongs modell upp fler pragmatiska 
aspekter på ett mer ingående plan. Hellspong menar att ”För eleverna men också för läraren själv 
öppnar den här hållningen för en kritisk bedömning av givna meningar”. Det viktigaste för eleverna är 
”att utveckla ett kreativt och kritiskt kunskapande” än att ”lära sig (lära in) ett fast pensum av korrekta 
påståenden i en kanon av formellt vetande”. Hellspong menar vidare att ”I bästa fall gör den öppna 
diskussionen skolans lektioner till en plats för upptäcktsglädje och intellektuell självbekräftelse” och att 
det som exempelvis en uppgörelse kan handla om ”är snarast ett samtycke till att inte vara överens. Ändå 
kan det bli en slags interaktion av meningsskillnaderna – en fördjupad förståelse för andras uppfattning 
och en ökad respekt för andras rätt till sin egen mening. Om man så vill kan vi tala om en känsla för stora 
och svåra frågors komplexitet och det omöjliga att i en ståndpunkt göra rättvisa åt alla sidor av dem”. 
          Till skillnad från Englund menar Hellspong vidare att grundtanken i samtalsmodellen är att ”en 
fördjupad förståelse för andras uppfattning och en ökad respekt för andras rätt till sin egen mening” 
som bäst nås genom aktiv övning. Hellspong menar att ”Det betyder att eleverna måste få rika tillfällen 
att tala och inte bara lyssna. Och helt som ett led i äkta kunskapande” och att ”Det är viktigt att många 
elever dras in i samtalet som aktiva förhandlare, inte varje gång kanske men tillräckligt ofta. De som 
är passiva bidrar mindre till uppgörelsen än andra. Och deras synpunkter får inte belysa problemet. 
Därför gäller det att skapa en öppen och tillåtande atmosfär som uppmuntrar även blyga deltagare att 
ta till orda”. Till skillnad mot Englunds teori som betonar vikten av ”att lära sig lyssna på den andras 
argument” går Hellspongs teori ett steg vidare och betonar vikten av att ”att eleverna måste få rika 
tillfällen att tala och inte bara lyssna”. Hellspongs teori går därmed in mer explicit på pragmatiska 
perspektiv som lyfter fram vikten av aktiv övning som ett led att utveckla ”en fördjupad förståelse för 
andras uppfattning och en ökad respekt för andras rätt till sin egen mening”.
          Hellspong menar vidare att ”Om motsatta meningar å andra sidan får komma till tals men 
oförmedlat ställs mot varandra, så blir samtalet mer av ett åsiktsutbyte än en kritisk prövning av olika 
uppfattningar. Det senare kräver att deltagare vänjer sig vid att utveckla sina synpunkter och ge skäl för 
dem. Av alla inslag i ett förhandlande undervisningssamtal är säkert detta det mest krävande och det 
mest givande för dem som medverkar i det”. Och att ”Det här ger information en annan roll - från något 
statiskt övergår den till något dynamiskt, från något som bara kan bejakas eller förnekas till något som 
får prövas efter sin relevans för ett problem”. Hellspong menar att ”Med den förberedelsen kan läraren 
lättare ge samtalet en argumenterande struktur. Det uppmuntrar eleverna att ge sig in i diskussion med 
henne. /../ ”. Då blir syftet att pröva och utveckla olika sätt att se/../”. Och Hellspong menar vidare att 
”En överläggning ställer krav på deltagarnas förmåga att finna, ordna, uttrycka och kritiskt bedöma 
fakta, värden och idéer. Det är kompetenser som skolelever ännu håller på att utveckla” och att ju större 
roll ”elevdemokratiska förhandlingar” får spela i skolan ”desto bättre blir eleverna på att delta i dem 
och utnyttja dem, och desto mer får skolan anpassa sig till en situation, där de lärande långt mer än nu 
tar ett aktivt ansvar för sin arbetssituation. Men det är att bädda för besvikelser att tro att det kan ske 
utan väsentliga förändringar i skolan som organisation”. Ur ett pragmatiskt perspektiv kompletterar 
Hellspongs modell främst Englunds modell.
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2.4.6 Topikområde: Individ- och kollektivperspektiv
Nedan redovisar jag citat ur de deliberativa teorierna som jag tolkat in i topikområdet individ- och 
kollektivperspektiv. Sedan följer en uppdelning av likheter respektive skillnader mellan teorierna där jag 
tolkar hur teoriernas individ- och kollektivperspektiv förhåller sig gentemot varandra.

Individ- och kollektivperspektiv i deliberativ samtalsteori (Englund, 2005):
”Deliberativ kommunikation innehåller en kollektiv strävan efter att finna gemensamma referensramar, men ger också 
utrymme för att analysera vad man inte är överens om och på vilka grunder man inte är det (Ibid: 21)”

”Ömsesidigt nyanserat övervägande av olika alternativ är starkt kopplat till demokratibegreppet och därmed till en 
specifik förståelse av hur demokratin kan och bör fungera. Den deliberativa demokratins grundidé som komplement till 
majoritetsprincipen – det vill säga själva omröstningen mellan alternativ – är att de skilda perspektiven och konsekvenserna 
av skilda beslut bör motiveras och diskuteras grundligt mellan alla ingående parter för att under den deliberativa processen 
också kunna omprövas. (Ibid 21-22)”

”Den fjärde komponenten för deliberativa samtal innebär således att auktoriteter och traditionella uppfattningar kan 
ifrågasättas. Denna komponent av det deliberativa samtalet vilar på den viktiga förutsättningen att skolan är ett offentligt rum 
där pluralismen har företräde.(Ibid: 23)”

”Deliberativa samtal utan direkt lärarledning hjälper oss också att förstå en pågående utveckling där skolans övergripande 
funktion förskjuts från en plats för ’elevers mottagande och tillgodogörande av kunskap’ till att vara en plats för ’interaktiva 
subjekts ömsesidiga meningsskapande’. Barns och ungdomars meningsskapande pågår i stort vare sig vi vill det eller inte 
– deras socialisation sker i allt större utsträckning utan i kontinuerlig relation till den vuxna generationen. Att främja det 
deliberativa samtalet mellan studerande kan ses som en riktningsvisare för att utnyttja denna förändring på ett som jag 
bedömer det rimligt sätt. (Ibid: 24)”

”Det är upp till lärarens professionella bedömning att i varje enskild situation tillsammans med de studerande överväga 
lämpligheten av att initiera, fortsätta och genomföra respektive avsluta ett deliberativt samtal.  (Ibid: 25)”

”Slutligen, hur värdera om ett samtal varit deliberativt eller inte? Det är, som jag ser det, likaledes upp till lärarens 
professionella bedömning i samverkan med de studerande. (Ibidem)”

Individ- och kollektivperspektiv i diskursteori (Habermas, 1997):
”Därvid utgår han från grundtanken i teorin om kommunikativ rationalitet, nämligen att predikatet ’giltig’ är knutet till det 
idealiserande antagandet om ett  möjligt argumentativt  (eller diskursivt) uppnått samförstånd. (Ibid: 8)”

”Jag skall utgå från de båda grundproblem som en förnuftig kollektiv viljebildning rör” (Ibid: 33)”

”När frågehorisonten förskjuts från första person singularis till första person pluralis, är det inte bara resonemangets 
form som ändras. Det rör sig nämligen inte bara om en övergång från det monologiska tänkandets invändiga karaktär till 
diskursens offentliga karaktär. Tvärtom förändras hela den problemställning som det pragmatiska, etiska och moraliska 
bruket av det praktiska förnuftet står inför.(Ibidem)”

”Med kollektiv viljebildning menar jag en gemensam och reflexiv ansträngning att lösa problem med samordning av 
handlingar som inte kan avklaras på den enkla interaktionens nivå. Problem av detta slag uppträder i två typiska former. 
Antingen gäller det att lösa en konflikt som uppstått genom oförenliga individuella handlingsorienteringar, eller så gäller det 
att bestämma kollektiva mål och samfällt förverkliga dessa (att lösa interpersonella konflikter resp. att fullfölja kollektiva 
mål och program). I det enklaste fallet vill flera aktörer ha samma sak och vill bilägga denna konflikt i sämja; eller så möter 
flera aktörer i en och samma situation samma svårighet, som de tillsammans vill övervinna. I det förra fallet står de berörda 
inför frågan: »Efter vilka regler skall vi leva tillsammans?», i det senare fallet står de inför frågan: » Vilka mål vill vi uppnå, 
och på vilket sätt?». (Ibid: 34-35)”

”Liksom Parsons utgår jag ifrån att sociala interaktioner, sammanflätade i rum och tid, är underlagda en dubbel kontingens. 
Aktörerna förväntar sig av varandra att var och en principiellt kan välja att göra si eller så. Därför måste varje social ordning 
med någorlunda stabila beteendemönster stödja sig på mekanismer för samordning och handlingar, i regel då påverkan 
[Einflu] och samförstånd [Verständigung]. Kommer inte samordningen till stånd så uppstår anomiska handlingssekvenser 
som de berörda själva uppfattar som problematiska. Problem av detta slag uppstår både när det handlar om motstridiga 
handlingsorienteringar och när kollektiva företag kräver en gemensam ansträngning. (Ibid: 35)”

”Dessa metoder för konfliktlösning och för att nå kollektiva mål neutraliserar ingalunda de naturvuxna maktförhållandena. 
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De leder till resultat som fortfarande är beroende av kontingenta maktpositioner, antingen direkt eller, mindre synligt, av 
sådana maktkonstellationer som uttrycks i graden av prestige eller döljs bakom normativa övertygelser. En omställning till 
en förnuftig kollektiv viljebildning skulle betyda att problemlösningsstrategierna kunde lösas från sin bindning till sådana 
förhållanden. (Ibid: 38)”

”Diskursteorin räknar med en intersubjektivitet på högre nivå som uppstår i de kommunikationsprocesser som försiggår 
i institutionaliserade överläggningar i parlamentariska församlingar å ena sidan och i den politiska offentlighetens 
informella nätverk å den andra. Både innanför och utanför de politiska, beslutsinriktade organen bildar denna subjektlösa 
kommunikation arenor på vilka det kan ske en mer eller mindre rationell åsikts- och viljebildning kring för hela samhället 
relevanta teman och regleringskrävande angelägenheter. Den informella åsiktsbildningen utmynnar i legislativa beslut, 
genom vilka den kommunikativt alstrade makten transformeras till administrativt användbar makt. I likhet med den liberala 
modellen respekterar diskursteorin gränsen mellan stat och samhälle, men den skiljer det civila samhället – den sociala basen 
för autonoma offentligheter – från såväl det ekonomiska handlingssystemet som den offentliga administrationen. Av denna 
demokratiförståelse följer det normativa kravet på en tyngdpunktsförskjutning i förhållandet mellan de tre resurser som i 
moderna samhällen tillgodoser behovet av integration och styrning, nämligen pengar, administrativ makt och solidaritet. 
(Ibid: 89)”

Individ- och kollektivperspektiv i förhandlingsteori  (Hellspong, utkommer 2007) (Citaten saknar 
sidhänvisningar eftersom dessa inte kommer att stämma efter publicering):
”I en förhandling uppmuntras deltagarna att bilda sig en egen uppfattning – åtminstone är det legitimt att ha en egen 
mening. Det betyder att en förhandlingspedagogik uppmuntrar elevernas självständiga tänkande och att den inte vill att 
skolundervisningen ska innebära en standardisering och utslätning utan bevara allas individualitet. Samtidigt betonar den 
vikten av samarbete och en strävan efter gemensamma uppgörelser. På det sättet söker en förhandlingspedagogik göra 
rättvisa åt både de individuella och det gemensamma i våra ställningstaganden och vår kunskapsbildning. (Ibid)”

”/../läraren genom sin ämnesbehärskning och undervisningsvana kan lämna avgörande bidrag till en kunskapsutvecklande 
samtalsprocess – om hon har en pedagogisk blick för möjligheterna. (Ibid)”

”Didaktiska förhandlingar får eleverna att samverka för att lära. Det sporrar dem att artikulera och kommunicera tankar 
kring specifika kunskapsfrågor. Samtidigt ger det dem en föreställning om den sociala sidan av kunskapens natur. Eftersom 
förhandlingar också innehåller element av konflikt, så blir eleverna klara över det kontroversiella, det oavslutade hos 
kunskapen. (Ibid)”

”Didaktiska förhandlingar är vidare ett sätt att utnyttja att olika människor har olika insikter, erfarenhet och talanger. Genom 
att samverka i en förhandling, där olikheter respekteras men där man samtidigt söker sammanjämka de olika bidragen till en 
helhet, så kan deltagarna ta vara på olikheten, de olika förmågorna, som en gemensam resurs. (Ibidem)”

”I vårt exempel kan läraren förbereda sig på lektionen genom att inte fokusera på ’fakta’ utan på ståndpunkter. ’Fakta’ 
försvinner inte, fast de också kan diskuteras. Men de kommer med som skäl i resonemang snarare än som material för 
redovisningar. Det här ger information en annan roll – från något statiskt övergår den till något dynamiskt, från något som 
bara kan bejakas eller förnekas till något som får prövas efter sin relevans för ett problem. (Ibid)”

”Det är viktigt att många elever dras in i samtalet som aktiva förhandlare, inte varje gång kanske men tillräckligt ofta. De 
som är passiva bidrar mindre till uppgörelsen än andra. Och deras synpunkter får inte belysa problemet. Därför gäller det att 
skapa en öppen och tillåtande atmosfär som uppmuntrar även blyga deltagare att ta till orda. (Ibid)”

Likheter mellan de deliberativa teorierna - Individ- och kollektivperspektiv
Englunds teori menar att ”Deliberativ kommunikation innehåller en kollektiv strävan efter att finna 
gemensamma referensramar, men ger också utrymme för att analysera vad man inte är överens om och 
på vilka grunder man inte är det”.
           I likhet med Englund pekar Hellspongs modell på att ”Genom att samverka i en förhandling, där 
olikheter respekteras men där man samtidigt söker sammanjämka de olika bidragen till en helhet, så kan 
deltagarna ta vara på olikheten, de olika förmågorna, som en gemensam resurs”.
          I likhet med Englund och Hellspong utgår Habermas bl.a. från grundtanken i teorin ”om 
kommunikativ rationalitet, nämligen att predikatet ’giltig’ är knutet till det idealiserande antagandet 
om ett möjligt argumentativt  (eller diskursivt) uppnått samförstånd”.  Habermas utgår bland annat från 
”grundproblem som en förnuftig kollektiv viljebildning rör”. 
          Jag uppfattar att de tre teorierna har gemensamma nämnare på ett generellt plan men att Englunds 
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och Hellspongs modeller är dels utformade efter specifika skolsituationer och dels skiljer sig i förekomst 
av implicita och explicita aspekter på samverkan mellan individ och kollektiv, medan Habermas 
till största del utgår från individen till kollektivet med en övergripande maktaspekt därtill. Därmed 
kompletterar teorierna varandra.

Skillnader mellan de deliberativa teorierna - Individ- och kollektivperspektiv
Både Englunds och Hellspongs modeller är utformade för skolmiljöer. Men när det gäller synen på hur 
man kan implementera kommunikation i kollektiv mellan individer går modellerna isär.
          Englunds modell menar att ”Ömsesidigt nyanserat övervägande av olika alternativ är starkt 
kopplat till demokratibegreppet och därmed till en specifik förståelse av hur demokratin kan och bör 
fungera. Den deliberativa demokratins grundidé som komplement till majoritetsprincipen – det vill säga 
själva omröstningen mellan alternativ – är att de skilda perspektiven och konsekvenserna av skilda 
beslut bör motiveras och diskuteras grundligt mellan alla ingående parter för att under den deliberativa 
processen också kunna omprövas”. Vidare menar Englunds teori att det är ”likaledes upp till lärarens 
professionella bedömning i samverkan med de studerande” att värdera om ett samtal varit deliberativt 
eller inte.
          Englund menar att komponenten för att auktoriteter och traditionella uppfattningar kan ifrågasättas 
”vilar på den viktiga förutsättningen att skolan är ett offentligt rum där pluralismen har företräde”. 
Deliberativa samtal utan direkt lärarledning menar Englund ”hjälper oss också att förstå en pågående 
utveckling där skolans övergripande funktion förskjuts från en plats för ’elevers mottagande och 
tillgodogörande av kunskap’ till att vara en plats för ’interaktiva subjekts ömsesidiga meningsskapande’”. 
Englunds modell poängterar att ”Barns och ungdomars meningsskapande pågår i stort vare sig vi vill det 
eller inte – deras socialisation sker i allt större utsträckning utan i kontinuerlig relation till den vuxna 
generationen. Att främja det deliberativa samtalet mellan studerande kan ses som en riktningsvisare för 
att utnyttja denna förändring på ett som jag bedömer det rimligt sätt”. Detta tolkar jag som att Englunds 
teori förutsätter att elevers socialisation kan grunda sig på jämlika värden – utan direkt lärarledning. 
Modellen kan tolkas som att lärare innehar deliberativ kompetens vilket kan implementeras bland elever 
så att berörda aktörer kan utföra deliberativa bedömningar eftersom modellen förespråkar att ”Det är 
upp till lärarens professionella bedömning att i varje enskild situation tillsammans med de studerande 
överväga lämpligheten av att initiera, fortsätta och genomföra respektive avsluta ett deliberativt samtal”. 
Englunds modell kan uppfattas mer rikta in sig på en kollektiv syn än en individuell eftersom modellens 
komponent för att auktoriteter och traditionella uppfattningar kan ifrågasättas ”vilar på den viktiga 
förutsättningen att skolan är ett offentligt rum där pluralismen har företräde”, men den gör det utan att 
explicit problematisera individens förutsättningar för att nå kommunikativ förmåga med kollektivet.
          Till skillnad från Englunds modell går Hellspongs mer explicit in på individens roll för att utveckla 
och nå kommunikativ förmåga med kollektivet. Hellspong menar att ”I en förhandling uppmuntras 
deltagarna att bilda sig en egen uppfattning – åtminstone är det legitimt att ha en egen mening. Det 
betyder att en förhandlingspedagogik uppmuntrar elevernas självständiga tänkande och att den inte vill 
att skolundervisningen ska innebära en standardisering och utslätning utan bevara allas individualitet. 
Samtidigt betonar den vikten av samarbete och en strävan efter gemensamma uppgörelser. På det sättet 
söker en förhandlingspedagogik göra rättvisa åt både de individuella och det gemensamma i våra 
ställningstaganden och vår kunskapsbildning”, och att ”/../läraren genom sin ämnesbehärskning och 
undervisningsvana kan lämna avgörande bidrag till en kunskapsutvecklande samtalsprocess – om hon 
har en pedagogisk blick för möjligheterna”.
          Hellspongs teori menar vidare att ”Didaktiska förhandlingar får eleverna att samverka för att lära. 
Det sporrar dem att artikulera och kommunicera tankar kring specifika kunskapsfrågor. Samtidigt ger 
det dem en föreställning om den sociala sidan av kunskapens natur” och att ”Didaktiska förhandlingar 
är vidare ett sätt att utnyttja att olika människor har olika insikter, erfarenhet och talanger”. Jag tolkar 
detta som att Hellspongs modell också går in på nyttan men än mer explicit på möjliga hinder under 
individers samverkan i processen till kommunikativ utveckling och förmåga i kollektivet, än Englunds 
modell. Hellspong förlitar sig exempelvis inte på att lärare innehar profession för deliberativa arbetssätt 
eftersom Hellspong menar att läraren kan bidra till en kunskapsutvecklande samtalsprocess, men bara 
om läraren ”har en pedagogisk blick för möjligheterna”. Vidare menar teorin att ”Det är viktigt att många 
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elever dras in i samtalet som aktiva förhandlare, inte varje gång kanske men tillräckligt ofta. De som 
är passiva bidrar mindre till uppgörelsen än andra. Och deras synpunkter får inte belysa problemet. 
Därför gäller det att skapa en öppen och tillåtande atmosfär som uppmuntrar även blyga deltagare att ta 
till orda”. Ur ett individ- och kollektivperspektiv kan Hellspongs teori uppfattas som att den tar upp fler 
problematiserande aspekter än vad Englunds teori gör.
          En viktig skillnad från Englunds och Hellspongs teorier är att Habermas teori i första hand 
utgår från maktförhållanden och att teorin delar upp den kollektiva viljebildningen i två former. 
Habermas menar att ”Antingen gäller det att lösa en konflikt som uppstått genom oförenliga individuella 
handlingsorienteringar, eller så gäller det att bestämma kollektiva mål och samfällt förverkliga dessa (att 
lösa interpersonella konflikter resp. att fullfölja kollektiva mål och program). I det enklaste fallet vill flera 
aktörer ha samma sak och vill bilägga denna konflikt i sämja; eller så möter flera aktörer i en och samma 
situation samma svårighet, som de tillsammans vill övervinna. I det förra fallet står de berörda inför 
frågan: »Efter vilka regler skall vi leva tillsammans?», i det senare fallet står de inför frågan: » Vilka mål 
vill vi uppnå, och på vilket sätt?».”
          Habermas menar också att ”När frågehorisonten förskjuts från första person singularis till första 
person pluralis, är det inte bara resonemangets form som ändras. Det rör sig nämligen inte bara om 
en övergång från det monologiska tänkandets invändiga karaktär till diskursens offentliga karaktär. 
Tvärtom förändras hela den problemställning som det pragmatiska, etiska och moraliska bruket av det 
praktiska förnuftet står inför”.  Habermas påpekar att sociala interaktioner ”är underlagda en dubbel 
kontingens”, och att ”Aktörerna förväntar sig av varandra att var och en principiellt kan välja att göra 
si eller så. Därför måste varje social ordning med någorlunda stabila beteendemönster stödja sig på 
mekanismer för samordning och handlingar”, som ”påverkan” och ”samförstånd”. Habermas menar 
att om inte samordningen kommer till stånd så ”uppstår anomiska handlingssekvenser som de berörda 
själva uppfattar som problematiska. Problem av detta slag uppstår både när det handlar om motstridiga 
handlingsorienteringar  och när kollektiva företag kräver en gemensam ansträngning”.
          Habermas teori påpekar att ”Dessa metoder för konfliktlösning och för att nå kollektiva mål 
neutraliserar ingalunda de naturvuxna maktförhållandena. De leder till resultat som fortfarande 
är beroende av kontingenta maktpositioner, antingen direkt eller, mindre synligt, av sådana 
maktkonstellationer som uttrycks i graden av prestige eller döljs bakom normativa övertygelser.” 
Habermas menar vidare att ”Den informella åsiktsbildningen utmynnar i legislativa beslut, genom vilka 
den kommunikativt alstrade makten transformeras till administrativt användbar makt”.
          Habermas menar att diskursteorin respekterar gränsen mellan stat och samhälle men att ”den 
skiljer det civila samhället – den sociala basen för autonoma offentligheter – från såväl det ekonomiska 
handlingssystemet som den offentliga administrationen”. Habermas menar att denna demokratiförståelse 
”följer det normativa kravet på en tyngdpunktsförskjutning i förhållandet mellan de tre resurser som i 
moderna samhällen tillgodoser behovet av integration och styrning, nämligen pengar, administrativ makt 
och solidaritet”. Eftersom Habermas teori i första hand utgår från maktförhållanden och delar upp den 
kollektiva viljebildningen i två former kompletterar den Englunds och Hellspongs teorier ur ett individ- 
och kollektivperspektiv.
         

Kap 3. Metod
Jag har i min studie använt mig av en kvalitativ metod. En sådan ansats kan karakteriseras av att 
man försöker nå förståelsen för livsvärlden hos en individ eller en grupp individer. Till skillnad mot 
exempelvis kvantitativa undersökningar är man först och främst inte ute efter kvantifiering utan man 
undersöker hela människan (Hartman, 1998: s 239). Metoden i min studie är främst kvalitativ, men 
den innefattar också ett inslag av kvantifiering som ger en jämförande funktion mellan de intervjuade 
rektorernas svar (se 3.1 Intervjumetodik – Bestämda och obestämda frågor).
          Enligt Magne & Krohn (1991) bygger det centrala i en kvalitativ forskningsprocess på en analytisk 
åtskillnad mellan en värderingsmässig och en rent faktamässig uppfattning av den företeelse man 
studerar. I den konkreta forskningssituationen är dessa faktorer sammanvävda till en enhet med inslag av 
två hermeneutiska cirklar (Ibid: 95). I min studie intar jag en hermeneutisk hållning där min förförståelse 
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kan komma att påverka mitt metodiska arbetssätt (se 2.1 Övergripande hermeneutisk ansats).

3.1 Intervjumetodik - Bestämda och obestämda frågor
Enligt Magne och Krohn är syftet med kvalitativa intervjuer att öka informationsvärdet och skapa 
en grund för djupare och mer fullständiga uppfattningar om de fenomen man studerar. Urvalet görs 
systemiskt utifrån vissa medvetet formade kriterier som är teorietiskt och strategiskt definierade (Magne, 
& Krohn, 1991: 101) I kvalitativa intervjuer skiljer man mellan informant- och respondentintervju. 
Respondentintervju går helt enkelt ut på att man intervjuar personer som själva är delaktiga i den 
företeelse man studerar. En informantintervju innebär däremot att man pratar med en person som själv 
står utanför den företeelse man studerar (Ibid: 104). I min studie har jag intervjuat rektorer för att få 
en inblick i skolans verksamhet. Intervjuerna kan både ses som informant- och respondentintervjuer 
eftersom många frågor berör rektorernas direkta medverkan i skolmiljön men också andra aktörer som 
ledning, lärare och elever. 
          I min studie har jag arbetat med en tudelad intervjumetodik. Avsikten är att främst arbeta 
kvalitativt, men också att skapa underlag för en jämförelse. Den ena delen, de bestämda frågorna, har 
en kvalitativ men även en kvantitativ ansats eftersom frågorna skickats i förväg till rektorerna och ger 
möjlighet till jämförelse då alla sju rektorer fått samma frågor. Den andra delen, de obestämda frågorna, 
är mer kvalitativa till sin natur, men möjliggör att fler synpunkter kommer fram eftersom svaren har 
uppkommit i den atmosfär av tillit som skapats mellan mig som forskare och de rektorer jag intervjuat 
vilket lett till spontana följdfrågor och svar under intervjuernas gång. Nedan följer de bestämda 
intervjufrågorna:

1. Vad är demokrati för dig?
2. Hur ser de demokratiska arbetsformerna ut i din skola på ledningsnivå, elevnivå?
3. Är ni som rektor ensam beslutsfattare till demokratiska arbetsformer. Tas besluten gemensamt i ledningen? Tas 

beslut gemensamt med lärare?
4. Upplever ni att det kan förekomma skillnader mellan hur ledning/lärare anser hur demokratiska arbetsformer kan 

bedrivas?
5. Förekommer det elevråd? Hur går valen i så fall till och hur länge sitter medlemmarna i rådet/råden?
6. Förekommer det klassråd? Hur ser de formella formerna ut?
7. Förekommer det informell demokrati, d.v.s. att elever (enskilda eller i grupp) tar kontakt med lärare, rektor, ledning 

i syfte att påverka och argumentera.
8. Vad anser ni angående begreppet elevinflytande?
9. Tycker ni att klassråden fungerar utefter era intentioner?
10. Tycker ni att elevråden fungerar utefter era intentioner?
11. Finns det något ni skulle vilja ändra på i framtiden?

För att svara på uppsatsens frågeställning och syfte ställer jag de tre deliberativa teorierna (pedagogik, 
politik, retorik) mot de sju rektorernas intervjusvar och synar dem kritiskt (se Kap 4 Analysresultat).
          Under analysarbetet har jag dels skilt ut och använt mig av relevanta svar för uppsatsens syfte från 
de obestämda frågorna (se 4.1 Rektorers svar på obestämda frågor), och dels skilt ut och använt mig av 
relevanta svar från de bestämda frågorna (se 4.2 Skillnader mellan rektorers svar på bestämda frågor, och 
4.2 Likheter mellan rektorers svar på de bestämda frågorna). Relevanta svar på de bestämda frågorna 
finns schematiskt uppställda (se Bilaga 1-2). Alla intervjuerna med bestämda frågor (de frågor som 
rektorerna fick skickade till sig i förväg) och svar, och obestämda frågor (de frågor som uppstod spontant 
under intervjuernas gång) och svar finns redovisade och ligger längst bak i uppsatsen som bilagor (se 
Bilaga 3-9).          
  

3.2 Material
Materialet som uppsatsens analys baseras på är bandade intervjuer med sju rektorer för gymnasieskolan.         
Materialet är transkriberat till text från inspelade digitala ljudfiler. Intervjusvaren är autentiska i den 
bemärkelsen att jag i stort sett inte formaterat om dem till skrivspråk, förutom att jag satt ut punkt och 
ibland kommatecken, utan presenterat dem i dess talspråksform. Syftet är att jag vill undvika att påverka 
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materialet med egna subjektiva formuleringar. Detta förfaringssätt grundar sig på att jag vill att svaren 
ska få vara så naturtrogna och nära verkligheten som möjligt. Under analysarbetets gång har jag tagit 
mig rätten att ibland plocka ut flera delar av olika citat från samma person och satt dem samman till ett 
citat då flera citat har väckt obestämda följdfrågor som faller under samma tema (topikområde). I dessa 
fall är avbrotten i citaten markerade med  /../. Efter transkribering har materialet skickats till respektive 
rektor för verifiering. Datum, inspelningstid och status för intervjuerna redovisas i den schematiska 
uppställningen nedan:

Intervjuade rektorer för 
gymnasieskolor i och 
runt Stockholms län

Datum Inspelningstid Huvudmannatyp

Rektor A 2006-10-31 09.00-09.35 Kommunal 

Rektor B 2006-10-31 16.00- 16.30 Kommunal 

Rektor C 2006-11-02 11.00-11.40 Fristående

Rektor D 2006-11-08 11.10-11.50 Kommunal 

Rektor E 2006-11-08 17.00 – 17.50 Kommunal

Rektor F 2006-11-10 13.00 – 13.45 Fristående

Rektor G 2006-11-27 14.15 – 14.50 Kommunal

Intervjuerna har tagit olika lång tid dels beroende på hur rektorerna har responderat på de förutbestämda 
frågorna, men dels främst på hur de responderat på de obestämda följdfrågorna. Den inspelade tiden för 
intervjuerna har därför olika tidsspann som varierar mellan 30 min och t.o.m. 50 min som längst.

3.2.1 Urval och avgränsning av material
Mitt urval av material är intervjuer av rektorer för gymnasiet. Sammantaget anser jag att tre faktorer gör 
det relevant att intervjua just rektorer. Naturligtvis skulle studien vinna på att också intervjua lärare och 
elever. Men jag är tvungen att prioritera då materialet annars hade blivit för omfattande; och för att jag 
inte hade hunnit analysera allt material utifrån tre olika teorier.
          En faktor som talar för att intervjua rektorer är att styrningen av skolan har förändrats över tid. 
Dels har skolor krav på sig att den inre demokratin i skolan ska förbättras (Lindvall & Ekholm, 1997:4), 
och dels har rektorer enligt styrdokumenten särskilt ansvar för att skolans arbetsformer utvecklas så att 
ett aktivt elevinflytande gynnas (LPO och LPF -94, Skolfs 1997:12, 13). Detta torde innebära förändrade 
arbetsformer för alla aktiva i skolmiljön, rektor, skolans ledning, lärare och elever. Jag anser därför att det 
är väl värt att undersöka hur rektorer förhåller sig till förändrade demokratiformer i skolan. 
          En annan faktor är att Lpo- och Lpf 94 kan tolkas som att innehålla en spänning mellan två 
målsättningar. Å ena sidan att fostra till bestämda kulturhegemoniska värden - och å andra sidan att verka 
för pluralism och diskussion kring värden vilket lyfter fram möjligheten till att formuleringar i läroplanen 
kan upplevas teoretiskt motstridiga (Liljestrand, 1999: 127). Detta skulle kunna ge rektorer olika 
influenser i arbetet med att utforma skolans läroplan vilket i sin tur skulle kunna påverka berörda aktörer 
i skolan. Därför är det också intressant att höra rektorernas uppfattningar om rådande förhållanden i 
skolan.
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          En tredje faktor som talar för att intervjua rektorer i gymnasiet är att elevernas missnöje med 
elevinflytande tenderar att öka i gymnasiet. Enligt Denvall (1999), vars undersökning tilldrar sig i 
gymnasiet, visar att det förekommer mer frustration och kritik ju äldre eleverna är (Ibid: 147). Det vi 
vet mindre om är i vilken utsträckning som arbetet i längden gagnar ett reellt inflytande från elever 
över skolan och dess undervisning. Enligt Denvall är det stor skillnad om en skolledning strävar efter 
att öka elevers inflytande som ett inslag i en trivselbefrämjande åtgärd eller om avsikten är att förändra 
maktbalansen inom en skola till förmån för elever (Ibid: 146). Eftersom elevers missnöje har en tendens 
att växa under gymnasietiden anser jag att det kan vara fruktbart att intervjua rektorer om rådande 
förhållanden, eftersom rektorn har det övergripande ansvaret för skolverksamheten. 
          Materialet från de intervjuade rektorerna är omfångsrikt. De transkriberade intervjuerna omfattar 
i sin helhet ca 50 A4-sidor. Intervjuerna ligger som bilagor (se Bilaga 3-9). I materialet är rektorernas 
identitet skyddade, de benämns som Rektor A, B, C, D, E, F och G, och uppgifter i texten som kan 
härledas till speciella skolor och rektorer är markerade med (xxx).
          Materialet kommer från rektorer från fem kommunala och två fristående skolor. Jag analyserar 
inte eventuella skillnader eller likheter i svar som kan grunda sig på skolornas huvudmannatyp, utan 
fokuserar på hur rektorernas svar kan belysa kommunikativa förhållanden i respektive skola utifrån 
de tre deliberativa teorierna. Jag tar heller inte hänsyn till geografiska aspekter eller skillnader mellan 
kommuner.
          Jag anser att det finns en vetenskaplig poäng med att urskilja likheter och skillnader mellan de 
tre deliberativa teorierna, Englund, Habermas och Hellspong, eftersom Englunds teori kan sägas vara 
riktgivande då den introducerats av skolverket. Idén med deliberativa samtal i skolan introducerades 
genom arbetet med skolans demokratiska värdegrund via auktoritativa texter utgivna av Skolverket och 
Utbildningsdepartementet (Englund, 2005: 21).
          Jag anser därmed att det kan vara mer fruktbart att använda tre deliberativa teorier som 
analysverktyg än att endast välja den mest förekommande i texter utgivna av Skolverket eftersom de tre 
teorierna kan sägas både komplettera varandra och skilja sig sinsemellan. 
          Jag vill poängtera att en av de deliberativa teoriernas upphovsmän, Lennart Hellspong, också är 
min handledare för denna uppsats, och att hans teori, Kunskapsförhandling, som är hämtat från hans 
verk, Förhandlingens retorik (utkommer 2007), ännu inte är publicerad. De citat som är hämtade därifrån 
har inga sidhänvisningar eftersom de ändå inte kommer att stämma efter det att verket har publicerats. 
Jag har under analysarbetets gång varit kritiskt medveten till att min handledares teori ingår i uppsatsens 
analysraster.       

3.3 Analyshantering av deliberativa teorier och intervjusvar
De tre deliberativa teorierna härrör från olika vetenskapliga fält. Jag tror att alla tre teorierna kan ha 
relevans för skolans demokratiarbete eftersom de alla rör demokratiska värden. För att kunna analysera 
materialet utifrån de tre teorierna har jag sökt gemensamma topikområden, d.v.s. teman (topos) för att 
utröna likheter (enighet) eller skillnader (oenighet) mellan teorierna. Skillnaderna mellan teorierna kan 
också ses som att de kompletterar varandra i analysarbetet. De topikområden som teorierna kan mötas 
inom och som har utkristalliserats i det retoriska arbetet med topikteorin är: makt, pedagogik, konflikt- 
och problem, etik, pragmatik, och individ- och kollektiv. Dessa topikområden utgör mina analyskategorier 
vilka jag använder som ett analysraster över svaren från rektorerna. Ingen av teorierna rör i sin 
ursprungliga form explicit skolans ledningsnivå. Därför modifierar jag teorierna, i den mån jag tolkar att 
det är genomförbart, mot bakgrunden att de kan tillämpas på ledningsnivå som elevnivå när de ställs mot 
rektorernas intervjusvar.
          Englunds (2005) deliberativa teori och modell utgår främst från hur deliberativa samtal mellan lärare 
och elever, och mellan elever, pedagogiskt sett kan bidra till att skapa en långsiktig demokratisk samtals- 
och lärandekultur. Jag tror emellertid att modellen kan hjälpa mig att utifrån rektorernas intervjusvar syna 
kommunikationskultur och normativa förhållanden på ledningsnivå och elevnivå, särskilt med tanke på 
att tidigare forskning tyder på att elevernas missnöje med elevinflytande tenderar att öka i gymnasiet och 
att det förekommer mer frustration och kritik ju äldre eleverna är (Denvall, 1999: 147).
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          Habermas (1997) deliberativa teori och handlingsmodell utgår främst från hur statsskick i samhället 
kan politiskt sett fungera kommunikativt på ett övergripande maktplan. Enligt Denvall (1999: 93) kan 
skolan uppvisa hierarkiska maktstrukturer. Och trots att en skola inför olika råd med demokratiska syften 
kan de ändå inneha tveksamma demokratiska funktioner (Denvall, SOU 1999:93, s 140): 

”Cirka hälften av eleverna deltar aldrig i något råd under sin skoltid. Åtskilliga av eleverna är intresserade av att 
delta, men väljs inte av sina kamrater. Här finns också en sned könsfördelning. Exempelvis genom att flertalet 
ordföranden är killar. Råden reproducerar tydligt den hierarki som råder på skolan: vuxna – ordförande (killar) 
– nior – åttor – sjuor – mellanstadium – lågstadium.”

Med tanke på att styrdokumenten förordar att rektor har särskilt ansvar för att skolans arbetsformer 
utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas (LPO och LPF -94, Skolfs 1997:12, 13) kan man tänka sig 
att det kan skapa spänningar mellan nyare och mer traditionella maktkonstellationer inom skolan. Jag tror 
därför det kan vara fruktbart att med hjälp av Habermas modell syna hur rektorer uppfattar demokratiska 
förhållanden i skolan. 
          Hellspongs (2006) deliberativa teori och förhandlingsmodell utgår främst från hur lärare retoriskt 
sett kan förhålla sig pedagogiskt till demokratiska arbetsformer i kunskapande strukturer. Modellen 
kan ses som verktyg för en förhandlingspedagogik som kan uppmuntra elevernas självständiga 
tänkande samtidigt som den söker göra rättvisa för både det individuella och det gemensamma i vår 
kunskapsbildning. Med tanke på att tidigare forskning tyder på att styrdokumenten för skolan, Lpo- 
och Lpf 94, kan tolkas som att innehålla en spänning mellan två målsättningar och att formuleringar i 
läroplanen kan upplevas som teoretiskt motstridiga (Liljestrand, 1999: 127) tror jag att det kanske kan 
komplicera demokratiarbetet för rektorer i skolan. Jag tror att modellen kan vara fruktbar att användas på 
ledningsnivå som elevnivå för att syna rektorers uppfattning om demokratiska arbetsformer i skolan.
          Som metod använder jag det analysraster som har utkristalliserats i det retoriska arbetet med 
topikteorin och jag använder således både likheter och skillnader mellan teorierna (se 2.4 Kategorisering 
i topiker – Deliberativa likheter och skillnader) med bland annat syftet att urskilja likheter och skillnader 
mellan teoriernas användbarhet under analysarbetets gång.
          

Kap 4. Analysresultat 
Här följer först en analys av skillnaderna mellan rektorernas svar från de obestämda frågorna (de 
spontana svaren på de frågor som uppstått under intervjuernas gång). Jag väljer att lägga den analysen 
först eftersom resultaten tyder på att det förekommer fler skillnader än likheter mellan svaren och för att 
svaren är de mest frekventa för uppsatsens frågeställning och syfte. 
          Sedan följer en analys av skillnader i svaren från de bestämda frågorna (svaren på de frågor 
som rektorerna fick skickade till sig i förväg) eftersom de svaren är näst mest frekventa för uppsatsens 
frågeställning.
          Efter det följer en analys angående likheter i de svar rektorer angivit på de bestämda frågorna 
eftersom resultaten tyder på att det förekommer mindre likheter än skillnader mellan svaren från 
rektorerna. Kapitlet avslutas med att svara på uppsatsens frågeställningar.
          Analysresultaten, i nämnd ordning, ligger också till grund för en del av de tolkningar som jag gör i 
den fortlöpande analysen. Vid sådana tolkningar hänvisar jag till tidigare resultat.

4.1 Rektorers svar på obestämda frågor
Här analyserar jag de spontana svaren som uppkommit från obestämda följdfrågor. Här väljer jag att 
inte redovisa specifika frågor eftersom avsnitten innehåller rektorernas svar på flera följdfrågor och 
där rektorer i flera fall självmant spunnit vidare i sina resonemang. Utförliga och sammanhängande 
frågeföljder med svar finns i bilagor (se Bilaga 3-9).

4.1.1 Makt på elevnivå
Elevers rättigheter och skyldigheter (Svar på obestämd fråga)
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Flera rektorer svarade på följdfrågor som rör elevers rättigheter till elevinflytande i skolan: 

Rektor A: ”Dom är inte bra på att agera utifrån det. Men återigen. Jag tror de saknar områden där dom 
känner att dom har betydelse. Jag kan backa hur vi gör då. Jag vill att dom ska skapa råd. Gruppråd. Och 
det handlar om matråd. Där är dom bra. Då har dom en fokusering. Då har dom en konkret uppgift att 
tillsammans med husmor, x antal gånger per termin, prata med henne om vilken typ av mat, hur mycket mat, 
vad ska salladsbordet ha, osv. Konkret.”

Rektor B: ”Ja. Vilka rättigheter har dom, va. Och då brukar jag säga: ja vi har rättigheter men vi har också 
skyldigheter. Jodå det kommer. Får verkligen lärare säga.. Får man göra.. det kan komma elever eller läraren 
säger: får eleverna verkligen..”

Rektor D: ”Dom uttrycker kanske inte så. Använder liksom inte ordet elevinflytande. Men visst handlar det om 
direkt elevinflytandefrågor./../ Ja, precis det. Därför att vi trycker fram – och då är det just det här med, som 
de är mest intresserade av nämligen; kursens upplägg; examination, betyg; läraren har.. vi har haft tre prov 
och jag har haft G på ett och VG på två och så fick jag bara ett G. Har läraren haft den här dialogen? Hur 
har detta skett, osv? Så jag kommer ofta in i liksom när betyget redan är satt./../ Ja.. efter att jag varit då i xxx 
år så vet jag ju vilka lärare som detta har hänt flertal gånger för. Och det är likadant om det har varit andra 
klagomål på andra lärare. Om jag aldrig haft något klagomål på en lärare och får det plötsligt, då är det som 
regel ingen stor grej./../ Ja. Dom är ju skyldiga att upplysa eleverna om hur de ligger till t.e.x i en kurs.”

Rektor E: ” Just i lokala styrelsen så har det kommit upp då vilka rättigheter eleverna har. Och då finns 
det olika material man kan få från elevorganisationer och så här. Det här har du rätt till, det här är dina 
skyldigheter och så rättigheter./../ Ja dom tar upp det själva. Och det är också naturligtvis utmärkt att lokala 
styrelsen som själva sa: nu ska vi lokala styrelsen gå runt i alla klasser, det här hittade dom på själv, och 
berätta om elevernas rättigheter. Och sedan har vi med ungdomar och göra. D.v.s., sedan när vi följde upp det 
på nästa lokala styrelse, då hade dom inte hunnit runt till alla klasser, jag menar så.. Men alltså dom har en 
idé och dom har en ambition och då är det typiskt det här man kan stärka som ledare att, det här vill vi göra, 
okej sa jag, då ska jag sanktionera det i organisationen. Då ska jag se till att det möjliggörs. Så då gick jag ut 
och berättade det att nu kommer den lokala styrelsen att gå runt. Och när dom knackar på ert klassrum då har 
dom rätt att ta fem minuter, alldeles oavsett vilken lektion det är. För att inte byråkratisera, att man ska hålla 
på och boka på någon lista och så faller alltihopa. Utan, nej dom ska kunna komma och knacka på och komma 
in och säga: hej vi är från lokala styrelsen; det här jobbar vi med, och så.”

Rektor F: ”Ja det kan dom väl göra om dom känner att dom inte får gehör i klassrummet./../ Dom pratar 
egentligen mer om: jag har försökt att tala om det och det och det; han eller hon lyssnar inte på mig. Det 
handlar om lärare.”

Rektor G: ”Vi får på skallen faktiskt av eleverna i utvärderingar. De säger i sina enkäter att lärarna inte är så 
bra på elevinverkan.” 

Deliberativ samtalsteori
Ser man på citaten från Rektor D, F och G kan de tolkas som att de inte överensstämmer med Englunds 
teori som säger att ”auktoriteter/traditionella uppfattningar får ifrågasättas (Englund, 2005: 35)”, 
eftersom elever verkar uppleva att lärare brister i dialog, att eleverna inte blir lyssnade på och att lärare 
inte är så bra på elevinverkan.

Diskursteori
Ser man på citaten från Rektor D, F och G kan de tolkas som att de överensstämmer med Habermas 
teori som säger att ”den grundläggande beteendestabiliteten är varaktigt hotad, t.ex genom att behovet 
av samordning är dåligt uppfyllt (Habermas, 1997: 36)”,  eftersom elever verkar uppleva att lärare brister 
i dialog, att eleverna inte blir lyssnade på och att lärare inte är så bra på elevinverkan. Enligt teorin kan 
systembildning verka ”spontant och avlastar de berörda från reflexionsarbete” (Ibidem). Detta tolkar jag 
som att elever kan passiviseras eftersom de inte verkar få tillräckligt utrymme för att delta aktivt i frågor 
som berör dem. Detta tyder på att mer eller mindre synliga lagar, förordningar eller normer kan ha satt 
gränser för en systemisk självstabilisering eftersom eleverna har behov att uppsöka rektor. Teorin menar 
att ”Ett alternativ till sådana avlastningsmekanismer utgörs av aktörernas reflexiva förmåga till inbördes 
förståelse” (Ibid: 36 ), men enligt citatet från Rektor D kan det brista i dialogen mellan lärare och elever i 
frågor som rör elevinflytande.
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          Ser man däremot på citatet från Rektor E kan det tolkas som att eleverna upplever makt och att de 
kan påverka eftersom systemet med den lokala styrelsen ger dem rättigheter att ibland aktivt handla över 
lärares beslutsområden genom att exempelvis eleverna har rätt att ta över i fem minuter oavsett vilken 
lektion det är.

Förhandlingsteori
Hellspongs teori menar att ”Skolelever har ett mycket begränsat mandat att träffa uppgörelser om sitt 
arbete i skolan. Deras beslutanderätt är nästan alltid begränsad till frågor av underordnad betydelse 
och verkställigheten kan bero på andras godkännande. Då blir det en skendemokrati.” (Hellspong, 2006). 
Ser man på citatet från Rektor A kan det med Hellspongs teori jämställas med att elevers beslutanderätt 
nästan alltid är begränsad till frågor av underordnad betydelse eftersom citatet pekar dels på att eleverna 
saknar områden där de känner att de har betydelse och dels på att de gruppråd som bildas behandlar 
konkreta frågor tillsammans med exempelvis husmor om bland annat vad salladsbordet ska ha. Men 
frågan kvarstår om gruppråden ger eleverna mandat att träffa uppgörelser eftersom citatet pekar på att 
eleverna inte är bra på att agera utifrån sina rättigheter, d.v.s elevinflytande – vilket kan tolkas som att 
eleverna inte får tillräckligt utrymme för aktiv deliberativ övning. Om exempelvis husmor ger ramarna 
kan verkställigheten bero på andras godkännande än eleverna. Då kan resultatet enligt teorin bli en 
skendemokrati. 
        Ser man på citaten från Rektor D, F och G handlar elevinflytande till största delen om hur elever 
uppfattar i vilken mån läraren ger dem utrymme för inflytande. Enligt teorin är elevernas och lärares 
samarbete inte fritt utan ”utan styrt av skolans arbetsordning. Och i klassrummet ger läraren ramarna för 
det som en överordnad beslutsfattare” (Ibid). Utifrån rektorernas citat kan man tolka som att lärare har 
väldigt svårt för att släppa taget om att styra arbetsordningen som en överordnad eftersom eleverna bland 
annat uppsöker rektorerna och menar att de kan uppleva brist på information från lärare hur de ligger till, 
att de inte blir lyssnade på, och att de i sina enkäter säger att lärare inte är så bra på elevinverkan.
          Ser man på citatet från Rektor E kan det utifrån Hellspongs teori tolkas som elever får utrymme 
för sina behov genom en lokal styrelse och att bland annat få informera om elevernas rättigheter 
eftersom rektorn skapade utrymme för att ge dem rätt att ta fem minuter oavsett vilken lektion det är. 
Men eftersom teorin förespråkar att, ”Det är viktigt att många elever dras in i samtalet som aktiva 
förhandlare” (Ibid) och menar att ”De som är passiva bidrar mindre till uppgörelsen än andra” (Ibid), 
innebär det att den lokala styrelsen representerar endast en liten grupp som får utveckla deliberation 
eftersom den representerar övriga elever.

4.1.2 Pedagogik på elevnivå
A) Motstridiga demokratiformer (Svar på obestämd fråga)
Rektorer svarade på följdfrågor som rör demokratiska arbetsformer. Olikheter gällande demokratiska 
arbetsformer från lärarnas sida kan ge eleverna motstridiga influenser av hur man demokratiskt bör gå 
tillväga:

Rektor E: ”Men för att verkligen spetsa till det så har vi från i år infört en demokratitimme på vårt schema. 
Så varje onsdag mellan elva och tolv så finns absolut inga lektioner eller någonting sådant utan då är det 
demokratitimme. För att elever ska kunna känna att vi kan utöva vår demokrati på ett juste sätt. Vi behöver 
inte gå från ett prov eller lektion. Så att vi lägger lokala styrelsens möte, vi lägger elevrådets möte och alla 
klassråd ligger mellan elva och tolv. Det är för att stärka och hjälpa till. Och det har blivit positivt./../
          /../ Det behöver vuxenstöttning./../
          /../ Ovana plus att skolan kanske passiviserar elever för mycket. Att vuxna är för service-minded. Servar 
för mycket./../
          /../ Curlande rektor och curlande lärare.. Visst är det så. Det är ett bra ord. Och vem vill inte bli curlad? 
Herregud så bekvämt. Tänk dig bara och sätta dig och luta dig tillbaka och så fixas.. Alla vill väl ha curling. 
Väldigt många vill ha curling. Så här.. det handlar om att träna de vuxna också. Att inte curla utan..”

Rektor G: ”Nu har ju de flesta eleverna kanske en sex lärare minst på ett läsår. Och det betyder väl att en 
lärares syn på dom här frågorna blir inte den dominerande, det har jag väldigt svårt att tänka mig. Utan då 
kanske dom ser den som om den är extremt elevtillvänd så till vida att eleverna får göra precis planering och 

36

Christel Titti Tunebing.  D-uppsats: Skoldemokratins motsättningar ur deliberativa perspektiv - En studie baserad på intervjuer av sju rektorer för gymnasiet



rubbet och allt ifrån början och.. inte ens med ett utkast ifrån läraren om det skulle vara så.. så kan man anse, 
då kan eleverna säga att den läraren är inte representativ, likaväl som de kan ha en som inte ger dom något 
som helst inflytande. Kanske på sin höjd bara visar dom planeringen och inte ens frågar om de tyckte den 
var bra eller dålig eller så. Någonstans där emellan är det viktigaste så att huvudströmmen på skolan bland 
lärarna är det som är det viktiga. Absolut. Då kan man stå ut med dom som är extrema åt det ena eller andra 
hållet.. ja.. som elev. Det tror jag. Men det är viktigt för det är där dom ser hur det är tänkt att det ska vara. 
Det är det dom tar med sig härifrån.”

Deliberativ samtalsteori
Englunds teori utgår från att ”Det är upp till lärarens professionella bedömning att i varje enskild 
situation tillsammans med de studerande överväga lämpligheten av att initiera, fortsätta och genomföra 
respektive avsluta ett deliberativt samtal. (Englund, 2005: 25)”. Men rektorernas citat pekar på att de 
vuxna behöver träning samtidigt som eleverna behöver vuxenstöttning. Detta kan tolkas som att lärare 
inte har den deliberativa profession som teorin verkar förutsätta.
          Citatet från Rektor G tyder på att rektorn ser lärares profession som autonom, dvs att den är 
odiskutabel eftersom rektorn menar att elever kan stå ut med lärare som är demokratiskt extremt 
elevtillvända som elevfrånvända därför att det viktigaste är någonstans däremellan så att huvudströmmen 
på skolan bland lärare är det viktiga. Utifrån teorin kan det tolkas som att rektorn inte ser deliberativ 
demokrati som det primära utan att det är den autonoma synen på lärares olika profession som premieras.

Diskursteori
Citaten från rektorerna som pekar på att lärare exempelvis behöver mer deliberativ träning, och 
att elever kan uppleva väldigt skiftande demokratiska nivåer från extremt elevtillvända till extremt 
elevfrånvända former från lärare, tyder utifrån Habermas teori på att elever kan bli utsatta för väldigt 
skiftande handlingsnormer i rättsform som gör anspråk för att vara giltiga för en tid i tid och rum 
avgränsade rättsgemenskaper. Habermas menar att diskursteorin likställs med ”en demokratiprincip, 
som hänför sig till handlingsformer i rättsform, vilka gör anspråk för att vara giltiga för en i tid och rum 
avgränsad rättsgemenskap” (Habermas, 1997: 9). Rektorernas citat kan tolkas med att den demokratiska 
kvaliteten på handlingsnormer i rättsform skifta i olika grad eftersom de antyder att de vuxna behöver 
träning samtidigt som eleverna behöver vuxenstöttning och som därmed kan det ge väldigt motstridiga, 
odemokratiska- som demokratiska budskap till eleverna.

Förhandlingsteori
Citatet från Rektor E handlar bland annat om att de vuxna behöver träning för att utföra demokratiska 
arbetsformer så att de vuxna kan ge den vuxenstöttning till eleverna som nya demokratiska former i 
skolan kräver. Rektorns citat kan tolkas som att skolan har en tradition att passivisera eleverna och att 
lärare pedagogiskt sett är ovana vid att aktivera eleverna med demokratiska former. Enligt Hellspongs 
teori kan lärare ge avgörande bidrag till en kunskapsutvecklande samtalsprocess ”om hon har en 
pedagogisk blick för möjligheterna” (Hellspong, 2006). Av rektorns citat att döma med att vuxna behöver 
träning innebär det att lärares profession kan brista i deliberativ kompetens.
          Av citatet från Rektor G att döma kan eleverna uppleva väldigt olika demokratiska arbetsformer 
i klassrummet mellan lärare. Eleverna har sex-sju lärare per läsår och vissa lärare kan vara extremt 
elevtillvända och vissa extremt elevfrånvända. Rektorn anser att någonstans där emellan är det viktigaste 
så att huvudströmmen på skolan bland lärare är det viktigare. Rektorn menar att på så sätt kan eleverna 
stå ut med extrema varianter. 
          Utifrån teorin som menar att lärare kan bidra med deliberativ kunskapsutveckling om de har 
en pedagogisk blick, tyder rektorns citat på att lärare ses som autonoma, d.v.s. att deras profession 
är odiskutabel, oavsett om det kan skilja sig nämnvärt mellan lärares pedagogiska blick för 
kunskapsutvecklande samtalsprocesser, d.v.s. deliberativ kompetens. Elever kan därmed utsättas för 
motstridiga arbetsformer vilket å ena sidan kan ge elever mer eller mindre demokratiska möjligheter att 
täcka behovet av delaktighet och skapa förutsättningar för att utveckla deras deliberativa kompetens, men 
och å andra sidan hindra elevers deliberativa utveckling p.g.a. odemokratiska förhållanden.
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B) Självförtroende och människosyn (Svar på obestämd fråga)
Rektorer svarade på följdfrågor som rör utförande och funktion av demokratiska arbetsformer:

Rektor A: ”Jag tror att självförtroende återigen alltså. Att människor med självförtroende är dom som älskar 
det stora forumet./../
          /../Ja är det inte det jag försöker ge mina egna barn va och mina elever. Jag tror att om och om igen ge, 
vad ska jag säga, uppmana och visa att man ser och visar att det är värt någonting då. Sedan finns det dom 
som.. ja..  Jag själv har väl förmodligen bra självförtroende då. Och var jag fick det ifrån frågar du?.. Jag vet 
inte.. Jag tror det kan vara nedärvt och sedan kan jag säkert träna upp det också./../
          /../Ja, det måste ju vara någon som ser en dårå, som hjälper en till att ge en möjlighet att bli hörd hela 
tiden. Att bli hörd och lyssnad på är grymt viktigt va. Folk som man snoppar av eller som man visar att man 
inte är speciellt intresserad av att höra vad de säger. Dom får ju inte mycket bättre självförtroende av det.”

Rektor E: ”Jag tänker så här om du är trygg i dig själv som lärare eller ledare, då törs du också sätta dig, 
lite sätta dig tillbaka och lita på någon annan kommer ta.. Men om du är lite mer osäker då är det också risk 
att du är överambitiös och övercurlar. Så att jag tror att det har med självförtroende och göra. Människosyn, 
har det att göra. Jag har fortfarande några lärare som tycker att det är faktiskt skillnad på lärare och elever 
så va. Alltså vi vet faktiskt bäst, så är det. Och dom har väl inget att lära mig. Det är inte så vanligt, men det 
förekommer. Det är klart att det ser helt annorlunda ut på ett klassråd där man har en sådan lärare, än där 
man har en lärare som har en annan människosyn. Jag har ju varit på exceptionellt bra klassråd där lärarna 
håller snattran/../
          /../Självförtroende och tilltro. Eller hur. Alltså att få folk att växa i självförtroendet. Att dom kan. Elever, 
lärare, alla möjliga människor, va. Du kan. Du törs. Vi är så rädda, tror jag”
          

Deliberativ samtalsteori
Englunds teori menar att ”Det är upp till lärarens professionella bedömning att i varje enskild situation 
tillsammans med de studerande överväga lämpligheten av att initiera, fortsätta och genomföra respektive 
avsluta ett deliberativt samtal.” (Englund, 2005: 25). Citatet från Rektor A pekar på att självförtroende är 
en förutsättning för att våga uttrycka sig i stora forum. Och att elever kan tillskansa sig självförtroende 
genom träning och genom att blir hörda och lyssnade på. 
          Men ser man på citatet från Rektor E tyder det på att lärare kan vackla i självförtroende varpå 
effekten kan bli att de är överambitiösa och ”övercurlar”, d.v.s. att lärare inte tror de kan sätta sig tillbaka 
och lita på andras förmåga till aktivitet. Sedan kan lärare ha en människosyn som tyder på att man tycker 
det är skillnad på elever och lärare, d.v.s. att lärare vet bäst vilket kan tyda på att elever inte blir hörda 
eller lyssnade på i realiteten. 
          Utifrån teorin kan det tolkas som att lärare redan innehar deliberativ kompetens men enligt 
resultaten från empirin kan lärare brista i deliberativ professionalism eftersom citaten pekar på små 
möjligheter för lärare att tillsammans med de studerande överväga lämpligheten av att initiera, fortsätta 
och genomföra respektive avsluta ett deliberativt samtal. Citaten kan därmed tolkas som att rektorer kan 
ha motstridiga uppfattningar om lärares förmåga att utföra deliberativa samtal i samverkan med eleverna.

Diskursteori
Habermas teori utgår från ”en demokratiprincip, som hänför sig till handlingsformer i rättsform, vilka 
gör anspråk för att vara giltiga för en i tid och rum avgränsad rättsgemenskap” (Habermas, 1997: 9). 
Därför kan de motstridiga citaten från Rektor A som å ena sidan menar att elever kan tillskansa sig 
självförtroende genom träning och genom att blir hörda och lyssnade på, och Rektor E som å andra sidan 
menar att lärare inte tror de kan sätta sig tillbaka och lita på andras förmåga till aktivitet eller lärare som 
vet bäst och som kan tyda på att elever inte blir hörda eller lyssnade på i realiteten, peka på att avgränsade 
rättsgemenskaper kan skilja sig radikalt mellan skolor inom samma tidsrymd. 

Förhandlingsteori
Hellspongs teori menar att ”läraren genom sin ämnesbehärskning och undervisningsvana kan lämna 
avgörande bidrag till en kunskapsutvecklande samtalsprocess – om hon har en pedagogisk blick 
för möjligheterna” (Hellspong, 2006). Teorin tar alltså upp vikten av lärares pedagogiska blick för 
deliberativa möjligheter. Men rektorernas citat tyder på att lärare kan vackla i självförtroende vilket 
kan ge minskade möjligheter till deliberativ utveckling för eleverna genom att de kanske inte blir hörda 
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eller lyssnade på. Citaten kan tolkas som att både lärare och elever behöver träning för att kunna växa i 
deliberativt självförtroende men att det kan förekomma brister i realiteten. Enligt teorin kan läraren ”bli 
en katalysator för den kreativa samtalsprocessen. Det kräver en stark dialogisk närvaro i situationen” 
(Ibid). För att skolarbetet ska vara demokratiskt enligt teorin ”bör skolarbetet vara demokratiskt. Det 
kräver att lärare och elever förhandlar om dess former” (Ibid). Rektorernas citat tyder dock på att det 
för eleverna är väldigt viktigt att bli hörda och lyssnade på, men att en del lärare kan brista i deliberativ 
kompetens vilket tyder på att det kan förekomma väldigt skiftande deliberativa kompetenser mellan lärare 
på en och samma skola. 

4.1.3  Konflikt- och problem på elevnivå
Kritik från elever (Svar på obestämd fråga)
Rektor D svarade på följdfrågor som rör hur rektor hanterar klagomål på lärare:

Rektor D: ”Ja då frågar jag. Den allra första frågan är: Har du pratat med läraren? Ofta vill man ju att 
dialogen ska kunna ske redan då, men den kanske inte kan det då. Och då kommer man till.. I det här läget 
frågar man igen: Klarar ni att diskutera den här frågan nu? Och då finns det en oro hos eleverna att jamen då 
kommer detta på betyget. Och där är ju min roll jätte, jätteviktig att tala om för både eleverna och läraren att 
det får över huvud taget inte förekomma osv. Däremot så vet inte eleverna att det är läraren som sätter betyget. 
Jag som rektor kan inte ändra betyget. Ofta handlar det om att vara tydlig på de här sakerna” 

Deliberativ samtalsteori
En av grundpoängerna i Englunds teori är att ”Deliberativ kommunikation innehåller en kollektiv strävan 
efter att finna gemensamma referensramar, men ger också utrymme för att analysera vad man inte är 
överens om och på vilka grunder man inte är det (Englund, 2005: 21)”. Enligt citatet från Rektor D söker 
elever upp rektor för att klaga på lärare vilket kan tolkas som förekomst av otillräckligt utrymme för en 
kollektiv strävan efter att finna gemensamma referensramar mellan lärare och elever.

Diskursteori
Habermas teori menar att ”När det gäller intresseorienterat handlande kan en konflikt biläggas genom 
att parterna balanserar sina intressen på grundval av faktiska maktpositioner  - i regel i form av en 
kompensation för påförda nackdelar. Strukturen hos denna lösning har sin motsvarighet i att man tar in 
en medlare som får igång förhandlingar och driver fram dessa, men som inte kan träffa några bindande 
beslut, eftersom han inte står över parterna” (Habermas, 1997: 37). 
          Citatet från Rektor D, som pekar på att elever inte vet om att rektor inte har befogenhet att ändra 
på betyg kan tolkas som att rektorn innehar en medlares roll eftersom rektorn själv inte kan ändra på 
en elevs betyg. I det här fallet är det enligt teorin läraren och rektorn som balanserar sina intressen 
på grundval av sina faktiska maktpositioner eftersom dialogen inte verkar fungera mellan lärare och 
elever. Att eleven kritiserar läraren får inte påverka dennes betyg från läraren – om läraren missbrukar 
sin ställning kan rektorn genom sin maktställning gå in och exempelvis avskeda läraren – men det är 
fortfarande bara lärare som genom sin maktställning kan påverka elevers betyg.

Förhandlingsteori
Hellspongs teori menar ”Men om det kunskapssökande samtalet uppfattas som en förhandling kring 
ett problem, är det inte givet att lärarens ståndpunkt är mer än en parts uppfattning. Då kan den 
ställas mot en annan parts mening, som också den kan göra anspråk på ett ord med i laget. I en 
förhandlingssituation är själva förutsättningen att ståndpunkter kan skilja sig åt” (Hellspong, 2006). Jag 
tolkar det som att det också skulle kunna gälla en situation som gäller åsikter om betyg mellan lärare och 
elever eftersom det enligt citatet förekommer att elever söker upp rektor för att klaga på lärare. Enligt 
teorin öppnar en förhandlingssituation för ”för en kritisk bedömning av givna meningar. De måste tåla en 
konfrontation med andra åsikter” (Ibid).  Av rektorns citat att döma verkar det inte finnas utrymme för 
förhandling mellan lärare och elever, eftersom elever verkar uppleva ett behov av dialog - men uppsöker 
rektor i stället för läraren.
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4.1.4 Etik på ledningsnivå
Normer och värden (Svar på obestämd fråga)
Rektor B svarade på följdfrågor som rör demokratiska arbetsformer och styrdokumenten för skolan, 
och antyder bland annat att det kan förekomma plågsamt stor okunnighet under ledningsnivå vilka 
styrdokument som styr vilken verksamhet:

Rektor B: ”/../Men med demokratiska processer, det finns ju två grundläggande mål vad gäller vår läroplan. 
Det ena är kunskapsmålet, det andra är normer och värden, va. Och om man fokuserar så vansinnigt på 
kunskapsmålen så riskerar normer och värden att förtvina. Så att från skolhåll så pumpar vi hela tiden tillbaks 
och säger: ja ja, kunskaper är halva uppdraget. Normer och värden är det andra/../
          /../ När jag var ny här för xxx år sedan så presenterade jag ett förslag till vision och mål för den här 
skolan. Första målet var att XXXXX utbildar unga människor till goda samhällsmedborgare. Då var det någon 
som ställde sig upp och protesterade. Och då sa jag att det är faktiskt skollagens andra paragraf och det är lite 
magstarkt att sätta sig över den./../
          /../Nä man sa, det där kan vi inte ställa upp på. Sedan dess har vi haft lite kurser i styrdokumenten, 
om jag säger så. För att det är någonting också, styrdokumenten i svensk skola är under skolledningsnivå 
synnerligen okända. Man har väldigt svårt att hålla reda på vilka styrdokument som styr vilken verksamhet. 
Plågsamt stor okunnighet i en del fall skulle jag vilja säga”

Deliberativ samtalsteori
Englunds teori menar att ”Samtalen erbjuder också speciella möjligheter i dagens mångkulturella skola 
som ett uttryck för möten mellan olika kulturer. De har därmed en viktig roll i arbetet med skolans 
demokratiska värdegrund som bland annat handlar om att vi har rätt att vara oense.” (Englund, 2005: 
21)”. Men av rektorns citat att döma kan man fokusera så vansinnigt på kunskapsmålen att normer 
och värden riskerar att försvinna p.g.a. att det under skolledningsnivå kan förekomma plågsamt stor 
okunnighet att hålla reda på vilka styrdokument som styr vilken verksamhet. Utifrån teorin kan det 
tolkas som att man kan prioritera kunskapsmålen framför normer och värden, vilket torde kunna få 
konsekvenser i form av brister för förekomsten av deliberativa samtal och värdegrunden i skolan.

Diskursteori
Habermas teori menar att ”Stickordet »befallningsmakt men organiserad arbetsdelning» skall erinra 
om att man för att samfällt förverkliga målen måste ha en organiserad arbetsfördelning grundad på 
befogenheter. Auktoritet och kompromiss är slutligen stickord för de båda principer för viljebildning 
som kan lösa upp en oenighet om målsättningar. Antingen åtnjuter enskilda personer eller familjer en 
prestige som är så stor att den kan ge auktoritativa  tolkningar av de värdeövertygelser som man delar; 
eller så uppnår de stridande parterna en godtagbar kompromiss, återigen på grundval av sin faktiska 
makt”.(Habermas, 1997: 38).
          Av rektorns citat att döma kan de två grundläggande målen utifrån läroplanen delas upp i å ena 
sidan kunskapsmål och å andra sidan normer och värden. Utifrån teorin kan rektorns citat tolkas som att 
enskilda personer tror sig åtnjuta stor prestige som kan ge auktoritativa tolkningar av värdeövertygelser 
eftersom rektorns citat tyder på att man inte ville ställa upp på att första målet i skolan var att utbilda 
unga människor till goda samhällsmedborgare. Av citatet att döma kan personer under ledningsnivå lägga 
större vikt vid sin faktiska maktposition och kunskapsmål än strävan efter värdekonsensus, eftersom 
normer och värden riskerar att förtvina om man enbart fokuserar på kunskapsmålen och då det kan råda 
plågsamt stor okunnighet om vilka styrdokument som styr vilken verksamhet enligt rektorn.

Förhandlingsteori
Hellspongs teori förespråkar att ”Skolan ska inte bara ge kunskap. Enligt sitt uppdrag ska den också 
fostra genom demokratiska arbetsformer” (Hellpsong, 2006), och att skolans studier bör vidgas ”mot 
de krav som samhället ställer på aktiva och kompetenta medborgare” (Ibid).  Men utifrån rektorns citat 
verkar personer under ledningsnivå kunna se kunskapsmål och normer och värden vara uppdelade där de 
kan komma att prioritera kunskapsmålen framför normer och värden. Detta torde kunna få konsekvenser 
för skolans värdegrund och för de krav som samhället ställer på sina medborgare om normer och värden 
får ge vika för kunskapsmålen.
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4.1.5 Etik på elevnivå
Värdegrund (Svar på obestämd fråga)
Rektor F svarade på följdfrågor som rör skolans värdegrund och tar upp vikten av arbetsformer som 
främjar skolans psykosociala miljö:

Rektor F: ” Sedan har vi något annat också som väl egentligen handlar mer om inflytande och psykosocial 
miljö. För varannan vecka har vi klassråd och varannan vecka har vi spegling, där man speglar fjorton dagar 
i skolan, och sitter i ring, och alla får på något medel konkretisera sina upplevelser om det som har varit./-
-/eller man kan jobba på alla möjliga olika sätt för att egentligen lära sig att våga prata i gruppen. Att lära 
sig kunna lyssna och ta in. Och att befrämja det psykosociala klimatet. Man får en empatisk förmåga till alla 
i gruppen vilket innebär att du får mycket mindre konflikter, mycket mindre klickbildningar./../ Ja det blir 
ett behov. Och man ser att dom växer. Och det blir en annan form av inflytande för då har du inflytande på 
gruppen i klassen och kan göra dig sedd, då. Förstå vad./../ Du förstärker en värdegrund och du jobbar aktivt 
mot mobbning, trakasserier, destruktiva.. Alltså alla grupper får ju subgrupper. Jag menar det är trettiotvå, 
trettiofem elever i klassen, det är omänskligt och ha det som alla älskar alla variant. Men subgrupperna får ju 
inte vara destruktiva för varandra”

Deliberativ samtalsteori
Englunds deliberativa teori och modell syftar till att ”att skapa en preliminär gemensam referensram där 
de grundläggande villkoren för förståelse, respekt och erkännande föreligger, eller kan utvecklas på 
sikt” (Englund, 2005: 23). Rektorns citat pekar på vikten av att elever får lära sig lyssna och ta in vilket 
överensstämmer med teorins ansatser. Men citatet pekar också på vikten att elever får lära sig att våga 
prata i gruppen vilket enligt modellen i Englunds teori inte är explicit uttryckt och därför kan tolkas som 
att teorin prioriterar att elever lär sig lyssna framför att de lär sig att våga tala. 

Diskursteori
Habermas teori menar att ”Enkla interaktioner fördelar sig över ett kontinuum som på den ena sidan 
begränsas av värdeorienterat handlande och på den andra sidan inresseorienterat handlande. En 
intentionell handlingskoordinering fullbordas i det förra fallet via värdekonsensus, i det andra via 
sammanjämkning av intressen” (Habermas, 1997: 36).
          Rektorns citat med att elever får mer inflytande via skolans arbetsmedel för att befrämja det 
psykosociala klimatet pekar utifrån teorin på att det förekommer utrymme för det värdeorienterade 
handlandet och det intresseorienterande handlandets komplexa samspel som kan fullbordas via 
värdekonsensus och sammanjämkning av intressen eftersom skolans arbetsmetod tyder på att den 
förstärker en värdegrund och att man jobbar aktivt mot mobbning och trakasserier.

Förhandlingsteori
Rektorns citat pekar på att eleverna i den skolan får konkretisera sina upplevelser om det som har varit 
och att man får jobba på alla möjliga olika sätt för att egentligen lära sig att våga prata i gruppen, och 
för att lära sig kunna lyssna och ta in. Detta görs genom att man speglar fjorton dagar via någon form 
av medel. Utifrån Hellspongs teori tyder det på att den skolan försöker hitta former för eleverna att bli 
mer kritiskt medvetna genom att stimulera dem via arbetsformer som kan hjälpa dem att beskriva och 
reflektera. Till viss del kan detta tolkas utifrån teorin då den förespråkar att man kan ”ge eleverna en mer 
specifik uppgift än att de ska samtala om något och bedöma det, till exempel att de ska formulera och 
pröva hypoteser, söka efter förklaringar, dra slutsatser. För det syftet är det viktigt att ha ett ’metaspråk’ 
för att kunna beskriva sina egna förhandlingar och på det sättet kritiskt reflektera över dem för att höja 
deras nivå” (Hellspong, 2006). Men enligt teorin bör eleverna alltså också få ett metaspråk så att de kan 
reflektera över vad det innebär att förhandla och vad som krävs av deltagarna, vilket utifrån rektorns citat 
dock inte kan fastställas att så sker.
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4.1.6 Pragmatik på ledningsnivå
Tradition och nytänkande (Svar på obestämd fråga)
Rektorer svarade på följdfrågor som rör demokratiska arbetsformers funktion. Två rektorer tar upp 
skolans tradition att inte ifrågasätta auktoriteter och att följa ett eget normsystem där besluten oftast har 
delegerats uppåt: 

Rektor B: ”Enhetsråden, är knepiga att få att fungera/../ Vi har kört dom två gånger. Första gången fungerade 
det rätt bra. Andra gången så har det missat i kommunikationen. Det är många personer från olika grupper 
som ska involveras./../ vår uttalade avsikt var att första gången som enhetsrådet träffas så bestämmer man 
sin egen stående dagordning. Man bestämmer också när man, alltså man upprättar ett nytt möte, som är 
grundläggande i den demokratiska beslutsprocessen. Men i skolan så finns det också en övertro på att 
auktoriteten ska lösa det. Så att man som lärare kan säga att: men det har ju inte kommit en kallelse från 
skolledningen till ett nytt enhetsråd. Då har vi en bit kvar, så att säga, och gå.. Det är lite spännande också 
att i många fall så har lärare lite knepigt att ta ett vuxet demokratiskt ansvar./.. /Jag tror att det i mångt och 
mycket beror på att skolan under långeliga tider har varit en väldigt sluten värld där man har haft ett eget 
normsystem. Och att man inte har behövt bry sig så mycket om det som är utanför. Och framför allt så har det 
varit att alla beslut har liksom delegerats uppåt, va. När vi istället försöker delegera ner besluten, så att en 
vuxen människa fattar egna beslut.”

Rektor E: ”Vi har byggt en grogrund till att ha dom här självständiga enheterna som törs ta beslut. Som inte är 
beroende av att: jamen nu törs vi inte göra någonting för rektorn är inte här idag. Och jag säger till så här: ta 
hellre ett felaktigt beslut än inget. Jag kommer förlåta er. Alltså be inte om tillåtelse utan be om förlåtelse om 
ni har tagit ut svängarna för mycket. Och det gör inte folk, tyvärr. Tyvärr. Ibland säger jag också försök och 
chocka mig om ni kan. Alltså ta här ute. Och det där handlar om att orka vara långsiktig och verkligen också 
applådera när man ser människor och ställen där det börjar hända väldigt mycket spännande saker, så./../
          /../ Uppfostran. Traditioner. Tro att någon ska komma och säga: Usch vad har du gjort; Fy på dig. Och 
sedan att folk är lite lata, alltså slappa.. det här att, som jag sagt, det är jätteskönt, tänk vad skönt att inte ta 
ansvar, för då kan ingen komma och skälla på mig – men jag kan däremot alltid skylla på någon annan: men 
det var den här dumma skolledaren som gjorde. Vad skönt, jag slipper. För det är jobbigt att ta ansvar. Och 
jag kommer att komma i konflikt. Jag kommer bli ifrågasatt. Folk kommer kritisera mig.”

Deliberativ samtalsteori
Englunds teori inrymmer att ”auktoriteter/traditionella uppfattningar får ifrågasättas” (Englund, 2005: 
35). Utifrån teorin kan rektorernas citat med att det i många fall är knepigt för lärare att ta demokratiskt 
ansvar, eller att ledning och berörda inte törs ta ansvaret för beslut som går emot traditionen tolkas som 
att lärare och ledning drar sig för att gå emot en traditionell ordning.

Diskursteori
Habermas teori menar att det praktiska förnuftet vilar i ”de diskursregler och argumentationsformer, 
som hämtar sitt normativa innehåll från det förståelseorienterade handlandets giltighetsbas och ytterst 
från den språkliga kommunikationens struktur” (Habermas, 1997: 87). Habermas menar vidare att 
mekanismer som institutionsbildning eller systembildning ”verkar spontant och avlastar de berörda från 
reflexionsarbete” (Ibid: 36) och att behovet av samordning kan vara ”dåligt uppfyllt. Ett alternativ till 
sådana avlastningsmekanismer utgörs av aktörernas reflexiva förmåga till inbördes förståelse” (Ibidem). 
          Rektor B menar att i många fall så har lärare lite knepigt att ta ett vuxet demokratiskt ansvar och 
att det kan bero på att skolan under långa tider varit en väldigt sluten värld där man har haft ett eget 
normsystem. Utifrån Habermas teori kan det tolkas som att behovet av samordning inte har varit uppfyllt 
av tradition därför att det på grund av normerna inte funnits tillräckligt utrymme för olika alternativ 
till aktörernas reflexiva förmåga till inbördes förståelse och att traditionens normativa innehåll kan ha 
avlastat aktörerna från reflexionsarbete. 
          Rektor E menar att deras skola har byggt en grogrund till att ha självständiga enheter som törs ta 
beslut, men att folk tvekar att ta det ansvaret. Utifrån teorin kan tolkas som att trots att skolan försöker 
utveckla förändrade normsystem i syfte att se till att behovet av samordning uppfylls så har folk svårt att 
ta till sig nytänkande som förändrar traditionsenliga normer. 

Förhandlingsteori
En överläggning enligt Hellspongs modell ”ställer krav på deltagarnas förmåga att finna, ordna, uttrycka 
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och kritiskt bedöma fakta, värden och idéer” (Hellspong, 2006). Teorin menar att med ett sådant 
förhållningssätt får skolan anpassa sig till en situation där ”de lärande långt mer än nu tar ett aktivt ansvar 
för sin arbetssituation” (Ibid). Ser man på citaten från rektorerna där lärare har lite knepigt att ta ett vuxet 
demokratiskt ansvar, eller inte törs ta beslut som går emot en traditionell ordning, kan det utifrån teorin 
tolkas som att lärare och ledning inte är vana vid att utöva en kritisk prövning av olika uppfattningar som 
kräver att deltagarna vänjer sig vid att utveckla sina synpunkter och ge skäl för dem, eller att ta ett aktivt 
ansvar för sin arbetssituation.

4.1.7 Individ- och kollektiv på elevnivå
A) Styrdokument ger dubbla budskap (Svar på obestämd fråga)
Rektor svarade på följdfrågor som rör skolans styrdokument och tar upp svårigheterna med att balansera 
inriktningen mellan å ena sida individen och å andra sidan kollektivet vilket rektorn menar ger dubbla 
budskap:

Rektor F: ”Alltså jag tycker inte att vi på skolan fokuserar mest på.. Jag jobbar faktiskt för att dom faktiskt ska 
se mer till gruppen, i stället för att ta så stor hänsyn till enskilda individer så att gruppen blir lidande. För jag 
tycker ändå att våran sak är att skapa möjligheter för gruppen egentligen, för kollektivet, att kunna nå sina 
mål och kunna utvecklas. Och så måste vi hjälpa allt vad vi kan dom som inte har det lika lätt. Men vi kan inte 
göra det på bekostnad av heller va. Det här är också../../
          /../Ja det är en jättesvår balansgång. Och det finns väldigt mycket mer vi skulle kunna göra, men inte för 
den elevpengen vi har. Och det står mycket om att vi ska individualisera. Det gör vi. Vi tar specialhänsyn. Vi 
skriver åtgärdsplaner. Vi förlänger kurser. Vi ger extrastöd till dom som behöver. Men inom idealperspektiv, 
att alla ska få göra på sitt sätt, det går ju inte..
          Styrdokumenten ger en mängd möjligheter men dom ger också väldigt mycket dubbla budskap. 
Dom säger gör så här, men gör inte så där, så att.. Det beror på var man läser. Man får vara väldigt noga 
med att plocka ut avsnittet man ska följa.. och gör där sitt selektiva val också är klart, va. Men sedan är 
det mycket annat som sätter stopp för det. Och i dagsläget så ska vi egentligen ständigt prestera mer med 
mindre medel. Man skär ner elevpengarna, framförallt i Stockholm. Alltså vi är så lyckliga om vi skulle 
kunna få riksprislistan. Men det får vi inte. Och då är det så, det är klart, det är en prislapp på varenda 
elev. Och kommer dom från en kommun så har dom tiotusen mer än den som sitter bredvid. Och man kan ju 
inte ge dom olika nivå på undervisningen heller.. bara för att vi får mer betalt för den ena.. Det är fel sorts 
individualisering att var och en får vad den har betalt för. Det går ju inte. Så att vi gör så gott vi kan med dom 
resurser som finns. Och då tycker jag att jag är ganska nöjd ändå med den individualisering som finns. Inte så 
att jag har uppnått mitt önsketänkande, min önskedröm. Men så gott det går med de medel vi har.”

Deliberativ samtalsteori
En komponent i Englunds teori är att ”det deliberativa samtalet vilar på den viktiga förutsättningen att 
skolan är ett offentligt rum där pluralismen har företräde” (Englund, 2005: 23). Men utifrån citatet 
upplever rektorn att det är en svår balansgång att se mer till gruppen, i stället för att ta så stor hänsyn till 
enskilda individer så att gruppen blir lidande. Men rektorn menar att man inte kan göra det på bekostnad 
av individen heller. Rektorn upplever att styrdokumenten ger dubbla budskap där rektorn tvingas till 
selektiva val, och där det bland annat står mycket om att skolan ska individualisera. Individualisering 
utförs i form av specialhänsyn, åtgärdsplaner, förlängda kurser och extrastöd. Vidare skärs elevpengen 
ner i Stockholm och varje elev har en prislapp där det kan skilja tiotusen kr beroende på vilken kommun 
eleven kommer ifrån. Utifrån teorin kan rektorns citat tolkas som att det är svårt att hitta arbetsformer 
som ser till kollektivet samtidigt som de ser till individen, och att kollektivet kan få stå tillbaka för 
individen.

Diskursteori
Habermas teori menar att ”När frågehorisonten förskjuts från första person singularis till första 
person pluralis, är det inte bara resonemangets form som ändras. Det rör sig nämligen inte bara om 
en övergång från det monologiska tänkandets invändiga karaktär till diskursens offentliga karaktär. 
Tvärtom förändras hela den problemställning som det pragmatiska, etiska och moraliska bruket av det 
praktiska förnuftet står inför” (Habermas, 1997: 33). Ser man på rektorns citat med att styrdokumenten 
menar att skolan ska individualisera i en större omfattning, verkar styrdokumenten ge influenser åt det 
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mer individualistiska hållet vilket kan utifrån teorin tolkas som att det kan medföra att problemställningar 
som det pragmatiska, etiska och det moraliska bruket av det praktiska förnuftet står inför kan komma i 
skymundan. 

Förhandlingsteori
Hellspongs teori betonar ”vikten av samarbete och en strävan efter gemensamma uppgörelser. På det 
sättet söker en förhandlingspedagogik göra rättvisa åt både de individuella och det gemensamma i våra 
ställningstaganden och vår kunskapsbildning” (Hellspong, 2006). Hellspongs förhandlingspedagogik 
uppmuntrar elevernas självständiga tänkande och att ”den inte vill att skolundervisningen ska innebära en 
standardisering och utslätning utan bevara allas individualitet” (Ibid). Ser man på rektorns citat med att 
styrdokumenten menar att skolan ska individualisera i en större omfattning, men i ett idealperspektiv att 
alla individer ska få göra på sitt sätt inte skulle fungera, kan tolkas som att rektorn har svårt att se några 
arbetslösningar som samtidigt gör rättvisa åt både det individuella och det gemensamma.

B) Implementering av elevinflytande (Svar på obestämd fråga)
Rektorer svarade på följdfrågor som rör formella arbetsformer angående elevinflytande. En rektor tar upp 
orsaker till att elever kan ha skiftande uppfattningar om elevinflytande och menar att det förekommer 
svårigheter med att få eleverna att aktivt gå in och aktivera sig i de formella former som skolan har för 
elevinflytande:

Rektor B: ”Problemet för att gå till det först, är att varje år så byter vi ut en tredjedel av dom som är i huset. 
Och det är ett jätteproblem när vi har lyckats etablera ett system så kommer trehundra nya ungar och tittar 
sig yrvaket omkring. Och vad det gäller då är att vi tar tag i dom. Direkt, och talar om att det här är dina 
möjligheter till inflytande. Och likadant med nyanställd personal. Där är vi lite bättre, för att där har vi 
hittat ett system som är mycket tydligare att informera nyanställda om vad det är för rutiner och regler som 
gäller. Det är lite knepigt det där, vi har inte hittat något bra sätt att introducera trehundra människor för en 
beslutsprocess. Nu har vi varit ute och lanserat det här, sent i vår och tidigt i höst, så har vi varit ute i varje 
klass, berättat om strukturen, berättat om elevens skyldigheter och rättigheter, och vilka möjligheter man har 
till reellt skolinflytande. Men det är ju enkelt. Sedan att ”walk the talk” är lite svårare, va/../
          /../På en del håll, fantastiskt intresserade. Och på andra håll med likgiltighet. Och det handlar tror jag 
mycket om vad man har för erfarenhet sedan tidigare. Dom ungar som kommer från skola – vi tar ju ungar 
från (xxx) skolor – det innebär att man känner ungefär två personer i huset när man börjar från sin egen 
skola. Men, dom som har med sig att man har blivit lyssnad på. Att man har sett resultat av det som man velat 
åstadkomma, dom har liksom med sig den här farten in. Men många har ju satsat allt krut på att vara duktiga i 
skolan, så redan där har man hängt av så att säga – jag har inte tid med elevinflytande alltså”

Rektor G: ”Dom som kommer direkt till mig, i övrig skolledning också, det är nog inte elevrådet. Det tror 
jag inte. För elevrådet har en träff med oss varje vecka. Så dom spar sitt till den tidpunkten. Om det var 
glesare skulle nog dom komma också. Dom kan komma om det är något specifikt som dom inte tycker rör 
elevrådsrollen utan där dom känner sig som elever i en klass till exempel, då kan dom komma.”

Deliberativ samtalsteori
Englunds teori förespråkar bland annat att ”Deliberativa samtal utan direkt lärarledning hjälper 
oss också att förstå en pågående utveckling där skolans övergripande funktion förskjuts från en 
plats för ’elevers mottagande och tillgodogörande av kunskap’ till att vara en plats för ’interaktiva 
subjekts ömsesidiga meningsskapande’” (Englund, 2005: 24). Men utifrån citatet från Rektor B verkar 
gemensamma ansträngningar för elevinflytande få stå tillbaka för individualitet eftersom de elever som 
satser på att vara duktiga i skolan inte verkar ha tid med elevinflytande. Citatet från Rektor G pekar på 
att elever särskiljer elevrådsrollen från elevrollen i klassen vilket kan tyda på att elevrådets funktion 
inte främst ser till individerna i klassen som helhet, eftersom elever från elevråd kan uppsöka rektor i 
individuella ärenden. Utifrån teorin kan det tolkas som att individen har företräde framför kollektivet.
        

Diskursteori
Habermas teori förklarar kollektiv viljebildning med ”en gemensam och reflexiv ansträngning att lösa 
problem med samordning av handlingar” (Habermas, 1997: 34). Utifrån citatet från Rektor B som 
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handlar om att elever kan prioritera individualitet framför gemensamma ansträngningar för elevinflytande 
kan det utifrån teorin tolkas som att kollektiv viljebildning får stå tillbaka för individen. 

Förhandlingsteori
Hellspongs teori menar att ”I en förhandling uppmuntras deltagarna att bilda sig en egen uppfattning 
– åtminstone är det legitimt att ha en egen mening. Det betyder att en förhandlingspedagogik 
uppmuntrar elevernas självständiga tänkande och att den inte vill att skolundervisningen ska innebära 
en standardisering och utslätning utan bevara allas individualitet. Samtidigt betonar den vikten av 
samarbete och en strävan efter gemensamma uppgörelser. På det sättet söker en förhandlingspedagogik 
göra rättvisa åt både de individuella och det gemensamma” (Hellspong, 2006). Ser man på citatet från 
Rektor B som bland annat handlar om att många elever inte har tid med elevinflytande då de satsar 
allt krut på att vara duktiga i skolan kan det utifrån teorin tyda på att rektorn har svårt att se några 
arbetsformer för elevinflytande som samtidigt gör rättvisa åt både de individuella och det gemensamma. 
Citatet från Rektor G som handlar om att elever särskiljer på elevrådsrollen och elevrollen i klassen kan 
tyda på att elevrådets funktion inte främst ser till individerna i klassen som helhet, eftersom elever från 
elevråd kan uppsöka rektor i individuella ärenden. Utifrån teorin kan det tolkas som att skolorna saknar 
arbetsformer där man samtidigt ser åt det individuella och det gemensamma. 

C) Individvälde (Svar på obestämd fråga)
Rektor svarade på följdfrågor som rör funktionen med formella former för elevinflytande, i det 
här fallet val till elevråd, och tar upp risken med en fokuserad individualisering som kan leda till 
ombudsmannavälde där exempelvis en klassrepresentant kan komma att endast företräda sig själv och inte 
sin klass:

Rektor B: ”Ja. Visst. Det finns en sådan risk. Och den är väldigt svår att komma åt när liksom det inte är så att 
säga demokratiskt vald när man kan allt om kandidaterna man röstar på, va. Vad vi har försökt att göra, det 
vore kanske lite valhänt att säga, när vi har pratat med klassen: se till att dom ni väljer inte representerar sig 
själv, utan era egna/allas åsikter. Se till att ni får en återkoppling. För annars riskerar vi hamna i, alltså det 
kallas för ombudsmannavälde. Så att säga dom här som visar sig vara ombud för sig själva bara. Och det kan 
vara en undergång för ett sådant här projekt, för då tror vi falskeligen att ah, här har vi elever som är idel öra, 
men egentligen företräder de ingen annan än sig själva. Och det tror jag är livsfarligt.”

Deliberativ samtalsteori
Englunds teori utgår bland annat från att deliberativa samtal utan direkt lärarledning kan vara 
en pågående utveckling ”där skolans övergripande funktion förskjuts från en plats för ’elevers 
mottagande och tillgodogörande av kunskap’ till att vara en plats för ’interaktiva subjekts ömsesidiga 
meningsskapande” (Englund, 2005: 24). Men citatet från Rektor B pekar på att det finns en risk att 
kandidater eleverna röstar på till elevråden kan komma att visa sig endast företräda sig själva vilket 
underminerar återkoppling till klassen. Citatet pekar även på att tillvägagångssättet man röstar på inte är 
demokratiskt i egentlig mening då eleverna kan allt om kandidaterna. Utifrån teorin kan det tolkas som 
att det finns risker för att skolan inte är en plats för interaktiva subjekts ömsesidiga meningsskapande.

Diskursteori
Habermas teori grundar sig bland annat på att ”sociala interaktioner, sammanflätade i rum och tid, 
är underlagda en dubbel kontingens” (Habermas, 1997: 35). Vidare menar teorin att varje social 
ordning måste stödja sig på ”mekanismer för samordning och handlingar” (Ibidem) och ”Kommer inte 
samordningen till stånd så uppstår anomiska handlingssekvenser som de berörda själva uppfattar som 
problematiska” (Ibidem). Citatet från Rektor B pekar på att det finns en risk att elevrepresentanter kan 
komma att endast företräda sig själva och inte klassen. Utifrån teorin kan det tolkas som att det finns en 
risk att sociala interaktioner inte stödjer sig på mekanismer för samordning av handlingar, och att det 
därför kan uppstå anomiska och problematiska handlingskonsekvenser.

Förhandlingsteori
Hellspong menar att förhandlingsteorin försöker ”göra rättvisa åt både de individuella och det 
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gemensamma i våra ställningstaganden och vår kunskapsbildning” (Hellspong, 2006). Men utifrån citatet 
från Rektor B finns det en risk att elevrepresentanter till elevråd kan komma att endast företräda sig själva 
och inte klassen. Utifrån teorin kan det tolkas som att skolan saknar tillförlitliga deliberativa arbetsformer 
där man samtidigt ser åt det individuella som det gemensamma.

4.2 Skillnader mellan rektorers svar på bestämda frågor
Här ställer jag skillnaderna i intervjusvaren på de bestämda frågorna mot de tre deliberativa teorierna och 
granskar dem kritiskt. Skillnader över arbetsstrukturer rektorer angivit utifrån svaren på intervjufrågorna 
finns i en schematisk uppställning (se Bilaga 1). Resultaten ger svar på uppsatsens frågeställning: a) Kan 
deliberativa demokratiformer skilja sig mellan skolor?

4.2.1 Skillnader – Makt på ledningsnivå
Frekventa och avvikande svar om demokratiska former (Svar på bestämd fråga)
Rektorerna svarade på frågan: Hur ser de demokratiska arbetsformerna ut i din skola på ledningsnivå? 
När det gäller demokratiska arbetsformer på ledningsnivå i skolorna har sex av de sju rektorerna 
samstämmiga svar. Dock skiljer sig ett av svaren markant. Nedan följer först ett avvikande svar och sedan 
två exempel på de mer frekventa svaren:

Rektor E: ” A-samverkan/../ lokal styrelse med elevmajoritet/../ det är som skolans styrelse”

Rektor A: ”samverkansavtalet/../ medarbetarsamtal/../ arbetsplatsträffar ATP/../ MBL../”

Rektor D: ”samverkansgrupp/../ ATP alltså arbetsplatsträffar/../ vi träffas ju informellt också/../ Och där tycker 
jag det sker mycket mer utanför det formella systemet”

Deliberativ samtalsteori
När det gäller det avvikande svaret från Rektor E som säger att skolan har lokal styrelse med 
elevmajoritet ser jag svårigheter med att tolka och modifiera Englunds teori till det eftersom teorin inte 
problematiserar elevers påverkan till makt på ledningsnivå. Och när det gäller de frekventa svaren som 
radar upp demokratiska arbetsformer på ledningsnivå som bland annat A-samverkan och MBL, så tolkar 
jag att dessa möten principiellt och generellt sett skulle kunna behandla frågor som ingår i Englunds 
teori som ”möjligheten att ifrågasätta läraren som auktoritet” (Englund, 2005: 21) och att ”auktoriteter/
traditionella uppfattningar får ifrågasättas” (Ibid: 35). Men konkret sett problematiserar inte Englunds 
teori demokratiska arbetsformer för elever på ledningsnivå. 

Diskursteori
Habermas teori menar att i grunden ”är det endast det politiska systemet som kan »handla»” (Habermas, 
1997: 90). Då citatet från Rektor E innebär en förekomst av lokal skolstyrelse med elevmajoritet, innebär 
det också att elever kan utöva makthandlingar på ledningsnivå.
          Däremot kan citatet från Rektor D enligt Habermas teori jämställas med ”Den makt som 
administrationen förfogar över förändrar sitt aggregattillstånd så länge den förblir återkopplad till 
en demokratisk åsikts- och viljebildning, som inte bara i efterhand kontrollerar utövandet av politisk 
makt utan på sätt och vis också programmerar det” (Ibidem) – eftersom rektorns citat kan tolkas som 
att det sker informell åsikts- och viljebildning utanför det formella systemet, då rektorn menar att det 
sker mer utanför det formella systemet när de träffas informellt. Därmed tolkar jag att också systemisk 
självstabilisering kan ange lagarna om den återkopplas till en åsikts- och viljebildning. Men trots detta är 
det enligt Habermas endast det politiska systemet som verkligen kan handla utifrån ett maktperspektiv. 

Förhandlingsteori
En grundidé i Hellspongs teori menar att skolarbetet bör ”vara demokratiskt. Det kräver att lärare och 
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elever förhandlar om dess former” (Hellspong, 2006). Då det enligt Rektor E förekommer en lokal 
styrelse där eleverna är i majoritet skulle det kunna förekomma förhandlingar på ledningsnivå där också 
elever kan utöva verkliga makthandlingar.
           När det gäller de mer frekventa svaren kan citatet från Rektor D tolkas som att det sker informell 
deliberation på ledningsnivå, vilket tyder på att det förekommer behov på ledningsnivå att informellt 
debattera utanför det formella systemet – eftersom det enligt citatet kan ske mycket mer i informella 
möten än i det formella systemet. Hellspongs teori menar att ”Skolsystemets tvingande makt är ju så stor”, 
(Ibid) och att ”Ofta är det svårt för eleverna att definiera sina behov.”(Ibid).  När det gäller demokratiska 
arbetsformer på ledningsnivå verkar ledningens behov bli tillgodosedda när de träffas informellt eftersom 
det enligt rektorns citat kan ske mycket mer i informella möten än i det formella systemet.  

4.2.2 Skillnader – Makt på elevnivå
A) Beslutsfattande på elevnivå (Svar på bestämd fråga)
Rektorerna svarade på frågan: Hur ser de demokratiska arbetsformerna ut i din skola på elevnivå? När 
det gäller beslutsfattande på elevnivå i skolorna skiljer sig rektorernas svar. Nedan följer relevanta utdrag 
av svar:

Rektor A: ”Beslut kan visst fattas i klassråden, i klassen/../Det kan ju gå till så att man, vi ska ha, vi köper nya 
möbler. Och då vill naturligtvis elevrådet ha hjälp med,”

Rektor B: ”skolkonferensen har lyfts upp och blivit ett mycket kraftfullare organ än vad det varit tidigare/../ 
det är det enda tillfället egentligen där rektor inte fattar beslut själv/../här fattas alltså principbeslut med lärare 
och elevrepresentanter”

Rektor C: ”skolkonferens. Men det är ju definitivt ingen beslutande organisation utan det är ju enbart en 
informationsgrupp och sedan så kan naturligtvis den gruppen komma med förslag. Men kan aldrig någon 
fråga besluta något.”

Rektor E: ” lokal styrelse med elevmajoritet/../ det liknar mycket A-samverkan fast det är eleverna som är i 
majoritet och har beslutanderätt då/../ det finns ju inte någon idé dom har framfört där som vi har nonchalerat. 
Sedan kanske man inte kan genomföra allting men det diskuteras och provas.”

Rektor F: ” Men sedan har du ju då den informella påverkan som kanske är ännu viktigare. Och det 
handlar ju om att man får vara med och planera kurs, delar av innehåll kanske men mest arbetsmetoder och 
kunskapsvärderingsformer då. Att dom också blir inbjudna till lärarlaget och får vara med och titta på hur 
man ska sprida skrivningar över läsår/../och ta sina frågor med kollegiet och elevrådet/../av annan art också.”

Deliberativ samtalsteori
Englunds teori kan till viss del stämma in på citaten från Rektor B och F, eftersom en central tanke i 
teorin är att ”auktoriteter/traditionella uppfattningar får ifrågasättas” (Englund, 2005: 35). Men när det 
gäller citatet från Rektor E som säger att den lokala styrelsen med elevmajoritet innebär att eleverna har 
beslutanderätt ser jag svårigheter med att tolka och modifiera teorin eftersom den inte problematiserar 
elevers beslutanderätt på ledningsnivå ur ett maktperspektiv.

Diskursteori
Habermas teori menar ”Uppenbarligen kompletterar ju systembildning och kollektiv viljebildning 
varandra; och inte heller den senare klarar sig utan institutionalisering” (Habermas, 1997: 35). Enligt 
Rektor B verkar det förekomma systembildning och kollektiv viljebildning som kompletterar varandra, 
där den kollektiva viljebildningen inte klarar sig utan institutionalisering i den skolan, eftersom 
skolkonferensen enligt rektorn har lyfts upp och blivit ett mycket kraftfullare organ än tidigare där det 
fattas principbeslut med lärare och elevrepresentanter. 
          Habermas teori menar att ”Sådana mekanismer är t.ex. institutionsbildning (Ghelen) eller 
systembildning (Luhmann); de verkar spontant och avlastar de berörda från reflexionsarbete. Dessa 
avlastningsteorier vilar på en pessimistisk antropologi och räknar med en hobbesk utgångssituation, som 

47

Christel Titti Tunebing.  D-uppsats: Skoldemokratins motsättningar ur deliberativa perspektiv - En studie baserad på intervjuer av sju rektorer för gymnasiet



kännetecknas av att den grundläggande beteendestabiliteten är varaktigt hotad, t.ex genom att behovet 
av samordning är dåligt uppfyllt.” (Habermas, 1997: 36).  Och ser man på citatet från Rektor C verkar 
uppfattningen om skolkonferensen i den skolan omgärdas av lagar som sätter gränser för systemisk 
självstabilisering eftersom gruppen på skolkonferensen endast kan komma med förslag, men aldrig 
besluta något. Jag tolkar det som att lagar i den skolan som sätter gränser för systemisk självstabilisering 
vidare kan medföra att berörda aktörer avlastas från reflexionsarbete och därmed innebära att 
beteendestabiliteten är hotad genom att behovet av samordning kanske inte blir uppfyllt. Detta tillstånd 
kan alltså av aktörerna upplevas som avsaknad av makt eftersom lagarna sätter gränser för systemisk 
självstabilisering då de får en tvingande effekt. 
          Ser man på citatet från Rektor F som tar upp informell påverkan på arbetsmetoder och 
kunskapsvärderingsformer i sin skola kan det enligt teorin tolkas som att det finns utrymme för 
aktörernas reflexiva förmåga till inbördes förståelse och kollektiv viljebildning. I förlängningen skulle 
det kunna ge upplevelser av delaktighet och att behovet av samordning är uppfyllt. Ur ett maktperspektiv 
menar Habermas att ”Den makt som administrationen förfogar över förändrar sitt aggregattillstånd 
så länge den förblir återkopplad till en demokratisk åsikts- och viljebildning, som inte bara i efterhand 
kontrollerar utövandet av politisk makt utan på sätt och vis också programmerar det. Men trots denna 
diskursiva rationalisering är det endast det politiska systemet som kan »handla».” (Ibid: 90).  Men man 
får inte glömma att makten som administrationen förfogar över bara förändras så länge den förblir 
återkopplad till en demokratisk åsikts- och viljebildning. Det är alltså bara det politiska systemet som 
kan handla i egentlig mening. Ett tydligare exempel på det är citatet från Rektor E eftersom skolan har 
institutionaliserad systembildning i form av en lokal styrelse med elevmajoritet som har beslutanderätt.

Förhandlingsteori
Utifrån citaten från Rektor A och C pekar Hellspongs teori på att skolelevers ”beslutanderätt är 
nästan alltid begränsad till frågor av underordnad betydelse och verkställigheten kan bero på andras 
godkännande” (Hellspong, 2006), eftersom exempelvis skolkonferensen inte fungerar som en beslutande 
organisation.
          Till skillnad från Rektor C har skolkonferensen hos Rektor B lyfts upp och blivit ett mycket 
kraftfullare organ vilket är det enda tillfället där rektor inte fattar beslut själv utan där principbeslut fattas 
med lärare och elevrepresentanter. Utifrån citatet från Rektor B kan Hellspongs teori och grundtanke 
stämma med teorin då den menar att skolarbetet bör ”vara demokratiskt. Det kräver att lärare och elever 
förhandlar om dess former” (Ibid), vilket även stämmer in på citatet från Rektor F som bland annat 
handlar om en informell påverkan där elever får vara med och planera delar av innehåll i kurser.

B) Förekomst av informell elevdemokrati (Svar på bestämd fråga)
Rektorerna svarade på frågan: Hur ser de demokratiska arbetsformerna ut i din skola på elevnivå? När 
det gäller uppsökande verksamhet från elevers sida (oftast inte elever som sitter i elevråd eller liknande) 
till rektor/ledning för att söka påverka i någon form är förekomsten av informell elevdemokrati olika 
frekvent enligt rektorernas svar. Nedan följer relevanta utdrag av svar:

Rektor A: ” Ja/../ Säg generellt en gång i månaden då.”

Rektor C: ”Alltså bitvis kan det hända flera gånger om dagen och bitvis så händer det kanske inte någonting på 
flera månader”

Rektor D: ” Ja.. ett elevbesök i veckan.”

RektorE: ” Ja det är nästan varje dag/../Varje vecka./../ Studievägledare finns, alltså rör sig. Jag rör mig. 
Syster rör sig. Kuratorn rör sig.. så att dom ska kunna ta dom här direkta kontakterna/../ Det finns ett enormt 
vuxensug/../ Man vill ha hjälp och stöd på olika sätt och man vill ofta påverka som sagt om stort och smått”

Rektor F: ”Alltså jag har ju säkert tio elever här om dagen oavsett vilken period det är för att jag är väldigt 
närvarande och jag sitter väldigt centralt.”

Rektor G: ”Du menar med direktinflytande. /../Ja. Det händer ett par gånger i veckan att elever kommer med 
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specifika undringar där dom egentligen skulle vilja få ett besked eller få någon förändring gjord. Visst.” 

Deliberativ samtalsteori
Centralt i Englunds teori är att elever har ”möjligheten att ifrågasätta läraren som auktoritet” (Englund, 
2005: 21). Men av citaten att döma tolkar jag att behovet av deliberativa samtal inte blir tillfredsställt i 
elevernas dagliga möten med sina lärare då eleverna ägnar sig åt uppsökande verksamhet till bland annat 
rektor för att söka påverka.

Diskursteori
Habermas teori menar att institutionsbildning eller systembildning kan verka spontant och avlasta de 
berörda från reflexionsarbete som kännetecknas av ”att den grundläggande beteendestabiliteten är 
varaktigt hotad, t.ex genom att behovet av samordning är dåligt uppfyllt” (Habermas, 1997: 36). Av 
rektorernas citat att döma kan det utifrån Habermas teori tolkas som att behovet av samordning och 
kollektiv viljebildning är dåligt uppfyllt eftersom de formella formerna som exempelvis lektioner, 
klassråd eller elevråd inte verkar uppfylla alla elevers behov av samordning. Citaten pekar på att elever 
har behov av självstabilisering och delaktighet eftersom eleverna ägnar sig åt att söka upp rektor i syfte att 
påverka. Men man kan fråga sig om elevernas uppsökande verksamhet verkligen leder till en systematisk 
självstabilisering som tilldelas makten och som kan ange vilka lagar som gäller på en kollektiv nivå?

Förhandlingsteori
Hellspongs teori menar att ”Skolsystemets tvingande makt är ju så stor” (Hellspong, 2006) och att 
”Skolelever har ett mycket begränsat mandat att träffa uppgörelser om sitt arbete i skolan. Deras 
beslutanderätt är nästan alltid begränsad till frågor av underordnad betydelse” (Ibid). Av rektorernas 
citat att döma verkar därför elever, mer eller mindre, söka påverka sin situation genom att gå till rektor 
och ledning.

C) Rektorers uppfattning om elevinflytande (Svar på bestämd fråga)
Rektorerna svarade på frågan: Vad anser ni om begreppet elevinflytande? Rektorerna svarade väldigt 
skiftande. De flesta svaren kan tolkas som att de speglar hur rektorerna uppfattar de förhållanden som 
råder i sina respektive skolor:

Rektor A: ”Om jag får ett sådant svar av elever rent generellt att de känner att de inte har inflytande i hur 
undervisningen ska bedrivas./../ är inte diskuterbart. Det är liksom lärarens grej va.”

Rektor B: ” att lärare och elever är på samma sida av skranket. Dom har samma mål. Man är överens om var 
man ska någonstans. Optimalt i sådana fall är om man också är överens om medel och metoder”

Rektor C: ”Alltså eleverna upplever inte att de har ett stort inflytande i skolan.”

Rektor D: ”om man vänder på det och frågar eleverna vad de är intresserade av, om man lyssnar på dom, det 
är ju väldigt mycket de det handlar om.. Och det gäller ju i stort sett allting.”

Rektor E: ”Verklig makt – inte skendemokrati. Utan att eleverna får en respektfull respons på sina idéer och 
dom märker att dom inte talar för döva öron, utan här har dom en idé/../”

Rektor F: ”Att påverka deras fysiska och psykiska miljö. Och att också kunna påverka sina studier. Att kunna 
påverka sina betyg. Och resultat/../ generellt fungerar det bra/../ det finns väl på olika nivåer ibland elever som 
inte får det inflytande som dom skulle vilja” 

Rektor G: ” jag är tämligen säker på att när jag fördjupar mig i det och sitter och pratar med lärare på 
utvecklingssamtal och kanske i gruppsamtal och sådana bitar så skulle jag väl säga att det varierar säkert 
väldigt mycket. Men överlag så märker jag när jag har diskussioner med arbetslag och sådant att elevernas 
synpunkter är centrala för dom när dom sitter och diskuterar”
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Deliberativ samtalsteori 
Av citatet från Rektor A att döma kan rektorns uppfattning stämma överens med Englunds teori som 
menar att den omständighet som ska värdera om samtal är av deliberativ art är ”upp till lärarens 
professionella bedömning i samverkan med de studerande (Englund, 2005: 25)”
- eftersom rektorn inte vill diskutera med elever huruvida om de känner att de inte har inflytande i hur 
undervisningen ska bedrivas, då rektorn uppfattar att det är lärarens grej. Englunds teori och Rektor A 
kan därmed tolkas som att de betraktar lärares deliberativa profession som autonom, d.v.s. professionen är 
odiskutabel ur ett maktperspektiv. 
          Och om skolsituationer förhåller sig som utifrån citatet från Rektor B kan Englunds teori stämma 
överens då en central idé är att ”auktoriteter/traditionella uppfattningar får ifrågasättas (Ibid: 35)”. Detta 
eftersom citatet från rektor B tar upp en optimal vision som säger att lärare och elever bör vara överens 
om medel och metoder, och verkar därmed överensstämma med vad Englunds teori ur ett maktperspektiv 
utgår ifrån, nämligen att behovet av samordning är uppfyllt.
          
Diskursteori
Habermas teori menar att institutionsbildning eller systembildning kan verka spontant och avlasta de 
berörda från reflexionsarbete som kännetecknas av ”att den grundläggande beteendestabiliteten är 
varaktigt hotad, t.ex genom att behovet av samordning är dåligt uppfyllt” (Habermas, 1997: 36) och 
att ”Den makt som administrationen förfogar över förändrar sitt aggregattillstånd så länge den förblir 
återkopplad till en demokratisk åsikts- och viljebildning, som inte bara i efterhand kontrollerar utövandet 
av politisk makt utan på sätt och vis också programmerar det. Men trots denna diskursiva rationalisering 
är det endast det politiska systemet som kan »handla».” (Ibid: 90). Utifrån Habermas teori kan citatet 
från Rektor C, men främst från Rektor A, tolkas som att elevernas försök till åsikts- och viljebildning 
inte återkopplas till den makt som administrationen förfogar över eftersom det inte verkar förändra 
rektorns tillstånd. Rektor A hänvisar till att det är lärarens grej att bedriva undervisningen vilket pekar 
på att ledningen och administrationen är bunden av lagar och förordningar som eleverna inte kan påverka 
– eftersom det enligt teorin är endast det politiska systemet som kan handla.
          Ser man däremot på citatet från Rektor E verkar eleverna kunna utöva makt och handla i ett 
politiskt system eftersom citatet från rektorn tar upp verklig makt och att eleverna får respektfylld 
respons.
         Och ser man på citaten från Rektor B, D, F och G kan Habermas teori stämma med att den 
systemiska självbildningen anger lagarna, men att ibland lagarna sätter gränser för systembildningen och 
kan ange imperativ och få tvingande effekter – eftersom elevinflytandet säkert varierar väldigt mycket 
enligt citatet från Rektor G - trots att elevernas tankar ändå verkar vara centrala för lärarna.    

Förhandlingsteori
Ser man på citatet från Rektor C verkar skolan inte uppfylla elevernas behov av inflytande eftersom 
eleverna inte upplever att de har ett stort inflytande. Det verkar stämma in på Hellspongs teori som pekar 
på att ”Ofta är det svårt för eleverna att definiera sina behov. De är inte konsumenter som kommer till 
skolan med specifika önskemål. I stället måste de förtroendefullt överlämna sig åt skolans vägledande 
auktoritet” (Hellspong, 2006) och att ”I skolan samlas eleverna genom ett yttre påbud. I grunden är 
deras samarbete inte fritt utan styrt av skolans arbetsordning. Och i klassrummet ger läraren ramarna 
för det som en överordnad beslutsfattare” (Ibid).
          Teorin menar att ”Skolelever har ett mycket begränsat mandat att träffa uppgörelser om sitt arbete 
i skolan. Deras beslutanderätt är nästan alltid begränsad till frågor av underordnad betydelse och 
verkställigheten kan bero på andras godkännande. Då blir det en skendemokrati” (Ibid), vilket till viss 
del kan stämma in på citatet från Rektor F eftersom det verkar finnas på olika nivåer ibland elever som 
inte får det inflytande som dom skulle vilja. Och på citatet från Rektor C, eftersom eleverna inte upplever 
att de har ett stort inflytande i skolan. Men ser man på citaten från Rektor B, D och G kan elever uppleva 
viss delaktighet eftersom citaten påskiner att elever kan bli lyssnade på – trots att verkställigheten kan 
bero på andras godkännande än eleverna själva.
          Av alla citat kan citatet från Rektor E, som tar upp verklig makt och att eleverna får respektfull 
respons, tolkas som att komma Hellspongs teori närmast eftersom teorin förespråkar att ”För det första 
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bör skolarbetet vara demokratiskt. Det kräver att lärare och elever förhandlar om dess former” (Ibid).

4.2.3 Skillnader - Pragmatik på elevnivå
Demokratiska arbetsformer på elevnivå (Svar på bestämd fråga)
Rektorerna svarade på frågorna: Förekommer det elevråd?; Förekommer det klassråd?; Hur ser de 
formella formerna ut? Enligt rektorerna har deras skolor formella demokratiska former som elevråd och 
klassråd. Av svaren framkommer det att en del skolor har vidareutvecklat de formella formerna till att 
också innefatta enhetsråd och skolkonferenser. I ett fall förekommer det en skola som har en lokal styrelse 
med elevmajoritet:
 

Rektor A: ”elevråd/../klassråden”

Rektor B: ”en elevkår/../ har haft lite svårt att hitta sin roll/../i samband med omorganisationen av skolan 
ner i arbetsenheter så har vi försökt att vitalisera två saker. I ena änden klassrådet och i andra ändan 
skolkonferensen/../Vi har försökt knyta ihop det här med klassråd och därifrån valda representanter från 
klasserna och valda representanter från lärarna i arbetsenheterna till det vi kallar för enhetsråd, därifrån ner 
till skolkonferensen”

Rektor C: ”klassråd/../ elevråd/../ skolkonferens”

Rektor D: ”ett formellt system då med skolkonferensen/../ klassråd/../ lagråd/../ elevrådet/../ skolråd”

Rektor E: ”lokal styrelse med elevmajoritet./../ klassråd/../ elevråd”

Rektor F: ” klassråd, elevråd, skolkonferens”

Rektor G: ” elevråd och klassråd/../ lagråd/../skolkonferenser/../”

Deliberativ samtalsteori
Citaten från Rektor B och F pekar på att de formella formerna håller på att vidareutvecklas i vissa skolor 
vilket kan tolkas som att stämma överens med Englunds modell som inrymmer en ”kollektiv strävan efter 
att finna gemensamma referensramar, men ger också utrymme för att analysera vad man inte är överens 
om och på vilka grunder man inte är det” (Englund, 2005: 21). Englunds modell förespråkar att ”det 
handlar bland annat om att lära sig lyssna på den andras argument” (Ibid: 23). De formella formerna i 
rektorernas svar skulle därför kunna fungera som forum för teorins pragmatiska strävan efter att finna 
gemensamma referensramar.

Diskursteori
Habermas teori menar att mekanismer som institutionsbildning eller systembildning kan verka 
spontant och avlasta de berörda från reflexionsarbete som kännetecknas av att den grundläggande 
beteendestabiliteten kan vara varaktigt hotad ”genom att behovet av samordning är dåligt uppfyllt” 
(Habermas, 1997: 36).
          En hel del av rektorernas svar pekar på att de formella formerna, som klassråd och elevråd, håller 
på att utökas till fler forum som enhetsråd, skolkonferenser och i ett fall lokal styrelse med elevmajoritet. 
Att en hel del skolor söker förnya de formella formerna kan med Habermas teori tolkas vara uttryck för 
att skapa fler forum för att försöka tillfredställa behovet av samordning.

Förhandlingsteori
Då rektorernas svar pekar på att en del skolor har vidareutvecklat de formella formerna kan Hellspongs 
teori stämma överens till en viss del. Skolan har plats för många elever men de som sitter i elevråd 
eller dylikt representerar oftast alltid andra elever. Teorin förespråkar dock att ”Till stor del handlar 
skolkunskapen om att kunna hantera symboler som redskap för att tala, skriva och tänka. Det betyder att 
eleverna måste få rika tillfällen att tala och inte bara lyssna” (Hellspong, 2006) och att ”Det är viktigt att 
många elever dras in i samtalet som aktiva förhandlare, inte varje gång kanske men tillräckligt ofta. De 
som är passiva bidrar mindre till uppgörelsen än andra. Och deras synpunkter får inte belysa problemet.” 
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(Ibid).
          Rektorernas svar kan tolkas som att en del skolor vill utöka elevernas tillfällen till aktiv 
deliberation och att det verkar finnas ett pragmatiskt behov för det. Men frågan är dock hur många av 
skolornas elever som får chansen till att utveckla sina kommunikativa kompetenser och hur många som 
lämnas utanför de forum som kan ge tillfällen till att utveckla deliberativ förmåga?

4.2.4 Skillnader – Individ- och kollektiv på elevnivå
A) Klassrådens funktion (Svar på bestämd fråga)
Rektorerna svarade på frågorna: Förekommer det klassråd?; Tycker ni att klassråden fungerar efter era 
intentioner? Av rektorernas svar att döma har klassråden i respektive skola dels olika formella former och 
dels olika funktioner:

Rektor A: ”Dels ska ju studiehandledaren prata om saker som berör eleverna och ta upp problem som dom 
känner att dom har. Det kan ju vara allt ifrån dagliga jobbet till någonting som komma skall eller om de har 
någon schism till någon. Det är mer ren information då.”

Rektor C: ”Sedan så införde jag på schemat klassråd för att det skulle då vara själva grunden för att kunna få 
ett fungerande elevråd/../ då visade sig att eleverna oftast inte kom till klassrådet”

Rektor D: ”Det är snarare så att man tar upp frågor som man skickar till det här lagrådet/../ Så att dom har 
inte så mycket sådant som dom kan bestämma i klassrådet, utan det handlar för dom här gymnasieeleverna 
väldigt mycket mer om det allmänna om hur dialogen med läraren sker i uppläggning av kurser och 
examination.”

Rektor E: ”Kan säkert vara blandat/../ Kvaliteten/../ för att lärare kanske inte vågar släppa ifrån sig/../ Läraren 
är så van att stå i den här ledande rollen/../ det blir ingen dialog. Då är det en ganska låg kvalitet”

Rektor F: ”Det varierar/../ Från att verkligen ta upp väsentliga frågor/../ En del klassråd fungerar alldeles 
utmärkt. Det har egentligen mycket med lärarna att göra/../ Man måste ju liksom lära dom elevdemokrati/../
lärare ibland som inte förstår vitsen ”

Rektor G:  ”klassrådens funktion är tycker jag definitivt två. Det är att fånga upp saker som berör klassen 
direkt/../ ett sätt för elevrådets, eller elevernas representanter i skolkonferensen att skaffa sig underlag för 
beslut. I större frågor”

Deliberativ samtalsteori
Englunds modell menar att ”Den fjärde komponenten för deliberativa samtal innebär således att 
auktoriteter och traditionella uppfattningar kan ifrågasättas. Denna komponent av det deliberativa 
samtalet vilar på den viktiga förutsättningen att skolan är ett offentligt rum där pluralismen har 
företräde” (Englund, 2005: 23). Utifrån citatet från Rektor C verkar den skolans elever, av någon orsak, 
inte prioritera kollektivformer eftersom de uteblev då rektorn införde klassråd på schemat, till skillnad 
från citatet från Rektor D där funktionen kan handla om hur dialogen med läraren sker i uppläggning av 
kurser och examination.
          Englunds modell kan vidare tolkas som att den förutsätter att lärare har deliberativ kompetens 
vilket skulle kunna implementeras bland elever så att berörda aktörer kan utföra deliberativa bedömningar 
eftersom teorin menar att ”Det är upp till lärarens professionella bedömning att i varje enskild situation 
tillsammans med de studerande överväga lämpligheten av att initiera, fortsätta och genomföra respektive 
avsluta ett deliberativt samtal” (Ibid: 25). Men enligt citaten från Rektor E och F kan lärare ha svårt för 
att driva deliberativa samtal eftersom funktionen i klassråden handlar bland annat om att läraren är så van 
att stå i den ledande rollen så att det inte blir någon dialog; eller att lärare ibland inte förstår vitsen med 
elevdemokrati. Därmed tolkar jag det som att klassrådens funktion kan visa prov på en låg deliberativ 
kvalitet. Detta kan även tolkas som att lärares deliberativa profession kan vara undermålig, vilket skulle 
kunna få konsekvenser som att lärare kan utföra tvivelaktig deliberativ bedömning tvärtemot teorins 
föreskrifter och modell.

Diskursteori
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Habermas teori menar att ”När frågehorisonten förskjuts från första person singularis till första person 
pluralis, är det inte bara resonemangets form som ändras. Det rör sig nämligen inte bara om en övergång 
från det monologiska tänkandets invändiga karaktär till diskursens offentliga karaktär. Tvärtom 
förändras hela den problemställning som det pragmatiska, etiska och moraliska bruket av det praktiska 
förnuftet står inför.” (Habermas, 1997: 33); ”Med kollektiv viljebildning menar jag en gemensam och 
reflexiv ansträngning att lösa problem med samordning av handlingar som inte kan avklaras på den 
enkla interaktionens nivå. Problem av detta slag uppträder i två typiska former. Antingen gäller det att 
lösa en konflikt som uppstått genom oförenliga individuella handlingsorienteringar, eller så gäller det 
att bestämma kollektiva mål och samfällt förverkliga dessa.” (Ibid: 34); och ”Aktörerna förväntar sig av 
varandra att var och en principiellt kan välja att göra si eller så. Därför måste varje social ordning med 
någorlunda stabila beteendemönster stödja sig på mekanismer för samordning och handlingar, i regel 
då påverkan [Einflu] och samförstånd [Verständigung]. Kommer inte samordningen till stånd så uppstår 
anomiska handlingssekvenser som de berörda själva uppfattar som problematiska. Problem av detta slag 
uppstår både när det handlar om motstridiga handlingsorienteringar och när kollektiva företag kräver en 
gemensam ansträngning” (Ibid: 35). 
          Citatet från Rektor C kan utifrån Habermas teori tolkas som att när frågehorisonten förskjuts från 
individ till kollektiv så kan det tänkas att eleverna antingen inte är kapabla eller beredda att förändra 
hela den nödvändiga problemställningen som det praktiska, etiska och moraliska bruket av det praktiska 
förnuftet står inför – eftersom det visade det sig att eleverna oftast inte kom när rektorn införde klassråd 
på schemat. Det kan vidare tyda på att mekanismerna för samordning av handlingar, i regel påverkan och 
samförstånd, inte kommit till stånd i skolan, vilket kan ge normlösa handlingskonsekvenser exempelvis 
när kollektiva företag kräver en gemensam ansträngning.
          Ser man på citaten från Rektor E som delvis handlar om att vissa lärare inte ger utrymme 
för dialog, och från Rektor F som bland annat handlar om att en del lärare inte förstår vitsen med 
elevdemokrati kan det stämma in på Habermas teori som menar att metoder för kollektiva mål ingalunda 
neutraliserar maktförhållanden som exempelvis kan döljas bakom normativa övertygelser. Detta tolkar 
jag som att lärare som bär på normativa övertygelser som går emot elevdemokrati därmed kan utnyttja 
sin maktposition gentemot eleverna, vilket kraftigt skulle kunna försvaga inte bara elevernas deliberativa 
utveckling, utan även lärares. 

Förhandlingsteori
Hellspongs teori förlitar sig inte på att lärare innehar profession för deliberativa arbetssätt då teorin menar 
att ”läraren genom sin ämnesbehärskning och undervisningsvana kan lämna avgörande bidrag till en 
kunskapsutvecklande samtalsprocess – om hon har en pedagogisk blick för möjligheterna.” (Hellspong, 
2006), vilket kan sägas stämma överens med citaten från Rektor E och F eftersom en del lärare är mer 
vana vid att stå i den ledande rollen och att vissa inte förstår vitsen med elevdemokrati. Enligt teorin kan 
alltså lärare lämna avgörande bidrag om läraren har en pedagogisk blick för möjligheterna. Detta tolkar 
jag som att lärare behöver utbildning i kunskapsutvecklande samtalsprocesser för att kunna utöva dem.
          Enligt citatet från Rektor A har klassråden i den skolan främst en informativ funktion, men 
utifrån Hellspongs modell räcker det inte för att klassrådens funktion ska ses som deliberativ. 
Hellspongs modell har fokus på individens roll i en kommunikativ process till att utvecklas och fungera 
i kollektivet, eftersom teorin menar att ”I en förhandling uppmuntras deltagarna att bilda sig en egen 
uppfattning – åtminstone är det legitimt att ha en egen mening. Det betyder att en förhandlingspedagogik 
uppmuntrar elevernas självständiga tänkande och att den inte vill att skolundervisningen ska innebära 
en standardisering och utslätning utan bevara allas individualitet. Samtidigt betonar den vikten av 
samarbete och en strävan efter gemensamma uppgörelser. På det sättet söker en förhandlingspedagogik 
göra rättvisa åt både de individuella och det gemensamma i våra ställningstaganden och vår 
kunskapsbildning” (Ibid). 
          Enligt Rektor A har klassråden en informativ roll men enligt Hellspongs teori skulle information 
med inslag av överläggning få en annan funktion eftersom teorin menar att förhandlingskunskap kan ge 
”information en annan roll – från något statiskt övergår den till något dynamiskt, från något som bara 
kan bejakas eller förnekas till något som får prövas efter sin relevans för ett problem.” (Ibid). Därför kan 
klassråd som endast har en informativ funktion tolkas vara bristfälliga enligt teorin.
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          Hellspongs teori menar vidare att ”Det är viktigt att många elever dras in i samtalet som 
aktiva förhandlare, inte varje gång kanske men tillräckligt ofta. De som är passiva bidrar mindre till 
uppgörelsen än andra. Och deras synpunkter får inte belysa problemet. Därför gäller det att skapa 
en öppen och tillåtande atmosfär som uppmuntrar även blyga deltagare att ta till orda.” (Ibid). Ur ett 
kollektivperspektiv pekar de flesta av rektorernas citat på att många av eleverna inte får utrymme att 
aktivt praktisera deliberativa arbetsformer eftersom klassrådens funktion verkar enligt citatet från Rektor 
D vara att eleverna inte har så mycket de kan bestämma i klassrådet för att man tar upp frågor som man 
skickar vidare till lagrådet, enligt citatet från Rektor E att en del lärare inte ger utrymme för någon dialog, 
enligt citatet från Rektor C att eleverna inte verkar prioritera klassråd och enligt citatet från Rektor F att 
en del lärare inte förstår vitsen med elevdemokrati.
          Ur ett individperspektiv kan däremot klassrådens funktion utveckla individuella deliberativa 
kompetenser för ett fåtal individer av skolans mångfald, eftersom elevernas representanter kan skaffa 
sig underlag för beslut i större frågor. Men utifrån de flesta av rektorernas citat kan dock underlagen för 
besluten tolkas som att inte grunda sig på kunskapsutvecklande samtalsprocesser under klassråden - utan 
på en bristande dialog för kollektivet.
          

B) Elevrådens funktion (Svar på bestämd fråga)
Rektorerna svarade på frågorna: Förekommer det elevråd?; Tycker ni att elevråden fungerar efter era 
intentioner? Av rektorernas svar att döma har elevråden i respektive skola olika funktioner:

Rektor A: ”att eleverna som har varit på elevråd ska kunna komma tillbaka till klassen och tala om att nu är 
det här på gång”

Rektor C: ”Alltså det här är ju ett sorgebarn, tycker jag/../ det finns inget stort intresse för elevråd.”/../ ” alltså 
i slutet på förra läsåret, och då hade vi en ordförande som aldrig kallade till elevrådsmöten. Sedan var det 
några ettor som tog över. Men när dom väl hade tagit över och blivit formellt ordförande och vice ordförande 
och så där, då dog det också från deras sida”

Rektor D:  ” Det är väl lite svårt det här med representativiteten/../ Förankringen ut är väl tveksam även fast 
man har lagråd/../svårt att få hela maskineriet att snurra då..”

Rektor E: ” det har varit tveksamt här i början. Liksom lite trevande men det börjar rulla, Det finns en ovana, 
från ax till limpa/../ Upp med jättebra idéer, men hur gör man när man ska nå i mål/../ Och att träna dom ur 
den här passiva rollen”

Rektor F: ” vi har jobbat mycket för att få igång ett väl fungerande elevråd, och det tycker jag nog att vi har. 
Men vi har fört många diskussioner då där vi haft lite olika åsikter. Dom tycker att elevrådet ska bestå utav 
dom elever som har lust att vara med i elevrådet/../ Och jag säger blankt nej. Och jag säger: ni får gärna ta in 
i elevrådet alla som har lust, men jag vill ha representanter från samtliga klasser/../ Samtidigt som jag förstår 
dom också. Det fungerar inte om folk blir tvångsförflyttade dit heller”

Rektor G: ” Men alltså att man har infört lagråden är väl att man tycker att det system man hade tidigare då 
skolledningen hade, i och för sig väldigt trevliga rundabord-samtal med årskurserna eller klasserna/../men 
där det aldrig fanns någon direkt diskussions.. någon organiserad sådan.. mellan lärare och elever. Och så 
hade man då ett elevråd som bemannade skolkonferensen. Man tyckte ju att det systemet inte gav eleverna det 
inflytande, och inte heller lyfte fram dess ansvar för att ta det inflytande som man faktiskt får på ett sådant sätt 
att det blev så. Då inför man det här i stället”

Deliberativ samtalsteori
Englunds teori förespråkar att ”Deliberativa samtal utan direkt lärarledning hjälper oss också att 
förstå en pågående utveckling där skolans övergripande funktion förskjuts från en plats för ’elevers 
mottagande och tillgodogörande av kunskap’ till att vara en plats för ’interaktiva subjekts ömsesidiga 
meningsskapande’” (Englund, 2005: 24). Elevråd kan vara sådana mötesplatser för interaktiva subjekts 
ömsesidiga meningsskapande eftersom de utförs utan direkt lärarledning. Men av citaten att döma från 
Rektor C, D, E, F och G dras elevråden med deliberativa brister ur ett individ- och kollektivperspektiv 
eftersom exempelvis ordföranden kan underlåta att kalla till möten, det kan vara svårt med 
representativiteten, svårt att träna eleverna ur den passiva rollen och svårigheter med att hitta system som 
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ger eleverna inflytande samt lyfter fram deras ansvar. Detta kan tolkas som att många elever i skolan inte 
får det utrymme och den träning som krävs för att utveckla deliberativa förmågor i en kollektiv anda. 

Diskursteori
Ser man på citatet från Rektor C där elevernas aktiva roll dog ut så fort de tillskansat sig individuella 
formella poster i elevrådet kan det utifrån Habermas teori förklaras med att ”När frågehorisonten 
förskjuts från första person singularis till första person pluralis, är det inte bara resonemangets form 
som ändras. Det rör sig nämligen inte bara om en övergång från det monologiska tänkandets invändiga 
karaktär till diskursens offentliga karaktär. Tvärtom förändras hela den problemställning som det 
pragmatiska, etiska och moraliska bruket av det praktiska förnuftet står inför (Habermas, 1997: 35)”. Då 
elevernas aktiva roll dog ut så fort de tillskansat sig individuella formella poster kan det tolkas utifrån 
teorin att eleverna inte verkar ha deliberativ beredskap för den förändrade problemställningen som deras 
praktiska förnuft står inför.
          Habermas teori utgår ju främst från ett övergripande maktperspektiv och ser man på citatet från 
Rektor G har skolan förnyade system i syfte att ge eleverna elevinflytande eftersom man inför lagråd för 
att få organiserade diskussioner mellan lärare och elever och för att lyfta fram elevernas ansvar. Detta 
kan utifrån Habermas teori tolkas som att skolan försöker forma den kollektiva viljebildningen till att 
exempelvis bestämma kollektiva mål för att samfällt förverkliga dessa, exempelvis att lösa interpersonella 
konflikter och att fullfölja kollektiva mål och program då teorin menar att om inte samordning kommer 
till stånd ”så uppstår anomiska handlingssekvenser som de berörda själva uppfattar som problematiska. 
Problem av detta slag uppstår både när det handlar om motstridiga handlingsorienteringar och när 
kollektiva företag kräver en gemensam ansträngning (Ibidem)”. Men ser man på citatet från Rektor D 
som handlar om att förankringen ut kan vara tveksam trots att man infört nya system, och att det kan vara 
svårt med representativiteten kan det utifrån teorin tolkas som att det saknas mekanismer för samordning 
av handlingar. Citatet från Rektor D kan därför tolkas som att samordningen inte har uppkommit 
fullt ut p.g.a. bristande påverkan och samförstånd, och att det har uppstått anomiska (normlösa) 
handlingskonsekvenser eftersom rektorn menar att det kan vara svårt att få hela maskineriet att snurra. 
          Ser man på citatet från Rektor F som genom diskussioner jobbat mycket i skolan för att nå fram 
till att få ett i rektorns tycke väl fungerande elevråd har det anteciperats av olika individuella åsikter. 
Utifrån Habermas teori kan det jämställas med att söka lösa en konflikt som uppstått genom oförenliga 
handlingsorienteringar eftersom eleverna tycker att elevrådet ska bestå utav de elever som har lust att 
vara med - medan rektorn säger blankt nej och säger att det måste finnas representanter från varje klass. 
Eftersom detta främst har handlat om motstridiga handlingsorienteringar som grundat sig på individuell 
offentlig argumentation kan man fråga sig hur eleverna är rustade för en kollektiv ansträngning i 
elevrådet eftersom teorin förespråkar att varje social ordning med någorlunda stabila beteendemönster 
måste stödja sig på mekanismer för samordning av handlingar. Detta tolkar jag som att samordningen 
även här inte har kommit till stånd och att det har uppstått normlösa handlingskonsekvenser.

Förhandlingsteori
Ser man på citatet från Rektor C där elevernas aktiva roll dog ut så fort de tillskansat sig individuella 
formella poster i elevrådet kan man utifrån Hellspongs teori tolka det som elevernas skolundervisning 
uppmuntrat till individualitet - men där det brustit för vikten av samarbete och en strävan efter 
gemensamma uppgörelser. Det kan tolkas som att eleverna antingen inte har deliberativ förmåga, eller 
viljan att delta i en kommunikativ process som går från individens roll till en kollektiv roll, då Hellspongs 
menar att teorin samtidigt betonar ”vikten av samarbete och en strävan efter gemensamma uppgörelser. 
På det sättet söker en förhandlingspedagogik göra rättvisa åt både de individuella och det gemensamma i 
våra ställningstaganden och vår kunskapsbildning” (Hellspong, 2006).
          Ser man på citatet från Rektor E som ser svårigheter att träna eleverna ur den passiva rollen är 
Hellspongs modell däremot utformad för en aktiv träning eftersom förhandlingsteorin förespråkar att 
”Det är viktigt att många elever dras in i samtalet som aktiva förhandlare, inte varje gång kanske men 
tillräckligt ofta. De som är passiva bidrar mindre till uppgörelsen än andra. Och deras synpunkter får 
inte belysa problemet.” (Ibid). Modellens kärna förespråkar därmed aktiv träning för alla elever vilket 
dock elevrådet är ett alldeles för litet forum - eftersom det oftast innehåller endast fåtal representanter för 
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den resterande mångfalden av elever i skolan.            

4.3 Likheter mellan rektorers svar på bestämda frågor
Här ställer jag relevanta likheter i intervjusvaren från de bestämda frågor och synar dem kritiskt 
mot de tre deliberativa teorierna. Likheter över arbetsstrukturer rektorer angivit utifrån svaren på 
intervjufrågorna finns i en schematisk uppställning (se Bilaga 2). Resultaten ger svar på uppsatsens 
frågeställning: b) Kan deliberativa demokratiformer likna varandra?

4.3.1 Likheter - Makt på ledningsnivå
A) Ensamt beslutsfattande av rektor (Svar på bestämd fråga)
Rektorerna svarade på frågan: Är ni som rektor ensam beslutsfattare till demokratiska arbetsformer? 
Av svaren framkommer det att det förekommer ensamt beslutsfattande av rektor. Detta gäller samtliga 
rektorer. Här följer några utdrag av svaren: 

Rektor A: ” Man kommer till en punkt faktiskt, där man måste fatta vissa beslut”

Rektor C: ”och då var lärarna grupperade och hade olika åsikter i en fråga/../Och då var det bara för mig att 
fatta ett beslut”

Rektor E: ” när det är någonting som det är väldigt bråttom med så kanske jag tar ett beslut”

Rektor G: ” Jag är ensam beslutsfattare i många frågor”

Deliberativ samtalsteori
Englunds teori tar inte explicit upp det möjliga ifrågasättandet av skolans ledning. 

Diskursteori
Habermas teori utgår från maktförhållanden. Habermas menar att ”Den makt som administrationen 
förfogar över förändrar sitt aggregattillstånd så länge den förblir återkopplad till en demokratisk åsikts- 
och viljebildning, som inte bara i efterhand kontrollerar utövandet av politisk makt utan på sätt och vis 
också programmerar det. Men trots denna diskursiva rationalisering är det endast det politiska systemet 
som kan »handla» (Habermas, 1997: 90)”. Ovanstående citat av rektorerna tolkar jag som tydliga tecken 
på att det endast är det politiska systemet som kan handla i egentlig mening eftersom rektorerna är 
ensamma om att fatta beslut utan att behöva demokratiskt återkoppla sina handlingar till andra personers 
åsikts-eller viljebildning. Det är alltså i grunden normativa regler och lagar som styr.

Förhandlingsteori
Hellspongs teori tar upp maktaspekter och menar att ”Skolsystemets tvingande makt är ju så stor 
(Hellspong, 2006)”. Då rektorer har makt att ensamma ta beslut tolkar jag att besluten principiellt kan 
komma att innebära en tvingande effekt på andra aktörer inom skolan om de är av annan åsikt. Detta 
tydliggörs i fallet med rektorn som tog beslut när lärare är grupperade och har olika åsikter (Rektor C).

B) Beslutsfattande med lärare (Svar på bestämd fråga)
Rektorerna svarade på frågan: Tas beslut gemensamt med lärare? Av svaren framgår det att rektorer 
ibland fattar beslut tillsammans med lärarna. Detta gäller samtliga rektorer. Här följer några utdrag av 
svaren:

Rektor B: ”Men rektor är en idiot om man inte fattar beslut efter att ha lyssnat på de synpunkter som finns”

RektorC: ”om lärarna tycker att man ska göra någonting som är bra/../, så har jag ju väldigt svårt att se att jag 
skulle driva någon annan tes”
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Rektor D: ”Så därför bör man prata väldigt mycket informellt runt det här/../måste vi diskutera varför har vi 
olika åsikter om just det här”

RektorE: ”Vi försöker verkligen se till att har vi nu inte missat någonting utan vi tar upp allting i A-samverkan 
då.”

Deliberativ samtalsteori
Ser man på ovanstående citat av Rektor B och C kan man tolka dem vad Englunds teori tar upp: 
”Meningsskapande deliberativa samtal mellan ’ jämlikar’ kan ses som ett av de kanske allra viktigaste 
målen för skolans verksamhet/../ (Englund, 2005: 24)”. Av rektorernas citat att döma verkar rektorernas 
beslutsfattande tillsammans med lärarna vara av jämlik karaktär eftersom man lyssnar på de synpunkter 
som finns, vill prata mycket informellt, tar upp allt i A-samverkan, och inte vill driva någon annan tes.

Diskursteori
Habermas teori menar att ”Uppenbarligen kompletterar ju systembildning och kollektiv viljebildning 
varandra; och inte heller den senare klarar sig utan institutionalisering. Frågan är bara vem som så att 
säga får sista ordet: om den systemiska självstabiliseringen anger lagarna för en förståelsepraxis, eller 
om den senare sätter gränser för systembildningen och kan ange imperativ (Habermas, 1997: 36)”. Citatet 
av Rektor D pekar på Habermas beskrivning av aktörers reflexiva förmåga till inbördes förståelse och 
kollektiv viljebildning eftersom rektorn menar att man bör prata väldigt mycket informellt, vilket jag tyder 
som att rektorn lyssnar på sina kolleger. Detta tolkar jag som att den systematiska självstabiliseringen kan 
tilldelas makten och ange vilka lagar som gäller.

Förhandlingsteori
Hellspongs teori menar att ”I skolan samlas eleverna genom ett yttre påbud. I grunden är deras 
samarbete inte fritt utan styrt av skolans arbetsordning (Hellspong, 2006)”. Citatet från Rektor E kan 
tolkas efter Hellspongs teori som tar upp aspekten att skolans arbetsordning är styrd eftersom rektorns 
citat tyder på att allting tas upp i A-samverkan. (Tolkningen baseras också på att lärare kan ha svårt för 
att släppa taget om att styra arbetsordningen till förmån för elevinflytande (se 4.1.1 Makt på elevnivå, A) 
elevers rättigheter och skyldigheter (Svar på obestämd fråga): Förhandlingsteori).

4.3.2 Likheter - Pedagogik på elevnivå
Skilda demokratiska arbetsformer (Svar på bestämd fråga)
Rektorerna svarade på frågan: Upplever ni att det kan förekomma skillnader mellan hur ledning/lärare 
anser hur demokratiska arbetsformer kan bedrivas? Samtliga rektorer upplever att det kan förekomma 
stora skillnader på hur lärare uppfattar hur demokratiska arbetsformer bör bedrivas i klassrummet:

Rektor A: ”Definitivt”
Rektor B: ” Mellan lärare och lärare? Ja definitivt gör de det”
Rektor C: ”Ja definitivt”
Rektor D: ”Absolut. Jättestora skillnader”
Rektor E: ”Absolut /../ Ja. Jag tror det är en enorm skillnad.”
Rektor F:  ”Ja./../jag tycker vi har jobbat rätt mycket med det. Att skillnaderna blir allt mindre.”

           Rektor G:  ”Ja, visst.”

Deliberativ samtalsteori
Englunds teori menar att ”Det är upp till lärarens professionella bedömning att i varje enskild situation 
tillsammans med de studerande överväga lämpligheten av att initiera, fortsätta och genomföra respektive 
avsluta ett deliberativt samtal”(Englund, 2005: 25. Från rektorernas citat att döma kan det vara stor 
skillnad från lärare till lärare hur man uppfattar att demokratiska arbetsformer bör bedrivas – vilket kan 
tolkas som att i verkligheten kan lärares professionella förmåga till deliberativa arbetsformer variera i 
väldigt hög grad eftersom det enligt rektorer kan förekomma jättestora (Rektor D) och enorma skillnader 
(Rektor E) mellan lärares uppfattningar. (Min tolkning grundar sig också på att vuxna behöver träning 
och att eleverna behöver vuxenstöttning. Se 4.1.2 Pedagogik på elevnivå A) Motstridiga demokratiformer 

57

Christel Titti Tunebing.  D-uppsats: Skoldemokratins motsättningar ur deliberativa perspektiv - En studie baserad på intervjuer av sju rektorer för gymnasiet



(Svar på obestämd fråga): Deliberativ samtalsteori).

Diskursteori
Habermas teori går inte in på konkreta och specifika pedagogiska förhållanden. Men på ett generellt plan 
rör diskursteorin bland annat ”en demokratiprincip, som hänför sig till handlingsformer i rättsform, vilka 
gör anspråk för att vara giltiga för en i tid och rum avgränsad rättsgemenskap (Habermas, 1997: 9)”. 
Av rektorernas citat att döma tolkar jag att man kan förutsätta att elever utifrån en demokratiprincip kan 
utsättas för väldigt olika handlingsformer i rättsform som gör anspråk för att vara giltiga för en tid och 
rum avgränsad rättsgemenskap – dels i en och samma skola, och dels skolor emellan, eftersom att alla 
rektorer är överens om att det kan förekomma stora skillnader på hur lärare uppfattar hur demokratiska 
arbetsformer bör bedrivas.

Förhandlingsteori
Hellspongs teori tar upp lärares förmåga att lämna bidrag till en kunskapsutvecklande process – d.v.s. ”om 
hon har en pedagogisk blick för möjligheterna” (Hellspong, 2006). Teorin pekar på att ”För det första 
bör skolarbetet vara demokratiskt. Det kräver att lärare och elever förhandlar om dess former (Ibid)”. 
Av rektorernas citat att döma tolkar jag det som att demokratisk deliberation skulle kunna innebära stor 
variation i kvalitet såväl som kvantitet eftersom lärarna inte verkar vara särskilt samstämmiga i arbetet 
med demokratiska arbetsformer i klassrummet då det enligt rektorerna kan förekomma enorma och 
jättestora skillnader mellan lärares uppfattningar. (Min tolkning grundar sig också på att eleverna kan 
uppsöka rektor informellt för att eleverna upplever brist på information hur de ligger till; att de inte blir 
lyssnade på; och att de i enkäter säger att lärare inte är så bra på elevinverkan. Se 4.1.1 Makt på elevnivå, 
Elevers rättigheter och skyldigheter (Svar på obestämd fråga): Förhandlingsteori.)

4.3.3 Likheter – Individ- och kollektiv på lednings- och elevnivå
Överensstämmande demokratidefinition (Svar på bestämd fråga)
Rektorerna svarade på frågan: Vad är demokrati för dig? Samtliga rektorer har en generell 
överensstämmande definition av demokrati. Då begreppet demokrati är ett stort generellt begrepp som 
kan innesluta fler nivåer, kan svaren också tolkas innesluta såväl ledning, lärare som elever. 

Rektor A: ”Det är medbestämmande. Att alla har en röst.”
Rektor B: ”alla äger rätten att yttra sig i en fråga/../alla har inflytande.
Rektor C: ”att jag har möjligheter att vara med och påverka.”
Rektor D: ”allmänt röstande/../ alla får föra fram sin åsikt”
Rektor E: ”Alla människors lika värde/../ rätt att yttra sig och göra sin röst hörd”
Rektor F: ”att få möjligheten att påverka/.. / Få göra sin röst hörd”

           Rektor G: ”att alla känner sig delaktiga och har möjlighet att påverka/../. Medansvar”

Deliberativ samtalsteori, diskursteori och förhandlingsteori
På ett generellt plan kan citaten överensstämma med alla tre teorier: med Englunds teori där ”Deliberativ 
kommunikation innehåller en kollektiv strävan efter att finna gemensamma referensramar, men ger 
också utrymme för att analysera vad man inte är överens om och på vilka grunder man inte är det” 
(Englund, 2005: 21), och att ”det deliberativa samtalet vilar på den viktiga förutsättningen att skolan 
är ett offentligt rum där pluralismen har företräde”; med Habermas teori som utgår från ”grundtanken 
i teorin om kommunikativ rationalitet, nämligen att predikatet ’giltig’ är knutet till det idealiserande 
antagandet om ett möjligt argumentativt  (eller diskursivt) uppnått samförstånd” (Habermas, 1997: 8); 
och med Hellspongs teori som menar ”Genom att samverka i en förhandling, där olikheter respekteras 
men där man samtidigt söker sammanjämka de olika bidragen till en helhet, så kan deltagarna ta vara 
på olikheten, de olika förmågorna, som en gemensam resurs”. Poängen är att dels att den generella frågan 
genererar generella svar vilka kan tolkas utifrån teorierna som att både rektorerna och teorierna kan 
mötas under generella, gemensamma demokratiska värden. Och dels är det intressanta med frågan hur 
svaren, vilka pekar på ett samstämt demokratibegrepp, senare kan ställas mot mer konkreta frågesvar och 
slutsatser.
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4.4 Svar på uppsatsens frågeställning - Deliberativa förutsättningar
Här redovisar jag sammanfattande resultat utifrån uppsatsens frågeställning: c) Vilka förutsättningar har 
deliberativa demokratiformer inom gymnasieskolan? Resultaten är redovisade utifrån sex topikområden, 
d.v.s. de kategorier genom vilka de deliberativa teorierna belyser olika perspektiv som: maktperspektiv; 
pedagogiskt perspektiv; konflikt- och problemperspektiv; etikperspektiv; pragmatiskt perspektiv; och 
individ- och kollektivperspektiv. 

4.4.1 Maktperspektiv 
Deliberativ samtalsteori (Englund, 2005) 
Den deliberativa samtalsteorin är inte särskilt användbar för att analysera maktperspektiv på ledningsnivå 
eller för att analysera elevers demokratiska arbetsformer på ledningsnivå eftersom teorin främst tar upp 
maktaspekter mellan lärare och elever. Utifrån de bestämda frågesvaren, som har en jämförande funktion, 
framkommer det dock att det förekommer deliberativa jämlika samtal mellan rektor och lärare. Vissa 
skolor har utformat nya formella former som kan möjliggöra ifrågasättandet av läraren som auktoritet. 
Men informell uppsökande verksamhet från elever till rektor kan tyda på att elevers behov av deliberativa 
samtal inte blir tillfredsställt av lärare. Utifrån teorin är det upp till lärarens profession att bedöma om 
samtal är av deliberativ art eller inte och det kan sägas överensstämma med en del svar som tyder på 
att man betraktar läraren som autonom, d.v.s. att lärares profession är odiskutabel och att därför elevers 
behov av deliberativa samtal är uppfyllda.
          Utifrån de obestämda frågesvaren framkommer det dock att i flera fall upplever elever att lärare 
brister i dialog, att eleverna inte blir lyssnade på och att lärare inte är så bra på elevinverkan vilket utifrån 
teorin kan tyda på att eleverna inte får utrymme till deliberativa samtal. Det förekommer att elever söker 
upp rektor för att klaga på lärare vilket utifrån teorin kan tyda på att det inte finns tillräckligt utrymme 
för att skapa en gemensam grund för kommunikation mellan lärare och elever. 
          Ur ett maktperspektiv ser rektor och lärare varandra som jämlikar men däremot har inte deras syn 
på eleverna en jämlik karaktär eftersom resultaten utifrån teorin tyder på att lärares profession ses som 
autonom men att elever inte ges tillräckligt utrymme för att utvecklas genom deliberativa samtal. Ur ett 
maktperspektiv kan det därmed tyda på att den deliberativa samtalsteorin har en del beröringspunkter 
med empirin eftersom teorin kan tolkas som att lärare redan innehar deliberativ profession då det är 
upp till deras profession tillsammans med studerande att bedöma om samtal är av deliberativ art, vilket 
kan tolkas som att teorin ser lärare som autonoma eftersom teorin inte problematiserar det motsatta. 
Dock är förutsättningarna ur ett maktperspektiv små för teorins deliberativa ansatser på elevnivå, 
eftersom traditionell ordning inte ifrågasättas i praktisk bemärkelse i någon större utsträckning då elever 
kan uppleva att lärare brister i dialog, att eleverna inte blir lyssnade på och att lärare inte är så bra på 
elevinverkan.

Diskursteori (Habermas 1997) 
Ur ett maktperspektiv tyder resultaten från bestämda frågesvar på att det endast är det politiska systemet 
som kan handla i egentlig mening eftersom alla rektorer tar ensamt fattade beslut. Men det förekommer 
dock att det ges utrymme för aktörernas reflexiva förmåga på ledningsnivå till inbördes förståelse och 
kollektiv viljebildning vilket kan generera en systemisk självstabilisering som kan tilldelas makten 
eftersom alla rektorer ibland tar beslut tillsammans med lärare. Ibland sker det dock mycket mer informell 
åsikts- och viljebildning utanför det formella systemet på ledningsnivå.
          I ett sällsynt fall förekommer det även att elever kan utöva makthandlingar på ledningsnivå vilket 
har en gemensam nämnare med teorin då det endast är det politiska systemet som kan handla i egentlig 
mening.
          I en del skolor förekommer det systembildning och kollektiv viljebildning som kompletterar 
varandra i form av att man lyfter fram skolkonferensen som ett mycket mer kraftfullt organ än tidigare 
vilket tyder på att den kollektiva viljebildningen inte klarar sig utan institutionalisering. Till skillnad mot 
en skola som motstridigt nog ser skolkonferensen endast som en informationsgrupp vilket tyder på att den 
skolan omgärdas av lagar som sätter gränser för systemisk självstabilisering.
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          Resultaten pekar vidare på att elevers behov av samordning och kollektiv viljebildning är dåligt 
uppfyllt av de formella formerna som exempelvis klassråd och elevråd eftersom alla rektorer får mer 
eller mindre frekventa informella besök av elever i syfte att påverka i någon form. I flera av skolorna 
återkopplas inte elevernas försök till åsikts- och viljebildning till den makt som administrationen förfogar 
över eftersom det inte förändrar rektorernas tillstånd då rektorer kan se lärare som autonoma, d.v.s. att 
lärares profession kan vara odiskutabel oavsett deras deliberativa kvalitet. Men i ett sällsynt fall får 
eleverna respektfylld respons och verklig makt vilket tyder på att den skolan har ett fastställt politiskt 
system. Utifrån obestämda frågesvar upplever elever bland annat att lärare brister i dialog, att de inte blir 
lyssnade på och att lärare inte är så bra på elevinverkan vilket kan tyda på en underliggande normativ 
systembildning som avlastar eleverna från reflexionsarbete och som kan passivisera dem.
          Ur ett maktperspektiv förekommer det motstridiga uppfattningar mellan skolor då ett sällsynt fall 
arbetar för att ge eleverna politisk makt medan de andra inte återkopplar elevernas försök till åsikts- och 
viljebildning till den makt som administrationen förfogar över. Sammanfattningsvis har diskursteorin 
små förutsättningar på elevnivå till skillnad mot ledningsnivå.

Förhandlingsteori (Hellspong, 2006) 
Ur ett maktperspektiv tyder resultaten från bestämda frågesvar på att skolsystemets tvingande makt är 
stor då alla rektorer tar ensamt fattade beslut. Men alla rektorer tar ibland beslut tillsammans med lärare 
vilket tyder på att besluten kan utgöra grunden för skolans arbetsordning. Dock kan det ibland förekomma 
att det sker mycket mer i informella möten än i det formella systemet vilket kan tyda på att det finns ett 
behov av dialog på ledningsnivå där de formella systemen inte täcker allas behov. 
          Resultaten tyder vidare på att det kan förekomma väldigt skiftande uppfattningar om 
beslutsfattande på elevnivå. Å ena sidan kan beslutsfattande på elevnivå begränsas till frågor av 
underordnad betydelse, eller så anses exempelvis skolkonferensen enbart ha informerande funktion - 
medan å andra sidan så har en annan skola lyft upp skolkonferensen till ett mycket kraftfullare organ där 
principbeslut fattas med lärare och elevrepresentanter, eller kan det handla om en informell påverkan där 
elever kan få vara med och planera delar av innehåll i kurser, och i ett sällsynt fall hade skolan en lokal 
styrelse med elevmajoritet. 
          Resultaten pekar vidare på att alla rektorer, mer eller mindre, blir uppsökta av elever i syfte att 
påverka den egna situationen vilket kan tyda på att elevers behov av delaktighet inte uppfylls i deras 
dagliga möten med sina lärare. Resultat från flera obestämda frågesvar tyder på att elever inte ges samma 
utrymme för dialog som på ledningsnivå eftersom elever uppfattar att lärare inte ger dem utrymme för 
elevinflytande då lärare kan brista i information hur elever ligger till och de inte blir lyssnade på.
          Rektorernas olika uppfattningar kan tolkas som att det kan förekomma motstridiga uppfattningar 
mellan rektorer där skolans arbetsordning antingen är låst i överordnade ramar eller att arbetsordningen 
är under påverkan av deliberativa krafter till förmån för ett utökat allmänt elevinflytande. Men utifrån 
teorin kvarstår risken att elever kan utsättas för segregerande elevinflytande eftersom resultaten tyder på 
att det är upp till den enskilde eleven att söka dialog men att förutsättningarna för mångfalden av elever 
inte är särskilt stora då elever upplever att deras behov av delaktighet inte verkar uppfyllas i deras dagliga 
möten med sina lärare. Teorins deliberativa ansatser med att skolans tvingande makt är stor stämmer in 
på empirin och därför är förutsättningarna rätt små för teorins ansats att samtidigt göra rättvisa både 
för det individuella och det gemensamma i våra ställningstaganden och kunskapsbildning på elevninvå. 
Ur ett maktperspektiv kan elever därmed uppleva maktlöshet eftersom det förekommer att eleverna inte 
får tillräckligt utrymme att definiera sina behov. Till skillnad från lärare och rektor på ledningsnivå som 
skapar informella dialoger för att täcka sina behov. Därmed har teorin små förutsättningar på elevnivå till 
skillnad mot ledningsnivå.

4.4.2 Pedagogiskt perspektiv 
Deliberativ samtalsteori (Englund, 2005) 
Ur ett pedagogiskt perspektiv tyder resultaten från de bestämda frågesvaren på att det kan förekomma 
väldigt stora skillnader på lärares uppfattningar på hur man ska bedriva demokratiska arbetsformer i 
klassrummet. Den deliberativa samtalsteorin kan tolkas som att den förutsätter att lärare har profession 
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för att utöva deliberativa samtal vilket kan sägas stämma med empirin eftersom resultaten från 
obestämda frågesvar tyder på att rektorer kan se lärares profession som autonom, d.v.s. att professionen är 
odiskutabel. I realiteten pekar dock resultaten på att lärares professionella och pedagogiska deliberativa 
kompetens varierar stort i verkligheten. Det förekommer att lärare inte tror de kan sätta sig tillbaka och 
lita på andras förmåga till aktivitet och att lärare ha en människosyn som tyder på att man tycker det 
är skillnad på elever och lärare, d.v.s. att lärare vet bäst. Ur ett pedagogiskt perspektiv har deliberativ 
samtalsteori därför stora förutsättningar i gymnasieskolan på ledningsnivå eftersom rektorer inte verkar 
prioritera deliberativa arbetsformer före en autonom syn på lärares kompetenser - trots att rektorer har 
motstridiga uppfattningar om lärares deliberativa förmåga och att elever kanske inte blir hörda eller 
lyssnade på i realiteten vilket tyder på att teorin har små förutsättningar på elevnivå.

Diskursteori (Habermas 1997) 
Ur ett pedagogiskt perspektiv tyder resultaten från de bestämda frågesvaren på att det kan förekomma 
stora skillnader på hur lärare uppfattar hur demokratiska arbetsformer kan bedrivas i klassrummet 
vilket utifrån diskursteorin tyder på att elever, klasser i olika skolor kan utsättas för väldigt olika 
handlingsformer. Resultaten från de obestämda frågesvaren tyder på att elever kan utsättas för och 
uppleva väldigt skiftande demokratiska nivåer, från extremt elevtillvända till extremt elevfrånvända 
former från olika lärare, vilket kan ge väldigt motstridiga odemokratiska- som demokratiska budskap till 
eleverna. Ur ett pedagogiskt perspektiv tyder resultaten på att avgränsade rättsgemenskaper kan skilja sig 
radikalt och motstridigt mellan skolor inom en och samma tidsrymd. Diskursteorin har därmed både små 
och stora förutsättningar i gymnasieskolan på elevnivå.

Förhandlingsteori (Hellspong, 2006) 
Ur ett pedagogiskt perspektiv upplever samtliga rektorer att det kan förekomma stora skillnader på hur 
lärare uppfattar hur demokratiska arbetsformer bör bedrivas i klassrummet. Exempelvis kan vuxna 
behöva deliberativ träning samtidigt som eleverna behöver vuxenstöttning, och att lärare kan ses som 
autonoma, d.v.s. att deras profession är odiskutabel, oavsett om det kan skilja sig nämnvärt mellan lärares 
pedagogiska blick för kunskapsutvecklande samtalsprocesser, d.v.s. deliberativ kompetens, eller inte. Både 
lärare och elever behöver träning för att kunna växa i deliberativt självförtroende men det förekommer 
brister i realiteten Utifrån förhandlingsteorin kan det tolkas som att lärares profession varierar stort i 
deliberativ kvalitet och att det därför kan finnas brister i lärares kunskaper om deliberativ pedagogik. Ur 
ett pedagogiskt perspektiv kan därför elever komma att utsättas för motstridiga arbetsformer vilket å ena 
sidan mer eller mindre kan skapa förutsättningar för elever att utveckla deliberativa kompetenser, men å 
andra sidan hindra en deliberativ utveckling p.g.a. odemokratiska förhållanden. Förhandlingsteorin kan 
därmed ha både små och stora förutsättningar beroende på vilken deliberativ kompetens lärare besitter.

4.4.3 Konflikt- och problemperspektiv 
Deliberativ samtalsteori (Englund, 2005)
Ur ett konflikt- och problemperspektiv tyder svaret från en obestämd fråga på att det ibland inte finns 
tillräckligt utrymme för att skapa en gemensam grund för kommunikation mellan lärare och elever 
eftersom det förekommer att elever söker upp rektor för att klaga på lärare. Därmed har den deliberativa 
samtalsteorin små förutsättningar främst på elevnivå.

Diskursteori (Habermas 1997) 
Ur ett konflikt- och problemperspektiv tyder svaret från en obestämd fråga på att rektor endast kan ses 
som medlare mellan lärare och elever. Medlaren kan inte träffa bindande beslut angående elevers betyg. 
Trots att elever är rädda för att deras agerande med att kritisera lärare kan påverka deras betyg kan 
aldrig rektorer ändra betyg utan det är fortfarande bara lärare som genom sin maktställning kan besluta 
om elevers betyg. Men rektorn kan visserligen avskeda lärare om rektor uppfattar att de missbrukar 
sin maktställning gentemot elever. Ur ett konflikt- och problemperspektiv balanserar rektor och lärare 
därmed sina intressen på grundval av sina faktiska maktpositioner medan elever fortfarande är beroende 
av lärares maktställning. Därmed har diskursteorin stora förutsättningar på ledningsnivå till skillnad mot 
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på elevnivå.

Förhandlingsteori (Hellspong, 2006) 
Ur ett konflikt- och problemperspektiv tyder svaret från en obestämd fråga på att elever söker upp rektor 
för att klaga på lärare vilket tyder på att det inte verkar finnas utrymme för förhandling mellan lärare och 
elever, eftersom själva förutsättningen för förhandlingsteorin är att olika ståndpunkter kan skilja sig åt. 
Därmed har teorin inte stora förutsättningar i dagens gymnasieskola.

4.4.4 Etikperspektiv 
Deliberativ samtalsteori (Englund, 2005)
Ur ett etik- och moralperspektiv tyder obestämda frågesvar på att lärare kan fokusera så mycket på 
kunskapsmålen att normer och värden riskerar att försvinna. Utifrån teorin kan det tolkas som att lärare 
kan prioritera kunskapsmålen framför normer och värden, vilket torde kunna få konsekvenser för 
värdegrunden i skolan.
          I en skola förekommer det ”spegling” där att elever får lära sig lyssna och ta in vilket kan sägas 
överensstämma med teorin. Men ”spegling”pekar också på vikten att elever får lära sig att våga prata 
i gruppen vilket inte är explicit uttryckt i teorin. Därför kan teorin tolkas som att den prioriterar att 
elever lär sig lyssna - framför att de lär sig att våga tala. Ur ett etikperspektiv har därför den deliberativa 
samtalsteorin små förutsättningar.

Diskursteori (Habermas 1997) 
Ur ett etik- och moralperspektiv tyder resultaten från obestämda frågesvar på att två grundläggande 
mål utifrån läroplanen kan delas upp i å ena sidan kunskapsmål och å andra sidan normer och värden. 
Lärare kan lägga större vikt vid sin faktiska maktposition än strävan efter värdekonsensus. Men normer 
och värden riskerar att förtvina om man enbart fokuserar på kunskapsmålen. Utifrån diskursteorin 
tyder det på att det inte finns utrymme för det värdeorienterade handlandet och det intresseorienterande 
handlandets komplexa samspel. I en skola förekommer det att elever får mer inflytande via ”spegling” 
för att befrämja det psykosociala klimatet, vilket kan tyda på ett motsatt förhållande. Diskursteorin kan 
därmed ha både små och stora förutsättningar på elevnivå beroende på vilket utrymme skolor ger för det 
värdeorienterade handlandet och det intresseorienterande handlandets komplexa samspel.

Förhandlingsteori (Hellspong, 2006) 
Ur ett etik- och moralperspektiv tyder svaren från obestämda frågor på att lärare verkar prioritera 
kunskapsmål före och normer och värden vilket torde kunna få konsekvenser för skolans värdegrund. 
Men det förekommer dock att en skola försöker hitta former för eleverna att bli mer kritiskt medvetna 
genom att stimulera dem till att uttrycka ett ”metaspråk” som kan hjälpa dem att beskriva och reflektera 
genom en form som kallas för ”spegling”. Men det framkommer dock inte om eleverna får tillfällen 
att också reflektera över vad det innebär att förhandla och vad som krävs av deltagarna vilket teorin 
föreskriver. Därmed har teorin tveksamma förutsättningar ur ett etik- och moralperspektiv.

4.4.5 Pragmatiskt perspektiv 
Deliberativ samtalsteori (Englund, 2005) 
Ur ett pragmatiskt perspektiv och utifrån de jämförande bestämda frågesvaren tyder resultaten på att en 
del skolor håller på att utveckla nya demokratiska formella former för elever vilket utifrån teorin stämmer 
med en kollektiv strävan efter att finna gemensamma referensramar. Men utifrån obestämda frågesvar 
är det däremot i många fall knepigt för lärare att ta demokratiskt ansvar, och att lärare och ledning har 
väldigt svårt för att gå emot traditionella normer. Ur ett pragmatiskt perspektiv kan det därmed tyda på 
att den deliberativa samtalsteorin stämmer överens till viss del med rådande empiri formellt sett, men 
eftersom teorin förespråkar att det bland annat handlar om att det alltid innebär att tolerans och respekt 
för den konkreta andra och att lära sig lyssna på andras argument har teorins ansatser dock en liten 
förutsättning att utvecklas i dagens gymnasieskola eftersom det i många fall är knepigt för lärare att ta 
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demokratiskt ansvar. 

Diskursteori (Habermas 1997) 
Ur ett pragmatiskt perspektiv tyder resultaten från bestämda frågesvar på att vissa skolor försöker skapa 
fler deliberativa forum för att söka tillfredställa elevernas pragmatiska behov av samordning eftersom en 
del skolor håller på att vidareutveckla demokratiska former på elevnivå med att införa fler råd. Därmed 
har teorin stora förutsättningar.

Förhandlingsteori (Hellspong, 2006) 
Ur ett pragmatiskt perspektiv tyder resultaten från bestämda frågesvar på att vissa skolor satsar på 
att utöka formella demokratiska former som flera olika råd i försök att uppfylla elevers behov av 
delaktighet. Men de elever som sitter i råden representerar oftast alltid resterande elever. Dock förespråkar 
förhandlingsteorin att alla elever måste få rika tillfällen att tala och inte bara lyssna eftersom en kritisk 
prövning av olika uppfattningar kräver att deltagarna vänjer sig vid att utveckla sina synpunkter och 
ge skäl för dem, och att passiva elever därför bidrar mindre till uppgörelser än andra. Resultaten från 
obestämda frågesvar tyder på att en lärare kan ha knepigt att ta ett vuxet demokratiskt ansvar, eller inte 
törs ta beslut som går emot en traditionell ordning. Ur ett pragmatiskt perspektiv kan därför många elever 
i skolan aldrig få chansen att utveckla deliberativa förmågor, och därför kan teorin anses ha väldigt små 
förutsättningar på elevnivå i dagens gymnasieskola.

4.4.6 Individ- och kollektivperspektiv 
Deliberativ samtalsteori (Englund, 2005)
Ur ett individ- och kollektivperspektiv utifrån de obestämda frågesvaren tyder resultaten på att rektor 
kan uppleva att styrdokumenten ger dubbla budskap där rektor tvingas till selektiva val, och där det 
bland annat står mycket om att skolan ska individualisera. Det kan innebära en svår balansgång att se 
mer till gruppen, i stället för att ta så stor hänsyn till enskilda individer så att gruppen blir lidande – men 
inte att göra det på bekostnad av individen. Individualisering utförs i flera former, medan gemensamma 
ansträngningar för elevinflytande verkar få stå tillbaka för individualitet eftersom exempelvis de elever 
som satser på att vara duktiga i skolan inte verkar ha tid med elevinflytande. Det kan också förekomma 
att det finns en risk att kandidater eleverna röstar på till elevråden kan komma att visa sig endast företräda 
sig själva vilket underminerar en återkoppling till klassen. Ur ett individ- och kollektivperspektiv tyder 
resultaten på att den deliberativa teorin inte har särskilt stora förutsättningar i gymnasieskolan både på 
lednings- och elevnivå eftersom teorin vilar på den viktiga förutsättningen att skolan är ett offentligt rum 
där kollektivet har företräde, till skillnad mot empirin som tyder på att individen har företräde framför 
kollektivet.
   
Diskursteori (Habermas 1997) 
Ur ett individ- och kollektivperspektiv tyder resultaten från obestämda frågesvar på att styrdokumenten 
menar att skolan ska individualisera i en större omfattning, att elever kan prioritera individualitet 
framför gemensamma ansträngningar för elevinflytande och att det finns en risk att elevrepresentanter 
kan komma att endast företräda sig själva och inte klassen. Ur ett individ- och kollektivperspektiv 
tyder resultaten på att det finns en risk att sociala interaktioner i skolor inte stödjer sig på mekanismer 
för samordning av handlingar, och att det därför kan uppstå anomiska och problematiska 
handlingskonsekvenser. Därmed har diskursteorin inte stora förutsättningar. 

Förhandlingsteori (Hellspong, 2006) 
Ur ett individ- och kollektivperspektiv tyder resultaten från obestämda frågesvar på att rektor kan 
uppleva att styrdokumenten menar att skolan ska individualisera i en större omfattning, men att i ett 
idealperspektiv, att alla individer ska få göra på sitt sätt, inte skulle fungera. Många elever verkar inte 
ha tid med elevinflytande då de satsar allt krut på att vara duktiga i skolan. Vidare särskiljer elever på 
elevrådsrollen och elevrollen i klassen vilket kan tyda på att elevrådets funktion inte främst ser till 
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individerna i klassen som helhet, eftersom elever från elevråd kan uppsöka rektor i individuella ärenden. 
Det förekommer vidare risker med att elevrepresentanter från elevråd kan komma att endast företräda sig 
själva och inte klassen. Ur ett individ- och kollektivperspektiv kan det därför utifrån teorin tolkas som 
att skolan saknar tillförlitliga deliberativa arbetsformer där man samtidigt ser åt det individuella som det 
gemensamma. Därmed har teorin små förutsättningar på elevnivå.   
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4.5.7 Deliberativa förutsättningar - Sammanfattning
Sammanfattningsvis tyder resultaten på att diskursteorin har flest förutsättningar i dagens gymnasieskola 
till skillnad mot den deliberativa samtalsteorin och förhandlingsteorin. Diskursteorins resultat visar dock 
en del åtskillnader där teorin har stora förutsättningar på ledningsnivå till skillnad för små på elevnivå ur 
maktperspektiv, konflikt- och problemperspektiv och individ- och kollektivperspektiv, vilket tyder på att 
elever inte får utrymme att utveckla och hantera elevinflytande utifrån de perspektiven. Det förekommer 
både små och stora förutsättningar för teorin på elevnivå ur pedagogikperspektiv och etikperspektiv. 
Däremot finns det stora förutsättningar för teorin ur ett pragmatiskt- och pedagogikperspektiv på 
elevnivå.
          Den deliberativa samtalsteorin har endast stora förutsättningar på ledningsnivå ur maktperspektiv, 
och pedagogiskt perspektiv. Resultaten tyder på att det inte verkar finnas utrymme att utöva deliberativ 
samtalsteori praktiskt på elevnivå ur något av perspektiven.
          Förhandlingsteorin har ur ett maktperspektiv endast stora förutsättningar på ledningsnivå till 
skillnad för små på elevnivå. Överlag har teorin små förutsättningar på elevnivå. Resultaten från ett 
pedagogiskt perspektiv tyder på att elever står i beroendeställning av lärares deliberativa kompetens för 
att teorin ska ha några förutsättningar i dagens gymnasieskola.    

Kap 5. Slutsatser och diskussion

5.1 Likheter och skillnader mellan deliberativa slutsatser
Jag anser att det är intressant att syna likheter och skillnader närmare mellan de deliberativa teoriernas 
slutsatser eftersom analysresultaten tyder på att teorierna ibland ger olika resultat. Vissa närliggande 
beröringspunkter kan förekomma även i skillnaderna eftersom resultaten härrör från samma material. 
Syftet är att noggrannare mejsla fram teoriernas användbarhet och hur de kan komplettera varandra. 

Maktperspektiv
Utifrån alla tre teorierna framkommer det att elever kan uppleva att lärare brister i dialog, att eleverna 
inte blir lyssnade på och att lärare inte är så bra på elevinverkan. Deliberativt sett kan det få konsekvenser 
som att eleverna avlastas från reflexionsarbete vilket kan passivisera dem.
Det framkommer också att de flesta av rektorerna kan se lärare som autonoma, d.v.s. att lärares profession 
kan vara odiskutabel oavsett deras deliberativa kvalitet.
          Dock är Englunds (2005) teori inte särskilt användbar för att analysera maktperspektiv på 
ledningsnivå eller för att analysera elevers demokratiska arbetsformer på ledningsnivå eftersom teorin 
främst tar upp maktaspekter mellan lärare och elever. Det framkommer dock att rektor och lärare kan se 
varandra som jämlikar samtidigt som deras syn på eleverna däremot inte har en jämlik karaktär.
          Till skillnad från Englunds teori framkommer det utifrån Hellspongs (2006) och Habermas (1997) 
teorier att elever kan uppleva maktlöshet eftersom det förekommer att de inte får tillräckligt utrymme att 
definiera sina behov. Alla rektorer blir, mer eller mindre, uppsökta av elever i syfte att påverka den egna 
situationen vilket kan tyda på att elevers behov av delaktighet inte uppfylls i deras dagliga möten med sina 
lärare. Trots det kan det från ledningshåll förekomma väldigt skiftande uppfattningar om beslutsfattande 
på elevnivå. Elevers behov av samordning och kollektiv viljebildning är dåligt uppfyllt av de formella 
formerna som exempelvis klassråd och elevråd eftersom alla rektorer får mer eller mindre frekventa 
informella besök av elever i syfte att påverka i någon form. I flera av skolorna återkopplas inte elevernas 
försök till åsikts- och viljebildning till den makt som administrationen förfogar över.
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          Till skillnad från de andra teorierna framkommer det utifrån Hellspongs teori en risk att elever kan 
utsättas för segregerande elevinflytande då det kan vara upp till den enskilde eleven att söka dialog, och 
då det finns risk för att elevrepresentanter kan komma att endast företräda sig själva och inte kollektivet. 
          Till skillnad från de andra teorierna framkommer det utifrån Habermas teori att det kan förekomma 
motstridiga uppfattningar mellan skolor där vissa arbetar för att ge eleverna politisk makt medan andra 
inte återkopplar elevernas försök till åsikts- och viljebildning till den makt som administrationen förfogar 
över. Enligt teorin är det endast det politiska systemet som kan handla i egentlig mening. Resultaten tyder 
på att det kan förekomma mer utrymme för mer informell åsikts- och viljebildning utanför det formella 
systemet på ledningsnivå än på elevnivå, vilket kan försätta eleverna i en underlägsen maktposition.

Pedagogiskt perspektiv
Utifrån alla tre teorierna framkommer det att det kan förekomma stora skillnader mellan lärares 
uppfattningar på hur man ska bedriva demokratiska arbetsformer i klassrummet. Och att rektorer kan 
se lärare som autonoma, d.v.s. att deras profession är odiskutabel, oavsett om det kan skilja sig nämnvärt 
mellan lärares deliberativa profession. Elever, klasser i olika skolor kan alltså utsättas för väldigt 
olikartade deliberativa handlingsformer. Konsekvenserna kan bli att elever kan komma att utsättas för 
och uppleva väldigt skiftande demokratiska nivåer, från mer eller mindre extremt elevtillvända, till 
extremt elevfrånvända former från olika lärare, vilket kan ge väldigt motstridiga odemokratiska- som 
demokratiska budskap till eleverna. Men det går att dra olika slutsatser utifrån de olika teorierna.
          Englunds teori kan tolkas som att stämma med rektorers autonoma syn på lärare, d.v.s. att lärares 
profession är odiskutabel, eftersom teorin menar att det är upp till lärares profession tillsammans med 
elever att bedöma om samtal är av deliberativ art eller inte, vilket kan tolkas som att teorin förutsätter att 
lärare innehar deliberativ kompetens, eftersom teorin inte problematiserar det motsatta. 
          Till skillnad från de andra teorierna framkommer det utifrån Hellspongs teori att både lärare och 
elever behöver träning för att kunna växa i deliberativt självförtroende men att det förekommer brister 
i realiteten. Vuxna kan behöva deliberativ träning samtidigt som eleverna behöver vuxenstöttning. 
Slutsatser man kan dra är att konsekvenserna kan bli att lärares profession kan variera stort i deliberativ 
kvalitet och att det kan förekomma brister i lärares kunskaper om deliberativ pedagogik.

Konflikt och problemperspektiv
Utifrån alla tre teorierna framkommer det att det inte finns tillräckligt utrymme för att skapa en 
gemensam grund för kommunikation mellan lärare och elever eftersom det förekommer att elever söker 
upp rektor för att klaga på lärare.
          Till skillnad från de andra teorierna framkommer det utifrån Habermas teori att rektor endast kan 
ses som medlare som inte kan träffa bindande beslut angående elevers betyg. Trots att elever är rädda 
för att deras agerande med att kritisera lärare kan påverka deras betyg kan aldrig rektorer ändra betyg 
utan det är fortfarande bara lärare som genom sin maktställning kan besluta om elevers betyg. Men 
rektorn kan visserligen avskeda lärare om rektorn uppfattar att de missbrukar sin maktställning gentemot 
elever. Konsekvenserna blir att rektor och lärare balanserar sina intressen på grundval av sina faktiska 
maktpositioner medan elever fortfarande är beroende av lärares maktställning.  

Etik- och moralperspektiv
Utifrån alla tre teorierna framkommer det att lärare kan fokusera väldigt mycket på kunskapsmålen att 
normer och värden riskerar att försvinna. En slutsats man kan dra är att det kan få konsekvenser för 
värdegrunden och det psykosociala klimatet i skolan.
         Till skillnad från Habermas teori framkommer det utifrån Englunds och Hellspongs teori att det kan 
förekomma former för att elever får lära sig lyssna och ta in.
          Till skillnad från de andra teorierna framkommer det utifrån Hellspongs teori att det kan 
förekomma former för eleverna att bli mer kritiskt medvetna genom att stimulera dem till att uttrycka ett 
”metaspråk” som kan hjälpa dem att beskriva och reflektera. Men det framkommer dock inte om eleverna 
får tillfällen att också reflektera över vad det innebär att förhandla och vad som krävs av deltagarna att 
göra det. 
          Till skillnad från de andra teorierna framkommer det utifrån Habermas teori att lärare kan lägga 
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större vikt vid sin faktiska maktposition än strävan efter värdekonsensus. Men det kan förekomma 
motstridiga uppfattningar mellan skolor om utrymme för det värdeorienterade handlandet och det 
intresseorienterande handlandets komplexa samspel.

Pragmatiskt perspektiv
Utifrån alla tre teorierna framkommer det att vissa skolor håller på att utveckla fler formella demokratiska 
former i skolan. Men att det i många fall är knepigt för lärare att ta demokratiskt ansvar, och att lärare och 
ledning har väldigt svårt för att gå emot traditionella normer. 
          Till skillnad från Englunds teori framkommer det utifrån Hellspongs och Habermas teori att vissa 
skolor försöker skapa fler formella forum för att söka tillfredställa elevernas pragmatiska behov.
          Till skillnad från de andra teorierna framkommer det utifrån Hellspongs teori att väldigt få elever 
av mångfalden elever i skolan kan få rika tillfällen att tala och inte bara lyssna, och att därför passiva 
elever bidrar mindre till uppgörelser än andra. En slutsats man kan dra är att många elever i skolan 
därmed kan antas aldrig få chansen att utveckla deliberativa förmågor.

Individ- och kollektivperspektiv perspektiv
Utifrån alla tre teorierna framkommer det att rektor kan uppleva att styrdokumenten ger dubbla budskap 
där rektor tvingas till selektiva val, och där det bland annat står mycket om att skolan ska individualisera. 
Det kan innebära en svår balansgång att se mer till gruppen, i stället för att ta så stor hänsyn till enskilda 
individer så att gruppen blir lidande – men inte att göra det på bekostnad av individen. Vidare verkar 
många elever inte ha tid med elevinflytande då de satsar allt krut på att vara duktiga i skolan. En slutsats 
man kan dra är att elever hellre satsar på individuella former än kollektiva.
          Till skillnad från Habermas teori framkommer det utifrån Hellspongs och Englunds teori att kan 
också förekomma att det finns en risk att kandidater eleverna röstar på till elevråden kan komma att visa 
sig endast företräda sig själva vilket underminerar en återkoppling till klassen.
          Till skillnad från de andra teorierna framkommer det utifrån Habermas teori att det finns en risk 
att sociala interaktioner i skolor inte stödjer sig på mekanismer för samordning av handlingar, och att det 
därför kan uppstå normlösa handlingskonsekvenser som kan uppfattas som problematiska av aktörerna.
          Till skillnad från de andra teorierna framkommer det utifrån Englunds teori att skolan är ett 
offentligt rum där individen har företräde framför kollektivet.
          Till skillnad från de andra teorierna framkommer det utifrån Hellspongs teori att skolan saknar 
tillförlitliga deliberativa arbetsformer där man samtidigt ser åt det individuella som det gemensamma.

5.1.1 Deliberativa teoriers användbarhet 
Den främsta skillnaden mellan de olika teorierna som analysverktyg är att teorierna belyser olika 
perspektiv i olika grad. Skulle man exempelvis införa arbetsformer utifrån de olika teorierna var för sig 
i olika skolor så kan man också förvänta sig att olika perspektiv skulle få mer eller mindre företräde i 
skolorna. Skulle exempelvis Englunds deliberativa samtalsteori införas i skolan i stor utsträckning finns 
det en risk ur ett pedagogiskt perspektiv att späda på den rådande synen att lärares profession är autonom, 
d.v.s. att den är odiskutabel, eftersom teorin menar att det är upp till lärares profession tillsammans med 
elever att bedöma om samtal är av deliberativ art eller inte, vilket kan tolkas som att teorin förutsätter 
att lärare innehar deliberativ kompetens då teorin inte problematiserar det motsatta. Om exempelvis 
lärares deliberativa profession skulle vara undermålig och varken rektor, ledning eller lärare ifrågasätter 
professionen, kan det få negativa konsekvenser med arbetet att införa demokratiska arbetsformer som 
gynnar elevinflytande i skolan. Men Hellspongs förhandlingsteori kan sägas komplettera Englunds teori 
därför att det framkommer att både lärare och elever behöver träning för att kunna växa i deliberativt 
självförtroende eftersom det förekommer brister i realiteten. Vuxna kan behöva deliberativ träning 
då det framkommer att eleverna behöver vuxenstöttning. Därför kan man fråga sig vilken kvalitet 
vuxenstöttning kan komma att innebära för eleverna om lärares deliberativa profession aldrig ifrågasätts 
i skolan av rektor och ledning?
          Vidare kan sägas att Englunds teori inte är särskilt användbar för att analysera elevers demokratiska 
arbetsformer på ledningsnivå eftersom teorin kan tolkas som att den främst förespråkar deliberativa 
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förhållanden mellan lärare och elever.  Men däremot kan Habermas diskursteori och Hellspongs 
förhandlingsteori sägas komplettera Englunds teori. Resultat utifrån Hellspongs teori pekar på att det 
förekommer risker för att elever kan utsättas för segregerande elevinflytande på ledningsnivå, eftersom 
endast ett fåtal elever får utveckla deliberativa förmågor på bekostnad av mångfalden av elever i skolan. 
Och resultat utifrån Habermas teori pekar på att det kan förekomma motstridiga uppfattningar mellan 
skolor där vissa arbetar för att ge eleverna politisk makt medan andra inte återkopplar elevernas försök till 
åsikts- och viljebildning till den makt som administrationen förfogar över. Vidare kan det förekomma mer 
utrymme för mer informell åsikts- och viljebildning utanför det formella systemet på ledningsnivå än på 
elevnivå, vilket kan försätta eleverna i en underlägsen maktposition.
          Utifrån teorierna förekommer det också skillnader ur ett pragmatiskt perspektiv. Englunds teori 
tar inte upp elevers pragmatiska behov. Däremot liknar både Habermas och Hellspongs teorier varandra 
då det framkommer att vissa skolor försöker skapa fler formella forum för att söka tillfredställa elevernas 
pragmatiska behov. Och Hellpongs teori kan sägas komplettera de båda andra då det framkommer att 
väldigt få elever, av mångfalden elever i skolan, kan få rika tillfällen att tala och inte bara lyssna, och att 
därför passiva elever bidrar mindre till uppgörelser än andra. Många elever i skolan kan därmed antas 
aldrig få chansen att utveckla deliberativa förmågor. 
          Utifrån teorierna förekommer det också skillnader ur ett etik- och moralperspektiv. Till skillnad 
från de två andra teorierna framkommer det utifrån Habermas teori att lärare kan lägga större vikt vid 
sin faktiska maktposition än strävan efter värdekonsensus vilket torde kunna få allvarliga konsekvenser 
för skolans värdegrund och psykosociala klimat. Englunds och Hellspongs teori kan sägas komplettera 
Habermas teori då det framkommer att det förekommer tillfällen då elever får lära sig lyssna och ta in. 
Och Hellspongs teori kan sägas komplettera de båda andra då det framkommer att det kan förekomma 
former för eleverna att bli mer kritiskt medvetna genom att stimulera dem till att uttrycka ett ”metaspråk” 
som kan hjälpa dem att beskriva och reflektera, men där det är osäkert om eleverna får tillfällen att också 
reflektera över vad det innebär att förhandla och vad som krävs av deltagarna att göra det. Men trots 
förekomsten av deliberativa arbetsformer kan konsekvenserna bli att elever inte når ”ända fram” i kritisk 
medvetenhet.
          Det förekommer också skillnader ur ett konflikt- och problemperspektiv mellan teorierna. 
Habermas teori kan sägas komplettera de båda andra eftersom det framkommer att rektor endast kan ses 
som medlare som inte kan träffa bindande beslut angående elevers betyg vilket får konsekvenser som att 
rektor och lärare balanserar sina intressen på grundval av sina faktiska maktpositioner - medan elever 
fortfarande är beroende av lärares maktställning.
          Utifrån teorierna förekommer det också skillnader ur ett individ- och kollektivperspektiv. Till 
skillnad från de båda andra teorierna framkommer det utifrån Habermas teori att det finns en risk att 
sociala interaktioner i skolor inte stödjer sig på mekanismer för samordning av handlingar, och att det 
därför kan uppstå anomiska och problematiska handlingskonsekvenser för aktörer inom skolan. Englunds 
teori kan sägas komplettera de båda andra då resultaten tyder på att skolan kan vara ett offentligt rum där 
individen har företräde framför kollektivet. Medan Hellspongs teori kan sägas komplettera de båda andra 
då det framkommer att skolan kan sakna tillförlitliga deliberativa arbetsformer där man samtidigt ser åt 
de individuella och det gemensamma. 
          Sammanfattningsvis kompletterar Habermas och Hellspongs teorier Englunds teori ur ett 
makt- och pragmatikperspektiv. Englunds teori kompletterar de två andra teorierna ur ett individ- 
och kollektivperspektiv. Habermas teori kompletterar de två andra teorierna ur makt-, konflikt- och 
problemperspektiv, medan Hellspongs teori kompletterar de två andra ur ett pedagogikperspektiv. En 
slutsats man kan dra av detta är att om skolor endast skulle införa och gå efter en av de deliberativa 
teorierna så kan flera perspektiv gå till spillo. Det skulle kunna försvåra införandet av demokratiska 
arbetsformer i skolan eftersom arbetsformerna skulle kunna dras med deliberativa och demokratiska 
brister.
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5.2 Deliberativa förhållningssätt i gymnasieskolan 
Det empiriska materialet för analysen som består av intervjuer från sju rektorer för gymnasieskolan kan 
förefalla av en alltför liten omfattning för att anses som signifikativt för mångfalden av skolor i Sverige. 
Men intervjumetoden kan sägas motverka den uppfattningen i viss grad eftersom de bestämda frågorna 
som skickades till de sju rektorerna i förväg har en jämförande funktion. Jämförelsen görs endast mellan 
sju rektorer, men resultaten kan enligt min uppfattning ändå anses ha ett visst empiriskt värde, eftersom 
resultaten tyder på att det förekommer mer skillnader än likheter, d.v.s. mer motsättningar med hur 
man praktiskt går tillväga för att främja demokratiska arbetsformer mellan skolorna. En slutsats man 
kan dra är att annan praxis naturligtvis kan förekomma i andra gymnasieskolor än de jag undersökt 
vilket jag tolkar som att gymnasieskolan är under påverkan av en demokratisk och kommunikativ 
förändringsprocess där deliberativa arbetsformer inte har något givet handlingsprogram. I min följande 
diskussion kommer jag inte att särskilja svaren mellan de bestämda och obestämda frågorna eftersom det 
är olikheterna i svaren mellan skolorna som dominerar stort från både de bestämda frågesvaren och de 
obestämda. De obestämda frågesvaren, som uppstod i en atmosfär av tillit mellan mig och de rektorer jag 
intervjuat, kan därmed anses ha en lika stor betydelse som de bestämda.
          Vad som menas med deliberativ demokrati och demokratiska arbetsformer verkar vara en öppen 
fråga mellan skolor. Man kan tänka sig att en konsekvens av att frågan är öppen är att den kan definieras 
olika och att den kommunikativa diskursen därför kan innehålla flera hållningar. Om en diskurs inte har 
kunnat förena dess betydelse kan flera diskurser förenas i strävan att erövra den (Winther J∅rgensen & 
Phillips: 2000: 141). Eftersom det förekommer olika uppfattningar mellan skolor om hur man ska arbeta 
med demokratiska arbetsformer kan det vara tecken på att det förekommer flera diskurser inom ett och 
samma diskursområde (deliberativ demokrati), men att diskurserna inte strävar efter att förenas i en, 
utan att de olika diskurserna arbetar var för sig, och kan skilja sig mellan skolor. Tecken på att deliberativ 
demokrati är en öppen fråga kan vara formuleringar i läroplanen som kan upplevas motstridiga av 
rektorer. Styrdokumenten för skolan, Lpf- och Lpo-94, kan tolkas som att innehålla en spänning mellan 
två målsättningar och formuleringar kan upplevas som teoretiskt motstridiga (Liljestrand, 1999: 127). 
Och resultaten tyder mycket riktigt på att rektorer kan uppleva att styrdokumenten ger dubbla budskap 
där rektor tvingas till val. Tidigare forskning visar att arbetet med att införa exempelvis elevinflytande 
kan bli en form av institutionell motsättning där man försöker anpassa sig efter läroplanen samtidigt som 
man kan tampas med egna, informella styrningar. Samtidigt som ett arbetslag prioriterade frågan om 
elevinflytande upphävdes försöken i kollegiesamtalen, mål i läroplanen, och lokalt uppsatta mål, med 
att elevinflytande neutraliserades eller ställdes åt sidan (Danell, 2006: 166-167). Slutsatser man kan dra 
av detta är att rektorer kan ha olika förhållningssätt som kan visa sig i arbetsformerna, och att skolan 
genomgår en diskursiv förändringsprocess. Dagens gymnasieskola verkar inte ha något givet deliberativt 
handlingsprogram att följa då det verkar finnas en stor öppenhet att hantera olikheter, mångfald och mots
ättningar.                                                       
                    Min studies resultat tyder på att skolan kan sakna tillförlitliga deliberativa arbetsformer som 
samtidigt ser åt det individuella och det gemensamma. En slutsats man kan dra av det är att man kan 
anta att rektor, ledning och lärare kan uppleva svårigheter med att införa mer demokratiska arbetsformer 
som samtidigt sammanför både individen och kollektivet. Resultaten tyder på att rektorer kan uppleva 
att styrdokumenten menar att skolan ska individualisera i en större omfattning och att alla individer 
ska få göra på sitt sätt skulle inte fungera. Rektorer upplever också att många elever inte verkar ha 
tid med elevinflytande då de satsar allt krut på att vara duktiga i skolan. Det finns också en risk att 
de elevrepresentanter som väljer att arbeta i de formella formerna för elevinflytande som exempelvis 
elevråd kan komma att endast företräda sig själva och inte klassen. Lärare kan även lägga större vikt 
vid sin faktiska maktposition än strävan efter värdekonsensus, och normer och värden riskerar att 
förtvina om man enbart fokuserar på kunskapsmålen. En slutsats är att skolan som offentligt rum kan 
ha en tendens att dra sig mer mot arbetsformer för individen än mot kollektivet. Men mina resultat 
tyder på att om demokratiska arbetsformer i skolan inte kombinerar kunskapsmål med normer och 
värden finns det risk för att eleverna inte får utveckla det pragmatiska, etiska, moraliska och praktiska 
förnuftet. Det kan ge konsekvenser av att samordning inte kommer till stånd och att det uppstår normlösa 
handlingskonsekvenser som de berörda själva kan uppfatta som problematiska. En tidigare studie visar 
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exempelvis att skola och utbildning genom olika diskursiva föreställningar kan skilja ut vilka medborgare 
som tilltros en förmåga att kunna bidra till det gemensamma eller inte, och att eleverna själva kan 
uppfatta sin utbildning snarare som anpassning och underordning än av utveckling till självständig 
reflektion. (Carlsson, 2003: 158). 
          Analysresultaten tyder vidare på att i stort sett alla rektorer inte verkar prioritera deliberativa 
arbetsformer före en autonom syn på lärares kompetenser - trots att rektorer uppfattar att det kan skilja 
avsevärt mellan lärares deliberativa förmåga och att det förekommer att elever inte blir hörda eller 
lyssnade på i realiteten. Bakgrunden till att lärares profession anses autonom har en lång tradition. 
Ledningsarbetet i skolan kan ske i en atmosfär som präglas av hög lärarautonomi och arbetsnormen 
i skolan innebär därför ofta att lärare har en mycket hög grad av självständighet i sitt tjänsteutövande 
(Lindvall & Ekholm, 1997: 7).  Men mina resultat tyder på att en konsekvens av att synen på lärares 
profession är autonom kan bli att det i många fall är knepigt för lärare att ta demokratiskt ansvar, och att 
lärare och ledning kan ha svårt för att gå emot traditionella normer. Och resultaten tyder mycket riktigt på 
att demokratisk deliberation har överlag små förutsättningar i dagens gymnasieskola.
          Mitt empiriska material visar att rektor och lärare i verkligheten kan se varandra som jämlikar 
men däremot förekommer det att deras syn på eleverna inte är av jämlik karaktär. Dessutom kan 
elevers behov av samordning och kollektiv viljebildning vara dåligt uppfyllt av de formella formerna 
som exempelvis klassråd och elevråd vilket får konsekvenser att en del elever ägnar sig åt uppsökande 
verksamhet till rektor i syfte att påverka den egna situationen. Många elever kan uppleva att lärare brister 
i dialog, att de inte blir lyssnade på och att lärare inte är så bra på elevinverkan. Min tidigare forskning 
visar att lärare kan ha svårt för att införa deliberativa arbetsformer då två klassråd där samma lärare 
medverkade uppvisade brister på: grupporientering; delegering av makt och auktoritet; överväganden som 
tränar kritiskt tänkande; delaktighet, trygghet och vi-känsla; samt ett brett initiativ- och ansvarstagande 
(Tunebing, 2006: 106). 
          Resultaten tyder vidare på att mångfalden av elever kan utsättas för segregerande elevinflytande 
som gynnar enskilda elever på bekostnad av mångfalden. Det är ofta upp till den enskilde eleven att själv 
söka dialog, och det finns en risk att elevrepresentanter endast kan komma att representera sig själva 
än kollektivet. Förutsättningarna för elevinflytande är inte särskilt stora då behovet av delaktighet inte 
verkar uppfyllas i elevernas dagliga möten med sina lärare. Elever kan uppleva maktlöshet eftersom 
det förekommer att de inte får tillräckligt utrymme att definiera sina behov, vilket kan tyda på en 
underliggande normativ systembildning som avlastar eleverna från reflexionsarbete där konsekvensen kan 
bli att elever passiviseras. En slutsats man kan dra är att arbetsformer i skolan kan uppvisa odemokratiska 
förhållanden och att elever kan komma att uppleva maktlöshet, vilket i sin tur kan påverka skolans 
psykosociala miljö. Tidigare undersökningar visar också att det förekommer mer frustration och kritik 
ju äldre eleverna är (Denvall, 1999: 147). Maktlöshet kan även definieras som hjälplöshet vilket är 
upplevelsen av bristande samband mellan egna handlingar och vad som händer i omvärlden. Inlärd 
hjälplöshet kan få konsekvenser som att individer kan komma att leva i en ständig negativ förväntan och 
inte tro sig klara av uppgifter (Widinghoff, 1995: 165). 
          Min studies resultat tyder på att både lärare och elever behöver träning för att kunna växa i 
deliberativt självförtroende eftersom det kan förekomma brister i realiteten. Elever kan utsättas för 
och uppleva väldigt skiftande demokratiska nivåer, från mer eller mindre extremt elevtillvända till 
extremt elevfrånvända former från olika lärare, vilket kan ge väldigt motstridiga odemokratiska- som 
demokratiska budskap till eleverna. En slutsats man kan dra av detta är att lärares profession kan variera 
stort i deliberativ kvalitet och att det kan förekomma brister i lärares kunskaper i deliberativ pedagogik. 
          Resultaten tyder på att det ibland kan ske mycket mer informell åsikts- och viljebildning utanför 
det formella systemet på ledningsnivå. Lite tillspetsat kan man dra en parallell till att det svenska 
regelverket gärna ser att styrningen av exempelvis myndigheter bör vara generell, men som har förändrats 
och präglats av en ökande acceptans och förkärlek bland våra politiker för en informell styrning av 
myndigheterna (Wockelberg, 2003: 20). Medan rektor och lärare balanserar sina intressen på grundval 
av sina faktiska maktpositioner är eleverna fortfarande beroende av lärares maktställning. Men frågan 
kvarstår om det kan ske mycket mer informell åsikts- och viljebildning utanför det formella systemet 
även på elevnivå? Trots att alla rektorer får mer eller mindre frekventa informella besök av elever i syfte 
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att påverka i någon form återkopplas oftast inte elevernas försök till åsikts- och viljebildning till den 
makt som administrationen förfogar över eftersom i stort sett alla rektorer ser lärare som autonoma. En 
slutsats man kan dra av detta är att demokratiformer kan skilja sig radikalt mellan skolor inom en och 
samma tidsrymd men där eleverna inte har mycket att säga till om i egentlig mening eftersom de står i 
beroendeställning till sina lärare. Ställer man detta mot att det ingår i rektors särskilda ansvar att svara 
för att arbetsformerna utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas (Lpo 94 och Lpf 94, Skolsfs 1997: 
12 och 13) och att skolledarna ska leda sin personal så att de byter ut gamla vanor mot nya (Lindvall & 
Ekholm, 1997:4) är en slutsats att rektor gärna lämnar över ansvaret till lärare, och ogärna diskuterar 
lärares deliberativa profession. 
          En sammanfattande slutsats är att skolan genomgår en diskursiv förändringsprocess i 
demokratiarbetet, rektorer upplever att styrdokumenten ger dubbla budskap, och att deliberativa 
arbetsformer i dagens gymnasieskola inte verkar ha något givet handlingsprogram att följa vilket får till 
följd att deliberativ demokrati är en öppen fråga. Demokratisk deliberation verkar kunna ge utrymme för 
såväl utveckling som stagnation på lednings- som elevnivå, och informella demokratiformer verkar kunna 
ha en flexibel funktion som både kan samverka med, men också avskärma formella demokraitformer. 
Studien visar att det kan förekomma motstridiga deliberativa uppfattningar mellan skolor där vissa 
arbetar för att ge eleverna politisk makt medan andra inte återkopplar elevernas försök till åsikts- och 
viljebildning till den makt som administrationen förfogar över. Men frågan kvarstår hur arbetsmetoder 
med väldigt skiftande demokratiska nivåer kan påverka eleverna i deras psykosociala arbetsmiljö, och 
vilken värdegrund och medborgerlig bildning eleverna tar med sig ut i samhället? 
          

5.3 Vidare forskning
För vidare forskning tycker jag särskilt en infallsvinkel är intressant och det är att en noggrannare studie 
av lärarutbildningen skulle vara på sin plats. Man kan fråga sig hur lärarutbildningen förbereder blivande 
lärare på att hantera elevinflytande i skolan? Och hur, eller i vilken mån, man hanterar deliberativa frågor? 
Särskilt med tanke på att min studies resultat tyder på att lärares profession ses som autonom av i stort 
sett alla rektorer, trots att det är ofta upp till den enskilde eleven att söka dialog och att förutsättningarna 
för mångfalden av elever inte är särskilt stora då deras behov av delaktighet ofta inte verkar uppfyllas i 
deras dagliga möten med sina lärare. Speciellt med tanke på att arbetslag kan neutralisera intentionerna i 
läroplanen när de samtalar om elevinflytande (Danell, 2006: 166-167).
          En annan infallsvinkel är att med hjälp av förslagsvis empiriska studier forska hur lärare förhåller 
sig till å ena sidan kunskapsmål och å andra sidan normer och värden i det dagliga arbetet med eleverna 
eftersom mina resultat tyder på att skolan kan sakna deliberativa arbetsformer som samtidigt ser till det 
individuella och det gemensamma. Särskilt med tanke på att min studie tyder på att det i många fall 
är knepigt för lärare att ta demokratiskt ansvar, och att lärare och ledning kan ha svårt för att gå emot 
traditionella normer. 
          En tredje infallsvinkel är att forska om vad som uppfattas som demokratiska dygder i våra skolor, 
och vilka dygder som prioriteras. Särskilt med tanke på att mina resultat i den här studien tyder på 
att när kollektivet får stå tillbaka för individen i skolan riskerar man att eleverna inte får utveckla det 
pragmatiska, etiska, moraliska och praktiska förnuftet. Det kan ge konsekvenser som att samordning inte 
kommer till stånd och att det uppstår anomiska (normlösa) handlingskonsekvenser som de berörda själva 
kan uppfatta som problematiska.
          En fjärde infallsvinkel är att forska hur arbetsmetoder med väldigt skiftande demokratiska 
nivåer i skolan kan påverka eleverna i deras psykosociala arbetsmiljö, och vilken sorts värdegrund och 
medborgerlig bildning eleverna kan ta med sig ut i samhället. Särskilt med tanke på att min studie tyder 
på att avgränsade rättsgemenskaper kan skilja sig radikalt mellan skolor inom en och samma tidsrymd 
men där eleverna inte har mycket att säga till om i egentlig mening eftersom de står i beroendeställning 
till sina lärare.
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Bilaga 1. Skillnader i svar på bestämda intervjufrågor
Bilaga 1 innehåller en schematisk uppställning angående skillnader i de svaren rektorer lämnat på de bestämda 
intervjufrågorna:

Demokratiska arbetsformer på ledningsnivå (Skillnader)

Rektor A: ”samverkansavtalet/../ medarbetarsamtal/../ arbetsplatsträffar ATP/../ MBL../”

Rektor B: ”Arbetsplatsträffen och samverkansgruppen”

Rektor C: ”en styrelse, där ingår inte jag/../ ledningsgrupp där jag, biträdande rektor och två arbetslagsledare är med/../ 
MBL-grupp, eller en samverkansgrupp”

Rektor D: ”samverkansgrupp/../ ATP alltså arbetsplatsträffar/../ vi träffas ju informellt också/../ Och där tycker jag det sker 
mycket mer utanför det formella systemet”

Rektor E: ” A-samverkan/../ lokal styrelse med elevmajoritet/../ det är som skolans styrelse”

Rektor F: ” ledningsgrupp där alla skolledare och VD träffas/../ MBL”

RektorG: ” Jag vet faktiskt inte vad du menar med demokratiska arbetsformer/../ Därför vi har inte diskuterat det ur det 
perspektivet/../ samverkansgrupp/../ I skolledningen är det så att det är jag som rektor och så är det två stycken biträdande 
rektorer.”

Demokratiska arbetsformer på elevnivå (Skillnader)

Rektor A: ”elevråd/../klassråden”

Rektor B: ” en elevkår./../ klassrådet/../ skolkonferensen/../ Enhetsråd. Varje klass, det är alltså sex klasser i varje enhet, 
väljer två representanter till, i sitt enhetsråd. /../”

Rektor C: ” klassråd/../ elevråd/../ skolkonferens”

Rektor D: ” ett formellt system då med skolkonferensen/../ klassråd/../ lagråd/../ elevrådet/../ skolråd”

Rektor E: ” lokal styrelse med elevmajoritet./../ klassråd/../ elevråd”

Rektor F: ” klassråd, elevråd, skolkonferens”

RektorG: ” elevråd och klassråd/../ lagråd/../skolkonferenser/../”

Beslutsfattande på elevnivå (Skillnader)

Rektor A: ” Beslut kan visst fattas i klassråden, i klassen/../Det kan ju gå till så att man, vi ska ha, vi köper nya möbler. Och 
då vill naturligtvis elevrådet ha hjälp med,”

Rektor B: ” skolkonferensen har lyfts upp och blivit ett mycket kraftfullare organ än vad det varit tidigare/../ det är det enda 
tillfället egentligen där rektor inte fattar beslut själv/../här fattas alltså principbeslut med lärare och elevrepresentanter”

Rektor C: ” skolkonferens. Men det är ju definitivt ingen beslutande organisation utan det är ju enbart en 
informationsgrupp och sedan så kan naturligtvis den gruppen komma med förslag. Men kan aldrig någon fråga besluta 
något.”

Rektor D: ” just elevfrågorna där är lärarna involverade”

Rektor E: ” lokal styrelse med elevmajoritet/../ det liknar mycket A-samverkan fast det är eleverna som är i majoritet och 
har beslutanderätt då/../ det finns ju inte någon idé dom har framfört där som vi har nonchalerat. Sedan kanske man inte kan 
genomföra allting men det diskuteras och provas.”
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Rektor F: ” Men sedan har du ju då den informella påverkan som kanske är ännu viktigare. Och det handlar ju om att man 
får vara med och planera kurs, delar av innehåll kanske men mest arbetsmetoder och kunskapsvärderingsformer då. Att 
dom också blir inbjudna till lärarlaget och får vara med och titta på hur man ska sprida skrivningar över läsår/../och ta sina 
frågor med kollegiet och elevrådet/../av annan art också.”

RektorG: ”En väldigt stor skolkonferens mot vad vi är van vid. Vi vet inte riktigt hur det här kommer att falla ut men tanken 
är ju att det ska göras så att dom elever som vill engagera sig i elevarbeten och vill jobba mycket med den sociala sidan av 
elevrådsverksamheten kan göra det utan att känna att dom måste vara med på skolkonferensen och sådant utan där.. och 
så fångar man upp då representanter från lagråden som då ska också kännas mer förankrade och ha möjligt att ta upp 
frågeställningar där på ett annat sätt.”

Förekomst av informell elevdemokrati (Skillnader)

Rektor A: ” Ja/../ Säg generellt en gång i månaden då.”

Rektor B: ” Ja någon gång i månaden”

Rektor C: ” Alltså bitvis kan det hända flera gånger om dagen och bitvis så händer det kanske inte någonting på flera 
månader”

Rektor D: ”Ja.. ett elevbesök i veckan.” 

Rektor E: ” Ja det är nästan varje dag/../Varje vecka./../ Studievägledare finns, alltså rör sig. Jag rör mig. Syster rör sig. 
Kuratorn rör sig.. så att dom ska kunna ta dom här direkta kontakterna/../ Det finns ett enormt vuxensug/../ Man vill ha hjälp 
och stöd på olika sätt och man vill ofta påverka som sagt om stort och smått”

Rektor F: ” Alltså jag har ju säkert tio elever här om dagen oavsett vilken period det är för att jag är väldigt närvarande 
och jag sitter väldigt centralt.”

RektorG: ”Du menar med direktinflytande. /../Ja. Det händer ett par gånger i veckan att elever kommer med specifika 
undringar där dom egentligen skulle vilja få ett besked eller få någon förändring gjord. Visst.”

Förekomst av klassråd (Skillnader i funktion)

Rektor A: ”Ja det förekommer. Studiehandledartid heter det då.”

Rektor B: ” klassrådet”

Rektor C: ” Ja då finns det klassråd”

Rektor D: ” klassråd”

Rektor E: ” klassråd”

Rektor F: ” klassråd”

RektorG: ” klassråd”

Förekomst av elevråd (Skillnader i funktion)

Rektor A: ”den styrelsen som sitter brukar alltid ha inslag utav årskurs treor och tvåor och helst ettor så det finns en 
kontinuitet i det/../ Och då tar man in en representant från varje klass”

Rektor B: ” en elevkår/../ ett elevråd/../skolkonferensen”

Rektor C: ”Alltså det här är ju ett sorgebarn, tycker jag/../ det finns inget stort intresse för elevråd.” 

Rektor D: ”elevrådet”
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Rektor E: ”elevråd”

Rektor F: ”elevråd”

RektorG: ”elevråd”

Begreppet elevinflytande (Skillnader)

Rektor A: ”Om jag får ett sådant svar av elever rent generellt att de känner att de inte har inflytande i hur undervisningen 
ska bedrivas./../ är inte diskuterbart. Det är liksom lärarens grej va.”

Rektor B: ” att lärare och elever är på samma sida av skranket. Dom har samma mål. Man är överens om var man ska 
någonstans. Optimalt i sådana fall är om man också är överens om medel och metoder”

Rektor C: ” Alltså eleverna upplever inte att de har ett stort inflytande i skolan.”

Rektor D: ” om man vänder på det och frågar eleverna vad de är intresserade av, om man lyssnar på dom, det är ju väldigt 
mycket de det handlar om.. Och det gäller ju i stort sett allting.”

Rektor E: ” Verklig makt – inte skendemokrati. Utan att eleverna får en respektfull respons på sina idéer och dom märker 
att dom inte talar för döva öron, utan här har dom en idé/../”

Rektor F: ” Att påverka deras fysiska och psykiska miljö. Och att också kunna påverka sina studier. Att kunna påverka sina 
betyg. Och resultat/../ generellt fungerar det bra/../ det finns väl på olika nivåer ibland elever som inte får det inflytande som 
dom skulle vilja” 

RektorG: ” jag är tämligen säker på att när jag fördjupar mig i det och sitter och pratar med lärare på utvecklingssamtal 
och kanske i gruppsamtal och sådana bitar så skulle jag väl säga att det varierar säker väldigt mycket. Men överlag så 
märker jag när jag har diskussioner med arbetslag och sådant att elevernas synpunkter är centrala för dom när dom sitter 
och diskuterar”

Klassrådens funktion (Skillnader)

Rektor A: ”Dels ska ju studiehandledaren prata om saker som berör eleverna och ta upp problem som dom känner att dom 
har. Det kan ju vara allt ifrån dagliga jobbet till någonting som komma skall eller om de har någon schism till någon. Det är 
mer ren information då.”

Rektor B: ”en elevkår/../ har haft lite svårt att hitta sin roll/../i samband med omorganisationen av skolan ner i 
arbetsenheter så har vi försökt att vitalisera två saker. I ena änden klassrådet och i andra ändan skolkonferensen/../Vi har 
försökt knyta ihop det här med klassråd och därifrån valda representanter från klasserna och valda representanter från 
lärarna i arbetsenheterna till det vi kallar för enhetsråd, därifrån ner till skolkonferensen”

Rektor C: ” Sedan så införde jag på schemat klassråd för att det skulle då vara själva grunden för att kunna få ett 
fungerande elevråd/../ då visade sig att eleverna oftast inte kom till klassrådet”

Rektor D: ” Det är snarare så att man tar upp frågor som man skickar till det här lagrådet/../ Så att dom har inte så mycket 
sådant som dom kan bestämma i klassrådet, utan det handlar för dom här gymnasieeleverna väldigt mycket mer om det 
allmänna om hur dialogen med läraren sker i uppläggning av kurser och examination.”

Rektor E: ” Kan säkert vara blandat/../ Kvaliteten/../ för att lärare kanske inte vågar släppa ifrån sig/../ Läraren är så van 
att stå i den här ledande rollen/../ det blir ingen dialog. Då är det en ganska låg kvalitet”

Rektor F: ” Det varierar/../ Från att verkligen ta upp väsentliga frågor/../ En del klassråd fungerar alldeles 
utmärkt. Det har egentligen mycket med lärarna att göra/../ Man måste ju liksom lära dom elevdemokrati/
../lärare ibland som inte förstår vitsen ”

RektorG: ”klassrådens funktion är tycker jag definitivt två. Det är att fånga upp saker som berör klassen direkt/../ ett sätt 
för elevrådets, eller elevernas representanter i skolkonferensen att skaffa sig underlag för beslut. I större frågor”
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Elevrådens funktion (Skillnader)

Rektor A: ”att eleverna som har varit på elevråd ska kunna komma tillbaka till klassen och tala om att nu är det här på 
gång”

Rektor B: ”en elevkår/../ har haft lite svårt att hitta sin roll/../i samband med omorganisationen av skolan ner i 
arbetsenheter så har vi försökt att vitalisera två saker. I ena änden klassrådet och i andra ändan skolkonferensen/../Vi har 
försökt knyta ihop det här med klassråd och därifrån valda representanter från klasserna och valda representanter från 
lärarna i arbetsenheterna till det vi kallar för enhetsråd, därifrån ner till skolkonferensen”

Rektor C: ” alltså i slutet på förra läsåret, och då hade vi en ordförande som aldrig kallade till elevrådsmöten. Sedan var 
det några ettor som tog över. Men när dom väl hade tagit över och blivit formellt ordförande och vice ordförande och så där, 
då dog det också från deras sida”

Rektor D: ” Det är väl lite svårt det här med representativiteten/../ Förankringen ut är väl tveksam även 
fast man har lagråd/../svårt att få hela maskineriet att snurra då..”

Rektor E: ” det har varit tveksamt här i början. Liksom lite trevande men det börjar rulla, Det finns en ovana, från ax till 
limpa/../ Upp med jättebra idéer, men hur gör man när man ska nå i mål/../ Och att träna dom ur den här passiva rollen”

Rektor F: ” vi har jobbat mycket för att få igång ett väl fungerande elevråd, och det tycker jag nog att vi har. Men vi har fört 
många diskussioner då där vi haft lite olika åsikter. Dom tycker att elevrådet ska bestå utav dom elever som har lust att vara 
med i elevrådet/../ Och jag säger blankt nej. Och jag säger: ni får gärna ta in i elevrådet alla som har lust, men jag vill ha 
representanter från samtliga klasser/../ Samtidigt som jag förstår dom också. Det fungerar inte om folk blir tvångsförflyttade 
dit heller”

RektorG: ” Men alltså att man har infört lagråden är väl att man tycker att det system man hade tidigare då skolledningen 
hade, i och för sig väldigt trevliga rundabord-samtal med årskurserna eller klasserna/../men där det aldrig fanns någon 
direkt diskussions.. någon organiserad sådan.. mellan lärare och elever. Och så hade man då ett elevråd som bemannade 
skolkonferensen. Man tyckte ju att det systemet inte gav eleverna det inflytande, och inte heller lyfte fram dess ansvar för att 
ta det inflytande som man faktiskt får på ett sådant sätt att det blev så. Då inför man det här i stället”

Rektorers framtidsvisioner (Skillnader)

Rektor A: ”Jag vill fortsätta få en skola där alla känner att de är vi som bygger skolan. Det är så viktigt”

Rektor B: ” Jag skulle vilja att processerna som personalens egen process och elevernas, var mer självgående.”

Rektor C: ”I det visionära samhället så är jag inte säker på att du behöver ha den här typen av demokratiformer. Utan då 
kanske mer den här direktdemokratin som fungerar. Och det som jag tycker är viktigt är väl att eleverna är så pass mogna och 
vet vad dom vill. Vad dom vill sy ihop för utbildning, att dom kan ta ansvar för att göra sin del.”

Rektor D: ” Ja alltså.. Jag tror inte på det där.. dom här formella systemen. Alltså att man ska.. precis som eleverna själva 
säger. Vad ska dom sitta och styra i och ha för åsikter i ekonomi när dom egentligen inte kan påverka den.”

Rektor E: ”Min verkliga dröm – det är att göra mig själv arbetslös/../ man säger till lärarna, men dom får ju samverka med 
eleverna,/../ här är eleverna, här är pengarna – lös problemen/../ Jag vill inte att vi ska ha schema centralt lagt utan här har 
man en massa människor som har ett jobb och göra. Och det kan dom fixa själva”

Rektor F: ”Alltså jag skulle vilja att det fanns mer alternativ, kunskapsinhämtningsmetoder för alla elever. Alla lär sig inte 
genom dagens skola som ju ändå blir formad på ett eller annat sätt.”

RektorG: ” Jag hoppas ju att det är som så här att varje lärare, för det är där demokratin är allra viktigast, där eleverna 
träffar lärarna dagligvis/../ Och också mitt sätt och bemöta eleverna och inte fatta beslut kanske som.. för att en kommer och 
säger det.. utan lyssna av och säga: men du det här kan du och jag prata om, men sedan måste vi ta upp det med lagråd eller 
skolkonferens eller så. Men framför allt i undervisningssituationer för det är det som berör eleverna mest, att dom känner att 
dom har ett rejält inflytande. Att det är det inflytande dom vill ha.”
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Bilaga 2. Likheter i svar på bestämda intervjufrågor
Bilaga 2. innehåller en schematisk uppställning angående likheter i de svaren rektorer lämnat på de bestämda 
intervjufrågorna:

Demokratidefinition (Likheter)

Rektor A: ”Det är medbestämmande. Att alla har en röst.”

Rektor B: ”alla äger rätten att yttra sig i en fråga/../alla har inflytande.

Rektor C: ”att jag har möjligheter att vara med och påverka.”

Rektor D: ”allmänt röstande/../ alla får föra fram sin åsikt”

Rektor E: ” Alla människors lika värde/../ rätt att yttra sig och göra sin röst hörd”

Rektor F: ”att få möjligheten att påverka/.. / Få göra sin röst hörd”

RektorG: ” att alla känner sig delaktiga och har möjlighet att påverka/../. Medansvar”

Det förekommer ensamt beslutsfattande av rektor (Likheter)

Rektor A: ” Man kommer till en punkt faktiskt, där man måste fatta vissa beslut”

Rektor B: ” Ja sen är det ju så att rektor fattar i alla andra frågor än dom som styrs av förordningstexten”

Rektor C: ” och då var lärarna grupperade och hade olika åsikter i en fråga/../Och då var det bara för mig att fatta ett 
beslut”

Rektor D: ” samtidigt så är det massor med frågor som man tar som rektor”

Rektor E: ” när det är någonting som det är väldigt bråttom med så kanske jag tar ett beslut”

Rektor F: ”Det beror på vad ärendet gäller”

RektorG: ” Jag är ensam beslutsfattare i många frågor” 

Rektor fattar ibland beslut tillsammans med lärare (Likheter)

Rektor A: ”Ja. Ja. Absolut.”

Rektor B: ” Men rektor är en idiot om man inte fattar beslut efter att ha lyssnat på de synpunkter som finns”

Rektor C: ”om lärarna tycker att man ska göra någonting som är bra/../, så har jag ju väldigt svårt att se att jag skulle driva 
någon annan tes”

Rektor D: ”Så därför bör man prata väldigt mycket informellt runt det här/../måste vi diskutera varför har vi olika åsikter 
om just det här”

Rektor E: ” Vi försöker verkligen se till att har vi nu inte missat någonting utan vi tar upp allting i A-samverkan då.”

Rektor F: ” Ja.”

RektorG: ” Ja. Absolut.”
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Det kan vara stora skillnader på lärares demokratiuppfattningar hur demokratiska former 
bör bedrivas i klassrummet (Likheter)

Rektor A: ”Definitivt”

Rektor B: ” Mellan lärare och lärare? Ja definitivt gör de det”

Rektor C: ”Ja definitivt”

Rektor D: ”Absolut. Jättestora skillnader”

Rektor E: ”Absolut/../ Ja. Jag tror det är en enorm skillnad.”

Rektor F: ” Ja./../jag tycker vi har jobbat rätt mycket med det. Att skillnaderna blir allt mindre.”

RektorG: ”Ja, visst.”

Bilaga 3. Intervju med Rektor A
Datum: 2006-10-31
Tid: ca 09.00-09.35

1. Vad är demokrati för dig?
Det är medbestämmande. Att alla har en röst. Allas åsikt ska beaktas. Och när det gäller den här arbetsplatsen eller 
den här skolan så ska alla känna att de blir hörda. Att det ska finnas forum eller former för det. Att även om det, 
inte även utan det kan vara elever, de måste få känna att de har ett medbestämmande och alla. All personal har 
precis lika stor rätt, varenda människa så att säga här har lika stor rätt att göra sin röst hörd. Det är demokrati för 
mig.

2. Hur ser de demokratiska arbetsformerna ut i din skola?
Om man rent formellt tittar på det som kallas för samverkansavtalet egentligen då, så går man från att jag har 
medarbetarsamtal med var och en. Rent formellt ett individuellt medarbetarsamtal varje år som följs upp med 
lönesamtal sen då. Så det är del ett och två. I medarbetarsamtalet så pratar man om bland annat om lönen, hur 
man ser på lönen, och det ska följas upp sedan när lönen är satt då. Och sen pratar vi också om mycket olika saker. 
Varje nytt medarbetarsamtal varje år bör ha nya rubriker. Dels gamla rubriker som alltid följs upp och sedan nya 
rubriker där man tar upp fortsättningen. 

2a. Upplever du att det sker förhandling i de samtalen?
Neej, ja det kan det göra, kanske kan vara en typ av förhandling där man som medarbetare tycker att man bör ha 
en viss typ av fortbildning eller man kanske vill delta på en ny arena så där. Och jag kanske, jag i det läget kanske 
också tycker att, det kanske är jag som föreslår. Så kan det vara att det börjar med mig. Att jag tycker att en person 
bör kliva in vissa sammanhang för jag tycker att det finns ett visst läge. Avslut. Det är någonting som man längtar 
efter.
 
2b. Tycker du att det inte sker så ofta?
Nej. Det är det man får kämpa med hela tiden att se, att låta.. alla måste känna att de är sedda. Det kan vara ett 
problem. För att alla känner sig inte sedda, även om jag ser dem, och det är väl jag som är kass på det. Att inte vara 
ute och ge feed-back och prata med dem.. Har man den känslan att man inte är riktigt sedd och att man inte är, ja 
att man inte heller tror att man kan göra saker, så tror jag inte heller att det är så enkelt att kliva in och säga jag 
skulle vilja delta i det här.
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2c. Demokratiska arbetsformer på elevnivå då?
Kan jag fortsätta hela vägen eller vill du gå in på..?
Jag: Nej. Välj själv..

Sen finns det ju då arbetsplatsträffar ATP, det fortsätter den formella vägen då, där man, där vi har var fjärde till 
var sjätte vecka har arbetsplatsträffar i olika former, antingen i stor grupp där det blir dags att fatta ett beslut. Eller 
så har vi diskussions-ATP där vi förbereder frågor i mindre grupper. Det kan vara bekvämt då för många. Att dom 
får sitta och ventilera. Sedan har man ju, den tredje formen av samverkan är samverkan, där jag träffar fackliga 
representanter. Och då är det ju ett beslut som ska fattas. Man ska komma överens om någonting för att man vill 
gärna slippa gå till MBL, faktiskt. Det är därför man har fört in det här.

2d. De här diskussionerna innan som förs, tycker du att det förs förhandlingar där?
Ja, absolut. Fast egentligen, det ska man vara noga med. Egentligen ska man akta sig för förhandling för jag 
vill att de ska komma med konstruktiva idéer. Inte att de ska komma från ett förhandlingsbord där de har tagit 
ställning till vad jag har sagt. Det tycker jag är svagt. Jag tycker jag kan kräva mer av ett fack. Att dom ska kunna 
tycka saker om vår skola Och det tycker jag är en brist ibland. Att man ser det som vi – och dom. Och det är ändå 
en slags, det får man  kämpa som ett djur för att försöka förklara att jag kan inte, och ska inte ta beslut som går 
emot personalens majoritet. Det går inte. Det finns inget självändamål för mig med det. Jag är inget vinstdrivande 
företag som jag äger och tar dom besluten utan jag är med i en verksamhet där alla ska känna att …maximerad

2e. Upplever du då som rektor att du inte är någon ensam beslutsfattare då till demokratiska 
arbetsformerna – Eller är du det i grunden ändå?
Om jag skulle.. Det är inte jag som initierat, så i den meningen är det inte jag som bestämmer själv. Man kommer 
till en punkt faktiskt, där man måste fatta vissa beslut. Då är det inte läge att vara.. Jag går inte ut och frågar om 
jag har x antal hundratusen kvar i slutet av året, och jag ska ro en budget iland. Då är jag rätt odemokratisk. För då 
har jag ett annat mål med den verksamheten. Jag kan inte fråga personalen om de tycker att vi ska släcka en budget 
det blir direkt tokigt va.

3. Om vi går tillbaka till demokratiska arbetsformer, tas beslut där gemensamt med lärare ibland?
Ja. Ja. Absolut. Absolut.

3a. Hur stor del är det tycker du?
Säg så här. Jag kan inte bedöma det.. Det borde jag kunna bedöma kanske om det.. jaa.  Det är enklare för mig att 
fatta beslut tillsammans med lärare eller personalen. Det är ju underbart. 

4. Upplever du att det kan förekomma skillnader mellan hur ledning/lärare anser hur demokratiska 
arbetsformer kan bedrivas?
Det tror jag säkert.

4a. Har du upplevt det själv?
Jag tror ibland.. Jag får en känsla av ibland att lärare tror.. eller har en känsla av att de inte har varit med i 
beslutsfattandet. Och det är ju tragiskt nånstans för jag är ju ute och lyssnar och det sker ju i diskussioner, dels 
liksom i matsalen eller på lunchen eller i ämnesgrupper, eller i.. Vi har ju gruppmedarbetarsamtal och jag lyssnar 
oerhört och för ner - vad säger folk till mig. Sen får jag en bild av att men det är det här dom vill. Sen går man 
in på en PEK eller en ATP och säger nu är det dags att fatta ett beslut. Om man då skulle uppleva att man har 
blivit överkörd så är det egentligen jag som inte har varit tydlig med att vi faktiskt, oavsett vad vi gör eller när vi 
diskuterar, och är på väg emot en förändring eller någonting att det faktiskt är då dom är delaktiga.

4b. Nu pratar vi ledningsnivå men om vi går ner på elevnivå, lärare mot elever. Tycker du att det finns 
skillnader där i deras sätt att bedriva demokratiska arbetsformer – med eleverna?
Vi får på skallen faktiskt av eleverna i utvärderingar. De säger i sina enkäter att lärarna inte är så bra på 
elevinverkan. 

4c. Vilken årskurs är det?
Det är ettor, tvåor och treor.
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4d. Är det allihop eller..?
Det kan jag inte bedöma. Det är allmänt så när vi gör enkäter. Nu är det ju tvåorna som brukar svara på den typen 
av enkäter, vi för in det så att.. Men om varje årskurs tvåa säger det så tror jag liksom att det känns så. Det känns 
nog likadant. Men sen går jag ut.. Om jag får ett sådant svar av elever rent generellt att de känner att de inte har 
inflytande i hur undervisningen ska bedrivas. Alltså vad – är inte diskuterbart. Det är liksom lärarens grej va. Det 
är dom som avgör att vi måste ta det här i kursplanen. Det tycker inte jag man ska diskutera heller. Men hur man 
ska jobba – det finns ju massa olika former. När jag får det svaret av eleverna att de inte känner att de är på banan 
där. Då måste jag ju fråga mina lärare: varför gör dom så här? Då har jag haft sådana gruppmedarbetarsamtal för 
att det tycker jag är ett bra forum att dels ta upp frågan, få svar. Men också att lärarna får lyssna på varandra. Och 
sen, antingen får de massa bra idéer, eller så får dom höra att de är lika bra eller lika..

4e. Upplever du att lärare har olika inställning?
Definitivt.

4f. Är det väldigt olika?
Nej. Det behöver inte vara det - men i en elevs ögon så kan det ju vara det. Det kan faktiskt vara det. För dom kan 
det vara en känsla av.. Och det där.. En känsla är en känsla och den kan man ju inte diskutera bort. Sen kan ju 
läraren efteråt hävda: men jag har ju gjort det här och sagt det här. Och vi kan ju koppla det till mig också när jag 
pratar med min personal att har dom en känsla av att det inte är demokratiskt så kan jag ju aldrig ta bort känslan.. 
jag kan ju bara försöka bli bättre på att visa att jag står för ett demokratiskt arbetssätt. 

4g. Kan du ge exempel på demokratiska arbetssätt som lärare använder mot eleverna?
Nu vet jag exakt hur dom gör när jag haft våra samtal. Så ett exempel är: läraren brukar i början på en kurs, 
tillsammans med årskurs ett tex visa hur man kan jobba. Och försöker ge ett spektra av olika arbetssätt i ett visst 
arbetsområde. Sen när dom har givit det spektrat.. Det kan ju ta några veckor. Då kan man mycket lättare fråga 
eleverna: vad tyckte ni var bra?; Tycker ni vi ska jobba så, eller så här?; Eller vill ni att vi ska jobba över en viss 
tid och byta arbetssätt?; Hur många prov vill ni ha?; Vill ni ha hemskrivningar?; osv, osv. Och jag tror att.. Alltså 
det är väldigt svårt att gå in i ett forum, vilket som helst och ställa frågan: Hur vill ni jobba?, om inte eleverna eller 
min personal fått smaka på vad det finns för alternativ att välja mellan va. Så det där tycker jag är ett bra exempel 
på att – ja det förekommer elevinverkan..

5. Förekommer det elevråd? Hur går valen i så fall till och hur länge sitter medlemmarna i rådet/råden?
Ja. Eleverna har en.. ja jag vet inte exakt hur det började men den avgående styrelsen brukar alltid ha, den styrelsen 
som sitter brukar alltid ha inslag utav årskurs treor och tvåor och helst ettor så det finns en kontinuitet i det.

5a. Men hur väljs eleverna då och vilka är det som avgår och vilka kommer in – hur går det till?
Ja det är när treorna avgår. Sen så kallar man ju ihop ett nytt elevråd det första man gör, eller första augusti, 
september när alla kommit på plats, så kallar de som är kvar av den gamla styrelsen kallar in ett nytt elevråd. Och 
då tar man in en representant från varje klass. 

5b. Men hur går det till?
Jag misstänker att det är eleverna i den klassen som utser sin klassrepresentant.

5c Sitter de sedan tre år taget?
De sitter ett år i taget.

5d. Vad händer sedan? Brukar de sitta kvar i elevrådet?
Jag tycker inte.. Säg så här, dom klagar själva över att de inte får in representanter från alla klasser.

5e. Varför får dom inte det?
Jag tror att det enklaste svaret är att när man inte kan visa att en människa får ut ett resultat av att engagera sig. Att 
inte ha uppgift att jobba med, då finns det heller ingen anledning för den att delta och diskutera det. De känner ju 
sig så. Dom känner ju sig helt: varför ska vi ha ett elevråd om vi inte tar upp viktiga frågor för eleverna? Och ge 
dom verkligen områden att jobba med.  Och alltså ge dem möjligheter att jobba vidare med dom och följa upp och 
se att det dom säger ger ett resultat.
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6. Förekommer det klassråd?
Ja det förekommer. Studiehandledartid heter det då. 

6a. Vilken funktion har de då?
Dom ska ju.. Dels ska ju studiehandledaren prata om saker som berör eleverna och ta upp problem som dom 
känner att dom har. Det kan ju vara allt ifrån dagliga jobbet till någonting som komma skall eller om de har någon 
schism till någon. Det är mer ren information då. Men det ska också vara så att eleverna som har varit på elevråd 
ska kunna komma tillbaka till klassen och tala om att nu är det här på gång.

6b. Så besluten tas i elevråden och inte i klassråden?
Beslut kan visst fattas i klassråden, i klassen. Det beror ju på om man så att säga har skickat ut en fråga på remiss. 
Det kan ju gå till så att man, vi ska ha, vi köper nya möbler. Och då vill naturligtvis elevrådet ha hjälp med, för 
dom jobbar då tillsammans med servicepersonalen. Så här att då ska dom åka och köpa möbler och då gäller det 
att veta vad vill vi ha för möbler. Eller så kan det handla om att vi har femtiotusen kronor som eleverna ska få 
använda på något vis som dom vill förbättra rastaktiviteten med. Vad ska vi köpa? Då måste det ut i klasserna. Jag 
vet att förra året gjorde dom till slut en lista där man hade antalet röster på olika saker och det tycker jag är ytterst 
demokratiskt där man kunde då se att det då inte var ett biljardbord som var nummer ett utan det var att biblioteket 
skulle rustas. Och det gjorde att vi satsade ett par hundratusen kronor på biblioteket i stället för ett biljardbord. Det 
tycker jag då det är enklare för mig, återigen då att fatta de besluten.

7. Förekommer det informell demokrati, d.v.s. att elever (enskilda eller i grupp) tar kontakt med lärare/ 
rektor/ledning i syfte att påverka/argumentera/annat.
Ja. Det gör dom. Ja.

7a. Händer det ofta tycker du?
Vad är då ofta? En gång i månaden? Säg generellt en gång i månaden då.

7b. Är det olika, eller är det samma elever som kommer?
Det kan vara olika.

7c. Vad handlar det om då?
Oftast att de inte är överens med lärare om.. Det kan vara individuella elever som tycker att de har blivit 
felbedömda. Och att dom inte har fått ett prov räknat eller fått göra ett prov kanske och hur jag tycker och ser på 
det. Om dom har en schism, då kommer dom till mig. Det är sällan dom kommer med något positivt så där liksom 
- tycker att dom har bra lärare dom vill tala om..

7d. Händer det att det finns några andra schismer mellan elever?
Ja. Då kommer dom hit och säger att det har hänt något då.

7e. Vad händer då?
Det första.. Vad jag gör.. Först talar jag alltid om för dom att jag lyssnar och jag är inte ointresserad – tvärtom. 
Men jag menar att ett problem ska lösas där problemet uppstår. Och med det menar jag att det är inte en lösning 
på ett problem att till exempel byta lärare. Alltså problemet finns ju kvar, men situationen är annorlunda. Och då 
menar jag att jag går gärna med på att hjälpa till och lösa, eller göra en förändring, en strukturell förändring. Eller 
att jag går in och diskuterar någonting. Men inte först utan jag vill att dom parterna som finns, som det har hänt 
någonting emellan, och verkligen roten till problemet. Det är där man måste börja. Och då brukar jag alltid göra 
så här, att tala om för eleverna och diskutera med eleverna att ett bra sätt att för dom också att jobba vidare på 
det är att sök upp läraren igen. Först tänker man igenom vad det är man vill och vad man tycker att vad är felet. 
Sedan kan man gärna prata med sina föräldrar så att man har en backup att man känner att man på något vis har 
en vuxens inställning som är på ens sida hela vägen. Sedan bör man söka upp den här läraren och berätta vad det 
är man vill och tillsammans med läraren komma överens om en ny tid. Så att båda känner att vi tar inte det i en all 
hast, och alla ska veta, vi ska veta det är ett problem. Vi fokuserar på det. Sen bestämmer man en tidpunkt. Och då 
kommer läraren dit och känner till vad vi ska diskutera och har hunnit fundera själva. Där börjar vi. Och väldigt 
många problem löser dom där själva. Och det mår dom bra av. Om det sedan skulle fortsätta. Då kan jag vara med 
i diskussionen och lyssna. Men jag kan säga det. Jag kan backa där och säga att när eleverna har varit hos mig, då 
tar jag kontakt med läraren. Så det får inte ske någonting så att en lärare eller en elev upplever att jag har hört den 
ena parten och inte så att säga talar om att jag har hört den. För att det kan lätt göra att man känner att jag tagit 
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parti för någon. Det är inte speciellt intressant.

7f. Det var med lärare. Vad gör du med schismer mellan elever?
Då brukar jag lyssna på vad dom känner. För det är mycket känsla då.

7g. Hur gör du då? Tar du en i taget eller allihop på en gång?
Den ena gruppen eller den ena konstellationen. Det kan ju vara en elev mot en elev som inte är överens. Eller 
det kan vara en grupp elever mot en grupp elever, så lyssna på dom. Sedan försöker jag plocka in dom andra, då 
måste jag ha godkännande - att tycker ni att jag får prata med dom här nu.. Eller.. Och då berättar jag alltid att jag 
kommer aldrig att från början ta ställning här. Utan det handlar bara om att lyssna. Det är det jag är till för då. Att 
jag är någon slags medelpunkt via ta åt mig information. Och som alltid när det gäller problem så är det upplevelser 
av saker som har hänt. Alltså dom har olika åsikter om vad som har hänt. Och känslor om vad som har hänt. Det är 
sällan faktabitarna misstämmer. Utan där när jag får historien från parterna, från folk, så brukar pusslet stämma 
rätt väl. Att det här har hänt. Men upplevelsen om hur det var, eller vem som sa det först och så där, brukar ju va 
det som är problemet va. Sedan så lyssnar jag och sedan så går jag tillbaka igen till dom första och säger så här 
har jag uppfattat det nu. Och jag tror inte ni har så långt ifrån att lösa det här egentligen.. om vi/ni lyssnar så och 
så.. Och det kan lösas där, men sen vill jag träffa dem igen allihopa då. Och då får jag prata ett tag.. Du sa så här 
och ni har sagt samma sak va. Och sedan försöka liksom, någon gång får dom eller någon stans få dom att förstå 
att lyssna är rätt vettigt. Lyssna är rätt bra faktiskt. Alltså vi är dåliga på det. Som chef blir man väldigt bra på att 
lyssna.

8. Vad anser ni angående elevinflytande?
Det är väldigt viktigt. Alltså jag kan inte ta ett beslut, jag vill inte ta ett beslut utan att först tänka är det här bra för 
eleverna. Det säger jag till mina elever jämt. Det är därför jag är här. Jag är inte här av något annat skäl. Utan det 
är deras skola, även om bara tre år. Men det är dom, det är därför vi är här.

8a. Vad säger eleverna om elevinflytande?
Dom är inte bra på att agera utifrån det. Men återigen. Jag tror de saknar områden där dom känner att dom har 
betydelse. Jag kan backa hur vi gör då. Jag vill att dom ska skapa råd. Gruppråd. Och det handlar om matråd. 
Där är dom bra. Då har dom en fokusering. Då har dom en konkret uppgift att tillsammans med husmor, x antal 
gånger per termin, prata med henne om vilken typ av mat, hur mycket mat, vad ska salladsbordet ha, osv. Konkret. 
Skolidrottsföreningen. Jättebra. Dom är duktiga på att liksom, det blir så enkelt.. så tydligt för dom va. Ska dom ha 
en turnering? Får dom låna idrottshallen? Hur ska vi agera inför orienteringen? Osv, osv. 

8b. Du ville att eleverna skulle skapa råd. Ska dom göra det själva?
Vi har råd, alltså. Nu finns det råd där det finns personal i. Och det är så jag ser det här. Dom ska vara med 
där. Aktivitetsdagsrådet eller Kultur- och miljörådet. Men nu gäller det.. och det här pratar jag med elevrådets 
ordförande om och elevrådstyrelsen om. Hur funkar det?

8c. Hur fungerar det då?
Nej, det funkar inte så bra va men jag tror att det tar ju tid det här.

8d. Varför fungerar det inte?
Jag tycker att dom har.. Jag tror att elevråd har erfarenhet av att diskutera ska vi ha cocacola på plugget eller ska vi 
ha skoltröja liksom, skoldisco, that’s it. Jag tror inte de är vana vid att se att deras åsikter har stor betydelse. 

9. Tycker ni att klassråden fungerar utefter era intentioner? 
Vissa gör det. Jag tror inte att alla gör det. Jag tror att en del går på de här studiehandledartiderna och dom har inte 
så mycket att diskutera. Och det tycker jag är tragiskt på ett sätt. Men det kanske är bra också – då funkar ju allt 
va.. Men jag tror nog att vi har en del att säga varandra att vi skulle kunna nyttja den här tiden bra, men jag har 
också en erfarenhet av att ha klassråd med grupper där det inte händer så förbaskat mycket egentligen. utan det 
flyter på. Det finns en vardaglig verksamhet här som tar rätt mycket tid och kraft va. Och i det läget komma in en 
torsdagsförmiddag och någonstans avkräva att nu ska vi vara konstruktiva inom de här områdena. Det kanske inte 
är läge då va. Kan va så enkelt ibland. Det är synd om dom inte upplever att de har någonting att säga till om.

10. Tycker ni att elevråden fungerar utefter era intentioner?
Ja det tycker jag. Förra året hade vi ett gäng som var drivande. Och det var, där har du också en poäng va. Det 
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är väldigt mycket beroende på personer. Vi hade elever förra året som hade erfarenhet av politisk verksamhet 
osv. Dom hade ett väldigt driv. Men det gör att då koncentreras mycket av jobbet kring dom och då är det väldigt 
tacksamt för dom andra att lämna över jobbet till dom. Dom är glada för att få det. Det gör att det inte sprids.

10a. Menar du att dom har både erfarenhet och kunskaper om hur man driver fram frågor?
Ja. Dom är självgående och har ett självförtroende i det också.

10b. Vad har dom fått det ifrån?
Ja det vet jag inte riktigt. Ja det kan ju vara en fostransfråga. Ja det kan ju vara ett fritidsintresse. Att vara politiskt 
aktiv kan vara en länk. Dom kan ha haft, ha hållit på länge och så då.

10c. Så du menar att du upplever att det kan vara skillnader i elevers sätt att hantera frågor gentemot andra 
elever.
Ja. Det är ju mänskligt. Så tycker jag. Det är ju så det funkar tycker jag. Att det är olika sätt att hantera frågor. Det 
kanske dels någonstans är lite tragiskt att dom som för och ser den politiska eliten i samhället till exempel om det 
nu är det som är den demokratiska liksom förebilden någonstans.. Eller fackföringsordföranden osv.. Dom ser ju 
relativt snart att det finns en kod i sättet att prata och sättet att agera och sättet att göra saker och ting va. Och det 
gör ju någonstans att om det är det dom tror är det rätta sättet, då är deras sätt att tänka kanske inte riktigt. Det här 
är ju hemskt tragiskt. Men det.. 

10d. Varför är det tragiskt?
Jodå för att jag menar återigen det första du frågade mig om, vad jag ansåg var demokrati, stämmer ju då 
inte överens att alla människor känner inte att de har legitimitet i det här tänkandet. Och det vet jag ju när jag 
undervisat i (xxx) i undervisat på ”(xxx)” framförallt att i (xxx) på ”(xxx)”. Att (xxx) människor, som alltså vi 
pratar om människor (xxx) år som kommer till mig när vi läst (xxx). Dom säger fantastiskt, jag har för första 
gången i mitt liv deltagit i en diskussion med gäster hemma, bla bla bla va. Och jag kunde uttrycka vad jag tycker 
och tänker utan att känna att det var fel på det. Jamen va bra.. Och det enda vad det handlade om var en liten kurs i 
(xxx) någonstans, där man faktiskt får höra, alltså får bekräftat tror jag mer att det jag tycker är ju inte tokigt. Det 
är ju bara bra.

10e. Vad är tecken på det tror du?
Jag tror att självförtroende återigen alltså. Att människor med självförtroende är dom som älskar det stora forumet.

10f. Men hur får man självförtroende då?
Ja är det inte det jag försöker ge mina egna barn va och mina elever. Jag tror att om och om igen ge, vad ska jag 
säga, uppmana och visa att man ser och visar att det är värt någonting då. Sedan finns det dom som.. ja..  Jag själv 
har väl förmodligen bra självförtroende då. Och var jag fick det ifrån frågar du?.. Jag vet inte.. Jag tror det kan vara 
nedärvt och sedan kan jag säkert träna upp det också.

10g. Hur då?
Ja, det måste ju vara någon som ser en dårå, som hjälper en till att ge en möjlighet att bli hörd hela tiden. Att bli 
hörd och lyssnad på är grymt viktigt va. Folk som man snoppar av eller som man visar att man inte är speciellt 
intresserad av att höra vad de säger. Dom får ju inte mycket bättre självförtroende av det.

11. Finns det något ni skulle vilja ändra på i framtiden?
Här? Ja, O ja. Jag vill fortsätta få en skola där alla känner att de är vi som bygger skolan. Det är så viktigt. Och vi 
har idag bra förutsättningar därför att vi har någonting som alla som kommer hit, jobbar här och går som elever 
eller som kommer hit på besök säger, vilken trivsel ni har. Ja, säger jag. Den är grym. Den är fantastisk. Men det 
är inte jag som skapat den. Utan det har säkert gjorts under åren att den här skolan startade för (xxx) år sedan. 
Förmodligen är det väldigt mycket stor del av personalen är kvar och att dom har fått känna just det här som jag 
beskriver att dom har faktiskt gjort någonting.

11a. Rent konkret i framtiden, kan du peka på någonting att det här vill jag förändra?
Jag tycker det är mycket saker bara. Liksom att jag vill ska fungera. Jag skulle vilja.. Alltså du frågar vad jag exakt 
ska göra åt det? Jag ska fortsätta jobbet att diskutera tillsammans med min personal och hela tiden visa att det 
dom säger är viktigt. Och att jag tar fasta på det och att jag tar beslut efter det. Ja det är väl det mest konkreta jag 
kan göra. Precis på samma sätt som med eleverna. Och jobba hårt för att vi det är vi som är skolan. Det är inte jag 
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som har skolan och ni är här som en slags gäster. Och det är det mest konkreta jag kan säga. Sedan handlar det 
om många olika komponenter. Dels att skapa en struktur och då pratar jag om forum. Att människor som vill ha 
feedback till exempel. Då bör det finnas ett forum för feedback egentligen. När jag har varit på lektionsbesök och 
dom får veta någonting då bör jag ha ett möte med dom. Det är en sorts forum. Det är att skapa pedagogiska fel 
därför att tre gånger per termin så samlas hela personalen i två timmar vi fikar. Vi fikar varje tisdag i och för sig 
annars. Men just då pratar vi om vad som händer i huset. Vad gör ni hos er och vad tycker vi om det här egentligen 
då. Hur ska (xxx) se ut i år och är det bra med internationellt utbyte. Också ett bra, mer informellt sätt att diskutera 
över en kopp fika, några stycken och sedan summera, och känna att jaha nu fick vi någonting sagt, och så flyttar 
man den här stenen eller vad det nu är en liten bit framåt. För att det är ingen revolution vi ska genomföra. Det är 
ingen som mår bra av det. Men att på så många olika sätt som möjligt egentligen bevisa att det folk säger i huset 
vill jag ha lyssnat på och ta beslut efter. Så är det.

Bilaga 4. Intervju med Rektor B
Datum:  2006-10-31 
Tid:  ca 16.00- 16.30

1. Vad är demokrati för dig?
För det första är det ett väldigt stort begrepp, men.. För mig är demokrati egentligen vad en, ja, i sin ursprungsform 
en människa, en röst. Men vad som det blir i skolform, det.. Alltså demokrati har ju upphört att existera som 
elevdemokrati i skolan. Det finns inte ett elevinflytande. Det är det som är så intressant. Men för mig är demokrati 
att alla äger rätten att yttra sig i en fråga. Alla äger rätten att bli respekterade. Och alla har inflytande.

2. Hur ser de demokratiska arbetsformerna ut i din skola?
Ja för det första så har du ju på, om vi talar på personalsidan, så har du ju samverkansavtalet, som då gäller. 
Arbetsplatsträffen och samverkansgruppen. Det är ju den gängse formen som finns.

2.a Hur tycker du att det fungerar? Förekommer det förhandlingar?
Du menar förhandlingar enligt MBL? Vi försöker ju nå konsensuslösningar så mycket som möjligt va, vi har i.. 
(Xxx) så var vi färdiga med (xxx) lång process där vi organiserade om hela skolan, i en konsensuslösning med de 
fackliga organisationerna. Och det är väldigt sympatiskt och kunna göra det för det är en styrka i det man gör.

2b. Kan du kort beskriva det, den lösningen?
Ja det var ju så att den här skolan var mycket traditionell. Ett läroverk som kanske inte riktigt passade in i den 
skolform som vi har. Och då har vi under ett antal år arbetat med att organisera om skolan. Från den klassiska 
skolan med ämnesområden till en skola upp till en arbetsenheter. Och det här mötte våldsamt motstånd i början. 
Och det är.. Man är rädd för det man inte känner till. Vad vi då gjorde var att vi gick mycket grundligt igenom 
detta och tittade på: vad sägs det i dokumenten? Hur ser en modernare skola ut? Och så småningom efter många 
långa.. Där var det alltså rätt mycket förhandlande va, och ge och ta. Och jag vet att jag kommunicerade med de 
fackliga företrädarna halvtolv, kvällen innan det här beslutet skulle presenteras sista gången då så sa vi då att nu är 
vi överens. Och det är alltid väldigt skönt att fatta sådana beslut.

2c. Demokratiska arbetsformer på elevnivå, vad är det?
Ja, samma sak där är det en skola som är ganska torftig traditionen med elevinflytande. Det finns, har funnits och 
finns fortfarande en elevkår som då på papperet organiserar ungefär hälften av skolans elever. Den har haft lite 
svårt att hitta sin roll. Samtidigt som den finns här har det varit svårt att hitta en roll för ett elevråd. Så att efter, 
eller i samband med omorganisationen av skolan ner i arbetsenheter så har vi försökt att vitalisera två saker. I 
ena änden klassrådet och i andra ändan skolkonferensen. Läser man i delegations under (xxx) vad det står om 
skolkonferensen så är det ett mycket kraftfullt organ på skolan. Vi har försökt knyta ihop det här med klassråd 
och därifrån valda representanter från klasserna och valda representanter från lärarna i arbetsenheterna till det vi 
kallar för enhetsråd, därifrån ner till skolkonferensen. Och från andra hållet in i det här arbetet så finns det alltså 
representant från elevkåren. Så att skolkonferensen har lyfts upp och blivit ett mycket kraftfullare organ än vad det 
varit tidigare. Det har varit en proformakonferens tidigare. Men det är det enda tillfället egentligen där rektor inte 
fattar beslut själv. Utan det här fattas alltså principbeslut med lärare och elevrepresentanter.
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3. Är ni som rektor ensam beslutsfattare till demokratiska arbetsformer. Tas besluten gemensamt i 
ledningen? Tas beslut gemensamt med lärare?
Ja sen är det ju så att rektor fattar i alla andra frågor än dom som styrs av förordningstexten för skolkonferensen.. 
så fattar rektor beslut. Men rektor är en idiot om man inte fattar beslut efter att ha lyssnat på de synpunkter som 
finns va. För att dom besluten, dom blir bara tomma i så fall.

4. Upplever du att det kan förekomma skillnader mellan hur ledning/lärare anser hur demokratiska 
arbetsformer kan bedrivas?
Mellan lärare och lärare? Ja definitivt gör de det. Vi har varit med i ett stort arbete nu i (xxx) (xxx)förvaltning i 
(xxx) som handlat om ökat elevinflytande. Och när vi presenterade den här idén så var det rätt mycket hugg och 
slag från lärare, En del lärare som sa: vi har ju hur mycket elevinflytande som helst. Och andra säger: det finns 
inget elevinflytande alls.

4a. Så det var väldigt olika - polariserade uppfattningar?
Javisst. Visst finns de det, va. Och jag tror att det har väldigt mycket med osäkerhet att göra.

5. Förekommer det elevråd? Hur går valen i så fall till och hur länge sitter medlemmarna i rådet/råden?
Enhetsråd. Varje klass, det är alltså sex klasser i varje enhet, väljer två representanter till, i sitt enhetsråd. Dom 
enhetsråden.. lärarna väljer två representanter. Utifrån dom där eleverna då, sex gånger två är tolv elever och två 
lärare, så väljer man alltså från varje enhet sedan en lärare och en elev till skolkonferensen. Och sedan då ska det 
här systemet kopplas åter.

5a. Men hur länge sitter medlemmarna i råden?
Dom är valda på två år. Och det här är (xxx). Vi har (xxx). Och det är en oerhört bräcklig organisation. Vi har på 
vårt ledningsskapsmöte precis gått igenom och känt att den här organisationen sitter inte. Då måste vi framför allt 
kalla till oss lärarna i de här mötena, hur funkar det, vad behövs det för stöd och vad behövs det för hjälp.. för att.. 
Det är bräckligt och det kan finnas intresse tror jag på en del håll att det inte fungerar

6. Förekommer det klassråd?
Klassrådsveckor ligger utlagda per termin.. En.. två.. tre gånger ligger klassråden utlagda. Sedan så ligger 
enhetsråden som det ser ut utlagda vid, en.. två.. tre.. fyra gånger. Skolkonferensen ligger ute två gånger och sedan 
så har vi stormöte i januari då vi summerar.

6a. Vad är tanken med funktionen i klassråd ska vara?
Att fånga upp dom idéer och tankar som finns om det som eleverna upplever att skolans verksamheter ska..

6b. Ska klassråden ta beslut eller ska beslut tas i elevråd, enhetsråden blir det ju?
Helst ska besluten där tas på skolkonferensnivå.

6c. Så att idéerna ska formas i klassråden?
Ja. Från klassråd, till enhetsråd, till skolkonferens. Och då kan man också se vilka.. Naturligtvis så kommer alltså 
protokollen till skolledningen från klassråden, där vi ser, oj, det här måste vi prata med eleverna om. Men en idé, 
en åsikt som är stor - det finns ett uttalat missnöje med någonting - om man kan kanalisera den ända fram till 
skolkonferensen, så blir det mycket starkt. För där är också elever och personal med och fattar beslut.

7. Förekommer det informell demokrati, d.v.s. att elever (enskilda eller i grupp) tar kontakt med lärare/ 
rektor/ledning i syfte att påverka/argumentera/annat.
Ja. Det är klart det gör. Det gäller både elever och personal.

7a. Hur ofta händer det?
Ja det händer framför allt i sådana situationer när frustrationen är stor, va. När man tycker att någon är korkad eller 
sådär.

7b. Men, generellt sett, är det en gång i månaden eller.. var fjortonde dag eller?
Ja någon gång i månaden.. Men då försöker vi alltid bolla in det så att det hamnar i de formella processerna. För 
skolan har ju ett uppdrag också att fostra demokratiska medborgare.
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7c. De som kommer, är det elever som sitter i elevråden eller elever som inte gör det?
Både och. Alltså när den egna frustrationen är för stor, va.

7d. Vad handlar det om. Är det missämja mellan elever, eller mellan lärare och elever?
Framför allt lärare och elever. Och det är också ett tecken på att elevinflytandet i klassrummet är inte så gott som 
det borde vara.

8. Vad anser ni angående elevinflytande – när det är som bäst?
Ja, på något sätt att lärare och elever är på samma sida av skranket. Dom har samma mål. Man är överens om var 
man ska någonstans. Optimalt i sådana fall är om man också är överens om medel och metoder. Hur man ska göra 
då.

8a. Hur gör man det?
Ja på en sådan här skola är det rätt knepigt. Nästan alla våra elever har varit bäst i klassen i grundskolan. Det 
finns en konkurrens och en hets som är ganska osund. Det gör att eleven kan tycka: jag har nog inte riktigt tid 
och utnyttja, eller uttrycka mitt inflytande, utan jag bara flyter med. Och det är väl det som också kan gör att en 
del lärare tycker att men här är hur mycket inflytande som helst - det är aldrig någon som protesterar mot vad 
jag gör. Och sedan finns det ju dom som protesterar och säger: men så här kan vi inte hålla på. Både bland lärare 
och elever. Men med demokratiska processer, det finns ju två grundläggande mål vad gäller vår läroplan. Det ena 
är kunskapsmålet, det andra är normer och värden, va. Och om man fokuserar så vansinnigt på kunskapsmålen 
så riskerar normer och värden att förtvina. Så att från skolhåll så pumpar vi hela tiden tillbaks och säger: ja ja, 
kunskaper är halva uppdraget. Normer och värden är det andra. Du ska få en liten anekdot till sammanhanget. När 
jag var ny här för (xxx) år sedan så presenterade jag ett förslag till vision och mål för den här skolan. Första målet 
var att (xxx) utbildar unga människor till goda samhällsmedborgare. Då var det någon som ställde sig upp och 
protesterade. Och då sa jag att det är faktiskt skollagens andra paragraf och det är lite magstarkt att sätta sig över 
den.

8b. Men hur såg protesten ut?
Nä man sa, det där kan vi inte ställa upp på. Sedan dess har vi haft lite kurser i styrdokumenten, om jag säger så. 
För att det är någonting också, styrdokumenten i svensk skola är under skolledningsnivå synnerligen okända. Man 
har väldigt svårt att hålla reda på vilka styrdokument som styr vilken verksamhet. Plågsamt stor okunnighet i en 
del fall skulle jag vilja säga.

8c. Får du eller lärare frågor från elever om elevinflytande?
Ja. Vilka rättigheter har dom, va. Och då brukar jag säga: ja vi har rättigheter men vi har också skyldigheter. 
Jodå det kommer. Får verkligen lärare säga.. Får man göra.. det kan komma elever eller läraren säger: får eleverna 
verkligen..

9. Tycker ni att klassråden fungerar utefter era intentioner? 
Om vi tar hela den här modellen så. Klassråden, ja. Enhetsråden, är knepiga att få att fungera.

9a. Varför det?
Vi har kört dom (xxx) gånger. Första gången fungerade det rätt bra. (Xxx) så har det missat i kommunikationen. 
Det är många personer från olika grupper som ska involveras.

9b. Vad är det som händer rent konkret?
Jo så här. Vår avsikt, vår uttalade avsikt var att första gången som enhetsrådet träffas så bestämmer man sin egen 
stående dagordning. Man bestämmer också när man, alltså man upprättar ett nytt möte, som är grundläggande i 
den demokratiska beslutsprocessen. Men i skolan så finns det också en övertro på att auktoriteten ska lösa det. Så 
att man som lärare kan säga att: men det har ju inte kommit en kallelse från skolledningen till ett nytt enhetsråd. 
Då har vi en bit kvar, så att säga, och gå.. Det är lite spännande också att i många fall så har lärare lite knepigt att 
ta ett vuxet demokratiskt ansvar.

9c. Vad beror det på tror du?
Jag tror att det i mångt och mycket beror på att skolan under långeliga tider har varit en väldigt sluten värld där 
man har haft ett eget normsystem. Och att man inte har behövt bry sig så mycket om det som är utanför. Och 
framför allt så har det varit att alla beslut har liksom delegerats uppåt, va. När vi istället försöket delegera ner 
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besluten, så att en vuxen människa fattar egna beslut.

(10. Tycker ni att enhetsråden fungerar utefter era intentioner?)
(Har svarat på frågan under 9a, 9b, och 9c.)

11. Finns det något ni skulle vilja ändra på i framtiden?
Hur många timmar har vi på oss? Jag skulle vilja att processerna som personalens egen process och elevernas, var 
mer självgående. Och det är någonting som.. Det handlar om.. Det här är en etableringsfas. Och det är en mycket 
skör organisation som kan kollapsa när som helst egentligen, va. Men att man lyckas etablera de här formerna.

11a. Hur ska du gå tillväga då?
Egentligen har man fått.. Jag brukar säga att det är inte så att man av en slump fått en mun och två öron. Man ska 
lyssna mer än man pratar.. Problemet för att gå till det först, är att varje år så byter vi ut en tredjedel av dom som är 
i huset. Och det är ett jätteproblem när vi har lyckats etablera ett system så kommer (xxx) nya ungar och tittar sig 
yrvaket omkring. Och vad det gäller då är att vi tar tag i dom. Direkt, och talar om att det här är dina möjligheter 
till inflytande. Och likadant med nyanställd personal. Där är vi lite bättre, för att där har vi hittat ett system som 
är mycket tydligare att informera nyanställda om vad det är för rutiner och regler som gäller. Det är lite knepigt 
det där, vi har inte hittat något bra sätt att introducera (xxx) människor för en beslutsprocess. Nu har vi varit ute 
och lanserat det här, sent i vår och tidigt i höst, så har vi varit ute i varje klass, berättat om strukturen, berättat om 
elevens skyldigheter och rättigheter, och vilka möjligheter man har till reellt skolinflytande. Men det är ju enkelt. 
Sedan att ”walk the talk” är lite svårare, va.

11b. Hur har det uppfattats då från elevernas sida?
På en del håll, fantastiskt intresserade. Och på andra håll med likgiltighet. Och det handlar tror jag mycket om vad 
man har för erfarenhet sedan tidigare. Dom ungar som kommer från skola – vi tar ju ungar från (xxx) skolor – det 
innebär att man känner ungefär två personer i huset när man börjar från sin egen skola. Men, dom som har med sig 
att man har blivit lyssnad på. Att man har sett resultat av det som man velat åstadkomma, dom har liksom med sig 
den här farten in. Men många har ju satsat allt krut på att vara duktiga i skolan, så redan där har man hängt av så 
att säga – jag har inte tid med elevinflytande alltså.

11c. Vad är att ha farten med sig in?
Det är att man är insatt i hur ett demokratiskt system fungerar. Det är den farten man har med sig. Alltså inte dom 
som kommer in och kör över alla andra utan det.. Just det.. Man har en tilltro till ett demokratiskt system att det 
faktiskt fungerar. 

11d. Tycker du att det kan finnas skillnad på elever hur de kan uttrycka sig, ha lättare för att prata och ta 
sig in i enhetsråden?
Ja. Visst. Det finns en sådan risk. Och den är väldigt svår att komma åt när liksom det inte är så att säga 
demokratiskt vald när man kan allt om kandidaterna man röstar på, va. Vad vi har försökt att göra, det vore 
kanske lite valhänt att säga, när vi har pratat med klassen: se till att dom ni väljer inte representerar sig själv, 
utan era egna/allas åsikter. Se till att ni får en återkoppling. För annars riskerar vi hamna i, alltså det kallas 
för ombudsmannavälde. Så att säga dom här som visar sig vara ombud för sig själva bara. Och det kan vara 
en undergång för ett sådant här projekt, för då tror vi falskeligen att ah, här har vi elever som är idel öra, men 
egentligen företräder de ingen annan än sig själva. Och det tror jag är livsfarligt.

Bilaga 5. Intervju med Rektor C
Datum: 2006-11-02 
Tid: ca 11.00-11.40 

1. Vad är demokrati för dig?
Ja, det är väl när jag kan vara med och påverka.

1a. Menar du allmänt att jag, du, eleven och lärare..?
Ja självklart. Alltså, när jag säger jag då menar jag vi människor. Om jag sedan är rektor eller lärare, eller elev, 
eller förälder, eller medborgare, eller vad jag nu är för någonting så är det att jag har möjligheter att vara med och 
påverka.
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2. Hur ser de demokratiska arbetsformerna ut i din skola på ledningsnivå, elevnivå?
Ja, vår skola är väl då lite speciell. Dels så finns det en styrelse, där ingår inte jag. Sedan så finns det en 
ledningsgrupp där jag, biträdande rektor och två arbetslagsledare är med. Men där finns inte heller någon från 
styrelsen representerad. Sedan så har jag då möten med ordföranden för styrelsen och då träffas vi ju och tar en 
hel del frågor. Sedan så har vi ju en MBL-grupp, eller en samverkansgrupp där frågor som berör personalen på ett 
eller annat sätt.. där fattas det beslut.

2a. Hur ser formerna ut när ni träffas tillsammans med ordförande, kan det ske förhandlingar?
Ja då tar vi upp olika frågor där jag antingen får order att göra saker eller att jag försöker att få igenom saker som 
vi behöver för att vi ska få verksamheten att fungera. Allt ifrån timmar för att kunna stötta elever, ja till allt kan 
man väl säga. 

2b. Upplever du att det kan vara en sorts förhandling mellan dig och..?
Absolut. 

2c. Hur ser det ut på elevnivå?
Ja då finns det klassråd. Det finns elevråd. Och sedan så har vi en grupp som vi kallar för skolkonferens. Men 
det är ju definitivt ingen beslutande organisation utan det är ju enbart en informationsgrupp och sedan så kan 
naturligtvis den gruppen komma med förslag. Men kan aldrig någon fråga besluta något.

(3. Är ni som rektor ensam beslutsfattare till demokratiska arbetsformer. Tas besluten gemensamt i 
ledningen?)
(Har svarat på frågan under 2 och 2a) 

3. Tas beslut gemensamt med lärare?
Absolut. Vi har..

3a. Är det via MBL då eller..?
Då handlar det ju mer om frågor som kan ha med lärarnas arbetssituation att göra och där lärarna påverkas på 
något sätt. Men när det gäller verksamhetsrelaterade frågor som styr den dagliga verksamheten då är det väl oftast 
så att det går till att ledningsgruppen tar med sig någon fråga för att diskuteras i arbetslagen sedan så kommer dom 
med sina synpunkter och så fattar ledningsgruppen beslut. Men ibland har vi ju även det på ett personalmöte där vi 
kan fatta beslut.

3b. Tycker du att det kan ske förhandlingar i dom situationerna, mellan lärare och ledning?
Ja det kan det väl förekomma, men jag kan inte.. Vi hade någon fråga när terminen började och då var lärarna 
grupperade och hade olika åsikter i en fråga och då sa jag bara att så här och så här blir det. Då kände jag att det 
gick inte att.. De olika lägren kunde liksom inte hitta någon lösning. Och då var det bara för mig att fatta ett beslut. 
Men förhandla.. Jag tror.. Alltså jag tycker inte att.. Det är inte så ofta det kommer upp den typen av frågor som 
man tar och förhandlar om i dom sammanhangen, utan då använder sig nog lärarna till stor del utav sin MBL-
grupp, då. Men jag vet inte riktigt egentligen vad det är för frågor du syftar på för att det är ju olika.. det sker 
olika saker vid olika typer utav frågor helt enkelt. Sedan så har jag väldigt svårt att man som rektor om lärarna 
tycker att man ska göra någonting som är bra för verksamheten, så har jag ju väldigt svårt att se att jag skulle driva 
någon annan tes. Dom står ju mitt i verksamheten.. Om det skulle strida mot lagen eller mot förordningarna eller 
någonting sådant, det är ju självklart jag sätter ned foten och säger att så här blir det inte; jag bryr mig inte om vad 
ni tycker. Jag menar då finns inte – då kan de tycka hur mycket dom vill.

4. Upplever du att det kan förekomma skillnader mellan hur ledning/lärare, lärare/lärare anser hur 
demokratiska arbetsformer kan bedrivas?
Ja definitivt. Jag tror att lärare är som människor är mest, väldigt olika. Väldigt många gör det efter sin egen pipa, 
även om vi har väldigt klart och tydligt att eleverna ska få vara med och bidra till hur kurserna ska.. vad som 
ska tas upp osv. Hur arbetssätten ska vara och så vidare. Många lärare tror ja, så jag tror det blir vanligare och 
vanligare att man försöker att involvera elever. Men även där tror jag många elever, inför en ny kurs, oavsett att 
dom får bli presenterade på vad kursen ska innehålla och omfatta enligt vad ska vi säga nationella styrdokument 
och kursplaner så känner dom att dom många gånger har för lite att komma med. Så att..
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4a. Dom har ingen erfarenhet – är det så du menar?
Ja för dom vet inte.. Alltså många gånger så känner dom: jamen det där är väl bra, jag vet inte vad jag skulle 
tillägga eller så då. Utan det kanske man mer upptäcker att, efter några månader, eller någonting sådant. Och då 
kan det vara lite känsligt för en lärare att behöva göra om hela sin planering. Så jag tror den typen av problem kan 
uppstå.

4b. Förekommer det att lärare diskuterar demokratiska arbetsformer sinsemellan? 
Jag kan faktiskt inte svara på den frågan. Jag kan inte svara på om de diskuterar demokratiska arbetsformer. Men 
att dom diskuterar hur dom ska involvera eleverna mer i att påverka sin egen undervisning – ja.

5. Förekommer det elevråd? Hur går valen i så fall till och hur länge sitter medlemmarna i rådet/råden?
Alltså det här är ju ett sorgebarn, tycker jag. 

5a. Varför det?
Nä men det finns inget stort intresse för elevråd. När jag började här för fyra år sedan då hade.. jag tror att man 
hade det innan jag kom hit, så var eleverna ganska så aktiva i elevråd och skolkonferens och sådana grupper. Och 
när jag började så kändes det också väldigt positivt för då var det en elev i trean som kom ner och sa: nu tänker 
jag dra igång och vi ska starta elevrådet osv. Så att då fick vi igång elevrådet, men sedan så tycker jag inte att dom 
diskuterar speciellt intressanta frågor. Och det tror jag är det stora problemet. Sedan så införde jag på schemat 
klassråd för att det skulle då vara själva grunden för att kunna få ett fungerande elevråd. Och..

5b. När gjorde du det?
Jag tror att det var till hösten (xxx), läsåret (xxx). Och då visade sig att eleverna oftast inte kom till klassrådet, 
i och med att det låg tydligt på schemat, så antingen så gick dom när klassrådet skulle börja, eller också så kom 
dom inte förrän lektionen skulle börja. Och en del lärare dom tyckte att det kändes meningslöst för att det var inga 
elever som hade några frågor att ta upp. Och några lärare jobbade jätteaktivt med demokratifrågor då och såg till 
att dom lärde sig mötesteknik och att man utsåg ordförande, sekreterare osv. Men det mesta det ändå handlade om 
var formalia liksom för att få igång processen. Ja sedan, då hade man också elevrådsrepresentanter, men alltså det 
var inte ofta som dom ändå kom när det var elevrådsmöten.

5c. Vad tror du det här berodde på – har du någon tanke om det?
Ja det är klart att man har. Jag tror att om det mesta fungerar ganska så bra så känner man inte att.. alltså det 
finns ingen riktig fråga som engagerar. Så ibland funderar jag på att jag ska hitta på en massa dumheter för att 
få eleverna att gå i taket och av den anledningen sätta igång och organisera sig så att dom blir aktiva utifrån en 
demokratisk process. Sedan så tror jag att apropå du pratade om hierarkier (i förpratet innan intervjun) så kan jag 
tycka då att vi har inte så mycket hierarki. Och eleverna kommer ofta till mig då. Och då kommer dom t.ex. om 
dom tycker att schemat inte var speciellt bra. Då kommer dom ner och så ibland har dom tittat på scheman och 
försökt och hitta varianter och: så här skulle vi vilja ha och kan vi inte få det? Självklart, och så fixar jag det om 
det då också passar för lärarna som då är involverade. Och då gör vi det direkt utan att gå liksom några formella 
vägar.

6. Förekommer det klassråd?
(Svarade på frågan under 5a)

7. Förekommer det informell demokrati, d.v.s. att elever (enskilda eller i grupp) tar kontakt med lärare/ 
rektor/ledning i syfte att påverka/argumentera/annat. Hur frekvent kan det ske?
Ja.. så ofta som dom har frågor. Alltså bitvis kan det hända flera gånger om dagen och bitvis så händer det kanske 
inte någonting på flera månader. Alltså, så ibland kan det vara hur många gånger som helst under en vecka och 
andra gånger så tar det längre tid..

8. Vad anser ni angående elevinflytande – hur är det idag i din skola?
Alltså eleverna upplever inte att de har ett stort inflytande i skolan. 

8a. Hur vet du det?
På grund utav dels enkäter, kundenkäter. Dels så tror jag att elevrådet la upp förra året en fråga på.. Vi har ett 
intranät som heter (xxx) – ett kommunikationsverktyg – och där finns en chat och du, eller vad vi ska kalla det för, 
kan lägga in en massa frågor och du kan följa.. det finns en massa trådar du kan lägga upp, och sådana saker. Och 



90

då lade de upp någonting om elevdemokrati. Och då svarade de flesta då att dom inte tyckte att elevdemokratin.. 
Eller att.. fast jag uppfattade mer att svaret blev på något sätt att..    Att skolan inte var bra på att låta eleverna få 
vara med och påverka. Och samtidigt så blir ju det här.. Alltså det är ju en svår fråga för att jag tror att jag brinner 
verkligen för att få eleverna involverade i sin skolgång och har ju alltså varenda år försökt att få igång elevråd, och 
som jag sa tidigare la ut det här med klassråd. Och det gör jag då inte nu på det sättet, utan jag gömmer det i ämnet. 
Så jag lägger på då dom som är klasslärare, vad är det, 25 minuter varje vecka i ett ämne bara för att dölja det hela. 

8b. Hur fungerar de 25 minuterna enligt lärarna?
Det är väl olika tror jag. Men det jag har gått ut med det är att dom då ska se till att eleverna väljer 
elevrepresentanter till elevrådet och att någon ska hålla i det här mötet. Jag säger inte att det måste vara en elev 
som håller i mötet, utan att någon ska göra det. Och det kan då också vara läraren som gör det. Och att dom då ska 
se till att eleverna får möjligheter att ta upp frågor som har med skolan att göra.

8c. Gör dom det?
Ja, alltså jag kan bara säga så här att jag inte riktigt vet, därför att jag har inte prioriterat, för så får jag väl säga, 
för man kan inte säga att man inte har tid.. Utan jag säger så här att jag har inte prioriterat då att gå ut på, vid de 
tillfällena. Sedan är det ju också så här att det blir ett problem för mig idag eftersom jag har gömt det. Jag vet ju 
inte när under modulen som dom, elevrådstiden läggs på. Däremot så vet jag en del lärare är väldigt aktiva med att 
hålla det här klassrådet.

8d. Jag måste försöka ställa det här mot det du sade innan att elever kommer informellt till dig. Tycker du 
att sedan du har infört det här ”gömda” sättet att paketera elevrådsfrågor, tycker du att det informella har 
minskat, eller är det samma frekvens?
Nej, alltså det berör inte den biten i ett endaste dugg. Nej men alltså, jag tror att det är så här.. Jag är inte färdig 
med det som jag började med.. Det här med att vi var dåliga.. Alltså att eleverna upplever att det inte finns 
elevdemokrati på skolan. Och då hör det också till saken då att när den här frågan kom upp, var alltså i slutet på 
förra läsåret, och då hade vi en ordförande som aldrig kallade till elevrådsmöten. Sedan var det några ettor som 
tog över. Men när dom väl hade tagit över och blivit formellt ordförande och vice ordförande och så där, då dog det 
också från deras sida. Och sedan hände ingenting.

8e. Varför då tror du?
Nä jag vet inte. Och nu då för några veckor sedan så tog hon som hade blivit ordförande så kom (xxx) och sa att 
(xxx) tänker hoppa av för att (xxx) orkar inte engagera sig i det. Och det var personliga saker och att (xxx) måste 
satsa på skolan. Och då skulle (xxx) som var vice ordförande ta över. Och (xxx) har heller inte kallat till någonting. 
Jag har lagt ut då elevrådstid då på schemat så att alla vet när det ska vara, men det blir inga möten. Och sedan 
så har de i varje fall tagit upp och träffats någon gång, så det som har hänt här under hösten det är i varje fall att 
några treor har tagit tag i några elevrum och satt igång och målat. Och jag har hela tiden sagt till dom att: kom 
med förslag, jag kommer alltid att säga ja om det inte är väldigt dumma förslag. Ja, nämen alltså.. och som sagt 
var.. Då tar man upp då att inte det finns någon demokrati på skolan. Och jag har jättesvårt att se vad jag kan göra 
ytterligare för att få igång någon typ utav vilja till att jobba med den här typen av frågor. Men sedan så tror jag 
så att elever.. jag vet inte riktigt vad dom förväntar sig heller. Vad dom lägger i att få vara med och påverka. Och 
nu kommer jag försöka dra igång det här med elevrådet igen, då. Jag tänker inte bara säga att den här som är vice 
ordförande ska vara ordförande, utan jag tycker att nu när det blir helt nya elevrådsrepresentanter så tycker jag 
att dom ska välja ny styrelse. Om (xxx) då blir vald då är det helt okej men jag har lite svårt och se att det skulle 
vara demokratiskt att (xxx) blir ordförande när det är så mycket nytt folk, så att säga. Och då kommer jag ta upp 
väldigt mycket av dom här bitarna om elevdemokrati: vad är det dom vill vara med och påverka, vilka frågor 
känner dom att dom vill engagera sig i och kunna vara med och påverka. Jag vill få dom att gå på lärarna. Och det 
har jag varnat lärarna för. Att kräva att få, i dom fall de inte har fått det, planeringarna. Att få vara med och tycka 
till om planeringarna; vad dom ska göra, vad det hela ska fyllas med i kurserna osv. Men sedan om den frågan är 
intressant för dom eller inte – det vet ju inte jag. Så jag vill försöka få igång en sådan dialog med dom. Och sedan 
så tror ju inte jag att det är jag som rektor som ska sitta och vara med på elevrådsmötena. Och det har jag också 
sagt till dom att.. För något år var jag det jätte ofta och då tyckte jag inte att det.. det blir inte bra för jag.. dom 
kan ju ha en massa synpunkter som är helt.. som de inte vågar ta upp bara för att jag sitter med. Men att jag alltid 
kan finnas till förfogande för direkta frågor om de behöver det. Det har jag alltid värnat om. Men som sagt var att 
prata demokrati och att försöka få igång någonting, det måste utgå från eleverna: vad är det dom vill vara med och 
påverka i? Det kan inte jag som rektor, eller det kan inte lärarna säga till dom. Det måste finnas hos dom. Och det 
är det vi måste försöka och plocka fram. Men sedan så tror jag då också att den här processen.. Du kan inte på ett 
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klassråd ta upp att den här läraren suger. Och det tror jag inte du kan göra.. och det gör du inte heller i elevrådet, 
vilket innebär alltså att alla frågor kan du inte ta upp, som kanske då är brännbara och som känns viktiga för 
eleverna. Och det blir väl då att väldigt många frågor som är av intressant natur, dom kan inte diskuteras i dom 
forum ändå. Och därför så är de det här med den.. att komma ner till mig då. Den vägen kommer du aldrig att 
komma undan. Och sedan så om du ska ta saker och ting i den här demokratiska gången som vi har här då kan 
ju den här klassen, dom kanske tycker en sak. Och sedan när de kommer och säger det i elevrådet så tycker dom 
andra något annat. Ja vad tar då demokratin vägen? Och sedan så ska det då gå ner till skolans ledning för att det 
ska kunnas fattas något beslut. Och sedan ska det gå tillbaka till elevrådet. Och sedan ska elevrådsrepresentanterna 
gå tillbaka till klasserna – alltså det är en väldigt lång och omständlig väg. Och det tror jag också bäddar för att 
många tycker att, ja det här att det blir ganska ointressant. Då kan det vara bättre vi går på läraren direkt. Läraren 
går på rektor direkt. Och sedan så kan dom se något resultat direkt i den klassen. I stället för att..

8f. Är det oftast samma elever som informellt söker upp er rektor eller lärare, eller kan det skifta väldigt?
Ja alltså det skiftar nog väldigt mycket. Visst finns det vissa elever som dyker upp mer än andra. Och visst dyker 
det upp elever ibland som jag knappt känner igen att dom går på skolan och jag ser dom kanske inte något mer efter 
det.

8g. Vad handlar det om när de kommer informellt. Är det mest om lärare eller annat? Vad är det för sorts 
frågor som dyker upp?
Allt. Det kan vara från att: åh vi skulle vilja göra det här på Lucia, eller på skolavslutningen; skulle vi kunna få 
köra igång;  kan vi få vara i de där lokalerna; kan vi ändra schemat, till att den där läraren är inte klok och den gör 
det och det.. Allt.

9. Tycker ni att klassråden fungerar utefter era intentioner? 
(Svarar på frågan under fråga 10)

10. Tycker ni att elevråden fungerar utefter era intentioner?
Det handlar än en gång då att jag måste försöka bilda mig en uppfattning om vad eleverna som går här just nu – 
vilka frågor dom tycker är viktiga och vilka områden som dom vill vara med och påverka inom. Kan man hitta det, 
alltså finns det ett sådant intresse, då finns det ju någonting att bygga på. Men finns det inte ett sådant intresse då 
är det väldigt svårt att se hur man ska kunna gå vidare för att utveckla elevernas inflytande på skolan. Jag menar 
jag är ju till och med sådan att jag skulle tycka att det vore intressant att elever var med och anställde lärare. Jag 
skulle också tycka att elever ska vara med och anställa rektor. Men där är jag osäker på om styrelsen tycker samma 
sak som jag då. Men jag är definitivt väldigt mån om att ha med eleverna. För jag tror att om man får med eleverna 
i saker och ting då berör ju hela skolan dom på ett helt annat sätt. Men sedan som sagt var jag vet inte om elever 
alltid vill vara med och påverka på det sättet. Jag tror att man många gånger är mer individualistisk idag. Och att 
man försöker att, ja, se till att man själv får det så bra som möjligt. Och man struntar i mycket, alltså helheten.

10a. Vad beror det på tror du?
Om jag tittar på en skola som vår skola med en (xxx) innehåll så har jag ju otroligt många av dom här som 
drömmer om att vara (xxx) eller bli (xxx) eller någonting annat. Och dom går in.. och det enda som engagerar dom 
det är att utveckla sig inom det här området och dom lägger all sin kraft, all sin tid på att satsa på det. Och då att 
försöka liksom, se till dom här.. det tar ju från deras tid som dom kan utveckla sig själva inom det här området.. 
Och då tror jag att dom kan tycka att det inte är värt det för dom själva.

10b. Tror du att eleverna skulle gynnas av ett mer ”grupptänk” när de kommer ut i arbetslivet – från det 
individuella tänket till mer grupptänk?
Nä alltså det enda som jag ser som betydelsefullt, det är att elever lär sig att jobba i projekt. Och det innebär ju att 
dom måste jobba tillsammans. Men där är ju individen otroligt viktig: vad har den här individen för kvalifikationer 
och verktyg som den kan bidra med. Och jag tror att i väldigt mycket av grupp så blir det också väldigt 
individualistiskt. Man tar liksom fram.. vi ska göra det här, och vad kan vi bidra med; du gör det; du gör det; du 
gör det; och så träffas vi här och så sammanför vi det; och så försöker vi göra en så bra så framställning/produkt 
utav det vi kan tillföra utifrån våra specialiteter då. Och så tror jag det ser ut ute i arbetslivet också. Men sedan 
klart i det inledande skedet när man ska brainstorma och skapa idén då – där behövs det ett givande och tagande. 
Men det tror jag att dom kan bidra med. Men i övrigt så vet inte jag.. Alltså det som också är viktigt med gruppen/
klassen, det är ju också att det är ett klimat då i klassen så att man känner, eller på skolan, så man känner att man 
kan få arbetsro; att man inte behöver vara rädd; att man kan känna sig trygg, osv. Men om dom bitarna finns då 
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kan man satsa på sig själv som individ.

11. Finns det något ni skulle vilja ändra på i framtiden? Hur är exempelvis demokratiska arbetsformer när 
de är som bäst?
Nä, jag kan inte svara på det. I det visionära samhället så är jag inte säker på att du behöver ha den här typen av 
demokratiformer. Utan då kanske mer den här direktdemokratin som fungerar. Och det som jag tycker är viktigt är 
väl att eleverna är så pass mogna och vet vad dom vill. Vad dom vill sy ihop för utbildning, att dom kan ta ansvar 
för att göra sin del.

11a. Men hur kommer dom dit?
Ja, numera så börjar ju det på, redan som sexåring. Eller vad det nu kan va, när du börjar och formulera dig och 
tillsammans med läraren sätta upp mål för dig och din utbildning, din utveckling.

11b. Tycker du att det här individbaserade, det har utvecklats, det har kommit fram mer på senare år – att 
man satsar mer på det individuella än kanske fungera i grupp?
Ja jag menar.. Vi tog i år en lag på individuella utvecklingsplaner för elever i grundskolan. Inom några år så har vi 
det också på gymnasieskolan. Det är jättekonstigt att gymnasieskolan kommer efter grundskolan, på ett sätt då.

11c. Varför det?
Därför att du borde veta lite mera kring vad du vill utveckla dig mot och ta ansvar när du är sexton år än när du 
är sex år, kan jag ju tycka, men.. Riktigt så verkar det inte va. Men du blir ju implementerad? Alltså redan då från 
början med; ta fram portfolio; ta fram arbeten som du gjort bra på; att försöka se på dig själv vad du inte är så 
bra på; vad du behöver jobba med; att kunna utvecklas; att kunna nå mål, och sådana saker. Det är verkligen.. Det 
poängteras hela tiden att jag ska sätta upp mål, att jag ska sträva mot dom, att jag ska nå dom osv. Vad behöver jag 
då för att jag ska nå dit..

Bilaga 6. Intervju med Rektor D
Datum:  2006-11-08 
Tid:  ca 11.10-11.50

1. Vad är demokrati för dig?
Ja. Det är ju att man blir lyssnad på så att man kan framföra sina åsikter. Sedan om man har valt ett demokratiskt 
system, så att säga, så är det inte säkert att man alltid får sin vilja igenom. Då tänker jag mig liksom allmänt 
röstande osv. Men det är ju likadant i skolans värld. Har vi valt personer att representera kollegor, eller samtliga 
elever eller så, så är det klart att alla får föra fram sin åsikt. Men sedan måste man ta det i det forum som skolan 
har.

2. Hur ser de demokratiska arbetsformerna ut i din skola?
Ja. Dels har man ju på ledningsnivå så har man det formella systemet neråt med samverkansgrupp i stället för.. 
Ja MBL. Det är ju tänkt att man ska ha en samverkansgrupp, en facklig samverkansgrupp och sedan har man då 
ATP alltså arbetsplatsträffar där alla även icke fackliga är med ju. Och det är det formella systemet. Och för oss så 
har vi då till exempel lärararbetslag, och elevhälsoteam, och serviceteam som har sådana här ATP-träffar men det 
stämmer också med att de är våra arbetslag, så att det fungerar även så att vi har ju andra.. vi träffas ju informellt 
också utan.. i detta. Och där tycker jag det sker mycket mer utanför det formella systemet, om man säger så, men 
ibland hettar det till och då blir ju det här traditionella systemet ändå som funkar naturligtvis.

2a. Vad händer då i det formella systemet, blir det mer i form av förhandlingar då, att man tar upp frågor 
och förhandlar om, eller förhandlar man informellt?
Ja, det är en bra fråga. Det är ju egentligen ingen förhandling informellt, utan.. Ja, jo, det är det väl ändå för att det 
handlar ju om att.. Verksamheten har lärt känna mig som rektor hur jag funkar efter (xxx) år och jag tror att dom 
börjar förstå att dom kommer längre när man har det andra, alltså informella systemet därför att det finns någon 
tro till, det finns kvar liksom i det här gamla MBL-tänkandet att arbetsgivaren har någon elak tanke hela tiden. 
Så därför bör man prata väldigt mycket informellt runt det här för att liksom säga; ja men i stort sett det mesta är 
vi överens om det är bara på den här lilla punkten där vi har olika åsikter. Och då kan vi ju.. måste vi diskutera 
varför har vi olika åsikter om just det här. Om vi tar personal så är det väl ofta kanske arbetsinsats alltså. Vad man 
förväntas göra när man arbetar hundra procent. Och vad ingår i mitt uppdrag och sådana diskussioner. 
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2b. Om vi tittar på demokratiska arbetsformer på elevnivå – hur ser det ut där?
Ja där finns det också ett formellt system då med skolkonferensen, som.. När jag började.. och på de flesta skolor 
så tror jag liksom att det är, den har överlevt sig själv som.. därför att man har satt upp i förordningen väldigt 
mycket vilka frågor som ska dras där.  Men så har vi varit med i ett.. (Xxx) har haft ett elevdemokratiprojekt, nu 
då via kompetensformer där vi har varit med och jobbat rätt mycket med de här frågorna. Och klassråd är liksom 
också något som skall finnas. Men jag tycker det har fungerat dåligt förut, men nu tycker jag vi har hittat en form 
som gör att.. Jag upplever att det fungerar mycket, mycket bättre. Och det är då dom här arbetslagen har något som 
vi kallar för lagråd, d.v.s. de här åtta lärarna träffar två klassrepresentanter där man tar upp frågor som har varit 
i klassrådet, och man pratar på den nivån så att säga, i stället för att det ska upp till skolkonferens, för det är för 
långt. Och det är.. ofta är frågornas av mycket mer art: för eleverna handlar det om att; hur ser det ut i vardagen för 
mig som elev? Det kan vara inflytandet t.e.x om hur kursen ska läsas, eller hur examineringen ska ske, osv. Och det 
behöver man ju sköta på den.. nära så att säga. Kommer det upp liksom att rektor ska leda en skolkonferens, ja det 
blir ju inte vettigt. Och sedan har vi då jobbat mycket med elevrådet på skolan, elevrådsstyrelsen ska jag säga. Och 
vi har jättemycket.. skolledningen har jättemycket dialog med dom. Men.. Och det vi har kommit fram till det är att 
man måste förbereda eleverna på att vi ska ha skolkonferens. För vi har den formellt, så att säga, säg två gånger per 
termin. Men förr kom dom bara och satte sig och så var det dom här frågorna: ekonomi och så.. Och dom är inte 
intresserade av det. Dom tycker liksom inte att.. (Xxx) du är ju rektor. Du är ju ansvarig för det här. Det är du som 
ser det här. Det skulle ta evigheter för oss att sätta sig in i detta. Och därför så har vi vänt på det och frågat: vilka 
frågor är det som eleverna är intresserade av? Och sedan så den vägen så kommer det ju en del formella frågor in 
också som ska finnas enligt skolkonferensen. Vi pratar t.e.x. om nästa läsår: när ska det börja och när ska det sluta, 
och så där. Men på ett annat sätt så.. Jag lägger fram liksom, här har vi två alternativ osv. Så det är mycket lättare 
för dom att.. Ja och så kan ni diskutera det här. Och då har vi något som vi kallar för skolråd. Ni tittar på dom här 
alternativen och har ni något ytterligare så får ni komma med det på skolkonferensen som vi har om en vecka. För 
dom vill inte ha.. det fungerar inte att ha för långt emellan där utan dom.. En vecka är jättelång tid för eleverna. 
Och för att dom ska komma till de här mötena, vilket dom inte gjorde förr, så sms:ar vi till dom och säger: kom 
ihåg att mötet är imorgon. Dagen innan, för det, även det är lång tid för eleverna. De tänker inte.. De har inte det 
här inplanerat som vi har då.

3. Är ni som rektor ensam beslutsfattare till demokratiska arbetsformer. Tas besluten gemensamt i 
ledningen? Tas beslut gemensamt med lärare?
Frågor för elever.. är det nog inte.. Jag upplever det inte så, men samtidigt så är det massor med frågor som man 
tar som rektor så att det är klart att hitta sådana.. Men jag upplever det inte direkt så utan just elevfrågorna där är 
lärarna involverade.

4. Upplever du att det kan förekomma skillnader mellan hur lärare och lärare anser hur demokratiska 
arbetsformer kan bedrivas?
Absolut. Jättestora skillnader. Ja. Och där.. så vi jobbar exempelvis med värdegrund då, som man ju gör på många 
skolor, och som är jättesvårt område för hur ska man få alla att tycka lika. Och något är, inte minst nu, Björklund 
drar fram det här med ordning och reda. Och när vi skulle ta fram ordningsregler på skolan så har vi liksom dragit 
det hela systemet och man har kommit fram till gemensamma regler som man ska följa. Men jag vet av erfarenhet 
att, tycker jag, att det fungerar inte.

4a. Varför det?
Därför att man lever inte upp till dom. Det är en för stor verksamhet. Det är liksom (xxx) personer som ska följa 
dom där reglerna och dom har snart glömt bort dom. Och vi byter elever varje år osv, så att det är gången i det där.

4b. Hur ska man bära sig åt för att de där reglerna ska fungera tror du?
Ja jag tror alltså att det är bra att vi har tagit fram några som vi kunde enas om, därför det var ett antal vi inte 
kunde enas om. Och att man har en grund på några få frågor som man: det här är vi överens om; det här ska vi 
köra. Och då får man en förankring på dom. Och sedan måste det liksom ner på den här nivån mellan lärarlaget 
och eleverna, och det upplever jag.. Det enda problemet vi har på gymnasiet om man jämför kanske med 
grundskolan det är ju då att vi får inte in så att lärarna har full tjänst i ett arbetslag. Så att problemet är snarare 
nu då att i vissa arbetslag har man lite hårdare regler än i andra. Och jag tycker det fungerar bra så länge de 
undervisar i sina lag och så, därför då vet dom.. (xxx) vet vad som gäller där, (xxx) vet vad som gäller där.. Men så 
kommer det en lärare som jobbar i (xxx) och undervisar på (xxx), och då är inte den förtrogen med hur det normalt 
sett ser ut för dom eleverna. 
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4c. Så det kan skifta där?
Ja, det kan det göra.

5. Förekommer det elevråd? Hur går valen i så fall till och hur länge sitter medlemmarna i rådet/råden?
Ja.. Det är ju val varje år och det där är något vi har kämpat mycket med för eleverna är som regel ganska dåliga på 
och har rutiner för detta, så. Och det tar tid varje år att få det, liksom kontinuiteten. Så vi försöker kämpa för att 
dom ska få kontinuitet.

5a. Hur gör ni då?
Det enda är att vi lägger oss i just själva förfarandet och säger att, och har en dialog naturligtvis med dom. Det är 
ju vår erfarenhet när det gäller elevföreningar också att dom vill ha hjälp. Dom vill ha stöd i dom där bitarna för 
att få till det. Sedan har vi då, i alla fall haft bra ordförande och.. För några år sedan, ja då var det alltid en som 
var i trean som har varit ordförande. Nu den här (xxx) var, som vi har nu (xxx) går i trean, men (xxx) var vice 
ordförande i ettan, och så var (xxx) ordförande i tvåan, och så nu i trean. Så då har vi fått en kontinuitet ändå 
hyggligt, men.. Jag har tjatat på (xxx) redan sedan nu när (xxx) har ett år kvar i trean att.. Dom frågor som (xxx) 
vill driva handlar om utspring och studentfester snart, och bal och grejer. Och vi vill ju ha ettor och tvåor som är 
aktiva som kan stå för den här kontinuiteten osv.

5c. Tycker du att elevrådens funktion är bra fullt ut, eller är det någonting som du tycker att det här skulle 
kunna ändras?
Nej alltså.. Det är väl lite svårt det här med representativiteten då alltså. Om vi nu har (xxx) elever och vi har en 
styrelse som är på en tolv elever som liksom jobbar aktivt. Dom träffar ju skolledningen och dom känner man är 
på gång och sådär. Förankringen ut är väl tveksam även fast man har lagråd och annat, så är det svårt att få hela 
maskineriet att snurra då..

6. Förekommer det klassråd, tas det beslut i klassråd? Vilken funktion har klassråden?
Nej. Det är snarare så att man tar upp frågor som man skickar till det här lagrådet, och tar med sig till lagrådet. 
Men annars är det ju som, precis som i det formella APT, SVG-systemet: att om klassen pratar klassresa, alltså 
sådant som bara berör klassen, så ska det ju inte tas någon annanstans än i klassen. Men som regel kan ju inte dom 
fatta det beslutet ändå därför det är jag som måste liksom säga ja till att dom får genomföra resan osv. Så att dom 
har inte så mycket sådant som dom kan bestämma i klassrådet, utan det handlar för dom här gymnasieeleverna 
väldigt mycket mer om det allmänna om hur dialogen med läraren sker i uppläggning av kurser och examination. 
Och då måste det.. Och eftersom vi liksom inte har en klass och en lärare så måste det liksom upp till det här 
lagrådet åtminstone.

7. (Förekommer det informell demokrati, d.v.s. att elever (enskilda eller i grupp) tar kontakt med lärare/ 
rektor/ledning i syfte att påverka/argumentera/annat.) Du har pratat om att det förekommer informell 
demokrati på ledningsnivå. Förekommer det informell demokrati från elever – att elever tar kontakt med 
rektor/lärare?
Ja.

7a. Hur ofta sker det, generellt?
Ja det är lite svårt att säga för mig eftersom jag har under de här (xxx) åren på skolan jobbat för att delegera ut 
allting ifrån mig, att göra mig..

7b. Söker de upp dig ändå?
Ja, o ja. Det gör dom

7c. Hur ofta förekommer det ungefär?
Ja.. ett elevbesök i veckan. I den storleksordningen. Så de biträdande rektorerna, som jag har (xxx) stycken; som är 
programansvariga, ansvarig för dom här lärarna, ansvarig för eleverna, är den naturliga länken. Så att egentligen 
så söker de väl upp mig när den biträdande är borta, eller om det, så att säga, inte har hänt något. Det är ju det jag 
försöker hela tiden och säga att jag är den nästa instans om man har sökt upp den biträdande rektorn och man inte 
är nöjd med vad som har hänt. Och då ska man ju komma till mig, det uppmanar jag till.
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7d. Händer det att samma personer dyker upp, eller är det olika hela tiden, eller är det vissa som 
återkommer oftare än andra?
Ja det är några som återkommer oftare än andra. Det är det. Och sedan så är det en spridning på resten. Men då om 
man säger hur många elever av dom här (xxx) är det som har varit in till rektorn under sin treårsperiod spontant? 
Ja det är ju inte många.

7e. De som kommer är dom från elevråd/klassråd eller är de inte från de formella formerna?
Nej det är mest ickeformellt i form av att man är missnöjd med lärarens insats eller dialog snarare som regel. 
Alltså: läraren sa så här; vi fick inte göra det här; är det verkligen så här? 

7f. Förekommer det schismer mellan elever – och sedan så söker de upp dig?
Det händer ju också. Men det är väldigt lite sådant. Alltså inte schismer skulle jag inte säga men det händer ju 
kanske att det är något elevslagsmål eller så.

7g.  Jag undrar om det inte bara kan handla om lärare utan också om andra saker också? 
Ja det kan det göra. Och så att säga, hur pass demokratisk är man när vi har en (xxx) som heter (xxx) som har 
funnits i alla möjliga år – och just för (xxx) är ju en.. det är väldigt mycket (xxx) gymnasium, femtio procent 
av våra elever kommer från (xxx) trots att vi har betygsintag och lokal spridning över stan. Så är det ju delvis 
klickbildningar alltså. Så att de känner sig mer inne i skolan de här (xxx)-eleverna än dom som kommer utifrån då.

8. Vad anser ni angående elevinflytande – hur ser det ut?
Det är väl det vi egentligen har pratat om mycket då. Men oavsett i vilken form så tycker jag  liksom att om man 
vänder på det och frågar eleverna vad de är intresserade av, om man lyssnar på dom, det är ju väldigt mycket de det 
handlar om.. Och det gäller ju i stort sett allting.

8a. Får ni frågor av eleverna om elevinflytande?
Dom uttrycker kanske inte så. Använder liksom inte ordet elevinflytande. Men visst handlar det om direkt 
elevinflytandefrågor. 

8b. Angående deras rättigheter?
Ja, precis det. Därför att vi trycker fram – och då är det just det här med, som de är mest intresserade av nämligen; 
kursens upplägg; examination, betyg; läraren har.. vi har haft tre prov och jag har haft G på ett och VG på två och 
så fick jag bara ett G. Har läraren haft den här dialogen? Hur har detta skett, osv? Så jag kommer ofta in i liksom 
när betyget redan är satt.

8c. Vad händer då om det blir en sådan situation – hur agerar du?
Ja.. efter att jag varit då i (xxx) år så vet jag ju vilka lärare som detta har hänt flertal gånger för. Och det är likadant 
om det har varit andra klagomål på andra lärare. Om jag aldrig haft något klagomål på en lärare och får det 
plötsligt, då är det som regel ingen stor grej. Utan då är det bara liksom, jaha men det var så, just med det här.

8d. Så om du får ett flertal klagomål på samma då är det ett tecken på något?
Ja det är klart.

8e. Vad kan det vara då, att det är kommunikationen som brister eller?
Ja. Dom är ju skyldiga att upplysa eleverna om hur de ligger till t.ex. i en kurs. Och några.. Och vi har ju då styrt 
detta formellt genom att ge två skriftliga omdömen, ett per termin om en kurs går under ett år vilket är ganska 
vanligt så får dom alltså skriftligt omdöme på hösten, och våren och sedan ett betyg.

8f. Förekommer det dialog med elever och lärare innan?
Ja och formellt så har dom också utvecklingssamtal som också ligger på höst och vår. Men eftersom detta är 
liksom en formell styrning som vi gör så är det liksom en sorts garanti känner jag för att detta sker, Och sker inte 
detta kan jag liksom gå på. Men problematiken är förstås mera på informell basis. Vissa lärare informerar hela 
tiden och vissa gör det inte ens fast det formella systemet säger att dom ska det. En del lärare upplever att dom har 
sagt det på ett sätt. För att det är klart, det är också en upplevelsefråga. Hur har läraren uttryckt det – när man nu 
t.ex.. sätter ut betyg på ett prov. 
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8g. Så det kan skifta väldigt?
 Det kan skifta väldigt mycket.

9. Tycker ni att klassråden fungerar utefter era intentioner? 
Nej. 

9a. Hur skulle du vilja att det fungerade?
Det är likadant där som med resten där att eleverna klarar inte av detta själva utan måste ha hjälp med styrningen. 
Och det låter liksom lite hårt kanske att säga att dom inte klarar av det. Jag tror så att säga mera på att man måste.. 
Hela skolan ska ju vara en process där man rör sig framåt. Och när dom då börjar i ettan så måste man liksom 
sätta rutiner på det här. Och då behövs det styrning och målet ska ju vara att dom inte behöver styras i trean, till 
exempel. 

9b. Men hur ska man gå tillväga rent konkret?
Man måste ha lärare som tycker att detta är viktigt. Det faller liksom tillbaka där hela tiden.

10. Tycker ni att elevråden fungerar utefter era intentioner?
Ja alltså.. Vi har ju tagit bort det som vi kallar elevråd för att elevrådsstyrelsen tyckte inte att när man hade två 
elevrepresentanter som satt i ett elevråd tyckte de inte att det funka. Så att.. Och dom tycker att det här systemet vi 
har nu är bättre. Och det berodde på att man valde traditionsmässigt elevrådsrepresentanter – och sen kom dom ju 
inte till de utsatta mötena. Och lärarna och skolledningen lät ju eleverna sköta det där. Och då kom dom inte. Utan 
det var deras arena och då funkade det inte. Så att jag tror att man måste hjälpa dom. Lärarna måste vilja ge stödet 
i början som mentor och det fungerar bra på några ställen. Men det fungerar mindre bra på andra ställen därför 
engagemanget för det här är inte hundraprocentigt överallt. Och sedan så gäller det ju överallt, vi måste ju tro att 
eleverna klarar av det. Det är ju en vilja till det också. Precis som vi tror att dom ska klara gymnasiet eller klara 
kursen. En del lärare tror.. går in och säger dom kommer aldrig och klara det – och då kommer de aldrig och klara 
det.

10a. Är det skillnad på elever  hur dom kan uttrycka sig och tala, alltså kanske ta plats i ett elevråd, att 
driva frågor? 
Jo.

10b. Vad tror du det kan bero på?
Ja.. Det är väl både så att säga mycket i vilken miljö man växer upp och så vidare. Men sedan är det skillnad på 
killar och tjejer.

10c. Vad är det för skillnad på killar och tjejer? 
Killarna är lite mer rättfram och driver gärna sin fråga eller enstaka frågor. Tjejerna klurar mer och tänker som 
regel lite större. Alltså mer helhetstänkande. Och det där går igen över huvud taget på.. Det kanske går igen även 
på rektorsnivå, inte vet jag..

11. Finns det något ni skulle vilja ändra på i framtiden?
Ja alltså.. Jag tror inte på det där.. dom här formella systemen. Alltså att man ska.. precis som eleverna själva säger. 
Vad ska dom sitta och styra i och ha för åsikter i ekonomi när dom egentligen inte kan påverka den. Och det är 
tillräckligt. Lärarna kan ju inte heller påverka ekonomin. Jag har tillräckligt svårt som rektor att göra det.. Man har 
liksom.. den är så upplåst redan av lärarlöner och mat och annat. Så att varför ska vi ägna tid åt att diskutera det?

11a. Men upplever eleverna generellt att dom inte har så mycket att påverka i skolan?
Nej. Det har ju blivit mycket bättre eftersom dom får.. vi pratar om de frågor som dom vill prata om. Och det är ju 
av den typen dom kan påverka. Det är ju kafeterian, uppehållsplatser, raster, och vad kan hända där och plus det 
här med kurser. Så att därför tror jag att de upplever att de har ett mycket bättre inflytande än tidigare. Därför att 
det intresserar dom.

11b. Brukar ni försöka se vad de tycker exempelvis i form av enkäter?
 Absolut. Vi har ju något som heter brukarundersökning eller gymnasieundersökning som har funnits i (xxx) sedan 
slutet av 90-talet då. Och när jag började som rektor på (xxx), alltså (xxx) år sedan, då låg (xxx) sist på den listan 
i stan då, och jag körde förvaltningen vart annat år då. Så att (xxx) så låg (xxx) sist och då tyckte jag att det var 
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självklart att använda detta som utvecklingsinstrument. Så att (xxx), (xxx) år senare låg vi på nionde plats av de 
här tjugo gymnasieskolorna, och jobbar för att komma uppåt där.

11c. Så det har hänt mycket tycker du?
Jättemycket. Och det handlar egentligen om det där perspektivet att lyssna på eleverna och alla.. Jag upplever väl 
att det var så från början att det gjorde man inte. Utan det var personalens skola, och eleverna gick där i tre år. 
Måste få det till att det är elevernas skola

11d. Så nu upplever du ändå att eleverna upplever att dom blir mer lyssnade på?
Absolut.

11e. Och det syns också i enkäterna?
Ja det gör det. För där finns konkreta frågor på detta.

11f. Hur ser svaren ut generellt – hur mycket finns det kvar att elever upplever att de inte kan påverka?
Bara så där liksom, om det förut var 75 % missnöje och 25 % nöjda så är det 75% nöjda och 25 % missnöjda nu. 
Så det är precis tvärtom nu. Men det är klart att man önskar att det vore 100, men det är långt att gå därför att det 
gäller ju också att man i ett demokratiskt system själv för fram det också. Men vi har ju många som naturligtvis 
är tysta och aldrig.. ja dom bryr sig inte om det. Dom orkar inte. Det är väl precis som soffliggarna när vi går och 
röstar.

11g. Vad beror det på tror du?
Ja.. Det är väl att dom tror att dom inte kan påverka: det gör ingen skillnad bara för att jag går dit. Så det är klart 
att det är väldigt viktigt att man samtidigt får ut: Ja, jag gick till rektor och sa vad jag tyckte.. men inte hände det 
något.. Så det är klart att då kommer dom ju inte igen, om det är så. Och det som är svårast som rektor just med det 
där det är väl kanske just om man är missnöjd med någon lärare och kommer till rektor och förväntar sig att man 
ska sparka läraren nästa dag.

11h. Vad gör man då som rektor. Hur hanterar man en sådan situation?
Ja jag gör så att.. Först lyssnar jag: jag hör vad ni säger, och så där. För att jag ska kunna agera på något sätt, över 
huvud taget, så vill jag ha det skriftligt. Och då blir det så mycket, mycket mer nyanserat. Därför att mycket är 
ord bara till att börja med: han lyssnar inte, och jag tycker si och så. Och det där tjafset kan inte jag göra något åt. 
Däremot finns det konkreta saker så är det mycket lättare. Jag vill ha det skriftligt: och då lovar jag er att jag gör på 
det här viset; jag vill ha frågorna, det ni har att säga konkret skriftligt och jag vill ha lista, veta vilka som ställer sig 
bakom på annan lista och den behåller jag för mig själv. Men för mig vill jag veta: är det hela klassen som tycker så 
här eller är det tre elever som tycker så här, eller är det bara du? Det har väldigt stor betydelse för hur jag ska agera. 
Och sedan på själva frågorna: jag kommer att träffa den här läraren. Jag kommer att ta upp det som står här exakt 
och vi kommer att prata om det. Och alla måste ha möjlighet att förbättra sig osv.  Och vi kan konstatera att de här 
klagomålen finns. Och då går det vidare så att säga. 

11i. Kan det lösa sig i en sådan här situation?
Ja, de flesta sakerna löser sig genom att det blir tydligt att skolledningen är medveten om detta, lärarna kanske inte 
alls har uppfattat det på samma sätt. Det kan ju naturligtvis hända att de har en helt annan bild. Ja men jag håller 
mig bara till vad eleverna tycker, vad eleverna har sagt, det här är skrivet. Du kan tycka vad du vill – men det här 
är vad dom tycker.. för att få..

11j. Vad händer då?
Ja då frågar jag. Den allra första frågan är: Har du pratat med läraren? Ofta vill man ju att dialogen ska kunna ske 
redan då, men den kanske inte kan det då. Och då kommer man till.. I det här läget frågar man igen: Klarar ni att 
diskutera den här frågan nu? Och då finns det en oro hos eleverna att jamen då kommer detta på betyget. Och där 
är ju min roll jätte, jätteviktig att tala om för både eleverna och läraren att det får över huvud taget inte förekomma 
osv. Däremot så vet inte eleverna att det är läraren som sätter betyget. Jag som rektor kan inte ändra betyget. Ofta 
handlar det om att vara tydlig på de här sakerna. 

11k Om jag förstår dig rätt kan det alltså brista i dialogen, kommunikationen. Att den inte förs stegvis i den 
omfattning som du skulle önska. Stämmer det?
Absolut. Ja. Och det är väl egentligen där det liksom hela tiden kan bli bättre och därmed komma närmare så att 
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alla upplever demokratin då. Men det är väl så också, demokrati tar tid och är jobbigt också. Och lärarna.. man 
måste se det från deras håll också. Och det är klart att dom är ganska.. upplever sig ganska pressade av att hinna 
med kursen. Och jag har ofta den diskussionen med lärarna också. Och det beror väl delvis på att jag inte ser det 
här formella som det absolut viktigaste och det är likadant med kursen. Är det så att.. Kommer den här eleven att 
gå under om ni inte gör precis alla moment? Är det inte viktigare att den lär sig dom här andra, några moment? Det 
är viktigare att göra tre saker bra än fem saker dåligt. Så det gäller där också.

11l. Nu kom vi ifrån frågan om framtiden. Hur är den när den är som bäst?
Ja.. När det är som bäst då har vi en jättebra dialog med lärare, för det är grunden där ute. Och det är klart att 
skolledningen måste vara ett föredöme och ha en bra dialog både med elever och lärare i sin tur då. Så att man 
liksom.. För det har ju också varit under den här tiden.. man gör ju sådana här medarbetarenkäter också, och tittar 
på det. Om medarbetarna så att säga har förtroende för skolledningen i sitt agerande.

11m. Vad säger dom då?
Ja det är likadant där. Det var också dåligt då från början men har vänt, så att.. Men det kan väl framförallt bli 
mycket.. Den ligger efter. Men det beror på att jag klart och tydligt har deklarerat att skolan är till för.. vi är här för 
eleverna. Vi måste ha en skola som är för eleverna. Vi måste börja med det här med elevundersökningen och det 
här först. Sedan personalen. Och personalen kan tycka tvärtom.

11n. Hur ligger det till procentuellt sett?
Förr var det även där 25 % nöjda och 75 % missnöjda. Så är det väl 50/50 där nu kanske. Eller lite bättre kanske, 
säg 60/40. Så att det har vänt mycket. Men det är ju samtidigt en ganska tuff diskussion. Många lärare har slutat. 
Nya lärare har anställts. Och det är den här dialogen med lärarna hela tiden och liksom och påpeka att eleverna är 
inte nöjda med din insats. Vad är du själv? Är du nöjd med denna insatsen? Så att det är ganska hårt på det viset.

11o. Men det går alltså framåt?
Ja det gör det. Alla efterfrågar ändå det här med ordning och reda. Och tydlighet efterfrågar man ända tills det 
liksom blir tydligt mot en själv. Så att som jag fått höra.. Jag ska nästa vecka in.. då har personalen fått uttalat sig 
om mig som chef då. Och jag har fått uttala mig som chef. Och mina överordnade om mig som chef och så ska jag 
titta i en sådan farax som det heter. Det gjorde jag för (xxx) år sedan också då. Det ska bli spännande och se om de 
tycker annorlunda nu då. Men redan förut har jag fått höra att skolan är inte van vid att ha någon som..  rektor som 
är så tydlig som jag är då. Även om man säger att man vill ha en tydlig ledning så är det.. Inte såå tydlig, kanske..

11p. Det kanske inte finns vana för det?
Nej. Det finns inte vana för det. Och det är väl så. Talar man om för en lärare att: jag anser att du är olämplig som 
lärare. Jag anser att du borde söka ett annat jobb. Du borde köra buss istället.. då har det gått långt.

11q. Men då har du alltså motivering till varför?
Ja, ja. Och jag menar det där är inte något som.. det händer med några lärare. Och dom är inte kvar på skolan. Men 
det sprider också rykten om den där hårda rektorn.. Så att därför tar det tid.

Bilaga 7. Intervju med Rektor E
Datum:  2006-11-08  
Tid:  ca. 17.00 – 17.50 

1. Vad är demokrati för dig?
Ja. Alla människors lika värde och alla människors rätt att yttra sig och göra sin röst hörd. Väldigt kort, så.

2. Hur ser de demokratiska arbetsformerna ut i din skola, på ledningsnivå, elevnivå?
I (xxx) har man en tradition av att jobba väldigt tätt med de fackliga företrädarna. Vi har någonting som kallas A-
samverkan som ersätter MBL. Och det innebär att dom fackliga företrädarna träffar mig en gång i veckan på A-
samverkan heter det. Och då tar vi upp stort och smått i skolan. Och dom gör sina medlemmars röster hörda, men 
även andra då som inte är fackligt anslutna. Så vi tar alla beslut i A-samverkan. Och ibland av tidspress så kanske 
man som skolledare ändå är tvungen att ta något beslut i all hast så att säga. Även om man ses en gång i veckan 
så kan det vara i all hast men då så försöker vi redogöra och ha oerhört öppet, öppet, öppet. Det här har vi gjort 
och så här ser det ut. Vi behöver inte alltid vara i konsensus utan det kan vara att jag ändå säger att men det här 
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kommer vi göra. Men alla A-samverkans medlemmar har kunnat säga att så här tycker vi och så här säger lärarna 
på skolan eller.. Det är ju inte bara lärarna som är representerade utan det är kökspersonal och vaktmästarpersonal.

2a. Upplever du att det kan ske förhandlingar i dom mötena?
Det skulle jag säga. Ja man kan ha olika åsikter och det tycker vi är okej. Jag kan presentera ett förslag, eller det 
kan också någon annan göra. Så här skulle vi vilja göra och så diskuterar vi. Och det kan bli ganska passionerade 
diskussioner att vi tycker olika om saker. Och ibland säger vi också att det här måste vi få sova på eller sådär.. vi 
tar upp det igen om en vecka. Om jag kommer med något förslag kan det också vara att dom säger fast det här 
måste vi få höra med folk ute först hur de reagerar på det och så. Sedan är det ju så här att jag kan driva saker mot 
folks vilja och då kan de begära en central förhandling om de tycker att jag gjort väldigt uppseendeväckande saker. 
Så att det är ett öppet system.

2b. Har du varit med om det?
O ja. Därför att jag är ju satt att leda ett förändringsarbete. Och när man leder ett omfattande förändringsarbete då 
kommer det vara så att alla inte är överens. Och det kommer att finnas människor som blir upprörda. Det kommer 
att vara människor som tycker man har kört över dom. Det kommer att hända. Och det har hänt. Jag kommer 
in med ett politiskt uppdrag att detta, detta och detta ska du genomföra. Och då gör jag det. Och även om man 
försöker förankra så är det ändå inte alla som tycker det har blivit förankrat hos just dom osv. Och sedan kan 
vissa beslutsprocesser ha gått så fort så att när människor får i lugn och ro tänka efter så inser dom att nämen det 
där kan vi inte acceptera. Även om vi kanske sa ja eller tyckte det var.. så nej, men nu när vi tänkt efter så att det 
där vill vi ha omprövat och så. Och självklart kan vi ompröva beslut. Det kan ju vara så vi har beslutat någonting 
tokigt.. det där var ju inte så smart..

2c. Demokratiska arbetsformer på elevnivå – vad kan det vara?
Ja vi har ju någonting ganska unikt men den nya regeringen har ju nu sagt att det här ska man ta bort. Men vi har 
alltså lokal styrelse med elevmajoritet. Och vi ses ungefär en gång i månaden. Och det är väldigt tunga poster som 
eleverna har och notera att dom har majoritet. Så det är som skolans styrelse. Och vi tittar på precis allting i den 
lokala styrelsen. Alltså det ska inte vara elevråd och det ska inte vara ska vi måla gult eller orange. Utan det ska 
vara att man tittar på budgeten. Dom får redovisat för sig tjänster, las-listor. Alltså det liknar mycket A-samverkan 
fast det är eleverna som är i majoritet och har beslutanderätt då. 

2d. Hur tycker du att det fungerar då?
Nu har vi funnits i (xxx). Det börjar bli riktigt bra. Vi tycker det börjar bli bra kvalitet. Från början fanns det 
naturligtvis en enorm osäkerhet hos eleverna för det här var man inte van vid att ha så här tung makt så att säga. 
Och det var lite tveksamt och lite omoget kunde det vara också. Och att eleverna själva ibland styrde mot dom här 
lättare frågorna. Mösspåtagning för studenterna, sånt där man kände sig trygg i. Men nu tycker vi.. Vi har ju haft 
utbildning för den lokala styrelsen osv. Nu tycker vi att nu börjar det bli nivå. Och självklart är det en elev som är 
ordförande i den lokala styrelsen. Att det inte ska vara.. här får vi vuxna passa oss och sätta oss på våra händer så 
här, och låta eleverna ta över..

3. Är du som rektor ensam beslutsfattare till demokratiska arbetsformer. Tas besluten gemensamt i 
ledningen? Tas beslut gemensamt med lärare?
Det ska vara.. Visst som jag sa i inledningen, när det är någonting som det är väldigt bråttom med så kanske jag 
tar ett beslut, så där. Men eftersom vi har A-samverkan så otroligt ofta så är det sällan det blir så akut. Vi försöker 
verkligen se till att har vi nu inte missat någonting utan vi tar upp allting i A-samverkan då.

3a. Representanter för lärarna där – hur många är det?
Vi är väl ungefär.. det är två från varje.. man har rätt att ha med två från varje fackförbund. Så säg att A-
samverkan normalt – vi har alltid (xxx)morgnar  - normalt så sitter det åtta till tio personer där. Och det är ju även 
då skolsyster och kurator osv så det är alla möjliga människor. Så ser det ut. Sedan vill jag säga en till sak som jag 
tror är unikt för vår skola. Det här med att få elever att ta ett demokratiskt ansvar, att liksom vilja vara med och 
påverka. Det är inte helt lätt. Och det är det vi ser i samhället att, hur lätt är det att rekrytera ungdomar till politiska 
partier? Det är inte så lätt va. Och lite stela demokratiska former kan upplevas hindrande. Och vi började jobba 
med dom här klassråden som man har i alla skolor. Att en gång i veckan ska det vara klassråd och man ska ta fram 
synpunkter. Och vi tyckte att det var sådär.. det blev långsamt bättre. Men för att verkligen spetsa till det så har 
vi från i år infört en demokratitimme på vårt schema. Så varje onsdag mellan elva och tolv så finns absolut inga 
lektioner eller någonting sådant utan då är det demokratitimme. För att elever ska kunna känna att vi kan utöva vår 
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demokrati på ett juste sätt. Vi behöver inte gå från ett prov eller lektion. Så att vi lägger lokala styrelsens möte, vi 
lägger elevrådets möte och alla klassråd ligger mellan elva och tolv. Det är för att stärka och hjälpa till. Och det har 
blivit positivt.

3b. Hur fungerar dom - i ordning?
Ja, det behöver.. Det varierar. Det behöver vuxenstöttning.

3c. Varför det?
Ovana tror jag. Ovana plus att skolan kanske passiviserar elever för mycket.

3d. Hur då?
Att vuxna är för service-minded. Servar för mycket.

3e. Curlar?
Curlande rektor och curlande lärare.. Visst är det så. Det är ett bra ord. Och vem vill inte bli curlad? Herregud så 
bekvämt. Tänk dig bara och sätta dig och luta dig tillbaka och så fixas.. Alla vill väl ha curling. Väldigt många vill 
ha curling. Så här.. det handlar om att träna de vuxna också. Att inte curla utan..

4. Upplever du att det kan förekomma skillnader mellan hur ledning/lärare anser hur demokratiska 
arbetsformer kan bedrivas?
Absolut

4a. Är det stor skillnad tycker du?
Ja. Jag tror det är en enorm skillnad.

4b. Vad tror du det beror på?
Traditioner, vanor, självförtroende. Inte minst självförtroendet.

4c. Hur då?
Jag tänker så här om du är trygg i dig själv som lärare eller ledare, då törs du också sätta dig, lite sätta dig tillbaka 
och lita på någon annan kommer ta.. Men om du är lite mer osäker då är det också risk att du är överambitiös 
och övercurlar. Så att jag tror att det har med självförtroende och göra. Människosyn, har det att göra. Jag har 
fortfarande några lärare som tycker att det är faktiskt skillnad på lärare och elever så va. Alltså vi vet faktiskt 
bäst, så är det. Och dom har väl inget att lära mig. Det är inte så vanligt, men det förekommer. Det är klart att 
det ser helt annorlunda ut på ett klassråd där man har en sådan lärare, än där man har en lärare som har en annan 
människosyn. Jag har ju varit på exceptionellt bra klassråd där lärarna håller snattran.

4d. Hur fungerar ett sådant bra klassråd?
Ja jag kan beskriva hur det kan vara. Då är det självklart två elever då, en som är ordfördelare eller ordförande 
och en som är sekreterare. Och dom håller i mötet. Dom ställer frågan till gruppen. Gruppen kan ge respons. 
Demokrati och information ligger väldigt tätt. Om jag inte vet saker då kan jag inte påverka. Så ett perfekt 
klassråd det är också att då läser man viktig information som har kommit. Och vi jobbar också så oerhört mycket 
på att eleverna ska inse att dom har.. det är ett ansvar att också skaffa sig information. Det här ser man både hos 
ungdomar och vuxna – men det har inte jag hört. Och då kan jag inte delta i den demokratiska processen heller för 
det har jag inte hört. Så då brukar jag säga så här: jag förväntar av mig själv, av lärare, föräldrar och elever att en 
gång i veckan ska ni titta på hemsidan. Alltså det gör man bara. Och man läser (xxx). För då kan man vara med. 
Så det håller vi på och jobbar och jobbar. Och jag kommer fortfarande ut i klasser, jag var ute i en klass i går. Och 
dom hade jättebra frågor och dom ville att jag skulle komma och prata om en grej. Och då gjorde jag sådär, och så 
ställde en elev en fråga, och jag sa: vet du, det där kan du få svar på hemsidan. Aha, sade den här eleven. Brukar 
du gå ut där? Nä.. men det är också vuxenansvar från lärarna att också orka upprepa det här och inte curla. När 
en elev kommer och frågar om en sak som alltså uppenbarligen kan hitta själv så kanske man också tar ett steg 
tillbaka och säga: jag tänker faktiskt inte svara nu. Jag vill att du går ut på hemsidan, och så.

4e. Att skapa aktivitet?
Ja. Och motivation. Varför ska man besöka hemsidan? Ja det behöver man ju inte göra om man har fått allting 
instoppat i munnen. Men då är också mindre risk.. alltså man tar inte till sig då.
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4f. Det förekommer alltså elevråd också?
Ja vi har elevråd också. Lokala styrelsen, det är ju kan man säga, ja det är ju skolans styrelse, det är ju mer 
på arbetsgivarsidan om man vill översätta det så. Medan elevrådet det är ju mer fackliga sidan. Så dom ska 
representera olika saker då. Så att vi har också elevråd. Och det är det klassiska att det är två elever från varje 
klass, från klassrådet.

4g. Hur väljs dom in?
Det gör dom på klassråden.

4h. Hur länge sitter dom?
Ja det brukar vara ett år. Vi har inte formaliserat det. Vi har mycket valpsjukdomar för oss. Vi testar mycket 
formerna för saker. Men jag tycker det börjar bli bra drag också på elevrådet. Men det var ganska lång 
motivationsprocess. Att få ungdomarna att tycka att de hade något där att göra. Men dom är inte dumma va, för får 
dom ingenting och påverka.. blir det skendemokrati då tappar dom intresse. Det ska vara att man.. verkligen kan 
påverka. Men det är jätteavhängigt av också läraren och hur läraren kan coacha och framföra. Jag menar det är stor 
betydelse.

4i. Tycker du att aktiviteten i klassråden har ökat, eller är det upp och ner?
Nu är det svårt att döma för vi är så unga. Alltså just nu är det bättre och bättre och bättre. Därför att från början 
var det kanske ganska obefintligt. Och skolan hade inte funnit sin form över huvud taget. Men jag har sett, man 
kan göra mycket från ledningshåll genom att markera att vi tar det här på fullaste allvar. Vi tycker det är otroligt 
viktigt att klassråd förekommer. Vi tycker det är otroligt viktigt att elever får yttra sig och bli tagna på allvar. Om 
vi har det tydligt från oss så kommer det synas i organisationen.

4j. De formella formerna i klassråden – kan de skifta? Kan ordförande och sekreterare skifta?
Jag tror också det ser olika ut i olika klasser. Det beror på. Än en gång, lärare är ändå viktig hur man initierar 
det här arbetet. Sedan ska lärarna ta steget tillbaka och överlämna det till eleverna. Men det ser olika ut. 
Jag tycker dom är duktiga på att skriva klassrådsprotokoll. Alltså, det får jag in. Och vad man också gör då, 
klassrådsprotokollen dom samlas. Och när man har elevrådet, det stora övergripande, då har man också och ta på 
från dom här, att det här tycker eleverna är viktigt just nu. Och det här behöver vi jobba med.

4k. Är klassrådens funktion att främst stöta och blöta idéer eller kan också beslut tas där?
Vissa beslut kan dom självklart ta.

4l. Händer det?
Ja det händer. Det kan vara att man vill ha.. åka och titta på nationalmuseum eller.. Och sedan försöker jag 
uppmana till att man också tar initiativ i sin närmiljö. Man kanske vill måla eller fixa eller göra något med 
gardiner. Eller tycker vi har ingen bra sammanhållning i klassen, vi skulle behöva åka till äventyrsbana..

5. Förekommer det elevråd? Hur går valen i så fall till och hur länge sitter medlemmarna i rådet/råden?
(Har svarat på frågan under 4d – 4l)

6. Förekommer det klassråd?
(Har svarat på frågan under 4d – 4l)

7. Förekommer det informell demokrati, d.v.s. att elever (enskilda eller i grupp) tar kontakt med lärare/ 
rektor/ledning i syfte att påverka/argumentera/annat.
Ja det gör det.

7a Hur frekvent är det?
Varje vecka.

7b. Vad handlar det om då?
Allt. Från minsta till största. Jag har hela tiden försökt sitta så tydligt och synligt jag kan. Nu är ju det svårt en 
gång med (xxx) hus. Men jag har organiserat så att eleverna i (xxx) de ska få vara där. Sedan ska de vuxna ta sig 
runt. Studievägledare finns, alltså rör sig. Jag rör mig. Syster rör sig. Kuratorn rör sig.. så att dom ska kunna ta dom 
här direkta kontakterna…
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7c. Och det gör dom?
Ja det gör dom, absolut. Det finns ett enormt vuxensug. Och när jag sitter i det här komplexet sitter jag ju med 
dörren öppen. Och jag sitter glasat så jag syns. Och dom kommer. Ja det är nästan varje dag. Och det är allt 
möjligt. Det kan vara att man är missnöjd med en bedömning. Man har blivit bedömd av en lärare. Man håller 
inte med och undrar vilken rättsäkerhet har jag som elev? Hur kan man gå vidare med det här? Man vill ha hjälp 
och stöd på olika sätt och man vill ofta påverka som sagt om stort och smått. Man kan ha en idé om: skulle vi inte 
kunna få göra så eller så. Det är kul.

7d. Kan det vara så att det är några elever som oftare besöker dom vuxna än andra eller kan det alternera 
stort?
Vissa elever är oerhört debattglada vilket är kul. Oerhört så förhandlande. Ett nej är aldrig ett nej. Man kan ju alltid 
förhandla. Det är kul.

7e. Hur stor andel av eleverna kan vara det?
Det är inte så stort. Dom här riktigt debattglada, dom är inte så jättemånga då.

7f. Dom här som sitter i elevråden, kommer dom informellt och pratar med dig?
Nej dom använder dom här formella vägarna. Rolig fråga. Det var intressant. Det har inte jag tänkt på. Nej. Dom 
använder dom formella vägarna men dom andra använder dom informella vägarna. Det är ju den demokratin jag 
tycker man också ska värna om att dom människor som inte pallar så att säga det här fyrkantiga sättet att utöva 
demokrati, dom ska också kunna göra sin röst hörd. Och dom kanske har ett annat sätt. Dom vill omedelbart 
framföra någonting så här, direkt det har hänt. Och det är ju inte alltid man finns på plats då. Men jag har också en 
brevlåda. Och det vet alla att de kan lägga ett brev där liksom.

7g. Händer det?
Ja, också. Ja det tycker jag. Det kan vara alla möjliga bekymmer, eller inte bekymmer. Det kan var att man tycker 
någon annan elev betett sig tokigt eller man kan tycka att matsalspersonalen inte kan svara på allergifrågor 
ordentligt. Och då vill man debattera och fråga vad har dom för utbildning och varför vet dom inte om det är 
gluten i det här. Det är kul alltså. Det kommer allt..

7h. Förekommer det informell demokrati mellan lärare och rektor, eller mellan lärare och lärare?
Att man förhandlar så direkt?

7i. Ja eller utbyter erfarenheter och argumenterar för vissa demokratiska arbetsformer kanske?
Ja. Lobbying finns ju i alla organisationer. Eller hur? Folk försöker lobba för idéer. Absolut. Det ska jag säga det är 
nog lika vanligt som att eleverna lobbar, eller lyfter upp.

7j. Märker du att det kan ske informellt på det sättet och sedan att det tas upp vidare sedan i era..
Ja man kan inte ha en gräddfil i alla fall. Alltså det går inte. Utan då kan det vara någon lärare som tycker 
någonting. Och då försöker man ju ta det till det formella och säga okej, det här låter som en jättebra idé. Då 
försöker vi ta det på A-samverkan.

7k. Fungerar det tycker du?
Ja.

7l. Det kanaliseras den vägen då?
Många är.. Alltså lärarna är väldigt disciplinerade. De allra flesta går ju via sina ombud. För dom vet ju.. Det finns 
en trygghet i att vi har A-samverkan så ofta. Och därmed så blir behovet ad-hoc så att säga, blir inte så stort. Det 
blir ju större kan man tänka sig hos eleverna i och med att dom bara har möte en gång i månaden, och vi har en 
gång i veckan. Då hinner det liksom bygga på en liten hög. Men visst självklart kommer folk och lobbar - för olika 
saker. Det gör dom. Och ibland så kan.. alltså är det småsaker.. det är ju en sådan grej som jag gör en bedömning 
naturligtvis, men det här är inget man behöver dra i A-samverkan: nu behöver vi den och den resursen för vi vill 
göra det här. Ja, ja, ja alltså kör. Det kan.. Ofta är det budgetfrågor och det är inget svårt. Det behöver inte jag få 
tillåtelse för på A-samverkan. Däremot var det en lärare nu, det var himla kul, som tog initiativet att öppna (xxx) 
igen. Och det kom ju hon först med till mig: jag och årskurs tre skulle vilja göra den här grejen. Wow, kul. Då 
tog jag det i A-samverkan och sa nu är det så här att (xxx) som (xxx) heter. (Xxx) vill börja med treorna här, dom 
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vill gör den här grejen, och så. Men det är inte heller så att A-samverkan kan diskutera eller argumentera i alla 
ärenden. Utan då är det så att: och det tycker jag är en bra idé. Och det har jag redan godkänt. Sedan kan det vara 
mer information från min sida. Och tyckte dom det var dåligt, då får dom tycka det, lite så. Det är då dom tycker 
jag är brutal. Det är den kritiken jag får, att jag är så snabb. Då händer det grejer alldeles för fort..

8. Vad anser du definierar elevinflytande i din skola?
Verklig makt. Verklig makt – inte skendemokrati. Utan att eleverna får en respektfull respons på sina idéer och 
dom märker att dom inte talar för döva öron, utan här har dom en idé. Och det är oerhört respektfullt i lokala 
styrelserna. Det vet ju jag för jag sitter ju med där. Det är ett krav i en lokal styrelse att rektor ska sitta med. 
Jag menar det finns ju inte någon idé dom har framfört där som vi har nonchalerat. Sedan kanske man inte kan 
genomföra allting men det diskuteras och provas.

8a. Får du frågor från elever om elevinflytande?
Just i lokala styrelsen så har det kommit upp då vilka rättigheter eleverna har. Och då finns det olika material man 
kan få från elevorganisationer och så här. Det här har du rätt till, det här är dina skyldigheter och så rättigheter. 

8b. Så dom tar upp det själva?
Ja dom tar upp det själva. Och det är också naturligtvis utmärkt att lokala styrelsen som själva sa: nu ska vi lokala 
styrelsen gå runt i alla klasser, det här hittade dom på själv, och berätta om elevernas rättigheter. Och sedan har vi 
med ungdomar och göra. D.v.s., sedan när vi följde upp det på nästa lokala styrelse, då hade dom inte hunnit runt 
till alla klasser, jag menar så.. Men alltså dom har en idé och dom har en ambition och då är det typiskt det här man 
kan stärka som ledare att, det här vill vi göra, okej sa jag, då ska jag sanktionera det i organisationen. Då ska jag se 
till att det möjliggörs. Så då gick jag ut och berättade det att nu kommer den lokala styrelsen att gå runt. Och när 
dom knackar på ert klassrum då har dom rätt att ta fem minuter, alldeles oavsett vilken lektion det är. För att inte 
byråkratisera, att man ska hålla på och boka på någon lista och så faller alltihopa. Utan, nej dom ska kunna komma 
och knacka på och komma in och säga: hej vi är från lokala styrelsen; det här jobbar vi med, och så.

8c. Att öppna upp vägar?
Ja. Göra det möjligt så att inte.. För att där kan ju också lärare, än en gång på grund av självförtroende, vara olika. 
Så hade inte jag gått och förarbetat så kan det ju hända att lokala styrelsen kommit till klassrum och inte blivit 
insläppta, ni stör lektionen. Men det här är ju ett av det viktigaste.. dessutom har ju vi demokrati som ett prioriterat 
mål i (xxx). Så att det är viktigt för oss då.

9. Tycker du att klassråden fungerar utefter era intentioner? 
Än en gång, kan säkert vara blandat. Kan säkert vara blandat. Man kan säga så här, eleverna är ju duktiga på att 
säga till mig då saker dom är missnöjda med. Och jag hör väldigt få negativa saker om klassråden. Sedan tror jag 
ändå att, jag hinner ändå inte gå på alla dom.

9a. Varför kan det vara blandat tror du?
Kvaliteten? Än en gång för att lärare kanske inte vågar släppa ifrån sig, och att det i värsta fall blir det som 
skolverket brukar se när dom är ute och tittar: att här kommer läraren; och så har läraren med sig (xxx).. Läraren är 
så van att stå i den här ledande rollen. Och så står läraren med (xxx) och säger att det här är viktigt den här veckan. 
Och det blir ingen dialog. Då är det en ganska låg kvalitet och det är ju inte alls meningen. Utan det här ska vara 
elevernas forum och egentligen ska dom ju kunna driva klassråden själva, att läraren bara är en åhörare och knappt 
behöver vara med ens kan jag tycka då.

9b. Att läraren släpper ifrån sig auktoriteten?
Just det.

10. Tycker du att elevråden fungerar utefter era intentioner?
Ja det tycker jag. Om än att det har varit tveksamt här i början. Liksom lite trevande men det börjar rulla, så.. Och 
elevrådet är ju lite mer typiskt det här som du förväntar dig, att dom håller nu på och diskuterar det här med Lucia, 
och man diskuterar så lite.. 

10a. Hur är funktionen mellan klassråden och elevråden – var tas besluten?
Både och. Men visst är det meningen så att här så har du klassråd och här tycker man saker. Och så lyfter man upp 
frågor på elevrådet, det stora, och sedan kan det gå tillbaka.
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10b Går det tillbaka tror du – eller stannar frågan kvar hos elevrådet?
Nej. Då blir det ju helt meningslöst. Eller hur. Ärligt talat, om vi säger att vi vill, vi tar något enkelt, vi vill göra 
en gemensam fotbollsturnering för hela skolan, det kommer från någon klass här. Om man beslutar i elevrådet 
och sedan inte för tillbaka det, då är det helt meningslöst. Då händer det ingenting. Slutligen måste man få med 
klasserna på det här.

10c. Tycker du att det fungerar så idag – att du har det här flödet?
Jaa.. jag är osäker på det, egentligen. Jag vågar inte svara på det. Det är svårt att säga. Men jag tycker jag ser 
aktiviteter och det händer grejer. Men nu har lokala styrelsen beslutat att vi ska ha en.. (xxx) så ska eleverna få 
tycka till om vad som är bra och dåligt och sådana här saker. Man ska göra enkäter och man ska jobba i husen och 
så där. Nu var det lokal styrelse just idag men jag blev hastigt förhindrad och vara med. Så min biträdande.. så jag 
har inte hört hur det gick. Men det var ett beslut från förra lokala styrelsen att vi skulle ha den här enkäten (xxx) 
och då hade vi lagt den som en fråga idag: har vi ork och kraft, och kommer vi att göra det? För det där.. hela tiden 
får man lägga tillbaka på eleverna för att locka dom ur den här passiva rollen. Ja men då måste ni driva det. Dom 
kommer det upp med en bra idé säger vi: kanonidé; men det måste ni driva, och så tillbaka. För driver inte ni, då 
blir det ingenting. Det där får man träna dom jättemycket på.

10d. Det finns en ovana?
Det finns en ovana, från ax till limpa, i alla fall. Upp med jättebra idéer, men hur gör man när man ska nå i mål. 
Alltså, hur gör man då? Hur mycket arbetsinsats är det? Och att träna dom ur den här passiva rollen. Offerrollen.. 
Eller någon annan ska fixa. Mamma ska fixa, och så. Nej det ska inte mamma, nu får du fixa själv. Men det är kul..

11. Finns det något du skulle vilja ändra på i framtiden – har du en vision, så här ska det se ut?
Ja det har jag. Så här vill jag att det ska se ut. Det här.. jag har ju (xxx) och jag har arbetslag och dom är 
organiserade kring programmen. Min verkliga dröm – det är att göra mig själv arbetslös, och så, faktiskt.. Så här, 
man säger till lärarna, men dom får ju samverka med eleverna, så här i början av läsåret: här är eleverna, här är 
pengarna – lös problemen.. Have fun.. Nej men det är faktiskt på allvar. Det är min vision. Att man inte, än en 
gång, man behöver inte ha den här mammafiguren då, mig, eller pappafiguren. Utan här får ni, och lösa hur ni ska 
lägga upp. Jag vill inte att vi ska ha schema centralt lagt utan här har man en massa människor som har ett jobb 
och göra. Och det kan dom fixa själva. Det är jag helt övertygad om.

11a. Du förespråkar alltså mer aktiva på alla nivåer?
Alla nivåer. Precis. Om man lägger ut där då att det inte bara ska bli jaha men då är det lärarna här som gör det 
där, utan då måste det vara i samverkan med eleverna naturligtvis.

11b. Hur ska du bära dig åt för att komma dit?
Ja man får ha tålamod som en tokig.. Tålamod som en tokig och så får man ta lite i taget. Men det har vi verkligen 
seriöst gjort. Vi jobbar ju hela tiden i den riktningen. Och det hänger ju ihop med precis hur vi har organiserat. För 
du ska veta när jag klev in i det här uppdraget då var det en riktig gammeldags skola. Riktigt, riktigt gammeldags 
skola där man hade institutioner. Vi har mycket (xxx). Och (xxx)programmen dom fick vackert finna sig i att 
åka in till stora skolan för att läsa (xxx) (xxx) etc, etc, totalt annorlunda. Nu har jag ju bäddat.. Alltså nu är det 
så att (xxx)lärarna kommer ut till (xxx), ut till (xxx) liksom här, dom bedriver undervisning där. Och som jag sa 
självklart vi andra också som har övriga funktioner, vi kommer också ut, så att man ska kunna.. Vi har byggt en 
grogrund till att ha dom här självständiga enheterna som törs ta beslut. Som inte är beroende av att: jamen nu törs 
vi inte göra någonting för rektorn är inte här idag. Och jag säger till så här: ta hellre ett felaktigt beslut än inget. 
Jag kommer förlåta er. Alltså be inte om tillåtelse utan be om förlåtelse om ni har tagit ut svängarna för mycket. 
Och det gör inte folk, tyvärr. Tyvärr. Ibland säger jag också försök och chocka mig om ni kan. Alltså ta här ute. 
Och det där handlar om att orka vara långsiktig och verkligen också applådera när man ser människor och ställen 
där det börjar hända väldigt mycket spännande saker, så.

11c. Vad är ”kärnnyckeln” till den här aktiviteten som du efterlyser?
Självförtroende och tilltro. Eller hur. Alltså att få folk att växa i självförtroendet. Att dom kan. Elever, lärare, alla 
möjliga människor, va. Du kan. Du törs. Vi är så rädda, tror jag.

11d. Vad beror det på tror du?
Uppfostran. Traditioner. Tro att någon ska komma och säga: Usch vad har du gjort; Fy på dig. Och sedan att folk 
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är lite lata, alltså slappa.. det här att, som jag sagt, det är jätteskönt, tänk vad skönt att inte ta ansvar, för då kan 
ingen komma och skälla på mig – men jag kan däremot alltid skylla på någon annan: men det var den här dumma 
skolledaren som gjorde. Vad skönt, jag slipper. För det är jobbigt att ta ansvar. Och jag kommer att komma i 
konflikt. Jag kommer bli ifrågasatt. Folk kommer kritisera mig.

11e. Tror du att människor inte är vana vid att kanske vara lite i konflikt med varandra, eller att bryta 
åsikter med varandra, att man försöker undvika det?
Det tror jag. Av tradition, av någon slags trevlighetshysteri. Det ska vara så trevligt.. så.. Och det blir det ju inte då. 
Däremot måste jag säga jag tycker det är fantastiskt i (xxx) för här är folk mycket mer passionerade än vad dom 
är.. Jag kommer från (xxx) då, har helt annan bakgrund. Och det var det som slog mig direkt, gud vad passionerade 
folk är här. Det är temperament. Här är man så. Här är man inte så konflikträdd. Och man är också tränad i det här 
med A-samverkan inte minst. Man är tränad i att ifrågasätta skolledningen så det dånar om det. Man blir verkligen 
ifrågasatt. Så det, oh, det kan vara.. Det är klart det är positivt. Det är lite jobbigt ibland..

11f.Varför är det positivt?
Jo men herregud. Vem behöver inte det? Man behöver ju speglingen, eller hur. Vem kan gå där i sin lilla värld och 
bara vara fullkomlig. Nej men det funkar ju inte. Det är smärtsamt att bli ifrågasatt.

11g. Menar du att man kan växa av att bli ifrågasatt, utvecklas?
Naturligtvis. Och lära sig otroligt mycket om sig själv. Man kan ju så här ha en för vacker bild av sig själv. Men 
jag är nog en snäll och trevlig person och så där. Och jag vill ju alla väl. Och så gör man vissa grejer och möter 
våldsamt motstånd. Och så tänker man: oj, hjälp, blev det så där när jag gjorde så där.. wow. Men det är häftigt. Det 
är häftigt , men det är slitigt. Visst.

Bilaga 8. Intervju med Rektor F
Datum:  2006-11-10 
Tid:  ca 13.00 – 13.45
 
1. Vad är demokrati för dig?
Demokrati för mig är ju att få möjligheten att påverka. Det är väl inte riktigt samma sak som att få som man vill. 
Men att det ska finnas egentligen både formella och informella möjligheter att påverka sin situation. Få göra sin 
röst hörd.

2. Hur ser de demokratiska arbetsformerna ut i din skola på ledningsnivå, på elevnivå?
Ja vi har ju då ledningsgrupp där alla skolledare och VD träffas. Och det gör vi ungefär var fjortonde dag. Sedan 
när det gäller.. Och då är ekonomiavdelning och alla med då också då. Och vi gör budget ihop och sådana saker så 
att då får man också vara delaktig då. Men sedan när det gäller ledning, lärare så har ju vi en konferenstimme per 
vecka då som just handlar egentligen om att både informera och att diskutera. Att ja. Dra upp riktlinjer för hur man 
ska göra. Ta upp aktuella frågor och lösa dom tillsammans. Eller bara diskutera.

2a. Upplever du att det kan förekomma förhandlingar i dom situationerna?
Ja, beror på vad man menar med förhandlingar. Jag menar om man tittar på att man ska ha en MBL-elva och 
information. Ja då skulle man kunna påstå att då har man ju den kanske med hela kollegiet, då. Och inte bara med 
facket. Förhandlingar kan ju vara många olika saker. Det beror på om man talar om fackliga förhandlingar. Så av 
annan art, nej då är inte dom där. Information, ja, men inte andra förhandlingar.

2b. Inte så mycket informella förhandlingar menar du?
Jo men det pågår ständigt tycker jag. Alltså det är överallt. Det är i korridoren. Det är liksom i vartenda möte så är 
det ju förhandlingar va. Via mejl och via telefon och.. För det är alltid förhandlingar. 

2c. På elevnivå då?
Ja. Jag tycker det är lika, förhandlas lika mycket där överallt och jämt. Men om vi tittar på den formella 
demokratin så är det klassråd, elevråd, skolkonferens. Sedan har vi (xxx), men dom tillhör ju inte egentligen 
så att säga den formella elevdemokratiska organisationen även om dom också är med och påverkar och har ett 
uppdrag och så där, då. Men sedan har du ju då den informella påverkan som kanske är ännu viktigare. Och 
det handlar ju om att man får vara med och planera kurs, delar av innehåll kanske men mest arbetsmetoder och 
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kunskapsvärderingsformer då. Att dom också blir inbjudna till lärarlaget och får vara med och titta på hur man ska 
sprida skrivningar över läsår och.. Att dom får komma dit och ta sina frågor med kollegiet och elevrådet, tillfälle 
att göra det, av annan art också. Men sedan pågår ju ständigt förhandlande, överallt.

3. Är ni som rektor ensam beslutsfattare till demokratiska arbetsformer. Tas besluten gemensamt i 
ledningen? Tas beslut gemensamt med lärare?
Det beror på vad ärendet gäller. Ja, ibland fattar lärarna beslut. Ja om dom kommer med en fråga som jag tycker 
dom kan handlägga själva hur dom ska hantera ett elevärende till exempel så, eller vad dom ska ha för innehåll i 
undervisningen eller. Finns ju en mängd frågor, om dom ska gå på studiebesök eller vad dom nu ska göra. Det får 
dom väl bestämma själva. Det som man kan ha är ju ramar att förhålla sig till.

3a. Men det händer att du tar beslut tillsammans med lärare?
Ja. Ja dom kommer ofta ibland och säger: tycker du att det här är okej. Javisst, det tycker jag. Det var ett bra 
förslag. Kör du. Men samma sak händer det ju med elever så att säga, som kommer, som jag kan fatta beslut 
tillsammans med elever för att jag tycker att de har bra argument och jag kan tycka det är rimligt. Och då behöver 
jag inte dra in alla elever, berörda lärare eller så. Det beror ju på vad det handlar om va.

4. Upplever du att det kan förekomma skillnader mellan hur lärare och lärare anser hur demokratiska 
arbetsformer kan bedrivas?
Ja.

4a. Kan det vara stor skillnad?
Alltså jag tycker vi har jobbat rätt mycket med det. Att skillnaderna blir allt mindre.

4b. Hur gör ni då?
Ja alla lärare ska i start av kurs lämna ut kriterier, kurslitteratur, mål och diskutera då hur man tillsammans med 
eleverna vill lägga upp kursen. Innehållet är ju till en stor del styrt. Men det finns ju även där möjlighet att påverka 
tyngdpunkt på innehållet. Men jag har också jobbat och försöker få alla mina lärare också jobba enligt en metod 
där vi sätter upp innehåll, inlärningsmetod och utvärdering. Och att de får diskutera eleverna i grupp och så 
samlar man in gruppsvaren, sammanställer och ser, jamen så här tycker klassen. Och sedan måste läraren ta ansvar 
för att: ja men når vi målen på det här sättet? Hur ska jag få ihop det här? Och så kommer tillbaka och presenterar 
en lösning och frågar: känner ni igen det här från er planering? Är det här det ni tyckte? Och så kör man efter 
den. Men sedan måste man också om man upptäcker, det var inget bra beslut under vägens gång. Då måste man ju 
kunna riva upp det och säga att: nej, vi måste ändra det här beslutet på grund av det och det. Och då måste man få 
göra det också.

4c. Hur tycker du att det här fungerar?
Jag tycker att det fungerar till 90% mycket bra. Jag tycker att man genomför det här. Sedan är det inte därmed sagt 
att elever i sina utvärderingar upplever att dom har medbestämmande eller medinflytande. För många gånger gör 
man en jämställd tecken med att jag vill ha det som jag vill, då har jag fått vara med och bestämma, och då har jag 
medbestämmande och medinflytande va. Och så det där är ju också något som vi brukar prata med eleverna om, 
vad är skillnaden och vad kan de faktiskt bestämma över. Dom kan ju inte bestämma över det här.

5. Förekommer det elevråd? Hur går valen i så fall till och hur länge sitter medlemmarna i rådet/råden?
Ja. Valet går till så att varje klass måste ta fram kandidater. Sedan har jag bett att lärarna då också gör en 
bedömning av dom kandidater de har fått. Och att man sedan tillfrågar alla som man tycker är lämpliga om dom 
man har fått fram, och så får man då två kandidater från varje klass.

5a. Vad är det för bedömning lärarna gör – Vad är deras roll?
Deras roll är att se till att det inte blir negativa val, som jag kallar det för.

5b. Vad är negativa val?
Att man utser någon som är den enda som inte säger nej, men som aldrig är närvarande likt förbaskat, och skolkar 
mycket. Ja det här att det faktiskt inte blir en representant som kan arbeta för klassen. Och det är egentligen bara 
det kriteriet. För att ibland blir det sådana här destruktiva val så att man tar den som bråkar och busar mest, som är 
minst i skolan va. Och då är inte det lämpligt. För då blir inte det någon demokrati
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6. Förekommer det klassråd -  hur ser de formella formerna ut?
Ja. Dom är var fjortonde dag. Dom har fasta punkter där det handlar om föregående protokoll. Och så finns det då 
punkter man ska gå till: vad har vi för rapport från möten som har varit; vad har vi för frågor att ta upp till möten 
som kommer, alltså elevrådet, skolkonferensen, klassens egna frågor. En lärare är med som garant, men styr det 
inte, och leder inte, utan det gör eleverna själva som utser ordförande och sekreterare.

6a. Kan ordförande- sekreterarposten alternera?
Ja det kan det. Där gör klasserna lite olika beroende på vad de själva vill.

6b. Kan det bero på lärarna också?
Klart det kan göra då. Ja. Jag tror att få lärare vill tvinga på någon att ta ett ordförandeskap för ett helt läsår eller 
så. Utan säger eleverna: ja men vi tar det här för en period och sedan får vi byta, ja okej. Huvudsaken är att vi får 
fungerande klassråd och att inga jobbar i motvind så att säga. Somliga kanske faktiskt inte vill för att man har 
problem med att sitta i den rollen. Eller: jag vill inte vara sekreterare för jag har läs- och skrivsvårigheter. Finns ju 
många anledningar.

6c. Kan det hända att elever aldrig sitter i ordförande eller sekreterarrollen?
Ja det kan det göra i somliga klasser, och i andra är det inte för att där har man fattat ett annat beslut.

6d. Det är alltså lite olika från klass till klass. Kan det bero på läraren eller eleverna?
Jag tror mera att det beror på eleverna och inte på läraren att man väljer olika former

7. Förekommer det informell demokrati, d.v.s. att elever (enskilda eller i grupp) tar kontakt med lärare/ 
rektor/ledning i syfte att påverka/argumentera/annat. Hur frekvent kan det förekomma?
Ja. Flera gånger om dagen. 

7a. Är det alltid så frekvent eller kan det vara lugnare perioder?
Alltså det beror ju på vad du menar med att förhandla. 

7b. Det behöver ju inte bara vara det.
Alltså jag har ju säkert tio elever här om dagen oavsett vilken period det är för att jag är väldigt närvarande och jag 
sitter väldigt centralt. Jag är här väldigt synlig. Eleverna är (xxx) stycken. Alla vet vem jag är. Jag har varit ut i alla 
klasser.

7c. Vad kan det handla om när de söker upp dig informellt?
 Det kan handla om att dom vill byta individuellt val. Eller att dom vill diskutera någonting som har hänt på 
lektionen. Eller någonting som har hänt mellan eleverna. Eller dom kommer och ställer frågor. Dom kan komma 
och fråga om de får låna telefonen eller växla en tjuga.. men mycket handlar ju om att dom vill diskutera 
skolarbetet då.
 
7d. Tycker du att det ibland är vissa ansikten du känner igen oftare eller kan det vara  helt olika hela tiden?
Alltså jag säger så här, jag har ingen så där som är himla frekvent. Det är klart jag träffar alltid elevrådet och så, 
men som kommer hit.. Ja det är väl i och för sig då, kanske om man tittar på det, ja det är väl några elever som 
kommer ur alla klasser som kommer lite oftare. Finns ju några som jag aldrig någonsin ser, va. Och det måste jag 
vara ruggigt medveten om. Och kanske är det så att de allra flesta ser jag inte. 

7e. De här som kommer informellt till dig är det dom som inte sitter i elevråden?
Ja det är det. Men alltså dom elever som kommer, kommer ju inte i sådana förhandlingsfrågor. Utan det rör 
egentligen deras enskilda studier, va. Och dom kan ha frågor om allt möjligt. Alltså nu har jag valt matte B. Måste 
jag verkligen läsa matte B för jag fixar inte det här. Och hur ska jag göra då..

8. Vad anser du angående elevinflytande – hur ser det ut?
Att påverka deras fysiska och psykiska miljö. Och att också kunna påverka sina studier. Att kunna påverka sina 
betyg. Och resultat, då.

8a. Hur tycker du att det fungerar, elevinflytandet på din skola?
Ja, jag tycker rent generellt fungerar det bra. Jag tycker att det gör det. Sedan är det ju så att det finns väl på olika 



108

nivåer ibland elever som inte får det inflytande som dom skulle vilja.

8b. Vad händer då?
Då kommer dom till mig. Fast om det inte är jag som är stoppklossen då. Jag satte stopp för nollning även om 
de ville det. Jag var inte ett dugg glad åt den andra varianten dom hade tänkt sig under mera städade former och 
sa att jag vill inte delta i det här. Jag vill inte att ni gör det. Och så gjorde dom det ändå. Och så gjorde dom en 
ekonomisk katastrof. Då kommer dom till mig och vill att jag ska betala det. Då sa jag nej. Det gör jag inte. Ja, det 
är många olika saker.

8c. Får du frågor från elever om elevinflytande?
Ja det kan dom väl göra om dom känner att dom inte får gehör i klassrummet.

8d. Vad säger dom då, pratar dom om sina rättigheter?
Nej. Dom pratar egentligen mer om: jag har försökt att tala om det och det och det; han eller hon lyssnar inte på 
mig. Det handlar om lärare.

9. Tycker ni att klassråden fungerar utefter era intentioner? 
Det varierar. En del klassråd fungerar alldeles utmärkt. Det har egentligen mycket med lärarna att göra.

9a. Hur kan det variera?
Från att verkligen ta upp väsentliga frågor. Alltså man måste ju som lärare sätta det här som någonting viktigt 
även om eleverna säger vi hoppar över det här idag så måste man säga nej och förklara demokratiska processen 
och ta upp frågor som man själv, om inte annat då, förstår är viktiga för eleverna. Man måste ju liksom lära dom 
elevdemokrati. Och det är klart det har lärare ibland som inte förstår vitsen utan tycker det är lättare att säga; ja, ja 
men då hoppar vi över det den här gången. Och det glädjer mig inte alls.

10. Tycker du att elevråden fungerar utefter era intentioner?
Ja. Ja vi har jobbat mycket för att få igång ett väl fungerande elevråd, och det tycker jag nog att vi har. Men vi har 
fört många diskussioner då där vi haft lite olika åsikter. Dom tycker att elevrådet ska bestå utav dom elever som 
har lust att vara med i elevrådet. Och jag säger blankt nej. Och jag säger: ni får gärna ta in i elevrådet alla som har 
lust, men jag vill ha representanter från samtliga klasser. Annars blir det inte det det ska vara. Och där har vi haft 
ganska livliga diskussioner där jag faktiskt drev igenom min vilja, punkt, då.. och försökte kompromissa och säga 
ni får ta med alla dom andra men det måste finnas representanter, annars kommer det inte fungera. Samtidigt som 
jag förstår dom också. Det fungerar inte om folk blir tvångsförflyttade dit heller va. Men..

10a. Vad händer då, blir det ingen aktiv medverkan?
Alltså det som kan hända är väl att de uteblir mycket så att säga. Det är väl det tydligaste tecknet. Jag tror ingen 
som går dit är destruktiv. Förhoppningsvis den som går dit får ett vaknat intresse, också kan tycka det är lite roligt. 
Men finns det klasser som inte har någon representant så kommer det vara väldigt svårt och få ut elevrådsarbetet 
och den information som ska då vägen tillbaka till klassen va, för att göra dom delaktiga. Och till slut kan dom 
hamna som en isolerad ö. Och då kommer dom ofta och är missnöjda och inte får vara delaktiga. Och inte begriper 
vad som händer. Och inte får dom information. Nej, säger jag, men då måste ni ha en representant på alla de här 
ställena då. Och ni måste ha fungerande klassråd som tar tillbaka det här. Och avstår ni från elevråd och vägrar att 
delta, ja då har ni ställt er utanför.

10b. Hur gör man då som rektor för att försöka få igång de här processerna?
Ja det är egentligen bara att samtala med dom och försöka motivera och tala om hur viktigt jag egentligen tycker 
att det här är. Och att dom ändå måste förstå hela den demokratiska processen. Och det här att man också måste 
ta sitt ansvar. Man kan inte hålla sig utanför arbetet med att påverka och inflytande och sedan var förbannad och 
anklaga för att man inte har fått det.

10c. Har lärare och du haft flera diskussioner om just klassråd?
Ja. Det har vi haft jätteofta.

10d. Tycker du att det är ett sätt också att försöka få igång processen, att prata kanske mer med lärare, i 
och med att de kan ha så olika förhållningssätt?
Jo det har jag nog gjort jättemycket. Och pratat med enskilda lärare. Och jag tycker ju faktiskt att det är så här att 
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klassråd har dom. Sedan blir det olika kvalitet, för det är olika grupper, det är olika lärare. Men dom har klassråd 
idag. Det är nog ingen som hoppar över det. Sedan har vi något annat också som väl egentligen handlar mer om 
inflytande och psykosocial miljö. För varannan vecka har vi klassråd och varannan vecka har vi spegling, där man 
speglar fjorton dagar i skolan, och sitter i ring, och alla får på något medel konkretisera sina upplevelser om det 
som har varit.

10e. Sådana metakommentarer om det som har varit?
Ja. Och man kan rita en maträtt som kan symbolisera de här två veckorna, skriva det, eller man kan jobba på 
alla möjliga olika sätt för att egentligen lära sig att våga prata i gruppen. Att lära sig kunna lyssna och ta in. Och 
att befrämja det psykosociala klimatet. Man får en empatisk förmåga till alla i gruppen vilket innebär att du får 
mycket mindre konflikter, mycket mindre klickbildningar. Och det har jag ju drivit stenhårt och i hårt motstånd. 
Men nu så ler folk, då. Och även klasserna i början tycker det här är skitlöjligt, och det kan vi hoppa över. Men när 
de hållit på ett år så säger dom: nej vi måste ha spegling, vi måste ha spegling.

10f. Det blir ett behov?
Ja det blir ett behov. Och man ser att dom växer. Och det blir en annan form av inflytande för då har du inflytande 
på gruppen i klassen och kan göra dig sedd, då. Förstå vad..

10g Upplever du att spegling också är ett sätt att förstärka en värdegrund?
Absolut. Du förstärker en värdegrund och du jobbar aktivt mot mobbing, trakasserier, destruktiva.. Alltså alla 
grupper får ju subgrupper. Jag menar det är trettiotvå, trettiofem elever i klassen, det är omänskligt och ha det 
som alla älskar alla variant. Men subgrupperna får ju inte vara destruktiva för varandra. Och det är ju ett medvetet 
arbete som jag tycker vi har kommit väldigt långt med när vi jobbar så här.

11. Finns det något du skulle vilja ändra på i framtiden – hur vill du att den ska se ut när den är som bäst?
När den är som bäst. Åh. Ja. Alltså jag skulle vilja att det fanns mer alternativ, kunskapsinhämtningsmetoder 
för alla elever. Alla lär sig inte genom dagens skola som ju ändå blir formad på ett eller annat sätt. Vi försöker ju 
variera undervisningsmetoderna väldigt mycket.

11a. Hur ska det se ut?
Tänk om det vore så här: nu ska vi jobba med det här området och ni som vill läsa och ha föreläsningar ni går till 
den gruppen och har det. Och ni som vill jobba mera praktiskt gör det här. Och ni som vill vara mera kreativa, 
estetiska eller vad som helst, ni gör det här. Och vi når samma mål. Och det är inte lätt att åstadkomma alltså med 
en lärare och 35 elever och få det och fungera på det sättet.

11b. Det är tufft?
Ja. Däremot så blir det så den här gången gör vi det här momentet kreativt och nästa gång blir det teoretiskt då, 
gången därpå blir det praktiskt, för att alla ska komma till sin rätt. Men tänk om alla elever fick välja sin metod.

11c. Upplever du att styrdokumenten har mera krav på att man ska ha individuella mål och att man 
fokuserar mer på individen än individen i gruppen? 
Alltså jag tycker inte att vi på skolan fokuserar mest på.. Jag jobbar faktiskt för att dom faktiskt ska se mer till 
gruppen, i stället för att ta så stor hänsyn till enskilda individer så att gruppen blir lidande. För jag tycker ändå 
att våran sak är att skapa möjligheter för gruppen egentligen, för kollektivet, att kunna nå sina mål och kunna 
utvecklas. Och så måste vi hjälpa allt vad vi kan dom som inte har det lika lätt. Men vi kan inte göra det på 
bekostnad av heller va. Det här är också..

11d. Svår balansgång?
Ja det är en jättesvår balansgång. Och det finns väldigt mycket mer vi skulle kunna göra, men inte för den 
elevpengen vi har. Och det står mycket om att vi ska individualisera. Det gör vi. Vi tar specialhänsyn. Vi skriver 
åtgärdsplaner. Vi förlänger kurser. Vi ger extrastöd till dom som behöver. Men inom idealperspektiv, att alla ska 
få göra på sitt sätt, det går ju inte. Och det är inte heller så att.. Styrdokumenten ger en mängd möjligheter men 
dom ger också väldigt mycket dubbla budskap. Dom säger gör så här, men gör inte så där, så att.. Det beror på 
var man läser. Man får vara väldigt noga med att plocka ut avsnittet man ska följa.. och gör där sitt selektiva val 
också är klart, va. Men sedan är det mycket annat som sätter stopp för det. Och i dagsläget så ska vi egentligen 
ständigt prestera mer med mindre medel. Man skär ner elevpengarna, framförallt i Stockholm. Alltså vi är så 
lyckliga om vi skulle kunna få riksprislistan. Men det får vi inte. Och då är det så, det är klart, det är en prislapp 
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på varenda elev. Och kommer dom från en kommun så har dom tiotusen mer än den som sitter bredvid. Och man 
kan ju inte ge dom olika nivå på undervisningen heller.. bara för att vi får mer betalt för den ena.. Det är fel sorts 
individualisering att var och en får vad den har betalt för. Det går ju inte. Så att vi gör så gott vi kan med dom 
resurser som finns. Och då tycker jag att jag är ganska nöjd ändå med den individualisering som finns. Inte så att 
jag har uppnått mitt önsketänkande, min önskedröm. Men så gott det går med de medel vi har.

Bilaga 9. Intervju med Rektor G
Datum:  2006-11-27  
Tid:  ca 14.15 – 14.50 
 
1. Vad är demokrati för dig?
Ja. Det är väl att alla känner sig delaktiga och har möjlighet att påverka sin vardag, om man tittar på det här. 
Delaktighet. Medansvar.

2. Hur ser de demokratiska arbetsformerna ut i din skola på ledningsnivå, på elevnivå?
Jag vet faktiskt inte vad du menar med demokratiska arbetsformer. Hur dom ser ut.. Vi har inte det uttalat på 
det sättet. Utan jag kan mera beskriva hur vi jobbar. Om det sedan är demokratiskt eller inte, det vet vi ju inte 
riktigt. Därför vi har inte diskuterat det ur det perspektivet. I skolledningen är det så att det är jag som rektor och 
så är det (xxx) stycken biträdande rektorer. Dom har ett starkt eget ansvar att driva sina arbetsområden och sina 
ansvarsområden efter eget huvud. Men alla (xxx) är vi sådana att vi eftersträvar att människor ska veta vad som 
händer så att människor har beredskap inför beslut som fattas. Att.. men vi har liksom inga ledningsmöten där vi 
har någon form av omröstningar eller så där va, eller så.. utan vi brukar tycka väldigt lika.

2a. Alltid?
Ja. Vi har (xxx) jobbat ihop i (xxx). Så att jag har ju varit.. eller (xxx) och varav en av de permanenta biträdande 
rektorerna varit tjänstledig (xxx) så att jag har inte lärt känna (xxx) men vi andra (xxx) då.. så har vi varit tämligen 
överens om hur det bör vara om olika saker. 

2b. Hur var det på din förra arbetsplats var det ungefär samma arbetsformer där också?
Ja det liknar väldigt mycket fast där var det mindre arbetsplats. Då var det (xxx) jag och (xxx) biträdande rektor. 
Visserligen var en intendent ännu mer aktiv. Intendenten är med i våra ledningsmöten här också men där kanske 
den hade tydligare arbetsområden då och personalansvar och sådant. Så det skiljer sig lite. Men i övrigt väldigt 
likt, ja.

2c. Demokratiska arbetsformer på elevnivå då? Nu vet jag att du inte kanske använder dom.. men vad säger 
det, vad får du för associationer då?
Demokratiska arbetsformer på elevnivå så är det väl.. Det beror på var du tittar någonstans. Om man tittar på 
arbetet med den officiella biten av skolan, skolkonferenser och sådana här saker. Eller utse representanter på 
elevråd och klassråd. Man för upp protokoll och sådant. Så är det en sak. Och den är ju demokratisk så till 
vida att alla är med och yttrar sig; det blir protokoll från var och en; dom läses och stäms av; så går det vidare 
och det blir förslag och sådant. Men det som eleverna mest har synpunkter på det är i klassrummen. Och 
demokratiska arbetsformer där är väl också en definitionsfråga. Jag tror inte att någon lärare anser sig vara.. jobba 
odemokratiskt. Det tror jag inte. Men däremot så har jag inte upplevt det som att skolan har haft någon diskussion, 
som jag har kunnat fångat i alla fall, där man diskuterat vad det skulle innebära så att säga, vad är demokratiskt 
förhållningssätt för eleverna där eller reellt inflytande på sina studier. Vad innebär det så att säga. Vad har man för 
möjligheter och hur gör man?

3. Är ni som rektor ensam beslutsfattare till demokratiska arbetsformer. Tas besluten gemensamt i 
ledningen? Tas beslut gemensamt med lärare?
Jag är ensam beslutsfattare i många frågor. Precis som biträdande rektorerna är det. Precis som läraren är det 
dagligen i sin situation så fattar man många beslut, man är helt ensam om det. Men är det som så att en fråga är 
sådan att den är av stor vikt för skolan på sikt och sådana bitar då krävs det alltid en förankringsprocess. Dom 
besluten är sällan sådana att de måste fattas jättesnabbt.
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3a. Kan beslut fattas i samspråk med lärare?
Ja. 

3b. Händer det ofta att ni på ledningsnivå också beslutar tillsammans med lärare?
Ja. Absolut. Vi har ju.. när vi har samverkansgrupp till exempel med.. där de fackliga representanterna, alla fack 
på skolan inte bara lärarfacken är med, så gör vi upp om vilka frågor som är beslutsfattande, där vi ska fatta beslut. 
Även fast SVG egentligen ju är mera till för att skapa bättre betygsunderlag för rektor så gör vi på det sättet här att 
vi försöker fatta besluten där, för att visa: det här är vi med på allihopa.

3c. Upplever du att det kan förekomma att ni har olika åsikter där?
Inte (xxx). Jag har (xxx). Och det är bara början på ett läsår, så det brukar vara i slutet som dom diskussionerna 
kommer inför nästa läsår. Men inte så att jag tycker att det är några.. nej. Nej det tycker jag inte. Sedan har vi också 
ett forum som.. där det fattas beslut varje vecka. Det är tillsammans med arbetslagsledarna som är sex stycken 
och representerar då sex arbetslag för lärarna och det är väldigt specifika frågor runt klassrådssituationer och 
utrustning och sådana bitar som protokollförs och i form av minnesanteckningar som följs upp, och vem har lovat 
vad osv. Där fattas många beslut.

4. Upplever du att det kan förekomma skillnader mellan hur lärare och lärare anser hur demokratiska 
arbetsformer kan bedrivas?
Javisst. 

4a. Är det stor skillnad tycker du?
Ja, visst.

4b. Vad händer då?
I och med att vi inte har enats, som jag upplever det, om en gemensam definition, så kan man ju inte gärna göra 
annat än att möjligtvis om det skulle vara som så att det på förekommen anledning visar sig att det kommer 
klagomål till exempel på en lärare, för att man inte haft möjligheter.. det känns.. och påverka.. och det inte känns.. 
det känns nästan som en prestigemarkering från lärarens räkning mot eleverna att man inte vilja anpassa ifall 
dom har förslag på bättre lösning och så. Då framför jag synpunkterna till läraren. Och läraren får chansen och 
ta upp det med eleverna själv. Och gör det nästan alltid. Jag har sällan hört någon som vare sig på den här skolan 
eller någon annan skola skulle ha vägrat det då. Utan dom.. då ser dom frågan belyst ur en annan aspekt kanske än 
vad dom tänkte sig när dom stod i klassrummet. Och då har jag faktiskt bara någon enstaka gång under hela min 
skolledartid stött på en lärare som av principskäl säger: nej det kommer jag inte att göra.

4c. Hur ofta förekommer det sådana här situationer generellt sett?
Du menar som kommer till min kännedom? Den sorten som.. ja det är.. Det varierar väldigt mycket beroende på 
vilken del av läsåret det är. Eleverna har väldigt mycket synpunkter om det ligger tätt med prov till exempel och 
kan tycka, men.. Då uppstår dom här.. så det är väldigt svårt att säga. Men en normal vecka så är det inte ens ett.

5. Förekommer det elevråd? Hur går valen i så fall till och hur länge sitter medlemmarna i rådet/råden?
Jepp. Elevrådet utses genom att varje klass utser två representanter. Och sedan utser dom i sin tur en styrelse, och 
där dom försöker göra så att styrelsen ska ha en viss andel ettor med varje år. Och dom har också idéer, men det 
har dom inte skrivit ner att dom ska göra så, idéer om att dom ska försöka göra så att ordförande och dom aktiva 
väljs i årskurs två. Så att dom kan finnas kvar som stödpersoner och kontinuitetspersoner när dom går i trean för 
nästa som kommer.

5a. Hur länge sitter dom?
Det tror jag inte är spikat, det finns inget.. Inte mer än tre år..

5b. Vissa sitter kanske mindre än tre år?
Det tror jag inte dom har bestämt eller reglerat på något sätt. Utan det här var en lös diskussion jag hade med 
elevrådet när dom pratade om problemet och kontinuitet. Hur ska man komma ihåg vad som har varit. Det var dom 
själva som väckte den idén. Om dom sedan kommer att tillämpa dom är ju någonting som dom får bestämma. I 
demokratins anda.
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6. Förekommer det klassråd?
Ja det gör det. 

6a. Vad är funktionen där anser du?
Ja.. klassrådens funktion är tycker jag definitivt två. Det är att fånga upp saker som berör klassen direkt. Det kan 
vara direkt undervisningsrelaterat. Det kan vara en specifik lärare. Det kan vara att rektor har hittat på någonting 
som klassen inte vill göra eller så där. Men sedan finns det också.. är ju också klassrådet ett sätt för elevrådets, 
eller elevernas representanter i skolkonferensen att skaffa sig underlag för beslut. I större frågor.. vi har haft ut 
nu.. senast till exempel hade vi ute två frågor. Vi ska jobba fram ordningsregler, för det ska man göra på alla 
skolor nu. Och det var en jättebra fråga att lägga på.. utan att liksom styra den tyckte vi på skolkonferensen förra 
gången. Utan vi har lagt ut den generellt: om ni skulle ha ordningsregler, vilka skulle ni ha med? Så bara. Och 
sedan så också svarat på principfrågor om hur det ska ställas till affischering generellt på skolan.. inifrån, intern 
eller extern och.. politiska organisationer och sådant. Det går till klassråden. Sedan har vi också något som heter 
lagråd där varje mentorsgrupp, det betyder två per klass alltså, utser en representant. Det betyder att det blir tolv 
representanter i varje lagråd. Och dom är kopplade direkt till arbetslagens område. Och där träffar dom en eller två 
lärare och har lagråd, säg två gånger per termin. Som också.. där systemet också är sådant att dom utser i sin tur 
också representanter till skolkonferensen. Skolkonferensen kommer.. det här är ett försök (xxx). Skolkonferensen 
kommer och växa. Så när vi har första skolkonferensen enligt nya systemet (xxx) så kommer det alltså att vara sex 
stycken representanter från lagråden, en från varje lagråd, två representanter direkt från elevrådet. Det betyder 
att det blir åtta. Och så kommer det att vara kanske sex lärare, en från varje arbetslag och två ickeundervisande 
personal. En väldigt stor skolkonferens mot vad vi är van vid. Vi vet inte riktigt hur det här kommer att falla ut 
men tanken är ju att det ska göras så att dom elever som vill engagera sig i elevarbeten och vill jobba mycket med 
den sociala sidan av elevrådsverksamheten kan göra det utan att känna att dom måste vara med på skolkonferensen 
och sådant utan där.. och så fångar man upp då representanter från lagråden som då ska också kännas mer 
förankrade och ha möjligt att ta upp frågeställningar där på ett annat sätt.

6b. Kan det här innebära att man ändå kan ta beslut i klassråden?
Det beror på vilken frågan är. Om det är en fråga som bara berör klassen, om dom ska göra någonting tillsammans, 
den sorten.. eller så, så kan dom ta det den vägen och samtidigt.. Klassråden kan också bestämma sig för, men 
vi gör en uppvaktning, vi utser fyra stycken, tre stycken, två stycken som pratar med den där läraren och flyttar 
provet i samhällskunskap om det är möjligt. Det behöver inte gå via lagrådet. Det är först ifall man ser att det är 
ett problem, återkommande med någon, det kan vara rektor, det kan vara lärare, som dom vill diskutera med dom 
andra klassrepresentanterna. Då blir det en lagrådsfråga. Då får man stöta och blöta den där. Och hur dom går 
vidare där det vet jag inte. Det här är jättenytt. Alltså vi har inte haft någon skolkonferens än ens en gång. Dom 
flesta har haft ett lagråd, men inte alla än. Dom sista har väl (xxx) tror jag.

7. Förekommer det informell demokrati, d.v.s. att elever (enskilda eller i grupp) tar kontakt med lärare/ 
rektor/ledning i syfte att påverka/argumentera/annat? 
Du menar med direktinflytande. Klart att det gör. Ja, ja.

7a. Händer det ofta, generellt?
Ja. Det händer ett par gånger i veckan att elever kommer med specifika undringar där dom egentligen skulle vilja 
få ett besked eller få någon förändring gjord. Visst.

7b. Upplever du att det är elever som inte kommer från de här specifika demokratiska formella formerna?
Dom som kommer direkt till mig, i övrig skolledning också, det är nog inte elevrådet. Det tror jag inte. För 
elevrådet har en träff med oss varje vecka. Så dom spar sitt till den tidpunkten. Om det var glesare skulle nog dom 
komma också. Dom kan komma om det är något specifikt som dom inte tycker rör elevrådsrollen utan där dom 
känner sig som elever i en klass till exempel, då kan dom komma.

7c. Upplever du att det kan förekomma informella demokratiformer från lärare till dig, som kommer 
personligen till dig och vill prata om olika frågor?
Vad menar du med informella..

7d. Jag menar istället för de formella formerna, att man går utanför dom?
Ja, ja då enligt mötena.. Ja visst. Det är klart att det gör.



7e. Händer det ofta tycker du?
Ja. Samma sak där, flera gånger i veckan.

7f. Tycker du att det är konstiga frågor?
Ja.. Nej, inte konstiga frågor.. mera att.. det är samma sak där.. Definitionsfrågan när vi pratar om de här bitarna, 
informell demokrati låter för mig som någonting där man försöker kringgå det demokratiska systemet. Men det 
gjorde det inte när du utvecklade det. Utan det var mera att man tar upp frågorna direkt. Och då blir det ju en 
annan sak.

7g. Det är liksom på ett annat plan. För att dom formella vägarna dom..
Lobbyism finns det ju någonting som heter och det ligger väl där snarare..

7h. Just precis, det är en form..
Förekommer det lobbyism från elevernas sida kunde du sagt.. då hade jag förstått också. Ja. Och det gör det. Det 
kan jag säga. Ja.

8. Vad anser du angående begreppet elevinflytande?
Ja.. vad finns det och anse? Elevinflytande.. vad jag anser om det begreppet. Ja jag anser att det är ett viktigt 
begrepp.

8a. Tycker du att det förekommer här i den form du vill?
(xxx). Men jag är tämligen säker på att när jag fördjupar mig i det och sitter och pratar med lärare på 
utvecklingssamtal och kanske i gruppsamtal och sådana bitar så skulle jag väl säga att det varierar säker väldigt 
mycket. Men överlag så märker jag när jag har diskussioner med arbetslag och sådant att elevernas synpunkter är 
centrala för dom när dom sitter och diskuterar. Ja. Men hur det är för individer, det vet jag faktiskt inte än. Det kan 
jag bara gissa och det vore ju dumt. Utom dom där jag haft specifika klagomål och tagit diskussioner med förstås. 
Men det är en väldigt liten del. Jag har (xxx) lärare här och jag kanske har haft diskussioner om sådana saker med 
(xxx).

9. Det kanske är för tidigt att fråga då om du tycker att klassråden fungerar efter dina intentioner? 
Ja. Eftersom det är inte mina intentioner som har format systemet så är svaret direkt att det kan jag inte svara på.

9a. Vi säger så här då: om dina intentioner skulle fått styra klassrådens funktion hur skulle du vilja att de 
var i så fall?
Alltså då tycker jag att det system vi hittat nu känns jättebra. Rent logiskt tycker jag det för att en så stor skola som 
våran, där det är (xxx) elever, så måste man hitta bitar där man kan känna delaktighet i en mindre skala. Där man 
kan avgöra vilka frågor man kan ta upp och då tänker jag mer på lagråden än klassråden, där man känner att ingen 
fråga är för liten att ta upp. Man vågar ta upp den. Man känner sig trygg i miljön. Den vuxne som är med där är en 
person som man har en relation till, en lärare antagligen då, din lärare, eller också någon av dom andra i gruppen 
har en relation till i varje fall. Man känner dom och man lär kan avgöra vad är det för frågor vi klarar av här och 
vad är det för frågor vi driver vidare.

9b. Men lagråden var det mindre antal personer i?
Ja det är ju då en från varje mentorsgrupp, d.v.s. två från varje klass.

9c. Tror du att det kan förekomma sådana former i klassråden att elever kanske inte vågar ta upp vissa 
frågor?
Jag tror inte.. Ja, ja det kan det ju bli.. Det beror på hur det mötet leds. Men det är ingen fix ordförande sagt, utan 
det utses för varje möte. Det behövs ingen lagrådsstyrelse eller så där utan dom är representanter och kan inte 
dom komma så kan de skicka någon annan från sin klass. Och den läraren som är där.. de flesta arbetslagen har 
valt att ha ett roterande system där det inte är samma lärare hela tiden. Och det kan också vara ett par stycken. 
Och då är det också liten chans/risk att någon ska sätta sin prägel på varje möte så att säga. Så det är inbyggt i 
systemet att tanken är att det ska vara fritt så att vi kan fatta dom officiella besluten väl förankrade sådana då i 
skolkonferensen.
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10. Då är det också för tidigt att fråga om elevråden fungerar efter dina intentioner?
Ja.

10a. Men om det nu var..
Men alltså att man har infört lagråden är väl att man tycker att det system man hade tidigare då skolledningen 
hade, i och för sig väldigt trevliga rundabord-samtal med årskurserna eller klasserna eller hur man nu gjorde, 
men där det aldrig fanns någon direkt diskussions.. någon organiserad sådan.. mellan lärare och elever. Och så 
hade man då ett elevråd som bemannade skolkonferensen. Man tyckte ju att det systemet inte gav eleverna det 
inflytande, och inte heller lyfte fram dess ansvar för att ta det inflytande som man faktiskt får på ett sådant sätt 
att det blev så. Då inför man det här i stället. Och det har ju gått genom skolkonferens och SVG och sådana saker 
innan man drog igång. Men det är därför också vi inte har kommit igång riktigt ännu. Vi tog dom sista besluten 
här i (xxx).

11. Finns det något du skulle vilja ändra på i framtiden – eller vill du ge det här en chans först?
Jag hoppas ju att det är som så här att varje lärare, för det är där demokratin är allra viktigast, där eleverna träffar 
lärarna dagligvis. Och också mitt sätt och bemöta eleverna och inte fatta beslut kanske som.. för att en kommer 
och säger det.. utan lyssna av och säga: men du det här kan du och jag prata om, men sedan måste vi ta upp det 
med lagråd eller skolkonferens eller så. Men framför allt i undervisningssituationer för det är det som berör 
eleverna mest, att dom känner att dom har ett rejält inflytande. Att det är det inflytande dom vill ha.

11a. Jag tänkte på vad du sa innan där att lärare kan ha olika synpunkter på hur man ska bedriva olika 
arbetsformer i klassen. Tror du det kan påverka hur demokratin förankras från klass till klass beroende på 
hur läraren är? 
Ja, ja. Nu har ju de flesta eleverna kanske en sex lärare minst på ett läsår. Och det betyder väl att en lärares syn 
på dom här frågorna blir inte den dominerande, det har jag väldigt svårt att tänka mig. Utan då kanske dom ser 
den som om den är extremt elevtillvänd så till vida att eleverna får göra precis planering och rubbet och allt ifrån 
början och.. inte ens med ett utkast ifrån läraren om det skulle vara så.. så kan man anse, då kan eleverna säga att 
den läraren är inte representativ, likaväl som de kan ha en som inte ger dom något som helst inflytande. Kanske på 
sin höjd bara visar dom planeringen och inte ens frågar om de tyckte den var bra eller dålig eller så. Någonstans 
där emellan är det viktigaste så att huvudströmmen på skolan bland lärarna är det som är det viktiga. Absolut. Då 
kan man stå ut med dom som är extrema åt det ena eller andra hållet.. ja.. som elev. Det tror jag. Men det är viktigt 
för det är där dom ser hur det är tänkt att det ska vara. Det är det dom tar med sig härifrån.
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