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ABSTRAKT 

 

Politiska beslut och styrdokument talar om för oss att man i skolan ska arbeta med inflytande och demokrati eftersom man är oroliga över 

ungdomars minskande intresse för samhällsfrågor. Denna undersökning handlar om hur processen för ett aktivt medborgarskap fungerar; 

detta genom att undersöka projekt där ungdomar har varit deltagare och genom en litteraturstudie. Frågor som besvaras är hur dessa projekt 

arbetar med delaktighet och hur sättet man ser på eleverna som människor påverkar deras medborgarskap. Fyra intervjuer har gjorts i tre 

olika projekt och totalt har 20 elever och ungdomar intervjuats. Medborgarskap är ett komplicerat begrepp som är tätt sammankopplat med 

demokrati, delaktighet och inflytande. Delaktigheten i de olika projekten är beroende på faktorer som engagemang och hur projektet 

påverkar informanternas vardag. Medborgarskapet i skolan är beroende av om man ser det som ett individuellt ansvar eller som en kollektiv 

process. Ses eleven som icke-kompetent lägger man bördan att ändra detta på individen. Människosynen är avgörande för om man ser 

medborgarskap som något som eleverna och ungdomarna har rätt till idag eller om det är något de ska ha möjlighet till i framtiden.  

 

Nyckelord: Medborgarskap, delaktighet, inflytande, demokrati, individualistiskt, det mänskliga subjektet, projekt, elevråd  
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INLEDNING 
 

Alla är vi en del av samhället. Vi lever i det, vi rör oss i det, vi producerar och vi konsumerar. Hur relationen 

mellan samhälle och människa bör förstås har länge debatterats. Redan under antiken filosoferades det om 

hur människan plats i, det man kallade polis, skulle kunna förklaras. I nutid pratar man om denna relation i 

bland annat termen medborgarskap. Inte minst inom den europeiska unionen är medborgarskap en aktuell 

fråga, utifrån att en allt mer rörlig befolkning gör det svårt att definiera medborgarskap som endast ett 

tillhörande av en nationsstat. Även inom utbildning är medborgarskap ett hett ämne. En av de främsta 

anledningarna till detta är den hos vuxna växande oron för ungdomars minskade intresse för politik och 

apati för samhällsfrågor (Weller, 2007). Denna oro har gjort att många vänder sina blickar mot utbildning 

och skola för att hitta lösningarna. Hur medborgarskap fungerar och formas i skolmiljö är vad denna 

undersökning kommer att handla om.  

När man pratar om medborgarskap inom utbildning handlar diskussionen ofta om demokrati. Demokrati 

och medborgarskap är tätt sammankopplade men är inte nödvändigtvis beroende av varandra. Ser man 

demokrati som en aktiv handling och medborgarskap som något som aktivt utövas, blir kopplingen tydlig. 

Medborgarskap blir då kunskapen och möjligheten att utöva sina demokratiska rättigheter. Skolans roll i 

detta blir att föra en kulturs demokratiska värderingar till ytterligare en generation, samtidigt som den skall 

ge möjlighet för ny tankar att formas. Problemet med medborgarskap är att den är beroende av mer än 

endast kunskap. För att det ska vara ett aktivt medborgarskap måste kunskapen kunna göras till verklighet, 

den måste kunna sättas i handling. Hur kan man lära eleverna detta? 

Regeringens svar på den frågan hittar man i deras ungdomspolitiska strategi. Denna strategi utgår från målet 

att ”alla ungdomar ska ha verklig tillgång till inflytande” (Regeringen, 2009, s. 6). och man kopplar detta till 

vikten av att öka ungdomars delaktighet i samhället. Regeringen påpekar här att ungdomar ska ha samma 

möjlighet som andra till att aktivt delta i den demokratiska processen och att kunna påverka frågor både 

som rör individen och de frågor som rör samhället i stort. Regeringen identifierar den viktigaste faktorn för 

ungdomars politiska intressen, inte som föräldrarnas utbildningsnivå eller betyg i samhällsvetenskapsämnet, 

utan istället i vilken grad de har fått diskutera politiska och samhällsrelaterade frågor. De menar att eleverna 

ska lära sig att vara aktiva medborgare genom att diskutera medborgarfrågor. Här har skolan en möjlighet 

att vara ett forum för sådana diskussioner. I grundskolans läroplan trycker man på vikten av att demokrati 

inte endast ska vara teori utan även praktik. 

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. 

Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i 

samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att delta i planering och 

utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna 

utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar (Skolverket, 2011a, s. 8). 

Demokrati i skolan ska enligt Lpo 11 vara mer än bara elevråd. Demokrati ska även genomsyra den 

vardagliga undervisningen i form av ett aktiv deltagande hos eleverna. De ska tränas i att utöva inflytande 

och ta ansvar så att de är förberedda för att aktivt delta i samhällslivet.  

Trots dessa mål är det något som fattas. Forskning har visat att ungdomars intresse för officiella politiska 

frågor fortsätter att minska (Biesta & Lawy, 2006). Kan det vara så att det är pusselbitar i pusslet 

medborgarskap som vi inte ser och vad kan dessa i så fall vara? En sådan pusselbit skulle kunna vara vuxnas 

sätt att se på ungdomar som mänskliga subjekt. I ett samhälle där rationalitet, det logiska tänkandet och 

kunskap är något som hålls högt så ses inte ungdomar som fullt rationella. De är inte kompletta eller 

kompetenta och istället för ”human-beings” ses de som ”human-becomings” (Weller, 2007, s. 6). Hur vi ser 

på ungdomar påverkar i vilken grad vi låter dem ha inflytande över sin egen tillvaro och det samhälle de 
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lever i. Medborgarskap har potentialen att vara något mer än bara en status och även något mer än något 

som är viktigt för samhället. Det har potentialen att vara något som även kan vara en positiv kraft för den i 

enskilde ungdomen, eftersom medborgarskap tillåter individen att påverka sin egen tillvaro. Det är utifrån 

detta som uppsatsen undersöker hur människosyn, delaktighet och medborgarskap hänger samman genom 

att ställa sig frågan för vem är utbildningen till demokratiska medborgare till för och för vilken tid? Är det 

för elevernas nutid eller framtid, för att ge en plats i samhället till ungdomen eller för att skapa en god 

medborgare till samhället, och med detta belysa vikten av att inte bara ställa sig frågan hur vi gör något utan 

även varför och för vem.  

 

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka processen för hur elever skapar ett aktivt medborgarskap och 

hur detta kan kopplas till delaktighet genom att studera projekt på högstadieskolor och ungdomsgårdar där 

ungdomarna är initiativtagare eller aktiva deltagare. Utifrån detta syfte ställs följande forskningsfrågor: 

 På vilket sätt är eleverna delaktiga och vilket inflytande har de över projektet?   

 Vilken roll har eleven som individ för skapandet av medborgarskap? 

 Hur påverkar synen på det mänskliga subjektet förståelsen av det aktiva medborgarskapet? 

 

Avgränsningar 

Uppsatsen kommer endast att undersöka medborgarskap utifrån ett ungdomsperspektiv och kommer att 

utesluta skillnader i medborgarskap inom gruppen ungdomar. Detta innebär att skillnader i 

medborgarskap utifrån etnisk tillhörighet, kön eller socioekonomisk tillhörighet inte beröras i uppsatsen.  

 

BEGREPPSDEFINITION 
 

Som man kan se i inledningen är en diskussion om medborgarskap fylld av anda begrepp, som till exempel 

demokrati, inflytande och delaktighet. Av denna anledning kommer undersökningen att inledas med en 

genomgång av vad begreppen delaktighet, inflytande, demokrati och medborgarskap är, och vad som skiljer 

dem åt, för att sedan kunna förstå vad det är som gör att de hänger samman.  

 

Inflytandetrappan 

 

I arbetet med ungdomars inflytande, både lokalt i kommuner och nationellt i till exempel ungdomsstyrelsen, 

används ofta inflytandetrappan (Se bilaga 1) som en modell för att illustrera olika grader av delaktighet och 

inflytande. Viktiga för just denna undersökning är de trappsteg som handlar om just delaktighet och 

inflytande. För en fullständig genomgång av de olika trappstegen se bilaga 1. 

 

Numreringen i inflytandetrappan är inte en värdering av vad som är bättre eller mindre bra. Vad som är 

bäst; inflytande eller delaktighet, lämna synpunkter eller lika bestämmande, är istället kopplat till kontext 

och situation. Denna undersökning handlar om trappstegen 5-7 i inflytandetrappan; lämna synpunkter, 

inbjudan till dialog och eget initiativ. Eget initiativ, steg 7 i trappan, innebär att personen har ett förslag och 
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vet till dem man kan vända sig för att kunna göra förslaget till verklighet. För att man ska kunna ta eget 

initiativ är det viktigt att någon lyssnar och tar förslaget på allvar. Dialog, som är steg 6 på trappan, måste 

ske så tidigt som möjlig i en process för att det ska ge någon möjlighet till reellt inflytande. Det handlar om 

att alla som berörs av en fråga bjuds in för att ta del av tankar, idéer och åsikter. Steg 5; att få lämna 

synpunkter, handlar om att få välja bland alternativ, men innebär även en möjlighet att föra fram egna tankar 

och förslag. Denna möjlighet att bli hörd är enkelriktad men ger trots detta en öppning för inflytande (Umeå 

kommun, Hämtat 2014-03-12 14.15).  

 

Delaktighet och inflytande 

 

Om man studerar inflytandetrappan ser man att delaktighet handlar om att få komma med idéer, att få vara 

med och lämna synpunkter och bli inbjuden till dialog. Det finns dock andra tolkningar över vad som menas 

med delaktighet. I rapporten Inkludering eller utvidgande (KEKS, 2010) talar rapportförfattarna om hur viktigt 

det är med delaktighet för att ge ungdomar makt över sina egna liv. De talar utifrån kontexten ungdoms- 

och fritidsgårdar men rapporten resonemang om delaktighet är aktuella även inom skolans värld.  

 

Inom fritidsgårdsverksamheten har man länge jobbat aktivt med demokratifrågor och har som ett led i detta 

arbetat med bland annat gårdsråd.  Dessa demokratiprojekt har dock ofta misslyckats eller blivit kortlivade 

(KEKS, 2010). Rapport är utgiven av KEKS, Kvalitet och kompetens i samverkan, som är ett nätverk för 

utveckling av kompetens och metoder i öppen ungdomsverksamhet.  i samarbete med FoU i Väst/GR, som 

är en verksamhet som stödjer forskningsstöd utveckling i göteborgsområdet. Rapporten har till syfte att 

studera delaktighet inom fritidsgårdsverksamhet och som ett led i detta har man gjort intervjuer med 

gårdsbesökare och ledare för att ta reda på hur delaktighet kan vara, inte bara verktyg, utan även ett mål. 

   

Delaktighet betyder medverkan; att ha eller ta del i något, vara medverkande eller delaktig. Att vara delaktig 

innebär att vara del av en handling. Inordnande eller utvidgande (KEKS, 2010) definierar delaktighet till ”(…) 

en individs frivilliga och aktiva bidrag till en kollektiv process som han eller hon upplever som angelägen 

och meningsfull för sig själv och andra.”(KEKS, 2010 s.10). Det finns några nyckelord i denna definition 

av delaktighet som är viktiga att belysa. Det första är att delaktigheten skall vara frivillig. Först då vet man 

om ungdomen verkligen är engagerad eller inte.  Det andra är att delaktigheten ska vara meningsfull i den 

mening att jag som individ får ut något positivt av mitt engagemang. Förutsättningarna för frivillighet är 

annorlunda i skola än på fritidsgården. På gården är alla besök och all deltagande frivillig eftersom 

ungdomarna själva väljer om de ska komma eller inte och att det inte finns några krav från vuxna att delta. 

I skolan däremot finns det alltid en aspekt av ofrivillighet utifrån att alla elever måste gå i grundskola och 

att de måste delta i de flesta aktiviteter för att få betyg.  

Delaktighet och inflytande ses i många sammanhang som synonyma och delaktighet och inflytande har 

enligt Inordnande och utvidgande (KEKS, 2010) blivit ett samlingsbegrepp som täcker det mesta av det som 

handlar om individens möjligheter att påverka. Skillnaden är dock att där delaktighet innebär att vara med 

att genomföra något så betyder inflytande att man är med och beslutar om något(KEKS, 2010). Inflytande 

handlar om att vara del av en politisk process, medan delaktighet är en aktiv handling i den bemärkelse att 

det handlar om att genomföra något. Ser man på inflytandetrappan handlar inflytande om att ta eget initiativ 

och bli inbjuden till dialog och det är inte helt synonymt med rapportförfattarnas i Inordnande eller utvidgande 

användning av begreppet. Delaktighet i inflytandetrappan kan tolkas som att innebära en möjlighet att ta del 

av en process, medan delaktighet i Inordnande eller utvidgande (KEKS, 2010) innebär att ungdomarna är 

processen.  
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Demokrati 

 

Inflytande och delaktighet är viktiga komponenter av en demokrati och demokrati är även en viktig del av 

medborgarskapet i Sverige. Precis som delaktighet, är demokrati ett begrepp som används ofta och utifrån 

många olika perspektiv och har därför en mängd olika betydelser. Det är av denna anledning viktigt att 

definiera hur begreppet användas i undersökningen.  

 

Den bokstavliga betydelsen av demokrati är folkstyre. Ordet kan dock innebära allt från individens frihet, 

flerpartisystem, majoritetsstyre eller rättigheter för minoriteter (Beetham & Boyle, 1995). Olika försök att 

definiera demokrati tar sin utgångspunkt i frågor som till exempel vad det innebär att styra och vilka räknas 

som folket. Definitionen av begreppet försvåras ytterligare av att de flesta som arbetar med politik idag vill 

kalla sig demokratiska, vilket innebär att demokrati finns som en grundsten i de flesta politiska ideologierna 

i väst, oavsett om de är höger eller vänster (Biesta, 2006). I Sverige är demokrati något som genomsyrar en 

stor del av vår vardag, i allt från politik till hur vi hanterar konflikter i både samhället och i vardagen. Detta 

gäller även skolan. Det är viktigt att notera att det finns en formell och icke-formell demokrati, där elevrådet 

är en form av demokrati i skolmiljö men där demokrati även kan handla om möjligheten att kunna påverka 

undervisningen.  

Trots alla dessa olika nivåer av demokrati finns det något som binder de olika formerna av demokrati 

samman. Denna förklaring och definition är enligt Beetham och Boyles: “tvillingprinciperna om folklig 

kontroll över det kollektiva beslutsfattandet och lika rätt för alla att utöva denna kontroll.” (Beetham & 

Boyle, 1995, s. 15). I uppsatsen är det denna definition som användas eftersom den tar upp en aspekt av 

delaktighet, eller som Biesta säger om denna definition:  

” Such a social conception of democracy acknowledges that democracy is not exclusively about collective decision 

making in the political domain, but that it has to do with participation in the construction, maintenance and 

transformation of social and political life more generally” (Biesta, 2006, s. 122).  

Detta får betydelsen att demokrati inte endast sker och existerar i demokratiska möten och under 

demokratiska former, som till exempel elevråd, utan att den även har sin plats i alla sociala möten som 

innebär delaktighet i samhället. Definition öppnar därmed upp för att demokrati inte endast handlar om 

inflytande utan även om delaktighet, och därmed även om medborgarskap.  

 

Medborgarskap 

 

Medborgarskap är ett komplext begrepp med många betydelser och det görs inte enklare av att 

medborgarskap är i ständig förändring. Medborgarskap är tätt sammankopplat med det samhälle som det 

existerar i (Faulks, 2000) och när samhället förändras så förändras även medborgarskapet. Begreppet är även 

svårt att få klarhet i eftersom det i grunden är ett normativt begrepp som mer beskriver vad som borde vara 

än vad som är (Wallace, 2001). Medborgarskapet är viktigt att förstå eftersom det definierar individens 

rättsliga, politiska och sociala relation till det samhälle som vi alla är en del av (Wallace, 2001). Detta gäller 

naturligtvis även ungdomar på högstadiet, som denna uppsats handlar om, trots att de ur ett politiskt 

perspektiv inte ännu har tillträde till alla medborgerliga rättigheter.  

 

Det mesta av forskningen rörande medborgarskap tar avstamp från T.H. Marshalls (1992) definition av 

medborgarskap. I hans teori från 50-talet delar Marshall in medborgarskap i tre delar: en rättslig (civil), en 

politisk och en social del. Den första delen, den rättsliga, menar Marshall består av de rättigheter som krävs 



9 
 

för individuell frihet, så som yttrandefrihet, frihet att tänka, tycka och tro på vad man vill, rätten att äga 

egendom och rätten till rättvisa (justice). Den politiska delen menar Marshall innebär rätten att delta i, och 

utöva, politisk makt medan den sociala delen sträcker sig hela vägen från rätten till ekonomisk stabilitet till 

rätten att ta del av det sociala arvet, och hit hör institutioner som skola och socialtjänst (Marshall & 

Bottomore, 1992) och handlar i grunden om välfärdsdelen av samhället.  

Detta är en utgångspunkt för den moderna medborgarskapsforskningen. Marshall skrev dock sin teori i 

efterkrigstidens England som var ett väldigt homogent samhälle. Samhället idag är betydligt mer globalt och 

som Faulks (2000) påpekar är medborgarskap beroende av kontext. För att vi ska kunna förstå 

medborgarskap i denna mer globala tid måste begreppet utvidgas(Marshall & Bottomore, 1992).  

En sådan utvidgning är att skilja mellan formell och substantiv medborgarskap. Formellt medborgarskap är 

ett medlemskap i en nationsstat (Marshall & Bottomore 1992; Wallace, 2001) medan substantiv 

medborgarskap är de civila, politiska och sociala rättigheter som Marshall utgick från, men där man även 

lägger till konceptet av någon slags delaktighet i styrningen av samhället(Marschall & Bottomore, 1992). 

Enligt Faulks (2000) är denna delaktighet en grundförutsättning för medborgarskap och är det som gör det 

till mer än att bara vara en undersåte. Delaktighet innebär att medborgarskap blir till en aktiv status som 

kräver agerande och detta agerande är i sin tur något som krävs för att en känsla av inkludering i ett samhälle 

ska infinna sig (Faulks, 2000). Tanken om det substantiva medborgarskapet tas ännu längre av Faulks när 

han beskriver det djupa medborgarskapet som:  

”the activity of the citizen self acting in a variety of places and spaces. That activity shifts the center of politics 

away from the state and so recovers the possibility of politics as an individual participation in a shared and 

communal activity.” (Faulks, 2000, s. 10). 

Det Faulks (2000) här beskriver är ett aktivt medborgarskap. Ett aktivt medborgarskap handlar om att 

individen tar ansvar för sitt eget, och sin familjs, välbefinnande istället för att förlita sig på staten. Detta 

lägger fokus på individens skyldigheter istället för hennes rättigheter som Marshall gjorde (Wallace, 2001). 

Den aktiva medborgaren ses som en dynamisk individ som klarar sig själv och som tar ansvar för sina 

agerande och som har en känsla för civil lydnad och stolthet i sitt land och lokala samhälle (Biesta & Lawy, 

2006; Sheerens, 2011). Det finns dock en fara i denna utveckling av medborgarskap anser Biesta och Lawy 

(2006), eftersom det är en avpolitisering och en privatisering av själva tanken av medborgarskap. Eller som 

Faulks (2000) uttrycker det: ”The individualism of liberalism has encouraged a selfish and instrumentalist 

attitude to democracy and citizenship, which are not seen as expressions of communal life, but as methods 

for furthering self-interest.” (Faulks, 2000, s. 70). För att motverka detta individualistiska och 

instrumentalistiska synsätt av demokrati menar Faulks att man måste bli mer medveten över de relationella 

aspekterna av individualitet (Faulks, 2000). Detta individualistiska synsätt gör det även lätt att glömma att 

olika medborgare har olika tillgång till medborgarskap. Graden av tillhörighet kan hänga samman med till 

exempel ekonomisk status, plats i familjen, kön eller ålder (Wallace, 2001; Marshall & Bottomore, 1992; 

Weller, 2007).  

Ett annat sätt att förstå medborgarskap är som en status man erhåller genom att vara medlem i en 

nationsstat.  Detta formella medlemskap ger en tillgång till ett paket av rättigheter, plikter och skyldigheter 

som innehåller jämlikhet, rättvisa och autonomi (Faulks, 2000; Weller, 2007). Där Marshall lägger tyngden 

på rättigheter pratar man idag istället om rättigheter och skyldigheter, och att det som håller ihop dessa två 

aspekter av medborgarskap är demokrati (Faulks, 2000). Biesta och Lawy menar dock att medborgarskap 

inte ska ses som ett medlemskap, något som kan uppnås och upprätthållas (Biesta & Lawy, 2006). För så 

länge som medborgarskap ses som en utgång, en produkt, placerar det ungdomar i den svåra positionen av 

att inte ännu vara medborgare, utifrån att de inte ännu anses vara kompletta individer (Weller, 2007). Istället 

bör man, enligt Biesta och Lawy, se på medborgarskap som något som människor gör. Detta betyder att 
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medborgarskap är en handling; en praktik. Medborgarskap är ur deras perspektiv inte en identitet och något 

som någon individen kan ha utan är en sätt att identifiera sig med offentliga frågor. Grundläggande för ett 

demokratiskt medborgarskap, ur Biesta och Lawys (2006) perspektiv, är alltså en kultur av delaktighet.   

Medborgarskap kan vara mycket. Det kan ses som en status, en känsla och som en praktik. Status är 

individens relation till staten. Denna relation ses ofta som en juridisk status som ger individen rättigheter 

men som även ålägger individen vissa skyldigheter. Känsla är en känsla för samhället, staten eller gruppen. 

Detta förklarar hur medborgarskap kan vara globalt och inte bundet till en enda plats. Praktik är när individer 

eller grupper agerar och därmed praktiserar ett aktivt medborgarskap, ett medborgarskap som kan skapas i 

en mängd arenor, som inte nödvändigtvis är en stat (Weller, 2007). Var i dessa definitioner av 

medborgarskap får då ungdomar plats? Med en mer social definition av medborgarskap menar Weller (2007) 

att ungdomar får en plats i samhället där de ses som kompetenta varelser. Medborgarskap borde vara en 

närande process där ungdomar tillåts erfarenheter genom meningsfullt deltagande. Weller menar även att 

analyser av ungdomars medborgarskap måste ta sig förbi tanken om ungdomar som en passiv bärare av 

rättigheter och röra sig mot en förståelse som är baserad på ungdomars förmågor att forma och omforma 

den miljö de lever i (Weller, 2007).  

Medborgarskap handlar om rättigheter och skyldigheter jämtemot en stat, men det är även praktik och 

känsla. Detta betyder att alla ha en möjlighet att vara medborgare, oavsett ålder. Fokus för undersökningen 

ligger på medborgarskap som delaktighet och praktik och en förståelse för det aktiva medborgarskapet och 

hur det kan kopplas till teorier om det mänskliga subjektet.  

 

Den demokratiska och delaktiga medborgaren 

 

Efter en genomgång av begreppen delaktighet, inflytande, demokrati och medborgarskap blir det tydligt att 

användandet av dessa begrepp är allt annat än enkelt. Begreppen används många gånger utan att definieras, 

vilket gör det svårt att tolka vad olika författare lägger för innebörd i orden.  

Viktigt för undersökningen är att förstå hur de fyra begreppen hör ihop. Demokrati är en av grundstenarna 

i det svenska samhället. För att demokrati, folkstyre, ska fungera krävs det att den demokratiska statens 

medborgare på något sätt kan utöva inflytande över de politiska besluten. Det här inflytandet kan ske i olika 

former, som vi kan se i inflytandetrappan (se bilaga 1) Begreppet inflytande handlar om att få vara med att 

bestämma. Att få ha inflytande är därmed en rättighet som man har som medborgare i en demokratisk stat. 

I nyare medborgarskapsforskning talar man om ett aktivt medborgarskap där statusen och upplevelsen av 

att vara medborgare inte bara grundar sig på rättigheter utan även på skyldigheter. Med dessa skyldigheter 

vänds medborgarskapet till något som inte endast är ett tagande utan även ett givande mellan samhälle och 

medborgare. Detta givande och tagande kan beskrivas med begreppet inflytande men för att 

medborgarskapet ska bli aktivt kräver det även, som Faulks (2000) påpekar, delaktighet. Delaktighet är alltså 

inte samma sak som inflytande, trots att dessa ofta används som synonymer. Delaktighet handlar om att 

vara med att genomföra något; det är en process, medan inflytande är möjligheten att kunna påverka ett 

beslut.  
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Figur 1. Skillnader och förhållande mellan begreppen medborgarskap, aktivt medborgarskap, demokrati, inflytande och 

delaktighet 

Begreppen delaktighet, inflytande, demokrati och medborgarskap är tätt sammanvävda och beroende av 

varandra. I uppsatsen används figur 1 till att, på ett väldigt förenklat sätt, tolka relationen mellan de olika 

begreppen och deras innebörder 

 

 

TIDIGARE MEDBORGARSKAPSFORSKNING 
 

Medborgarskap är ett väldigt aktuellt ämne i Europa just nu. Den växande rörligheten mellan nationsstater 

inom den europeiska unionen har gjort att medborgarskap har hamnat på tapeten i ett internationellt forum, 

men rörligheten har även gjort medborgarskap ett aktuellt ämne även ur ett nationellt perspektiv, utifrån 

inkludering och exkludering av minoriteter. Mycket forskningen rörande medborgarskap i Sverige har 

handlat om just denna exkludering av minoriteter, och då framförallt exkluderingen av invandrare. 

Diskussionen handlar då dock om, som Weller uttrycker det: ”who belongs” (Weller, 2007) istället för hur 

detta tillhörande skapas. Denna undersökning kommer på sätt och vis att handla om exkludering och 

inkludering, men inte av minoriteter i gruppen ungdomar. Snarare handlar den istället om exkluderingen av 

gruppen ungdomar i sin helhet, från sina medborgerliga rättigheter. 

I Sverige har vikten av utbildningen för att skapa ett demokratiskt samhälle länge varit inslag i olika 

läroplaner. Trots detta är det relativt lite som är känt om det demokratiska livet i skolan (Tholander 2007). 

Tholander (2007) skriver i sin artikel om hur en stor del av forskningen har använt sig av enkäter eller 

intervjuer och kan därför inte ge en konkret bild över hur elever hanterar demokratiska frågor i vardagen. 

En stor del av demokratiforskningen i skolan har även varit centrerade runt elev- och klassråd (Tholander 

2007; Brumark, 2010).  

Medborgarskap
- medlemskap i en stat 

med rättigheter och 
skyldigheter Aktivt 

medborgarskap -
aktivt deltagande i 

samhället

Inflytande - att 
få vara med och 

besluta något

Delaktighet - att 
få vara med och 

genomföra något

Demokrati -
rättigheter och 

skyldigheter i ett 
folkstyre
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Oavsett metod har tidigare forskning många gånger kommit fram till att elever inte tar del av de 

demokratiska rättigheter som de har rätt till, att elever är intresserad av demokrati och att vara delaktig men 

att de inte har tillräckliga baskunskaper om demokrati för att leva ut detta intresse (Tholander, 2007). De 

här slutsatserna har även dragits i andra länder, vilket har lett till att man i England har infört medborgarskap 

som ett specifikt ämne i skolan. En stor del av medborgarskapsforskningen kommer därför från just 

England, något som speglas i källorna till denna undersökning. Dock har det i England, som Biesta (2011) 

skriver, varit mer fokus på vad syftet med medborgarskapsutbildning är och på vilka sorts medborgare 

ungdomar borde bli, än på de processer och arbetssätt som ska få det här att bli verklighet (Biesta, 2011). 

Det min undersökning försöker göra är att studera dessa processer och arbetssätt som ska få medborgarskap 

till just en verklighet för eleverna. I Skolverkets (2011) rapport Skolan och medborgarskapandet, som är en 

forskningsöversikt över ämnen medborgarskap, ställs frågan vad vi ”...egentligen vet om hur unga 

människor formas till demokratiska medborgare?” (Skolverket 2011b, s. 15). I arbetet med att svara på den 

här frågan framkommer det i översikten att det är skolans uppdrag att utveckla demokratisk kompetens hos 

eleverna. Denna kompetens innebär ”att kunna reflektera kring, känslomässigt bearbeta, förhålla sig till och 

agera utifrån de grundläggande demokratiska värdena.” (Skolverket 2011b, s.43). Forskningsöversikten visar 

att intresset för att studera medborgarkapande i skolan har ökat men visar även på att det fortfarande finns 

stora luckor i forskningen på området.                                                  

Kennelly och Dillabough (2008) menar att istället för att fokusera forskningen på hur man kan göra elever 

mer politiskt engagerad, ett påstående som placerar ansvaret för det bristande intresset på ungdomarna 

själva, så måste alla strategiska försök till ett mer inkluderande politiskt klimat börja med en sociologisk 

analys över de kulturella strukturer som influerar ungdomars uppfattning av sin plats i staten. Med detta 

menar de att ungdomarnas uppfattning av medborgarskap är en viktig del av hur deras medborgarskap ser 

ut. Biesta och Lawy (2006) delar denna uppfattning när de skriver att medborgarskapsutbildning är viktig 

men att forskningen i det här området hjälper att täcka över det mer grundläggande problemet i ungdomars 

medborgarskap. Det måste enligt dem ske en förändring i fokus till forskning om hur ungdomar faktiskt lär 

sig demokratiskt medborgarskap (Biesta & Lawy, 2006). Detta innebär att man även behöver 

uppmärksamma de sätt som ungdomar lär sig att inte bli involverade i frågor om demokrati och 

medborgarskap för at man ska kunna förstå hur detta ska förändras. 

 

TEORI 
 

Denna studie använder sig av två olika teorier rörande det mänskliga subjektets plats i samhället för att 

undersöka synen på demokratiska medborgare och delaktighet. De två teorierna kan delas in i två kategorier; 

utbildning för demokrati och utbildning genom demokrati i skolan. 

 

 

Till området utbildning för demokrati hör många tänkare och många teorier men alla är de färgade av 

upplysningstankarna om individens styrka och rationalitetens makt (Biesta, 2006). För att exemplifiera den 

här kategorin används upplysningsmannen Immanuel Kants tankar rörande det mänskliga subjektet; tankar 

som trots sin ålder är högst aktuella även idag. I kategorin utbildning genom demokrati utgår 

Utbildning för demokrati Utbildning genom demokrati 
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undersökningen från 1900-talstänkaren Hannah Arendt. Arendt ser på det demokratiska subjektet som 

något som endast kan existera i en pluralitet, det vill säga tillsammans med andra demokratiska subjekt. 

Dessa två teorier har valts för att de exemplifierar en skola som är och en skola som den skulle kunna vara 

men även för att de representerar två vitt skilda sätt att se på ungdomar som människa. För att förstå 

skillnaderna i de två teorierna följer här en mer ingående beskrivning.  

 

Kant och liberalismen – ett individualistiskt synsätt 

 

Enligt Kant och upplysningsfilosofierna är en demokratisk person en person som kan tänka själv och som 

kan ta egna beslut och framförallt tänka själv utan att ledas av andra. Subjektet enligt Kant är ett rationellt 

och autonomt subjekt, och utifrån detta blir det utbildningens uppgift att frigöra denna individuella och 

rationella potential (Biesta, 2006). I det här individualistiska synsättet är demokrati medfödd och möjligheten 

att tänka logiskt finns utan inblandning från andra (Lundegård & Wickman, 2011). Kants idéer har påverkat 

demokratiutbildningen både direkt genom att trycka på att utbildningens syfte är att skapa rationella 

autonoma personer och indirekt genom idén att utbildning handlar om produktionen av ett rationellt 

subjekt. Kant har ett instrumentellt synsätt på utbildning eftersom han ser utbildning som ett verktyg för att 

skapa medborgare (Biesta, 2006). Individens uppfattningar om demokrati kan skapas genom kunskap som 

förbereder för ett framtida deltagande i det demokratiska livet. Det är detta synsätt som gör att vi kan kalla 

Kants individualistiska synsätt som utbildning för demokrati. Detta individualistiska och instrumentella 

synsätt får även till följd att det är endast genom att bli en medlem av det rationella samhället (och för att 

bli det måste man först vara en rationell varelse) som människor kan få en röst och möjlighet att tala, det 

vill säga att utrycka sig och ta plats i samhället (Biesta, 2006).  

 

Den skolmässiga bildningen eller undervisningen behöver människan för att bli skickad att uppnå alla sina 

mål. Den ger henne ett värde i sig själv som individ. Genom bildning till klokhet fostras hon till medborgare, 

och därmed får hon ett offentligt värde. Här lär hon sig både att behärska det borgerliga samhället efter sina 

syften och att anpassa sig till detsamma (Kant, 2008, s. 33). 

Citatet som är tagen ur föresläsningsanteckningar från Kant i slutet av hans levnad visar tydligt hur han ser 

på eleven som mänskligt subjekt. Utbildning behövs för att individen ska blir kompetent att delta i det 

offentliga. Det är hennes klokhet som ger henne värde både som individ och som medborgare. Bildning är 

därmed ett medel för att nå ett mål.  

 

Arendt och handlandet – ett politiskt synsätt 

 

Hanna Arendt talar om Vita Active – de tre fundamentala mänskliga verksamheterna: arbete, tillverkning 

och handlande, där var och en motiverar ett av de grundläggande villkoren för människors liv (Arendt, 

1998). Arbete i Arendts mening är en biologisk process i människokroppen. Arbete är livet självt. 

Tillverkning är den delen av människans tillvaro som Arendt ser som icke-naturlig. Tillverkning är skapandet 

av ting som står utanför det naturliga, det vill säga det artificiella (Arendt, 1998). Dessa två aktiviteter styr 

våra liv men den aktivitet som är intressant för denna undersökning är aktiviteten handlande.  

 

Handlandet är enligt Arendt den verksamhet som utspelar sig mellan människor och som sådant är beroende 

av att det finns människor i plural. Handlandet är friställt tingen men är istället beroende av en pluralitet där 

alla är lika; alla är människor, men där ingen av dessa människor är människa på samma sätt som någon 

annan (Arendt, 1998). Arendt menar att utan likheten mellan människor skulle de inte kunna göra sig 

förstådda med varandra men samtidigt utan olikheterna, utan varje individs totala åtskillnad från alla andra 

som lever, har levt eller kommer att leva, skulle det inte finnas något behov av språk eller handlande för att 
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kommunicera (Arendt, 1998). Handlandet kan även beskrivas som en början. Genom att handla påbörjar vi 

något nytt eftersom att handla är att agera och denna aktion kommer oundvikligen att sätta något i rörelse 

(Arendt, 1998) Detta sätt att se på handlande kan kopplas till delaktighet. Genom att tillåtas handla tillåts vi 

även vara delaktiga i en process.  

I handlingar och ord uppenbarar människorna alltid dem de är, visar aktivt sitt väsens unika individualitet 

och träder in på världens scen, på vilken de tidigare inte varit synliga på det sättet, nämligen så länge de inte 

tillfört världen något genom eget görande utan endast visat sin unika kroppsgestalt och upphävt sin inte 

mindre unika stämma. Till skillnad från det något är, till skillnad från de egenskaper, gåvor, talanger och 

brister som vi har och som vi åtminstone har så stor kontroll att det står oss fritt att visa dem eller dölja dem, 

är det i egentlig mening personliga vem någon är undandraget vår kontroll eftersom det ovillkorligen yppas i 

allt vi gör och säger (Arendt, 1998, s. 243). 

Det Arendt här menar är att det är genom handlandet som vi visar vilka vi är och som vi skapar en koppling 

till omvärlden. Detta betyder att det är genom att agera och vara delaktiga som vi är oss själva. För Arendt 

är det denna egenskap av att ge andra upplysningar om individens vem, som gör att handlande inte blir en 

prestation. Utan detta personliga element skulle handlande bli ett medel för ett mål på samma sätt som 

tillverkning är ett medel för att framställa ett föremål (Arendt, 1998).  

Detta politiska synsätt är relationellt, det vill säga det demokratiska subjektet existerar endast i mötet och 

agerandet med andra. Skapandet av subjektet ses som resultatet av ett politiskt möte mellan olika värden 

och kallas därför för ett politiskt synsätt (Lundegård & Wickman, 2011).  

 

METOD 
 

För att undersöka elevers medborgarskap och kopplingen till delaktighet och människosyn kommer denna 

kvalitativa studie att undersöka projekt på högstadieskolor och ungdomsgårdar där elever och ungdomar är 

aktiva deltagare eller/och initiativtagare. Dessa projekt undersökas genom gruppintervjuer med berörda 

elever. Resultaten byggs även att upp av en dokumentstudie.  

 

Dokumentstudie 

 

För att kunna svara på de två sista forskningsfrågorna görs i uppsatsen en dokumentstudie som är baserad 

på fyra texter. Den första texten är Children, Citizens, and Promised Lands: Comparative History of Political Cultures 

and Schooling in the Long 19th Century av Daniel Tröhler, Thomas S. Popkewitz och David F. Labaree (2011). 

Artikeln är inledningskapitlet i en antologi om hur republikanism har format skolan över hela världen. Boken 

är uppbyggd av artiklar gjorda av utbildningshistoriker och forskare på utbildning i en rad olika länder runt 

om i världen, som alla handlar om hur skolan och dess pedagogik formades genom överlappande politiska, 

religiösa, institutionella och sociala praktiker (Tröhler, Popkewitz, Labaree, 2011). De menar att historien 

bakom våra utbildningssystem är av yttersta vikt för att vi ska kunna förstå vår nuvarande skola. 

Utvecklingen av republiker och demokratiska samhällen och dessa staters behov av lydiga medborgare, 

menar författarna är en grundsten för hur skolan har utvecklats.  

 

Den andra artikeln som används är skriven av Åsa Brumark (2010) och heter Den formella skoldemokratins 

roll för medborgarfostran och elevinflytande Den här artikeln problematiserar den obligatoriska skolans dubbla 

uppdrag att via elev- och klassråd verka för elevdemokrati och ett ökat elevinflytande i skolan och 

samtidigt förbereda eleverna för vuxenlivets medborgarroll ute i samhället (Brumark, 2010). Framför allt 
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ifrågasätts klassrådets roll och funktion som grund för elevernas utveckling av medborgarskap och 

demokratisk kompetens. Brumark har skrivit flera artiklar om just elev- och klassråd och denna artikel är 

uppbyggd på observationer gjorda av forskare vid Södertörns universitet.  

Den tredje texten som används i studien är Susie Wellers bok Teenage citizenship – experiences and education 

(2007). Wellers studie deltar cirka 600 brittiska ungdomars i åldern 11-16. Utifrån en rad olika metoder, både 

kvalitativa och kvantitativa, har medborgarskap studerats ur ett skol- utbildning- och samhällsperspektiv. 

Enkäter och intervjuer gjordes både före och efter medborgarskapsundervisningen infördes i England och 

studien är resultatet av flera års arbete.  

Den fjärde texten som används är How to Imrpove Your School av Jean Rudduck och Julia Flutter (2004). Det 

författarna med boken vill göra är att skapa en bild av det potential som finns hos eleverna och hur deras 

röster har möjlighet att påverka hur vi uppfattar dem som människor. Genom att använda data från 

intervjubaserade projekt som författarna har varit involverade i sedan 1990-talet, vill de lyfta vad eleverna 

är kapabla att göra och hur vi måste ändra vårt sätt att se på ungdomar för att kunna genomföra nödvändiga 

förändringar i skolan.  

 

Urval 

Dessa fyra texter har valts utifrån de olika perspektiv som de har skrivits utifrån. Tröhler, Popkewitz och 

Labaree (2011) har ett historiskt perspektiv och skapar inblick i varför dagens skolsystem ser ut som det 

gör. Brumarks (2010) artikel handlar om skolan i Sverige idag och tar upp ett exempel på hur man arbetar 

med medborgarskapsfostran. Weller (2007) tar också upp medborgarskapsfostran, men ur ett brittiskt 

perspektiv. Hon tar även upp hur synen på ungdomar påverkar denna undervisning och deras roll i 

samhället. Rudduck och Flutter (2004) har ett tydligt ungdomsperspektiv i sin text och fokuserar på hur 

synen på elever som människor kan påverka hur utbildning byggs upp. De fyra texterna ger därmed ett 

historiskt-, ett nutida svenskt-, ett nutida engelskt- och ett framtidsperspektiv samtidigt de fokuserar på just 

medborgarskap i skolan och på processen över hur medborgarskap skapas.  

 

Databearbetning 

När man arbetar med att analysera texter, oavsett om de är intervjutexter eller dokument, är det metoden 

för hur materialet bearbetas viktigt för dess reliabilitet. I denna uppsats bearbetas dokumenttexterna genom 

att kodas och delas upp i enheter för att sedan kunna söka efter mönster. I detta fall innebär det att 

databearbetning sker genom en kvalitativ innehållsanalys. En kvalitativ innehållsanalys, skiljer sig från en 

kvantitativ innehållsanalys i den bemärkelsen att data inte kvantifieras (Kvale & Brinkman, 2009). Det sker 

alltså ingen analys på hur ofta en kod har kommit upp i texten. Kvantitativ innehållsanalys är den vanligaste 

formen av denna bearbetningsmetod men kvalitativ innehållsanalys har blivit allt vanligare, inte minst i 

forskning inom vård och utbildning (Graneheim & Lundman, 2004). Kvalitativ innehållsanalys innebär att 

texten bearbetas genom att först kodas och sedan kategoriseras och därefter delas in i teman. De teman som 

texterna under bearbetningen har delats in i är synen på det mänskliga subjektet och individualitetens roll 

för medborgarskap. Framförallt har Brumark (2010) kategoriserats i temat mänskligt subjekt och Weller 

(2007) och Rudduck och Flutter (2004) i temat individualitets roll för medborgarskap.   

 

Gruppintervjuer 

 

För att svara på forskningsfrågorna har elever och ungdomar kopplade till tre olika projekt intervjuats i fyra 

gruppintervjuer. Metoden har valts för att den ger ett ungdomsperspektiv på ämnet medborgarskap och 

delaktighet något som tidigare forskning har visat behövs mer av. Metoden har även fördelen att den ger 

deltagarna en större möjlighet till interaktion, till skillnad från till exempel enkäter. Denna interaktion betyder 
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framförallt att frågor och svar som är otydliga kan förtydligas och att följdfrågor och fördjupande frågor 

kan ställas. Gruppintervjuer tillåter även respondenter att reagera på andra gruppmedlemmars uttalande 

(Stewart, Shamdasani, Rook, 2007). Gruppintervjuer, som ofta består av en liten mängd respondenter, kan 

dock inte få fram lika generaliserbara resultat som till exempel enkäter kan göra.  

Av de fyra gruppintervjuerna har tre av dem gjorts tillsammans med elever i två olika skolor medan en av 

intervjuerna har gjorts tillsammans med ungdomar på en fritidsgård. Detta har varit möjligt eftersom 

undersökningens syfte har varit att studera projekt utifrån faktorn elever och ungdomars delaktighet och 

inte utifrån innehåll. Detta betyder att skillnaderna mellan fritidsgård och skola, där en av de främsta är 

frivilligheten, går att överkomma och till och med hjälper till att belysa skillnader i delaktighet.   

För att gruppintervju ska fungera som metod och för att vi ska kunna tolka de data som kommer fram är 

det viktigt att förstå hur till exempel de rumsliga, sociala, kulturella och psykologiska influenserna i en 

gruppintervju påverkar gruppens beteende (Stewart, Shamdasani, Rook, 2007). I grunden handlar det om 

att ju mer bekväma respondenterna känner sig i situationen desto bättre resultat får man. Författarna av 

boken Focus Groups (1996) menar att denna känsla av trygghet är beroende av tre faktorer; intrapersonella 

faktorer, interpersonella faktorer, och miljöfaktorer (Stewart, Shamdasani, Rook, 2007; Wibeck, 2010).  

 

Intrapersonella- och interpersonella faktorer 

De intrapersonella faktorerna; de individuella olikheterna, påverkar fokusgruppen precis som de påverkar 

alla sociala möten och för att gruppintervjun ska fungera bra måste det vara en lämplig blandning av 

personer (Wibeck, 2010).  

De interpersonella faktorerna mellan deltagarna påverkas mycket av olika förväntningar. Dessa 

förväntningar är i sin tur beroende av de intrapersonella faktorerna men även av gruppmedlemmarnas 

önskan om att passa in i gruppen, så kallad gruppkohesion. Gruppkohesion är graden av samhörighet som 

individen känner för gruppen (Wibeck, 2010). Gruppkohesion är något önskvärt men är en risk när den 

finns i för hög grad. När samhörighetskänslan är för hög kan det uppstå ett grupptänkande där endast ett 

svar blir det rätta och accepterade (Wibeck, 2010). Det finns även andra risker med att använda redan 

etablerade grupper eftersom vissa inom gruppen kan vara nära vänner och risken blir då högre att dessa 

individer bildar en mindre gruppering inom gruppen och att de inom denna gruppering förstärker varandras 

åsikter och därmed gör resten av gruppen mindre benägna att svara (Stewart, Shamdasani, Rook, 2007). I 

denna undersökning är alla intervjuerna utförda i redan etablerade grupper. I intervju 1 och 2 går 

informanterna i samma klass, i intervju 4 arbetar de alla i samma förening och har gjort så, dock i olika 

konstellationer, i tre års tid, och i intervju 3 går informanterna i olika klasser men sitter i samma elevråd.  

 

Miljöfaktorer 

Viktiga miljöfaktorer att ha i åtanke när man använder sig av gruppintervjuer är den fysiska omgivningen. 

Enligt Wibeck (2010) har forskning visat att ”gruppers interaktion kring en uppgift är mer intensiv i små 

rum än i stora, och att en större åsiktspolarisering har kunnat observeras i små rum.”(Wibeck, 2010, s. 32). 

Naturligtvis påverkas individens uppfattningar av ett rum även av dennes tidigare erfarenheter i samma eller 

liknande utrymme. De tre intervjuer som har berört projekt i skolan har alla hållits i skolmiljö. Intervju 1 

och 2 i ett av skolans konferensrum som tillhandahållits av elevernas lärare och intervju 4 i ett grupprum 

som eleverna valt. Intervju 3 hölls i ett rum på fritidsgården, vilket även är det rum som gruppen håller sina 

regelbundna möten. De rumsliga arrangemangen är viktiga och därför har alla intervjuer hållits i en ring eller 

åtminstone på ett sätt där alla gruppmedlemmar lätt kan se varandra eftersom detta möjliggör diskussioner 

och reducerar tendensen hos vissa deltagare att dominera, eller för undergrupper att bildas (Stewart, 

Shamdasani, Rook, 2007). 
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Moderator 

Rollen som vuxen bland ungdomar, men även som den som har initierat mötet, kan ge upphov till att 

respondenterna ger de svar som de tror att moderatorn vill höra. Ett bra sätt att motverka detta är att tydligt 

påpeka vilken roll moderatorn har i gruppen; att lyssna på gruppdeltagarna och att i den mån det behövs 

ställa frågor, att det inte finns några rätta svar och att moderatorn inte är en expert på ämnet som är där för 

att testa deras kunskaper (Wibeck, 2010). Detta är därför något som har lagts stor vikt i inledningen av 

intervjuerna (se Bilaga 2) och det har vid tillfällen där det har behövts understrykts att det inte finns några 

rätta svar.  Utmaningen som moderator är att leda samtalet och samtidigt undvika att leda svaren, att se till 

att alla får komma till tals, att alla ska känna sig trygga att svara och att vara motiverade att ge sin åsikt. Som 

ett hjälpmedel i moderatorrollen fungerar metoden motiverande samtal som ett inspirerande verktyg under 

intervjuerna. Motiverande samtal är en teknik som i sitt ursprung har används för att hjälpa personer med 

olika slags missbruk där man arbetar med att öka individens motivation till förändring utifrån individens 

egna förutsättningar. Motiverande samtal kommer naturligtvis inte att användas utifrån denna aspekt men i 

tekniken finns en hel del verktyg som har till syfte att öka respondentens känsla för att deras åsikter är viktiga 

och för att motverka moderatorns roll som expert. De verktyg som av denna anledning använda är att 

bekräfta, att ställa öppna frågor, att ha ett reflektivt lyssnande och att summera. (Fabring, 2010). 

 

Urval 

För att hitta projekt där elever har varit aktiva deltagare eller initiativtagare, har kontakts tagits med rektor 

på olika högstadieskolor för att se om deras skola har arbetat med något projekt under det senaste året. 

Bristen på projekt i skolorna har gjort att de skolor som har tackat ja till att delta är de som har undersökts. 

Inför intervju 1, 2 och 4 hölls det ett första möte där studien beskrevs och där eleverna informerades om 

de forskningsetiska principerna. De fick sedan möjlighet att tacka ja eller nej till att delta i en gruppintervju. 

Inför intervju 3 var det rektorn för skolan som tog kontakt med eleverna och frågade om de ville delta varav 

fyra medlemmar i gruppen svarade ja.  

När man arbetar med ungdomar är det viktigt att ta hänsyn till deras ålder. Grupperna bör vara mindre än i 

gruppintervjuer med vuxna och i denna undersökning består grupperna av mellan 4-8 deltagare.  

Rekommendationen när man arbetar med ungdomar är även att grupperna bör bestå av antingen pojkar 

eller flickor och att kön inte bör blandas (Vaughn, Shay Schuman, Sinagub, 1996). Eftersom undersökningen 

är beroende på elevernas villighet att delta har det inte satts begränsningar för hur grupperna ska fördelas 

utan de har, i syfte att göra eleverna och ungdomarna så bekväma som möjligt tillåtits att själva bilda grupper. 

Endast i en intervju var det en blandad grupp. I intervju 1 bestod gruppen av fem killar och i intervju 2 av 

fem killar och en tjej. I intervju 3 bestod gruppen av endast tjejer, sex stycken, och i intervju 4 var det 

återigen endast tjejer, denna gång dock endast tre stycken. Totalt har 20 elever intervjuats. Tiden för 

intervjuerna har variet mellan 40 och 30 minuter.  

 

Bortfall  

Det har skett ett visst bortfall i två av intervjuerna. I intervju 2 har en respondent talat så lågt att det många 

gånger har varit svårt att uppfatta vad denna sagt. I intervju 4 skulle ytterligare en elev ha deltagit men kunde 

inte delta på grund av sjukdom vilket gjorde att antalet informanter vid intervjutillfället endast var 3. 

 

Databearbetning 

Efter intervjuerna har ljudmaterialet transkriberats för att sedan kunna bearbetas.  Den första bearbetningen 

sker vid transkribering och sedan när texten läses igenom. När intervjuerna funnits i text har de bearbetats 

utifrån en kvalitativ innehållsanalys och precis som i dokumentstudien har materialet kodats, kategoriserats 

och delats in i teman (Graneheim & Lundman, 2004; Kvale & Brinkman, 2009). Teman som de fyra olika 
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texterna har bearbetats efter är inledning av projektet, mål, innehåll, delaktighet, att få bestämma, projektens 

resultat och åsikter om projektet. Dessa teman har sedan styrt hur resultatdelen har utformats.  

 

Intervjuguide 

Intervjuguiden har byggts upp utifrån Vaughn, Shay Schuman och Sinagubs (1996) utformning av en 

intervjuguide. Detta har lett till en intervjuguide som inleds med en introduktion som sätter ramarna för 

intervjun och vad den handlar om för att sedan gå vidare med uppvärmningsfrågor som ska göra 

informanterna trygga med intervjun och få deltagarna att börja tänka på intervjuämnet. Intervju har sedan 

gått vidare med att definiera termer och lätta och icke hotande frågor och en avslutning för att svara på 

eventuella frågor från informanterna (Vaughn, Shay Schuman, Sinagub, 1996). Denna form av intervjuguide 

har valts på grund av dess fokus på att skapa trygghet för intervjudeltagaran, något som jag anser vara extra 

viktigt när deltagare är ungdomar.  

 

Forskningsetiska principer 

 

I mötet med elever i skolan har introduktionen skett utifrån vetenskapsrådets fyra etiska principer 

(Vetenskapsrådet, 2004). Utifrån informationskravet har gruppintervjudeltagarna informerats om 

undersökningens syfte under det första introducerande mötet som gjordes i klassen eller genom kontakt 

med ansvarig lärare eller rektor. Samma information har även tagits upp innan intervjun. I inledningen av 

intervjun informerades respondenterna även, utifrån samtyckekravet, att det är frivilligt att delta och att de när 

som helst kan avbryta sin medverkan; att det är upp till var och en om de vill delta eller inte. I projekt A 

tillfrågades alla eleverna i en klass och de som frivilligt anmälde sig var senare med på intervjuerna. Även 

inför intervjun med grupp C hölls ett inledande möte där de själva fick välja om de ville vara med eller inte 

i den kommande intervjun. I båda dessa grupper var alla över 15 år och av den anledningen behövdes inte 

vårdnadshavares godkännande. Inför intervjun med projekt B var två av informanterna under 15 och 

vårdnadshavares godkännande av att delta i intervjun erhölls därför. Utifrån konfidentialitetskravet 

informerades alla elever och ungdomar om hur intervjuerna används och att de i undersökningen är 

anonyma. Utifrån nyttjandekravet informerades alla informanterna om vad intervjuerna kommer att användas 

till och att allt material efter att studien är klar kommer att förstöras 

 

RESULTAT 
 

För att kunna svara på forskningsfrågorna har det gjorts fyra intervjuer med ungdomar och elever som 

arbetat i projekt och även analyser av texter. I resultatet behandlas informationen från dessa intervjuer i det 

första avsnittet för att sedan gå vidare med att analysera de valda texterna i avsnitt två och tre.  

 

Projekten och delaktighet 

 

I denna undersökning ingår tre olika projekt. Alla varierande i natur och uppbyggnad och även miljö. Projekt 

A var ett projekt som sträckte sig under två terminer i en klass i årskurs åtta. Projektet var en del av ett större 

arbete i kommunen och var riktad till flera olika skolor i området. De fick vid flera olika tillfällen besök av 

personer som var experter på området och som informerade eleverna om vad de skulle arbeta med.  
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Projekt B är ett projekt där elevrådet i en högstadieskola under en termin har arbetat med elevinflytande 

och delaktighet tillsammans med hela skolans elever och kommunens ungdomsombud. De har arbetet med 

något som informanterna kallar för ett åsiktstorg och där alla elever på skolan har fått komma med förslag. 

Det har sedan varit elevrådets uppgift att sortera och sammanställa bland dessa förslag för att sedan 

återkoppla med sina respektive klasser. Tanken är att förslagen sedan ska gå ut till lärarna. 

Projekt C utgår inte från en skola utan från en fritidsgård där ungdomarna under tre års tid har arbetat i en 

ungdomsförening. Ungdomarna har möten varje vecka på fritididen där de planerar aktiviteter och 

arrangemang för andra ungdomar som till exempel discon, men även längre aktiviteter som sommarläger 

och festivaler.  

I de två första projekten, A och B, togs initiativet till projektet av vuxna. I projekt A beskriviver en av 

grupperna projektet som en förfrågan från klassens lärare.  

”Läraren tvingade oss att vara med” 

(…) 

” Nä men ..vad var det det var väl på nån lektion hon sa ba, nä nu ska ni va med i (namn på projektet) 

(Projekt A, Intervju 1, 2014-03-25) 

Senare i intervjun utvecklar eleverna detta vidare 

 

”Ja…de det…om inte vi ville så skulle den andra klassen göra det.” (Projekt A, Intervju 1, 2014-03-

25) 

 

I det första uttalandet har eleverna inte fått ett val medan i det andra har de fått välja om de vill vara med 

och om inte, skulle en annan klass få delta. På frågan hur de tänkte när de fick frågan svarar de  

 

”Slippa lektion” (Projekt A, Intervju 1, 2014-03-25) 

 

En möjlighet att slippa den vanliga undervisningen och att få prova på något annat verkar utifrån detta vara 

motiveringen till att informanterna i denna intervju valde att delta. I den andra gruppintervju om samma 

projekt svarar eleverna på frågan om vem som tog initiativ till projektet: 

 

”Det var lärarna” 

”Mm” 

”Att just, jag vet inte varför just vi blev tilldelade.”  (Projekt A, Intervju 2, 2014-03-27) 

 

Återigen framkommer det att det är på en fråga från en lärare som de har inlett projektet men även att de 

inte vet varför det var just deras klass som fick frågan och inte någon annan. I projekt B var det på en 

förfrågan från kommunens ungdomsombudet till rektor på skolan som tog frågan vidare till elevrådet som 

initierade till projektet.  

 

”Ungdomsombudet….som frågade rektorn som frågade oss. Asså elevrådet. ” 

”(…)å vi sa ja” (Projekt B, Intervju 3, 2014-04-30) 

 

I projekt C beskriver ungdomarna hur det kom sig att de började med projektet som en önskan att delta i 

en redan existerande grupp.  
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”Ehhh…ja i alla fall vi…ehh när vi började i sexan så….vi…då…hon gick inte här då…då…men då 

så…började vi komma in här i fritidsgården och började prata och så (namn på ledare). Så var det några 

här som var-” 

”Som redan var med i det här.” 

”Ja. Och då tyckte vi att det var jätte…kul…att de fick…ehh…va med å …såhär…att bestämma å va 

med och arrangera massa saker. Sen så frågade han (ledaren) om vi ville vara med och så va vi några tjejer 

och så tog vi med den här och sen så… 

”Ja.” 

”Blev vi en grupp.”  (Projekt C, Intervju 4, 2014-05-01) 

 

Det har varit på förfrågan från en ledare som de fått möjlighet att ingå i gruppen men det är deras eget 

intresse för vad projektet har arbetat med som har gjort att de valt att delta.  

Hur ett projekt inleds kan tyckas vara mindre viktigt än själva processen, för möjligheten till delaktighet och 

medborgarskap. Att identifiera hur starten för ett projekt har varit kan dock vara av största vikt för att kunna 

förstå den fortsatta processen och varför man gör något. Varför man gör något förklaras även av syftet och 

målet med projektet varit och hur ungdomarna uppfattar detta mål och syfte. På frågan vad målet med 

projektet har varit svarar eleverna i projekt A: 

”Det var väl att….ungdomar….skulle va me och bestämma hur (namn på projektet) å så” 

”Och bli medvetna att ja…” (Projekt A, Intervju 1, 2014-03-25) 

 

”Jag tror att det är för att…ehhm jag tror man hade nog satt en 2050….då ville man typ ha ungdomars 

syn på ungefär hur 2050” (Projekt A, Intervju 2, 2014-03-27) 

 

I det första citatet har eleven förstått det som att målet med projektet har varit att ungdomar ska få vara 

med och bestämma hur det större projektet, som detta var en del av, skulle se ut. Det handlar om att man i 

det större projektet har velat ha ungdomars perspektiv. Även i det andra citatet, detta från den andra intervju 

från samma projekt, framgår det att det är ett ungdomsperspektiv man har velat arbeta med, denna gång är 

det elevens uppfattning att det är ungdomarnas perspektiv på framtiden som man har velat arbeta med. 

Viktigt att notera är att ingen av dessa uttalanden tyder på att det har varit elevernas egna mål man arbetet 

mot. Istället har målen kommit utifrån och från de som har inlett projektet. I projekt B beskriver 

informanterna målet med projektet på följande sätt: 

 

”Eh…det är för att vi elever i skolan ska få ha mer…ska kunna bestämma mer över hur vi arbetar på 

lektionerna och hur det är på rasterna” (Projekt B, Intervju 3, 2014-04-30) 

 

Målet, som eleverna i projekt B har uppfattat det, är att öka elevernas inflytande i skolan. I projekt C har 

man arbetat betydligt längre än i de övriga projekten och här arbetar man även med en mängd olika 

aktiviteter. På frågan om de har något mål med projektet svarar de: 

 

”Har vi haft det…?” 

”Jag vet inte. Jag har inte tänkt på det.” 

”Asså vi lägger-” 

”Jag tror att vårt mål är mer att kunna samarbeta tillsammans.” 

”Okej men jag tror att det är asså…olika perioder. Asså vi lägger alltid mål. Vi hade väl när vi for på det 

hära…vad heter det? 

”Trästock.” 
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”Trästock till exempel att man….planerar asså vi planerar å sen lägger vi mål ba dit ska vi så får man 

kanske låna pengar om det behövs eller sånt där.” 

”Det är ett litet mål som.” 

”Det är som små mål.”  

(…) 

”Men det är också det att vi fick fara på Trästock för att se hur en…asså…vad säger man…hur en festival 

ser ut så att vi vet själv hur vi…hur det liksom kan bli å…asså vi var ju inte bara där för att lyssna på 

artisterna utan vi var också där och lärde oss saker om festivaler. (Projekt C, Intervju 4, 2014-05-01) 

 

Ungdomarna har enligt dem själva inget övergripande mål med projektet som de kan komma på under 

intervjun men det framkommer att de arbetar med delmål inför de olika arrangemangen. En av ungdomarna 

svarar att målet är att kunna samarbeta, medan en annan ungdom svarar att de kan finnas flera mål när de 

gör något och tar ett exempel där de har haft som mål både att få ha roligt men även för att lära sig om 

festivaler.  

Innehållet i de olika projekten har varit väldigt olika. I Projekt B har man arbetat med elevinflytande och 

mycket av arbetet har handla om att ta fram förslag. I Projekt C arbetar ungdomarna med arrangemang och 

lägger mycket tid på att planera och organisera. I Projekt A däremot har det varit svårt för ungdomarna att 

precisera vad det är de har arbetat med. Projektet verkar ha varit indelat i flera olika element och av dessa 

är det två stycken som verkar har gjort ett större intryck än de övriga eftersom de är dessa element som 

informanterna i båda gruppintervjuerna först tar upp. På frågan vad projektet handlade om svarade 

informanterna i intervju 1: 

”Vi skulle bygga till framtiden hur…hur framtidens hus skulle kunna se ut på vad som fanns i typ en 

glassmaskin. Sen gjorde vi…en så…provade vi på massvis med glasser, glassar, glasser.” 

”Vi fick göra egen glass.” 

”Ja vi fick prova fram vilken som va goast (…)” 

(…) 

”Vi fick de dom hade fyllt ett bord med olika grejer som man fick stoppa i glassen sen fick man göra sin 

egen glass av allt det.”  (Projekt A, Intervju 1, 2014-03-25) 

 

Eleverna har fått arbeta med att ta fram olika glassmaker. Förutom detta tar de även upp sitt arbete med att 

göra en reklamfilm för en påhittad produkt.  

 

”Sen så gjorde vi ju en video också.” 

”Ja.” 

”A vi gjorde en egen….produkt.” 

”Då gick vi då var vi i en grupp så gjorde man en produkt sen gjorde man nån sånhär reklam om den. 

Mmm vad den hjälpte med å…” (Projekt A, Intervju 1, 2014-03-25) 

 

På frågan om vad projektet har handlat om svarar informanterna i intervju 2 väldigt lika som informanterna 

i intervju 1.  

 

”Vi gjorde glass” 

(…) 

”Det var ju några som va där…vad ska man säga…sen fick vi göra en reklamfilm” (Projekt A, Intervju 

2, 2014-03-27) 
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Det är arbetet med glassen och reklamfilmerna som ungdomarna kommer ihåg först när det tänker på 

projektet. En av eleverna motiverar varför just arbetet med glasserna var så roligt 

 

”Jo det var roligt man man man åt, man provade verkligen att experimentera man experimenterade 

jättemycket.” (Projekt A, Intervju 2, 2014-03-27) 

 

För denna elev var det just möjligheten att experimentera, att fritt få göra glassmaker som gjorde just detta 

moment roligt.  

I en intervju som handlar om delaktighet fick informanterna frågan om vad det innebär för dem att vara 

delaktig. I intervju 1 svarar eleverna 

”Att alla är med och gör nått i gruppen. Man delar upp typ arbetet så så att… (Projekt A, Intervju 1, 

2014-03-25) 

 

Denna elevs uppfattning av att vara delaktig är att alla är med och arbetar och att det är rättvist. I intervju 2 

svarar en annan elev: 

 

”Man får vara med från början till slut å se att det blir av det.” (Projekt A, Intervju 2, 2014-03-27) 

 

För denna elev är det viktigt att få vara med i hela processen, från början till slut, för att man ska kunna vara 

delaktig. I projekt B som har handlat om just elevinflytande och delaktighet svarar informanterna: 

 

”Jag tycker att det ska va att man bryr sig om det och vill göra nånting så att man själv kan få påverka.” 

”Asså att man…vet…asså att man har varit med…att man inte ..typ…nån står att man har varit med 

men man har inte gjort så mycket så man måste jobba också.” (Projekt B, Intervju 3, 2014-04-30) 

 

För den ena eleven handlar delaktighet om engagemang, en vilja att förändra något och om inflytande, eller 

som det står i inflytandetrappan; eget initiativ. För den andra informanten innebär delaktighet att man har 

varit med och arbetat och att man inte bara låter andra göra arbetet. I projekt C beskriver man delaktighet 

som: 

 

”Att kunna göra det som vuxna kan göra.” 

”Närvaro tänker jag på.” 

 (…) 

”Närvaro nä asså så hära…jag vet inte, kom upp så här närvaro…asså att vara där man man behövs när 

vi har möten å-” 

”Och få bestämma saker.” 

”Ja.” 

”Mm.” 

”Ja.” (Projekt C, Intervju 4, 2014-05-01) 

 

Dessa citat  om projekt C innehåller tre svar på vad det innebär att vara delaktig. Den första är att kunna 

göra det vuxna gör. Vad det innebär att ’göra det vuxna gör’ är oklart men en tolkning är att tillåtas göra det 

som vuxna gör och att ha kunskapen att göra detta. Det andra svaret handlar om närvaro och om att ta 

ansvar för att vara där när man har sagt att man ska vara. Det tredje svaret är att få vara med att bestämma, 

om att ha inflytande. Just detta att få vara med och bestämma var något som togs upp i alla intervjuer och 

svaren blev väldigt olika. I projekt A svarar eleverna: 
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”Ja…de det…om inte vi ville så skulle den andra klassen göra det.” 

-”Okej. Så ni fick bestämma om ni skulle vara med eller inte?” 

”Ja typ så.” 

-”Fick ni vara med och bestämma något annat?” 

”Glassen.” (Projekt A, Intervju 1) 

 

”Jag vet inte om vi fick vara med och bestämma så mycket direkt.” (Intervju 1, 2014-03-27) 

 

Inledningsvis som ett direkt svar på frågan om vad eleverna i projekt A har fått vara med och bestämma i 

projektet svarar informanterna i intervju 1 att det var om de skulle vara med eller inte och i delmomentet 

om glasserna som de har fått vara med och bestämma. Senare under intervjun säger en av eleverna att de 

inte fick vara med och bestämma så mycket. I intervju 2 är det i arbetet med filmerna som informanten 

känner att den har fått vara med och bestämma.  

 

”Jag vet inte.” 

”A men mycket…asså man överlag vid filmerna å såndära.” (Projekt A, Intervju 2, 2014-03-27) 

 

Om man i projekt A uttrycker att man inte har fått vara med och bestämma särskilt mycket så är det 

annorlunda i projekt B. 

”A…eh…jag tycker att vi har fått bestämma ganska mycket…när…vi gör på ett..tar upp vad vi skulle 

ha med.” 

”Ja asså alla.” 

”Vi bestämde ju i princip-” 

”När vi skulle som…det som skulle gå ut  klasserna det har vi gjort det mesta av.” 

”Mm.” 

”För-” 

”A.” 

”Eh..vi tog åsikt…vi kollade ju hur dom dära…ehh andra hade röstat men det mesta gjorde ju vi.” 

”Ja...precis.” 

”Å sen så vi…hade-” 

”I våran klass så hade vi liksom…alla vi delade upp oss i små olika grupper å sen så liksom fick man 

sätta såhär siffror-” 

”Bestämma vilka som var bäst. 

”A precis såhär det sista steget å så fick jag och (namn på informant) sammanställa re så då hade vi liksom 

också ganska mycket makt liksom” 

”A” (Projekt B, Intervju 3, 2014-04-30) 

 

Projekt Bs informanter uttrycker att man har fått vara med och bestämma ganska mycket och att man i 

arbetet har känt att man haft ganska mycket makt över arbetet. De poängterar även att trots en lärare har 

varit med i vissa moment av arbetet är det ändå de i elevrådet som har fått bestämma hur de ville göra.  

 

”Då kunde hon ge åsikter såhär om hur lärarna tänkte när…om dom om dom skulle se dom där frågorna 

hur skulle som tycka då.” 

”Mm” 

”Men det var ändå vi som bestämde hur vi ville göra.” (Projekt B, Intervju 3, 2014-04-30) 

 

I projekt C anser man även där att man har fått vara med och bestämma. På frågan hur mycket de har fått 

vara med och bestämma svarar de: 
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”Allt.” 

”Allt eller...” 

”Ja.” 

”Ja.” 

”Ibland kan det bli…asså vi bestämmer ju men om (namn på ledare) kommer med förslag…” 

”Så säger vi vad vi tycker liksom.” 

”Asså vi säger ju vad vi…va vi tycker å bestämmer vad vi vill men sen kanske det alltid finns smartare sätt 

som (namn på ledare) tycker.” 

”Ja.” 

”Mm.” 

”Jag tror att han aldrig har bestämt vad si ska göra.” 

”Ett lite mer ekonomiskt sätt.” 

”Ja.” 

”För vi är lite såhär…” 

”För han är mer van vire.” 

”För han har aldrig bestämt vad vi ska göra.” 

”Näh.” 

”Näh.” 

”Aldrig.” 

”Faktiskt” 

”Å de är ändå skönt.” 

”Vi kommer mera med förslag och om han gillare om han typ…har nån bättre…” 

”Typ om det inte är billigt.” 

”Precis…hur ska jag förklara….om vi kommer med ett förslag och han kanske tycker att det tar för mycket 

av våra möten eller kanske…en…då kan han säga till och då blir det så att vi måste lyssna på det…ja vet 

inte.” 

(…) 

”Det han säger ba att det här är kanske ett bättre förslag och det är mer ekonomiskt till exempel.” 

”Han brukar alltid säga så här, om vi tänker så här då…” (Projekt C, Intervju 4, 2014-05-01) 

 

Här försöker flera informanter samtidigt beskriva ett arbete där ungdomarna bestämmer men där de lyssnar 

på vad ledaren, som de uppfattar kan mer, säger. De känner att de bestämmer och detta trots att det 

framkommer att ledaren ibland säger till och att ungdomarna då måste lyssna på vad han säger. Det verkar 

enligt ungdomarna som att när ledaren lägger fram förslag gör han det genom göra det till en möjlighet 

istället för ett krav.  

 

De tre projekten är alla olika i sin uppbyggnad, med olika utgångspunkter, arbetssätt och resultat. När frågan 

ställs till informanterna vad de tycker om projektet som de varit med i svarar de: 

”Man fattade ju inte mycket av det vi gjorde.” 

”Det var roligt vissa grejer.” (Projekt A, Intervju 1, 2014-03-25) 

 

På detta får de frågan vad det var som var roligast? 

 

”Spela in video” 

”A” 

”Glass” 

”Å så fick ju inte reda riktigt på vad som hände. Det hade ju vart roligare om typ...ja” 



25 
 

”Dom där filmerna som… få reda på vart dom hamna.” (Projekt A, Intervju 1, 2014-03-25) 

 

Det inledande svaret på frågan vad de tyckte om projektet var av en av informanterna att man inte förstod 

så mycket av vad det var de sysslade med men det framkommer även att vissa moment av arbete var roligt. 

Som svar på följdfrågan om vad som var just roligast, blir det återigen tydligt att det är arbetet med glassen 

och att spela in reklamfilmen som har gjort intryck. Dock trycker en informant återigen på att bristen på 

information har varit ett problem och att det hade varit bra att få veta vad som hände med det de gjort. I 

samma projekt men i intervju 2 uttrycker en elev att det har varit roligt att få vara med och göra en insats i 

det större projektet.  

 

”Jag tyckte att det var jätteroligt dära jag tycker det var ganska roligt att vara med och göra en insats inför 

(namn på projektet)” (Projekt A, Intervju 2, 2014-03-27) 

 

I projekt B svarar eleverna på frågan vad man tycker om projektet med: 

 

”Jag tycker om projektet. Vi som…eh även om vi inte har såhär…dom vi har inte börjat arbeta med såhär 

al…jättemycket med vad vi har fått fram till…eh så har såhär lärarna tänker ju på vad vi har kommit 

fram till” (Projekt B, Intervju 3, 2014-04-30) 

 

Här uttrycker en elev att man tycker om projektet och att även om man inte har gjort färdigt arbetet så har 

de börjat kunna se resultat i att lärarna har tagit åt sig de förslag som de kommit fram till. I projekt C svarar 

ungdomarna på frågan vad de tycker om projektet genom att svara: 

 

”Det är jättekul.” 

”Det är jättekul.” 

”Mm.” (Projekt C, Intervju 4, 2014-05-01)) 

 

Det framkommer här att ungdomarna tycker att det är väldigt roligt att jobba med föreningen. Senare i 

intervjun får ungdomarna i projekt C frågan vad det är som har varit bäst med projektet och här får vi olika 

motiveringar till varför de tycker att det är så roligt att jobba med föreningen.  

 

”Att kunna göra det tillsammans.” 

”Mmm att kunna göra å göra andra rol…asså när vi till exempel har disco. Å man ser alla ungdomar där 

då blir man såhär hyper det är (…)” 

”Att man gör nånting med ungdomar också att man inte bara är me dom vuxna hela tiden.  

(…) 

”Ja som att pröva på nya saker. Asså ba känna sig delaktig typ.” 

”Ja.” (Projekt C, Intervju 4, 2014-05-01) 

 

Här kommer det fram flera olika svar på vad det är gör det roligt att jobba med projektet. Det första är att 

få göra arbetet tillsammans med andra. Det andra är för möjligheten att kunna göra något för de andra 

ungdomarna i området men även att kunna se resultat. Det tredje svaret är att göra något tillsammans med 

andra i ens egen ålder istället för med vuxna. Det fjärde svaret är möjligheten att få prova på nya saker och 

att få känna sig delaktig, att få göra nya erfarenheter och att vara del av något. Ett av svaren pekar på hur 

viktigt det är för informanterna att resultaten av sitt arbete för att det ska kännas meningsfullt att jobba med 

projektet. Detta lyfts även upp i de övriga intervjuerna. I projekt B tar eleverna upp hur de har kunnat börja 

se skillnader i skolan efter att de började med projektet 

 

”Man märker det på lektionerna.” 
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”Ja om…om det är det som vi har kommit fram till om det anv…asså när man gör det blir som-” 

”Det blir skillnad.” 

”Mm” 

”Å det liksom det vart det.” (Projekt B, Intervju 3, 2014-04-30) 

 

När jag ber dem om något exempel berättar de: 

 

”På NO:n vi får välja helt själva hur vi ska redovisa. Det har vi inte fått göra förut.” 

(….) 

”Ehh man får såhär välja ja men ni kan göra en film om ni vill. Ni kan göra en powerpoint ni kan…eh 

göra båda, ni kan göra en teater, ni får göra hur ni vill så länge ni redovisar.” (Projekt B, Intervju 3, 

2014-04-30) 

 

Förslagen om att få välja redovisningssätt är enligt eleverna något som lärarna på skolan har tagit åt sig. Om 

dessa uppfattade förändringar är ett resultat av elevernas arbete eller inte är här inte det viktiga utan istället 

är det känslan hos informanterna att deras arbete har ett värde. I projekt A är situationen en annan och 

resultaten av arbetet och vad de har används till är för eleverna oklart.  

 

-”Vad hände med glassen sen då?” 

”Vi käka upp den.” 

”Det mesta fick vi kasta.” (Projekt A, Intervju 1, 2014-03-25) 

 

Det mesta av glassen, det som inte åts upp kastades och reklamfilmerna som de gjorde och som de trodde 

skulle visas i anslutning till det större projektets final visades inte.  

 

”Nä men de hade ju haft som här…sakerna de här borta…sakerna men jag kollade. Jag stod där en 

halvtimme men de visade inte filmerna nånstans.” (Projekt A, Intervju 2, 2014-03-27) 

 

Denna elev har väntat på att deras filmer skulle visas där hen trodde att de skulle visas, utan att se dem. I 

projekt B trycker eleverna på hur viktigt det är med att se resultaten av arbetet.  

 

”När vi är…eh resultat i lärarna asså i hur…man jobbar-” 

”I redovisningen.” 

”I redovisningen då känns det ju som att de vart värt.” 

”Om det fortsätter.” 

”Om det håller sig kvar då känns det som att det var värt det.” 

”Det blir ju värt.” 

”A” 

”Men om det ba är såhär just nu till sommarlovet-” 

”Tre veckor till å så är det inget kvar. 

”Nä.” 

”Då är det helt värdelöst.” 

”Ja.” 

”Om det fortsätter efter sommarlovet då blir det ju jättebra.” 

”Ja då visar m…då visar…dom bryr sig…asså att dom tar till sig” (Projekt B, Intervju 3, 2014-04-

30) 

 

För dessa elever är det viktigt att se att arbetet gör avtryck i skolan och i hur lärarna tänker. Det är även 

viktigt för dem att förändringen blir permanent och att det inte bara blir något som lärarna gör för tillfället 
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eftersom det i elevernas ögon visar om lärarna bryr sig eller inte och om de respekt elevernas arbete. Hur 

viktigt det är med information och vilken roll avsaknaden av resultat har för eleverna trycks på även senare 

i intervju 1 när eleverna i projekt A svarar på frågan vad det är som skulle göra att de skulle vilja göra något 

liknande igen. 

 

”Kanske att man fattar något.” 

(…) 

”Se resultaten.” 

(…) 

”Vi fattar inte vad vi gjort” 

”Vi var som slav. Vi ba gjorde åt dom” (Projekt A, Intervju 1, 2014-03-25) 

 

Intrycket av projektet verkar ha varit förvirring över vad och varför de ska göra något och känslan av att det 

arbete de gjort, gjorde de för någon annan och inte för dem själva. Vad som skulle göra ett projekt intressant 

anser informanterna i intervju 1 är just information och förståelighet.  

 

”Men att man får veta lite mera.” 

”Men att man har typ ett schema över vad-” 

”Å såhär får man vet-” 

”Varför vi ska göra det” 

(…) 

”Nämen få höra mer information om vad som händer med allt det vi gör” 

(…) 

”Att man tar allting under en månad istället för under ett helt år 

(…) 

”Nämen det var ju så långt mellan gångerna så man kom ju knappt ihåg nått från förra gången” (Projekt 

A, Intervju 1, 2014-03-25) 

 

Eleverna uttrycker här en önskan om översiktlighet i arbetet för att det ska vara lättare att förstå. I samma 

projekt men i intervju 2 svarar man få samma fråga om vad som skulle gör ett projekt intressant. 

 

”Bra lagsammanhållning i gruppen” 

 ”A” 

 (…)  

 ”Se resultat som” (Projekt A, Intervju 2, 2014-03-27) 

 

Här uttrycker en elev vikten av att jobba tillsammans gruppen för att det ska blir intressant att jobba med 

projekt medan en annan elev anser att möjligheten att kunna se resultaten är det viktigaste. För eleverna i 

projekt B har känslan av att få vara med att bestämma varit det viktigaste för att projektet har blivit intressant. 

  

”Känslan av makt” 

”Hahaha” 

”Jo men typ att vi fick va med och bestämma så mycket om vi fick göra.” 

”Ja…det liksom…nå nytt.” 

”Att det inte va liksom nån lärare som bestämde ba, a ni får rösta på dom här tre alternativen.” 

”Utan att det var liksom vi som tog fram dom…sista alternativen.” 

”Åsså att…nä…asså alla klasser också. Det inte ba va dom som sitter i elevrådet.” (Projekt B, Intervju 

3, 2014-04-30) 
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Här känner eleverna att de har inflytande över besluten i skolan. De har inte endast fått välja bland alternativ 

utan de har från grunden fått vara med och bestämma vilka dessa alternativ ska vara. Detta arbete har i sin 

tur lett till nya insikter hos eleverna.  

 

”Jag tycker att det har förändrats lite ja brukar…jag tänker mer på hur lärarna jobbar såhär hur dom 

låter oss bestämma.” 

”Ja lite faktiskt man tänker som att…du..nu gjorde du asså…nu vare det där känner jag igen typ…dom 

där har dom tagit från oss typ.” (Projekt B, Intervju 3, 2014-04-30) 

 

Informanterna har enligt dem själva blivit mer medvetna om hur lärare arbetar och de kan identifiera de 

förslag som de har gett och som lärarna har tagit åt sig.  

 

Eftersom projekt C var ett projekt som bedrivs på fritiden och som i grunden är frivillig så frågades även 

vad skillnaderna var med att jobba i skolan och att jobba med föreningen har varit.  

 

”Det känns som att i skolan måste man va så himla…” 

”Seriös.” 

”Seriös men här kan vi som ändå samtidigt ha kul men åndå…å göra nånting bra för ungdomar och 

samtidigt jobba.” 

(…) 

”Det känns som att skolan redan har allting sooom…att du…blir det som att dom inte behöver några 

elever som ska hjälpa dom.” 

”Mm.” 

”Mmm.” 

”Å så blir det som att man måste tänka mest mer på sig själv då” 

”Mm.” 

”Men här har vi det inte så mycket så. Dom vill ha ungdomar som hjälper till och så. Därför känns det, 

det är som mer fritt fram. ” 

”Ja precis.” (Projekt C, Intervju 4, 2014-05-01) 

 

Det ungdomarna här uttrycker är att i arbetet i föreningen får de arbeta mer fritt. I projektet tar de sitt arbete 

väldigt seriöst och som det framkommer på andra ställen i intervjun så involverar deras arbete en hel del 

ansvar. Trots detta ser de arbetet som något väldigt roligt. En anledning till detta ser de som att i skolan 

behövs de inte. Svaren finns redan i skolan medan ungdomarna känner att på ungdomsgården behövs deras 

hjälp och deras åsikter räknas. Senare i intervju säger informanterna i intervju 4: 

 

”Det är ju som i skolan till exempel, säger dom som a, ni får vara med och bestämma nu men det är bullshit 

för det får man inte alls, men samtidigt när vi började med det här sa (namn på ledare) ni får vara med och 

bestämma.” 

”Mm.” 

”Då tänkte man också nä men han bara säger så men han har verkligen visat att det han säger är sant och 

vi tar verkligen mycket ansvar och…kommer med idéer.” 

”Och det är det som gör en intresserad asså av hela den här grejen för han visar verkligen att det han har 

sagt. Vi får vara med och…vi får va med.” (Projekt C, Intervju 4, 2014-05-01) 

 

Det informanterna här uttrycker är att deras erfarenheter är att även om skolan säger att de ska få vara med 

och bestämma stämmer inte detta. Detta gjorde att de i början av arbetet med projektet på ungdomsgården 

var skeptisk men att de med tiden insåg att här räknades deras åsikter och de togs på allvar av ledaren  
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Individen och medborgarskapet  

 

Ovan visar undersökningen på hur elevers och ungdomars arbete i projekt kan skapa delaktighet och 

inflytande. Delaktighet är en del av det aktiva medborgarskapet men för att det ska finnas ett aktivt 

medborgarskap måste det även finnas aktiva medborgare, det vill säga individer som agerar ut sitt 

medborgarskap. Hur individen påverkar detta medborgarskap är vad resultatet av dokumentstudien handlar 

om.  

 

In a capitalist economy, where individual entrepreneurs and consumers act as independent agents in their own 

interest, and in a post traditional state, where individual members of society operate without the direct controls 

of monarch and lord, there is no single force that maintains social order and orients individuals towards the 

public good. However, the citizen constitutes an independent political actor who is imbued with civic virtue, 

and the soul constitutes an independent spiritual actor who is imbued with God´s grace; together they form 

the possibility of creating a society of self-regulating individuals who peruse the public good of their own volition. 

But for this mechanism to work, there needs to be an institution that promotes systematic internalization of 

political and moral principles within the individual psyche, and that institution is the modern public school.” 

(Tröhler, Popkewit, Labaree, 2011, s. xii-xiii). 

 

Så skriver Tröhler, Popkewitz och Labaree i boken Schooling and the Making of Citizens in the Long Nineteenth 

Century. (2011) Med detta vill de säga att i dagens kapitalistiska samhälle, där individen ses som sin egen 

entreprenör, så finns det egentligen ingenting som kan tvinga oss att följa den sociala ordningen och för 

allmänhetens bästa. Trots detta är medborgaren en politisk aktör som arbetar mot samhällets bästa av egen 

fri vilja. För att detta ska fungera krävs det att dessa värderingar, av vad som är samhällets bästa, 

internaliseras hos individen och detta sker genom undervisning.  De menar att medborgare föds inte; de 

skapas, och att denna produktion sker i bland annat skolan (Tröhler, Popkewitz, Labaree, 2011).  Skolan har 

därmed en viktig roll att fylla i demokrati och medborgarskapsformandet. I den svenska skolan handlar 

demokratifostran om att förmedla demokratiska värderingar och ”principer för ett ansvarigt 

medborgarskap” (Brumark, 2010, s.78), som Brumark uttrycker det. En viktig komponent i denna 

demokratifostran anses även vara elevernas fostran i den formella demokratins former genom elev- och 

klassråd. Detta arbete med elev- och klassråd utifrån Brumarks artikel, används för att undersöka hur 

individen påverkar medborgarskapet och hur man arbetar med detta till vardags i skolan.  

 

Fostran av demokratisk kompetens i ungdomsskolan kan ske genom att undervisningen (genom ”teoretisk 

demokratisk fostran”) lyfter fram demokratiska värden och orienterar eleverna om vad ett demokratiskt 

samhälle innebär samt vilka krav som det ställer på sina medborgare. Men fostran av demokratisk 

kompetens förutsätter också att själva skolarbetet har en demokratisk prägel vilket även innebär att eleverna 

får möjlighet till medinflytande (Brumark, 2010, s. 78). 

 

Här talar Brumark om fostran av en demokratisk kompetens. Denna fostran kan ske genom teoretisk 

undervisning och genom att skolarbetet har en demokratisk prägel. Det är skolans ansvara att både skapa 

förutsättningar för eleverna att leva ut och samtidigt träna sina demokratiska färdigheter.  

 

En grundläggande förutsättning är nämligen att skolorganisationen erbjuder eleverna reella möjligheter att 

utnyttja sin lagliga rätt. Sådana möjligheter ligger dels på institutionell och organisatorisk nivå, dels på 

individuell nivå (Brumark, 2010, s. 80). 

 

Som Brumark i citatet ovan poängterar ligger ansvaret inte bara på en organisatorisk nivå utan ses även ligga 

på en individnivå. Detta betyder att det är upp till varje individuell elev att ta ansvar för sitt medborgarskap. 
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Denna uppfattning ligger i linje med ovan nämna citat där Tröhler, Popkewitz & Labaree beskriver 

medborgaren som sitt livs egen entreprenör. Vidare kan man i Brumarks artikel se att förmågan att kunna 

ta detta ansvar är något som skolan ska hjälpa individen med genom att undervisa om samhället och att 

främja ungdomarnas psykosociala utveckling. 

 

Omvärldskunskaper och psykosocial utveckling ingår alltså som en del av skolans medborgarfostran och är 

viktiga förutsättningar för individens utnyttjande av skolans formella demokratiinsatser. Men inte heller det 

räcker om det saknas en förmåga och vilja att framträda offentligt inom ramen för skolans klass- och 

elevrådsverksamhet och att tillsammans med klasskamraterna använda sina kommunikativa och språkliga 

resurser för att uttrycka egna ställningstaganden på ett tydligt och för situationen adekvat sätt (Brumark, 

2010, s. 81). 

 

Trots de kunskaper som skolan förmedlar till den individuella eleven måste det finnas en vilja hos eleven att 

uttrycka sina åsikter offentligt i den formella demokratin. En del av demokrati och medborgarskapsfostran 

blir då inte endast att lära eleven om omvärlden och hur man interagerar med andra utan även hur man på 

korrekta sätt kommunicerar med omvärlden och på ett bra sätt förmedlar sina åsikter.  

 

Det anses alltså viktigt att skolan medverkar till att alla elever utvecklar en kommunikativ kompetens för 

att de ska kunna nå även en demokratisk kompetens. Idag är man på pedagogiskt håll dock ense om att 

individuella stödåtgärder i form av till exempel språkträning inte är tillräckliga för utveckling av 

kommunikativ – och än mindre för demokratisk – kompetens utan eleverna måste också få tillfälle att 

diskutera i ett klassrumsklimat där alla får plats, tillfälle och mod att göra sig hörda (Brumark, 2010,s. 

82). 

 

I citatet ovan pekar Brumark på att de stödåtgärder som individuella elever får i kommunikativ kompetens 

inte är tillräckliga utan att denna kompetens måste utvecklas tillsammans med andra för att den ska fungera. 

Att träna den kommunikativa kompetensen sker i klassrummet och för att det ska fungera krävs det ett 

klassrumsklimat där eleven kan känna sig trygg och blir lyssnad på.  

 

Avsikten med klassrådsdiskussioner är som nämnts ovan enligt Skolverkets intentioner att på kort sikt 

erbjuda eleverna möjlighet till inflytande över det egna lärandet men på lång sikt även att främja deras 

utveckling som demokratiska och ansvarstagande samhällsmedborgare. Inom ramen för detta uppdrag har 

klassrådsmötet också den viktiga uppgiften att förbereda eleverna för medborgarrollen och vuxenlivets 

deltagande i diskursiva demokratiska former såsom olika typer av formella möten (Brumark, 2010, s. 

82). 

 

Syftet med skolans demokratifostran är enligt Brumark att ge eleverna möjlighet till inflytande över det egna 

lärandet. Det innebär att medborgarkapsfostran för elevens vardag endast gäller för den institution de lever 

sin vardag i, och det är endast när man talar om framtiden, och utbildningens konsekvenser på lång sikt, 

som man talar och att ’främja deras utveckling som demokratiska och ansvarstagande samhällsmedborgare’. 

(min kursivering) Man talar om att förbereda, främja och om vuxenlivet. Detta blir väldigt motsägelsefullt 

när det senare talas om vikten av ett individuellt engagemang.  

 

Men för att utnyttja sin rättighet till i skolans interna offentlighet måste eleverna också vara motiverade att 

engagera sig inom skolkollektivet och villiga att bidra till den gemensamma diskursen med egna synpunkter 

och bemötande av andras. Ett aktivt deltagande i skolans interna offentlighet kräver alltså att eleverna inte 

bara har möjlighet och förmåga utan även vilja och mod att engagera sig inom de givna ramarna. Våra 

observationer av klassrådsdiskussioner pekar dock på att även om individuella resurser finns så saknas inte 

sällan vilja, motivation eller mod att yttra sig i klassen (Brumark, 2010, s. 85). 
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Viljan att engagera sig är alltså minst lika viktig för att skolan ska kunna arbete demokratiskt som kunskapen 

om hur man gör. Kanske är det till och med viktigare eftersom utan viljan att uttrycka sig spelar det ingen 

roll vad jag tycker, eftersom ingen kommer att höra det. Denna motivation till att ta plats i det offentliga, 

och som Brumark uttrycker det, ’engagera sig inom skolkollektivet’ kan kopplas till hur man ser på eleverna 

som subjekt (vilket tas upp senare i resultatet) men även till hur de frågor som diskuteras är relaterade till 

elevernas liv.  

 

Det kräver vidare att tillräckligt viktiga frågor tas upp till diskussion under klass- och elevråd och, i ett 

vidare perspektiv, att det finns någon för ungdomar intressant koppling mellan det som sker i skolan och det 

omgivande samhället (Brumark, 2010, s. 80). 

 

Om elevernas demokratifostran skall ske genom att de får möjlighet till inflytande över det egna lärandet, 

och detta är det sätt som de ska förberedas för sin roll som aktiva samhällsdeltagare, krävs det att den 

individuella eleven är intresserade av och ser en möjlighet att göra förändringar i skolan. I verkligheten är 

antalet elever som tar detta egna initiativ till förändring väldigt få enligt Brumark. 

 

Men det är inte ett inflytande inom ramen för de internoffentliga fora som tillskapats inom ramen för skolans 

medborgarfostran och det rör sig dessutom om ganska få elever som på det här sättet på eget initiativ och via 

formella kontakter uppträder som förändringsinriktade retoriska agenter inom skolans värld. Det kan 

innebära att en enskild elev eller grupp av elever tar kontakt med en lärare eller med skolledningen för att 

verka för åtgärder som berör dem själva eller som mer allmänt gäller skolans arbetssätt eller policy. I vissa 

fall fungerar eleverna då som informella representanter för sina kamrater (Brumark, 2010, s. 90). 

 

Eget initiativ, som är nummer sju i inflytandetrappan, sätter alltså stor press på den individuella eleven att 

denna ska kunna, vilja, och känna engagemang att göra något för sig själv och sina kamrater på eget bevåg. 

Det är långt ifrån alla elever som skulle vilja ta kontakt med till exempel skolans rektor för att få en möjlighet 

till inflytande. Brumark ser en lösning i elevernas bristande engagemang i att utvidga elev- och klassrådens 

påverkanshorisont och att blicka bortom skolans fyra väggar.  

  

En expanderad skoldemokrati skulle nämligen kräva diskussion, inte bara av klassintresse utan även 

skolövergripande och samhällsrelaterade frågor och framförallt tätare kontakt med samhället i stort, vilket 

innebär att lokala och politiska frågor dras in i skolans verklighet. Det kräver dock att kollektivet av elever 

får en möjlighet att uppträda som aktör och att en fortlöpande dialog förs mellan skolan och det omgivande 

samhället (Brumark, 2010, s 91-92). 

 

Brumark skriver här om vikten av att kollektivet av elever ska få en möjlighet att uppträda som aktörer, att 

gruppen elever tillsammans får plats att påverka inte bara skolan, utan även samhället de lever i, och i 

förlängningen även deras egna liv i nutid och inte endast i framtid.  

 

Utifrån Brumarks (2010) artikel Den formella skoldemokratins roll för medborgarfostran och elevinflytande kan vi se att 

medborgarskapet ses som en individuell angelägenhet. Det är skolans uppgift att ge möjligheter och 

förutsättningar men det är individens ansvar att ta till vara på dessa demokratiska rättigheter. Det är även 

tydligt att skolan ses som ett forum att träna och utveckla sin potential för att man i framtiden ska kunna 

fungera som en aktiv medborgare. Frågan om den framtida eller nutida medborgaren handlar i grunden om 

människosyn och synen på människan som subjekt. Detta för oss vidare till nästa del av undersökningen.  
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Människosyn och medborgarskap  

 

I denna del av uppsatsen används dokumentstudien till att undersöka hur synen på människan som subjekt 

och synen på ungdomar påverkar förståelsen av medborgarskap. Utgångspunkten för detta är att vi i dagen 

samhälle inte ser på ungdomar på samma sätt som någon som är äldre. Detta gäller på sätt och vis för alla 

åldrar, att man utifrån ålder ålägger en person vissa egenskaper. En egenskap som skiljer ungdomar och 

barn från vuxna är att de anses inte ha lika mycket erfarenhet som vuxna och därmed värdesätts inte deras 

åsikter lika som vuxnas.  

Teenagers’ lived experiences are, in part, constructed and structured by the notion of childhood. Discourses 

around childhood center principally on the incompetence, dependence, vulnerability and incompleteness 

(Weller, 2007, s. 9).  

Så här skriver Weller i sin bok Teenagers’ Citizenhsip (2007) och är en sammanfattning över hur forskning på 

barndom har, och ser ut. Detta synsätt som Weller här tar upp, på ungdomar som inte kompletta och icke 

kompetenta, finna dock inte bara inom forskning utan överallt i vårt samhälle, inte minst i skolan.  

Such studies (…) have been fundamentally important in shaping discourse surrounding concept(s) of childhood 

and children’s capabilities and are upheld in, for example, the structure of schooling (Weller, 2007, s. 9). 

Enligt Weller är skolan inte bara en plats där detta sätt att se på barn och ungdomar som ej kompetenta 

existerar, utan det är även en plats där detta synsätt reproduceras och upprätthålls. Barn är i utveckling och 

syftet med skolan är att hjälpa barn och ungdomar i denna utvecklig.  

…we are preoccupied (…) with their ’becoming’ – ’their status as ”would-be” adults’ – rather than with the 

here and now state of ’being’; this perception has led us to underestimate their present capabilities (Rudduck 

& Flutter, 2004, s. 4). 

Skolan enligt Rudduck och Flutter (2004) har ett focus som ligger på framtiden istället för på nutiden, vilket 

leder till att vi inte uppskattar deras faktiska kompetenser. Skolan vill förbereda dem för den värld som ligger 

utanför men utan att egentligen ta med världen utanför i undervisningen förutom i teori.  

 Nonetheless it is important for us to understand what the out-out of-school worlds of young people is like 

and what learning in school looks like from their perspective. We cannot – and should not want to – keep 

the world outside school away from the world inside school, and that means changing our perceptions not only 

of the young people we teach but also of the assumptions that keep traditional structures and relationships in 

place (Rudduck & Flutter, 2004, s. 7-8). 

Detta handlar om att ta elevernas liv, i nutid, med i beräkningen för undervisningen och om att eleverna 

inte endast ska lära sig passa in i en vuxenvärld utan om att skolan även måste ta hänsyn till ungdomsvärlden. 

Författarna av boken menar att det är av yttersta vikt att skolan och de vuxna som rör sig i denna värld, 

omdefinierar sin syn på ungdomar som människor, deras upplevelse av eleverna som mänskliga subjekt blir 

avgörande för hur man kan arbeta med delaktighet och medborgarskap.  

Denna syn på eleven som ännu ej färdig syns tydligt i den svenska skolans demokratifostran. När Brumark 

tar upp problemet med att elever i klass- och elevråd väljer att förhålla sig passiva eller att inte följer reglerna 

för ett demokratiskt möte, tar hon upp följande som ett vanligt argument: 

Till en del kan problemen kanske ses som en naturlig följd av att eleverna fortfarande är under utveckling 

och att denna utveckling sker i otakt, kanske framförallt när det gäller psykosocial mognad, kommunikativa 

färdigheter, sammanträdesvana och elementära omvärldskunskaper – vilket ju skolan också har ett ansvar 

att kompensera för (Brumark, 2010, s. 84). 
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Elevernas uppfattade tillkortakommande läggs därmed på individens brist på färdigheter och erfarenheter. 

Brumark ser dock att det finns även andra faktorer än elevernas förmågor som kan påverka deras deltagande 

i skolans formella demokrati. 

Detta innebär att ”eleven ska utöva demokratisk påverkan på sin situation” för att samtidigt bli utsatta 

för pedagogisk påverkan och kontroll, det vill säga att eleven förväntas handla som subjekt samtidigt som 

han/hon behandlas som objekt vars handlande styrs, manipuleras och kanske även bestraffas (Brumark, 

2010, s. 86). 

Här visar Brumark att det finns en inbyggd dubbelhet i sättet skolan arbetar med formell demokrati. Eleven 

förväntas agera som ett subjekt, som en aktör som ansvar för sitt liv, men behandlas samtidigt som ett objekt 

som skolan och läraren har makt över. Eleverna ska skapa och tänka själv, men måste samtidigt göra detta 

inom väl satta ramar över vad som är tillåtet och inte.  

Även om eleverna deltar i och till och med leder möten på olika nivåer i organisationen betraktas de alltså 

inte som reella aktörer i planering och styrning av verksamheten. Komplikationerna med detta förhållande, 

att eleverna förväntas lägga stort allvar på att driva möten, som de vuxna på olika sätt signalerar att de är 

”på låtsas” (…) (Brumark, 2010, s. 86). 

Å ena sidan säger skolan att här har vi demokrati, vi har demokratiska möten där eleverna får säga vad de 

tycker och komma med förslag och de får en möjlighet till inflytande. Eleverna ses dock inte som aktiva 

subjekt och de demokratiska mötena blir, som Brumark uttrycker det, på låtsas. Detta, att skolan säger en 

sak men gör något annat kan även ses i undersökningens intervjuer. Bland annat i projekt C uttrycker 

ungdomarna att det känns som att man inte behövs i skolan, att skolan säger att eleverna får vara med och 

bestämma men att detta i slutändan inte stämmer. (Projekt C, Intervju 4, 2004-05-01) 

Det finns dock skolor som tänker annorlunda när det gäller synen på elever. Rudduck och Flutter (2004) tar 

upp ett exempel från brittiska skolor där elever får vara med i anställningen av nya lärare.   

The idea of involving pupils in selecting applicants for both teaching and non-teaching post has been tried by 

a number of primary and secondary schools and has been common practice in some educating systems for 

decades. At one secondary school a student panel interviews applicants for teaching posts in addition to the 

usual panel of governors, teachers and others. Candidates interviewed said they were impressed with the serious 

and insightful way in which students questioned prospective teachers. At another secondary school, applicants 

for a teaching post are asked to give a trial lesson which the pupils involved evaluate (…) (Rudduck & 

Flutter, 2004, s. 20). 

Detta är ett exempel på hur en annorlunda syn på elevers kompetenser kan påverka den demokratiska 

fostran och skapandet av medborgarskap. Eleverna får aktiv vara med och bestämma och vuxna i skolan 

signalerar att elevernas åsikter spelar roll. Ungdomarna blir subjekt och inte bara objekt. Vikten av att 

eleverna blir tagna på allvar pekar även Brumark på. 

Skoldemokrati och reellt medinflytande för alla elever kräver dock att de inte bara får göra sig hörda genom 

lagstadgade inslag på schemat utan också att de blir motiverade och vill engagera sig. Det i sin tur förutsätter 

att de vuxna inom organisationen tar ungdomarna på allvar som jämbördiga samarbetspartner och betraktar 

dem som aktiva subjekt, inte bara som objekt för samhällets fostran (Brumark, 2010, s. 80). 

 

Brumark menar att för att eleverna ska känna sig motiverade krävs det att de blir sedda som lika mycket 

värda som de vuxna och att deras åsikter har samma tyngd som ledare i skolan.  
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The traditional exclusion of young people from the process of dialogue and decision-making, this bracketing 

out of their voice, is founded upon an outdated view of childhood which fails to acknowledge young people´s 

capacity to take initiatives and to reflect on issues affecting their lives (Rudduck & Flutter, 2004, s. 1). 

Det Rudduck & Flutter (2004) här vill säga är att ungdomar kanske inte har de erfarenheter som en person 

i medelåldern har men det betyder inte att ungdomar inte har förmåga att reflektera över sina egna liv och 

ta beslut därefter.  

When teenagers felt that they were treated like adults or perhaps as equals, and where they were afforded the 

opportunity actively to make decisions over their learning, they were more likely to be engaged in citizenship 

education (Weller, 2007, s. 73). 

Detta är ett resultat från Wellers (2007) undersökning på brittiska ungdomar. Kände ungdomarna att de 

behandlades som vuxna var det mer sannolikt för dem att engagera sig i medborgarskapsundervisningen.  

 

ANALYS  
 

Hur ska man då förstå ovan resultat utifrån de två valda teorierna? Nedan följer en analys av hur utbildning 

för demokrati och utbildning genom demokrati påverkar processen för hur medborgarskap skapas. 

 

 

Utbildning för demokrati 

 

Utifrån resultaten ovan och framförallt i dokumentstudien kan man se att det i den svenska skolan finns en 

instrumentalistisk tanke med medborgarskapsfostran eftersom syftet med undervisningen är att skapa 

medborgare. Kants upplysningsidéer om den rationella individen och uppfattningen av ungdomar som ännu 

inte rationella styrks av resultaten i dokumentstudien genom Brumarks undersökning av elev- och klassråd 

när hon talar om hur elever måste utveckla sina kompetenser, men även av Wellers beskrivning av hur man 

i skolan ser på ungdomar som human-becomings och inte human-beings. Sättet man ser på eleverna är att 

de inte ännu fått de kunskaper och erfarenheter som behövs för att ta rationella beslut. Att producera detta 

rationella subjekt är skolans uppgift, något som framkommer i dokumentstudien.  

Kants individualistiska synsätt visar sig i synen på det mänskliga subjektet och synen på ungdomar. De 

dokumenttexter som ligger till grund för resultaten i undersökningen visar på att elever många gånger inte 

ses som kompetenta och av den anledningen ses deras åsikter inte som lika mycket värda som vuxnas. 

Initiativtagarna till projektet A har, enligt ungdomarna, bett om deras syn på framtiden, och har därmed gett 

dem en möjlighet att påverka denna sin framtid. Men då fokus varit på produkten - glassen och framtidens 

hus – menar eleverna att de inte har fått vara med och bestämma utan att de endast har gjort de andra sagt 

åt dem att göra. Projektets mål är demokrati men det har inte lett till ett utökat medborgarskap för eleverna, 

målet till trots. Att de dessutom inte heller har fått följa vad deras produkter har lett till, att det inte har fått 

se några resultat, har gjort att de inte har känt något större engagemang för projektet. Hur viktigt det är att 

känna för ämnet som diskuteras och att ämnet har en möjlighet att påverka elevens liv, pekar även resultaten 

i dokumentstudien på, eftersom motivation och engagemang i elev- och klassråd är starkt beroende av om 

ämnet är viktigt för elevernas vardag. När medborgarskapet ses som en produkt och som något som kan 

skapas är utgångspunkten att detta är något som saknas. Först när ungdomen anses vara kompetent i en 

vuxen kontext får hon ett värde och en möjlighet att ta plats i samhället menar Kant. Detta innebär att 

processen av att skapa medborgarskap handlar om ett arbete för framtiden. Eftersom Kant även ser det 

som att det är genom bildning till klokhet som individen fostras till medborgare innebär det att i denna 
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individualistiska teori är subjektet ensamt och isolerat. Det finns dock svagheter i att tänka att 

medborgarskap är ett individuellt projekt, eftersom medborgarskap och delaktighet, som resultaten visar, 

handlar om en interaktion med andra. I projekt C talar ungdomarna om vikten av att göra arbetet 

tillsammans, och i dokumentstudien visar resultatet att medborgarskap är en kommunikativ process som 

måste göras i en gemenskap. Det spelar ingen roll vilka kompetenser den enskilde individen har för utan 

gemenskapen av andra finns det inget medborgarskap. Medborgarskap är i grunden en kollektiv process. 

Genom att, istället för att arbeta med elevers inflytande i skolan, sätta fokus på delaktighet, kan 

medborgarskapandet utvecklas. För att detta ska vara möjligt måste ledare i skolan dock förändra sättet att 

se på ungdomar och elever och lära sig att värdesätta deras åsikter. Arbetet med projekt är ett möjligt steg 

bort från tanken om utbildning för demokrati och ett steg mot utbildning genom demokrati. 

 

Utbildning genom demokrati 

 

I dagens skola är det svårt att frångå att det finns mål för undervisningen och kunskapskrav som eleverna 

måste uppnå. Arendt skulle kalla mycket av skolans arbete för tillverkning och produktion. Om man vänder 

blicken från målet och istället tittar mot medlet, kan man enligt Arendt istället utbilda genom handling, det 

vill säga utbildning genom demokrati. I utbildning för demokrati är målet att skapa demokratiska 

medborgare. I utbildning genom demokrati är delaktighet sättet man arbetar på och utan att sätta demokrati 

och medborgarskap som mål, är det detta som uppnås.  Som vi kan se i avsnittet ovan handlar mycket av 

skolans medborgarskapsfostran idag om utbildning för demokrati. Det finns naturligtvis undantag där man 

i skolor arbetar aktivt med elevers delaktighet. I dokumentstudien kan man se ett sådant exempel från en 

skola som låter elever vara med i anställningen av ny personal. I ett sådant arbete ser man på eleveran som 

kompetenta och de får vara delaktiga och lär sig därigenom att vara medborgare. Med den information vi 

har om detta arbete är det dock svårt att veta om man har haft ett mål med att låta eleverna var med i 

rekryteringe utöver just deras delatagande. Eftersom vi inte vet vad målet har varit går det inte heller att 

avgöra om det handlar om utbildning för eller genom demokrati, vi vet inte om det finns en instrumentell 

tanke med arbetet eller inte, men exemplet kan ändå visa på att tillåts eleverna vara delaktiga, tillåts de handla 

och skapa en början, är de kompetenta att göra det.   

Enligt Arendt är handlandet en början och i resultatet från intervjuerna kan man se hur viktigt det är att 

denna början på något vis tillhör ungdomarna. I projekt C där ungdomarna på helt frivillig basis är på mötet 

varje vecka, och dessutom på sin fritid, för att driva sin förening, visar det på vilken kraft det är att projektet 

tillhör dem. Det är deras början. När man arbetar för utbildning genom demokrati är medborgarskap inte 

något som skapas utan något som finns i gemenskapen. Att man börjar något tillsammans med andra är ett 

krav enligt Arendt för att det ska vara ett handlande och inte tillverkning. Att tillsammans med andra arbeta 

mot ett gemensamt mål tyder både projekt B och C på är en viktig drivkraft. Även i dokumentstudien pekar 

resultaten på hur viktigt det är med att arbetet är en kollektiv process. Medborgarakapet kan inte finnas utan 

andra människor eftersom det många gånger handlar om att kommunicera och att arbeta tillsammans mot 

en förändring. Arendt menar att det endast är i pluraliteten som vi kan handla och det är endast tillsammans 

med andra som vi kan vara oss själva. Där Kant menar att individen får ett värde i det offentliga genom att 

bli klok och en god medborgare menar Arendt att det är i pluraliteten som man kan se sitt eget värde. I 

dokumentstudien visar resultaten att när man i elev- och klassråd å ena sidan säger att arbetet i rådet är 

viktigt men å andra sidan inte ta elevernas åsikter på allvar, visar man eleverna att deras inflytande inte har 

ett värde. Att arbeta i projekt som i projekt C där ungdomarna får handla och ha en början får de även ett 

värde i gemenskapen. Det blir en plats där de kan hitta sitt eget värde istället för att de blir tilldelade detta 

värde av någon annan.  
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Att få möjligheten att handla och att få göra en början innebär även att man ser eleven som subjekt istället 

för ett objekt. Hur viktigt det är att eleverna blir sedda som just subjekt och inte som objekt visar 

dokumentsstudiens resultat text på. Det framgår här att det är först när individen ses som ett subjekt som 

hon kan känna engagemang. Att ses som ett subjekt kan ske genom att man tillåts handla, att skapa början 

tillsammans med andra i en gemenskap. Återigen styrks detta av både projekt B och C där eleverna ses som 

kompetenta till att forma sin omgivning. Att som dokumentstudien tar upp, att till exempel tillåta eleverna 

sitta med vid anställningen av nya lärare innebär att skolledningen ser eleverna som kompetenta och som 

subjekt. De tillåts ta ansvar för sina egna liv och detta innebär att de inte bara tränas till att bli goda 

medborgare i framtiden utan även att de tillåts vara medborgare idag.  

I projekt C talar en av informanterna om att i skolan känner de det som att de inte är behövda, vilket de 

uttrycker att de är på fritidsgården. Detta att vara behövd visar tydligt på skillnaderna mellan de två teorierna 

och synen på det mänskliga subjektet. I en skola där man arbetar med utbildning för demokrati blir eleven 

ett objekt som ska erhålla kunskap. Hon behövs inte i verksamheten mer än som mottagare av kunskap eller 

som initiativtagare för sin egen utveckling. Utifrån Arendts perspektiv och utbildning genom demokrati måste 

eleven ses som ett subjekt för att hon ska kunna handla och eftersom eleven, tillsammans med andra, är 

inledningen för denna början så kan inte verksamheten finnas utan eleven och hon är därmed behövd. 

Något som Arent lägger stort fokus på i sin teori är hur handlande aldrig kan ske isolerat från andra 

människor. Det kan endast ske i en pluralitet. Att medborgarskapet sker i gemenskapen innebär också att 

individen inte längre är ensamt ansvarig för sitt medborgarskap. Handlandet får till följd att eleverna får ta 

plats, göra sin röst hörd och genom att vara sig själva, istället för att försöka bli något som samhället vill att 

de ska bli. Detta är något som behöver uppmärksammas i skolan i diskussionen om medborgarakapsfostran, 

anser jag, och ett arbete med utbildning genom demokrati har möjligheten att utveckla medborgarskapet för 

eleven inte endast för framtiden utan även för nutiden.  

 

DISKUSSION  
 

I detta avsnitt kommer medborgarskap att diskuteras utifrån tre perspektiv som alla utgår från var sin fråga. 

Varför ska vi ha medborgarskap? Hur ska vi skapa medborgarskap och för vem ska medborgarskapet finnas? 

Därefter dras en slutsats om uppsatsens resultat. Innan vi kommer till slutsatsen inleds dock diskussionen 

med medborgarskap; varför? 

 

Medborgarskap; varför? 

  

Den svenska skolan ska arbete med demokrati och inflytande. (Skolverket, 2011a) Regeringens 

ungdomspolitiska mål säger även de att ungdomar ska ha reellt inflytande. Bakgrunden till denna strategi är 

att man har sett att det finns ett minskat intresse för politik hos ungdomar. Det finns alltså en oro för att 

man i framtiden inte ska kunna hitta personer som är intresserade av att driva politiska frågor på lokal och 

nationell nivå. (Regeringen, 2009) Detta är ett politiskt svar på varför medborgarskap ska vara en del av den 

svenska skolan. Eleverna ska lära sig att fungera i ett samhälle utanför skolan när de bli vuxna och på så sätt 

säkra demokratins fortlevnad. Eleverna ska lära sig bli väl fungerande medborgare för framtiden. Det finns 

dock även en önskan om att göra ungdomar mer aktiva som medborgare även i nutid. I den Europeiska 

unionen vill man inkorporera ungdomar i strukturer runt beslutfattande, men man pratar även här om att 

ungdomarna först måste utbildas i medborgarskap (Helve, 2001), precis som i den svenska och den engelska 

skolan.  
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Anledningen till varför man gör något är viktigt för motivationen och motivationen i sin tur är viktig för 

delaktigheten. Ovan ser man vad ett vuxet svar på varför elever ska vara delaktiga i skolan. Vilken roll spelar 

då ungdomarnas varför? Gör eleven något för att någon annan har sagt åt att hen göra det, som i projekt A, 

eller gör eleven något för att denne själv har valt det och för att det ger hen något som person, som i projekt 

C? Resultaten tyder på att detta varför, är en viktig del av delaktigheten.  

Ett sätt att förstå dessa skillnader mellan de undersökta projekten och vilken viktig roll detta varför har, är 

genom att använda sig av perspektiven top-down och bottom-up. I ungdomsstyrelsens Metodbok! (Sverige 

ungdomsråd, 2013), som handlar om politiskt inflytande för ungdomar, används dessa två begrepp för att 

beskriva var initiativet för inflytande och delaktighet kommer ifrån och hur det kan påverka 

medborgarskapet. Ett top-down perspektiv innebär att initiativet kommer uppifrån, från vuxna med makt, 

medan ett bottom-up perspektiv innebär att initiativet kommer underifrån, från ungdomar som vill göra en 

förändring.  

Ett top-down perspektiv innebär alltså att initiativet för inflytande och delaktighet för ungdomar kommer 

uppifrån. Många gånger handlar det om att politiker, på lokal eller nationell nivå, beslutar att ungdomar 

behöver få mer inflytande eller bli mer delaktiga. Detta gäller projekt A utifrån att det större projektet, som 

elevernas projekt var en del av, var ett politiskt beslut. Det var även vuxna som beslutade att man ville 

engagera eleverna för att få ett ungdomsperspektiv på framtiden. Problemet med ett top-down styrt arbete 

är att risken är stor att eleverna och ungdomarna inte känner något för frågan och de inte är i personligen 

engagerade att göra något. Brumark visar på hur viktigt det är att eleverna är engagerade i frågan för att de 

ska vilja ta en aktiv roll i arbetet och för att de ska kunna bli delaktiga. Finns det inget engagemang i 

ämnet/arbetet/frågan/diskussionen innebär det också att delaktigheten uteblir. Hur viktigt det är med 

engagemang syns även i Inordnande eller utvidgandes definition av delaktighet som ”(…) en individs frivilliga 

och aktiva bidrag till en kollektiv process som han eller hon upplever som angelägen och meningsfull för 

sig själv och andra.” (KEKS, 2010, s.10).  

Något som har framgått i undersökning är hur viktigt det är att resultaten av arbetet tas på allvar, det visar 

både projekt A och B. I projekt B uttrycker eleverna hur viktig det är för dem att deras förslag får en varaktig 

effekt för att arbetet ska kännas värdefullt. I projekt A uttrycker man att bristen av resultat i arbetet har gjort 

projektet mindre intressesant. Vad eleverna här säger styrks av dokumentstudien när Brumark skriver  ”(…) 

att eleverna förväntas lägga stort allvar på att driva möte, som de vuxna på olika sätt signalerar att de är ’på 

låtsats’.” (Brumark, 2010, s. 86) Utifrån detta drar jag två slutsatser. Den första är att anledningen att elev- 

och klassråden inte blir engagerande är för att de resultat som eleverna kommer fram till i sitt arbete inte tas 

på allvar, och den andra är att denna frånvaro av verkliga effekter på elevernas vardag gör att det inte heller 

skapas något engagemang. Här ser man att synen på eleven leder till en dålig cirkel som fråntar elevernas 

deras medborgarskap mer än vad det skapar. Vi som vuxna kan inte förvänta oss delaktighet och 

engagemang om vi inte tar eleverna och ungdomarnas engagemang på allvar. Vi kan inte kräva det 

engagemang och medborgarskap utan att lyssna på vad dessa medborgare har att säga. 

I top-down processer välkomnas ungdomarnas åsikter men endast till en visa grad. I Bynners (2001) 

undersökning om ungdomars engagemang i lokalsamhällets, så fanns det inga bevis på att dessa åsikter ledde 

till några varande åtaganden från vuxna eller att deras engagemang skulle bli permanent. De vuxna såg inte 

möjligheten till deltagande som ett steg mot empowerment utan istället som ett tillfälle för ungdomar att 

lära sig och utvecklas i sin kompetens om lokalsamhället (Bynner, 2001). Detta tolkar jag som att vuxna ofta 

är intresserade av ungdomars inflytande men eftersom eleverna inte ses som rationella subjekt så tas deras 

åsikter inte heller på allvar. Det finns i detta top-down perspektiv en instrumentalistisk tanke om att öka 

ungdomarna kompetens. Även Weller (2007) menar i sin studie att ungdomarnas uppfattning av att de med 

makt inte skulle lyssna på dem gjorde att det inte tyckte att det var intressant att delta. (Weller, 2007) Detta 

exempel tyder på att inte bara det verkliga mottagandet utan även det förväntande mottagandet påverkar 
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delaktigheten Detta resultat visar även dokumentstudien på när Brumark påpekar hur eleverna å ena sidan 

för höra att elev- och klassråd är det forum där de ska få sina röster hörda men å andra sidan inte får dessa 

åsikter tagna på allvar.  

Ett top-down projekt behöver dock inte alltid vara mindre bra än ett bottom-up arbete. I projekt B inleddes 

arbetet, precis som i projekt A, på initiativ från en vuxen. Skillnaden mellan de två projekten A och B är att 

syftet med projektet B har varit att göra elevernas förslag till verklighet i elevernas vardag. Eleverna får här 

vara delaktiga i hela processen och de tillåts både delaktighet och har inflytande. I projekt A däremot har 

resultaten inte haft någon direkt påverkan för elevernas vardag och de har inte heller fått vara med i hela 

processen utan fokus har legat på produktion.   

Ett bottom-up perspektiv innebär att det är ungdomar och elever som har tagit initiativet till något. Vuxna 

blir mottagare istället för beställare. Ungdomarna får själva bestämma vilken verksamhet de vill driva och 

på vilket sätt, för att de ska känna ägandeskap och engagemang. (Sverige ungdomsråd, 2013) I denna 

undersökning är projekt C ett exempel på ett bottom-up projekt. Ungdomsgården bestämmer inte vad 

föreningen ska göra utan är istället mottagare av vad gruppen arbetar med. Processen, från början till slut, 

ligger i ungdomarna händer. I intervjun uttrycker de att de känner sig engagerade och att det är de som 

bestämmer, att de är behövda. Ett bottom-up perspektiv har många likheter med Arendts teorier eftersom 

det här är ungdomarnas början. Det är deras projekt och deras initiativ. Redan i projektets linda finns det 

ett engagemang och en motivation hos eleverna och ungdomarna som gör att de väljer att vara delaktiga 

och driva projektet.  

Även om det är ett bottom-up projekt måste dock eleverna och ungdomarna många gånger anpassa sig till 

en process som dikteras av vuxna; i alla fall om de vill göra sina röster hörda i en politisk arena. “…typically 

the adult generation’s approach to young people´s empowerment comes across as a means to ensuring that 

they exercise it in (adult) society´s way.” (Bynner, 2001, s. 50) Det Bynner här påpekar är hur viktigt det är 

att ungdomar agerar inom ramen för vad som anses vara acceptabelt i en vuxenvärld. Det finns en 

uppfattning om att det endast är när och om ungdomar kan passa in i en vuxen värld som de kommer att 

ha något som är värt att säga och som kan tas på allvar. ”In other words, their inclusion is conditional on 

their assuming ‘adult’ modes of behaving and communicating.” (Weller, 2007, s. 30) Detta innebär att även 

om vuxna och politiker många gånger vill att elever och ungdomar ska ha reellt inflytande kräver man av 

dem att de ska fungera inom vissa satta ramar. De måste ha en viss kompetens för att kunna utöva sitt 

medborgarskap. Detta kan kopplas vidare till synen på det mänskliga subjektet och tas upp vidare under 

rubriken medborgarskap; för vem?. 

 

Medborgarskap; hur? 

 

I definitionen av medborgarskap som tas upp i avsnittet begreppsdefinition pekar man på kopplingen mellan 

individen och medborgarskapet. I en allt mer liberalistiskt samhälle läggs fokusen för medborgarskapet på 

individen och på dennes känsla för ansvar. En tanke som enligt mig Kants skulle hålla med om. Detta ansvar 

är en del av utvecklingen i förståelsen av begreppet medborgarskap från något som innebar individens 

rättigheter i relationen till staten till att även inbegripa skyldigheter. Ett aktivt medborgarskap handlar 

därmed om att individen tar ansvar för att praktisera sitt medborgarskap ur ett självintresse. Det finns dock 

en risk med att se medborgarskap som ett individuellt projekt eftersom delaktighet i grunden är en kollektiv 

process (Biesta & Lawy, 2006; Faulks, 2000). Detta uppmärksammas även i denna undersöknings definition 

av delaktighet som ett bidrag i en kollektiv process (KEKS, 2010). Hur har man då arbetat i de olika 

projektet, och vad spelar detta ”hur” för roll i processen medborgarskap?  
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Hur man ska bli en medborgare och hur medborgarskap ska läras är en fråga som har visat sig vara intressant 

för många forskare. Inte minst i England är detta en viktig fråga eftersom man där har inför 

medborgarskapsundervisning som ett eget ämne i skolorna. Hur medborgarskap ska skapas frågar man sig 

även i Sverige och här ses medborgarskapet som en del av samhällsundervisningen och som en del av det 

demokratiska arbetet i skolan. I läroplanen från 2011 står det att: 

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. 

Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i 

samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att delta i planering och 

utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna 

utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar. (Skolverket, 2011a, s. 8) 

Enligt läroplanen ska demokratiarbetet inte endast handla om en formell demokratifostran i form av till 

exempel elevråd. Eleverna ska även i undervisningen tränas i att utöva inflytande och ta ansvar så att de är 

förberedda för att aktivt delta i samhällslivet (Brumark, 2010). De grundläggande demokratiska 

värderingarna handlar blanda om tolerans, respekt för olikheter, jämställdhet och undervisning i politik och 

samhällsfrågor. (Skolverket 2011b) Dessa värderingar ska utveckla elevernas medborgarkompetenser.  

Ett sätt att arbeta med medborgarskap i skolan är genom elev-och klassråd och det är om en sorts formell 

värdegrundspedagogik. (Skolverket, 2011b). Tholander delar in den demokratiska undervisningen i två 

kategorier. En formell kategori där eleverna får möjlighet att ta egna beslut och yttra åsikter i till exempel 

elev- och klassråd. Den andra kategorin handlar om ett informellt lärande där demokratiundervisnigen sker 

genom att arbeta på demokratiska sätt (Tohlander, 2007; Sheerens, 2011). I den första kategorin arbetar men 

med inflytande. Eleverna har en möjlighet att vara med och bestämma. Detta är dock inte tillräckligt för att 

man ska kunna tala om delaktighet och inte heller om ett aktivt medborgarskap. De två kategorierna formell 

och informell demokratiundervisning skulle även kunna tolkas utifrån de två teoretikerna Kant och Arendt. 

Ett formellt lärande skulle där kunna ses som att handla om produktion; om att elever ska lära sig de 

demokratiska arbetssätten. Det informella lärandet i sin tur skulle kunna tolkas utifrån Arendt och utbildning 

genom demokrati där det är genom att använda sig av demokratiska arbetsmetoder som man lär sig 

medborgarskap. Detta resonemang faller dock med att det fortfarande, i båda exemplen handlar om en 

produktion och om en instrumentalistisk uppfattning. Utifrån Arendt politiska perspektiv skulle det 

fortfarande handla om tillverkning och inte handlande. Anledning till varför jag tar upp detta är för att det 

är lätt att se det som att bara för att man använder sig av demokratiska arbetssätt handlar det om utbildning 

genom demokrati. Målet enligt Arendt får inte vara medborgarskap utan det enda mål som ska finnar är att 

tillåta eleverna att handla och att få skapa egna början.  

Även resultaten i dokumentstudien utifrån Brumark (2010) visar på att denna formella 

värdegrundspedagogik har brister. Det formella arbetet med demokrati lägger stor vikt vid individuellt vilja, 

kompetens och förmågor. Skolans utbildning för demokrati handlar i grunden om produktion och fostran 

och om att elever i framtiden ska kunna bli medborgare. Detta medborgarskapande ger dock inte eleverna 

någon möjlighet att uttrycka sina åsikter på ett sådant sätt att det skapar någon meningsfull förändring i 

deras liv. (Weller, 2007) Det resultaten utifrån intervjuerna med eleverna och ungdomarna och framförallt 

dokumentstudien visar är att denna produktion, och synen på eleverna som objekt istället för subjekt, inte 

skapar delaktighet och inte heller medborgarskap. För som Biesta och Lawy (2006) skriver; att så länge som 

medborgarskap ses som en produkt placerar det ungdomar i den problematiska situationen av att ännu inte 

vara medborgare.  

När man talar om demokratiutbildning i skolan, vare sig om man då menar formell eller informellt lärande, 

handlar det om att eleverna ska få en möjlighet att påverka skolan. Som rapporten Inordnande eller utvidgande 

(KEKS, 2010) tar upp har det varit svårt att få demokratiprojekt på gårdarna att fungera eftersom de har 
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fokuserat på inflytande över fritidsgården som institution och dess förvaltning, genom till exempel gårdsråd. 

Delaktigheten har då blivit en plikt som ungdomarna ska fostra in i och är inte något som lockar. ”Inflytande 

utan delaktighet är, speciellt när man arbetar med ungdomar, dömt att misslyckas.” (KEKS, 2010, s. 9). 

Detta visar på att man i skolan behöver lyfta sina blickar och titta ut bortom skolans fyra väggar och 

involvera samhället utanför. För inflytande är inte detsamma som delaktighet och inflytande ensamt är inte 

medborgarskapande.  

Det finns andra sätt att arbeta med medborgarskap än genom elev-och klassråd och undervisning. Ett sådant 

sätt är bland annat projekt. Som resultaten antyder är det dock viktigt hur dessa projekt är uppbyggda för 

att de ska skapa delaktighet för att det ska bli ett forum där man kan uppleva medborgarskap. Projekt C 

visar att målet med arbetet inte behöver vara demokrati eller delaktighet för att det ska vara något man lär 

sig, precis om Arendt påpekar. Utan att reflektera över det arbetar ungdomarna i projekt C utifrån 

demokratiska mötesformer. Att få bli hörd och att faktiskt känna sig behövd i organisationen är något som 

ungdomarna i projekt C anser vara viktigt för dem. Detta till skillnad från skolan där de känner att de inte 

behövs. En viktig aspekt av arbetet i projekt C har även, enligt ungdomarna, varit att arbetet utförs 

tillsammans med de andra i gruppen. Biesta och Lawy (2006) styrker detta när de säger att ungdomar lär sig 

minst lika mycket om demokrati och medborgarskap i deras deltagande i verksamheter utanför skolan som 

de gör i skolan. Detta stämmer även in i Arendts politiska perspektiv på det mänskliga subjektet. Även om 

skolan har väl utvecklade demokratiska forum där eleverna kan påverka sin skolgång, så är detta bara en 

liten del av var eleverna hämtar sina kunskaper från. Biesta och Lawy (2006) menar även att det första 

problemet med tanken om medborgarskapsutbildning är att den riktar sig till individen, och antagandet att 

eleven som individ saknar den rätta kunskapen och de rätta värderingarna för att kunna vara den sortrens 

medborgare som de borde vara. Detta individualiserar problemet med ungdomars medborgarskap vilket 

leder till att ungdomar blir skyldiga till sina egna sociala brister. Det andra problemet menar de är att när 

medborgarskap ses som ett resultat fokuserar man på hur man bäst skapar medborgarskap istället för frågan 

om vad ett bra medborgarskap är eller skulle kunna vara (Biesta & Lawy, 2006). Enligt Biesta och Lawy 

(2006) måste vi skifta fokus från hur och istället titta på vad ett medborgarskap för elever och ungdomar 

skulle kunna innebära för dem idag. Det finns även ett syfte med att i demokratifostran och arbetet med 

medborgarskap öppna upp dörrarna till skolan och låta eleverna arbeta med världen utanför. Elevernas liv 

handlar inte endast om skola och det är inte endast i undervisning som man kan lära sig om sina ämnen. 

Demokratifostran enligt Lundegård och Wickman (2011) är när eleverna ges möjligheter att delta i 

utvecklingen av vad de anser är ett bra liv i en hållbar framtid. 

 

Medborgarskap; för vem? 

 

I rubriken ställs frågan för vem är skolan utformad, för vem har vi utbildningen? Svaret kan verka självklart. 

Naturligtvis är det för eleverna. Men är det verkligen så enkelt? När det gäller processen av att skapa 

medborgarskap och delaktigt och ett demokratiskt klimat i skolan är frågan av största vikt. Som tidigare 

delar har påpekat får tanken om hur medborgarskap ska läras en stor påverkan på vilket slags medborgarskap 

eleverna får. Frågan ’för vem?’ öppnar upp för frågan om medborgarskapet ska finnas för eleverna eller för 

samhället?   

Politik kan ses som något mer än bara partitillhörighet och val, det kan även ses som ett medlemskap i 

samhällen och grupper och de processer och praktiker genom vilka vi samarbetar med andra medlemmar i 

dessa samhällen och grupper för att bestämma vilket sorts samhälle och värld vi vill leva i. Denna process 

är grundad i utveckling och börjar långt tidigare än det att vi fyller 18 och får rösta. (Flanagan 2) Detta 

innebär att trots att ungdomar och elever som är under 18 inte får rösta, och alltså inte ses som politiska 

medborgare, (Weller, 2007) är de ändå medborgare i samhället och har en rätt att påverka sina liv. Weller 
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skriver: ”Children and young teenagers are, therefore, constructed out of society and denied personhood.” 

(Weller, 2007, s. 32) Att vuxna skulle måste bevisa sin kompetens för att få utöva sina medborgerliga 

rättigheter som till exempel rösta, skulle för många vara otänkbart. Kompetents är en fråga om perspektiv 

och i många frågor som rör ungdomar kan ungdomarna själva ses som mer kompetenta än vuxna. (Weller, 

2007) Kompetens utifrån detta perspektiv handlar inte om att ha en viss mängd kunskap utan att om att jag 

som subjekt har precis den kompetens som behövs för att ha åsikter och för att avgöra vad jag tycker är 

engagerande. När vi ser på ungdomar som ännu ej färdiga ser vi inte att ungdomar redan deltar i det sociala 

livet; att de redan existerar i ett vidare social, ekonomisk, kulturell och politisk värld och att det inte är 

isolerade från den processen. Medborgarskap handlar om mycket mer än att erhålla en viss mängd kunskaper 

och värderingar. Det är en process som kräver delaktighet och delaktighet i sig själv är en lärande process 

eftersom delaktighet endast kan existera i en gemenskap (Biesta & Lawy, 2006). Precis som Arendt menar 

Biesta och Lawy att det är i delaktighet som vi blir medborgare och att denna delaktighet endast kan finnas 

i en pluralitet. 

I projekten som har undersökts i denna studie visar resultaten från projekt C att ser man på eleverna och 

ungdomarna som kompetenta varelser kan de uppnå mer än vad man skulle kunna tro. Ungdomar är smarta 

analytiker av deras omgivning och kreativa skapare av idéer. Tyvärr är makthavarna tveksamma till att öppna 

upp deras top-down och expertbaserade styrning för till exempel ungdomar (Horelli, 2001).   

 

Sammanfattning 

 

För att kunna förstå hur elever och ungdomarnas medborgarskap formas och i förlängningen vad de har 

för roll i samhället, har jag i denna undersökning utfört gruppintervjuer med elever involverade i tre olika 

projekt men även en dokumentstudie. Undersökningen har vidare utgått från två teorier om det mänskliga 

subjektet och vad skillnaderna är mellan utbildning för demokrati och utbildning genom demokrati. I 

förståelsen av medborgarskap finns det inbyggda begrepp som delaktighet, inflytande och demokrati vilka 

alla påverkar hur medborgarskapet ser ut och om det till exempel är ett aktivt medborgarskap eller inte.  

I de fyra intervjuerna kan det identifieras en rad aspekter som påverkar hur delaktigheten fungerar. En sådan 

aspekt är var kommer engagemanget och idén för projektet ifrån? I både projekt A och B kommer initiativet 

från en vuxen på skolan. I projekt C har ungdomarna inte kommit på idén för projektet själva men de har 

frivilligt valt att engagera sig i något som de tyckte verkade intressant. I detta, inledningen av projektet, är 

det även intresset att identifiera för vem görs projektet? I projekt B och C finns det tydliga tecken på att 

projekten är till för eleverna och ungdomarna. I projekt A är min tolkning att projektet är till för det större 

arbetet i kommunen och alltså inte något som påverkar elevernas vardag.  

Viktigt för delaktigheten är även att eleverna känner engagemang för projektet. I projekt A har eleverna haft 

svårigheten att greppa vad projektet har handlat om och varför de gör vissa saker, vilket har lett till att 

eleverna även har svårt att skapa mening och engagemang. De delmoment där eleverna känner att de har 

fått vara med och bestämma, det vill säga i arbetet med glassen och filmerna, har de även känt att arbetet 

varit roligt och engagerande. I projekt B beskriver eleverna arbetet som arbetsamt men att resultaten gör 

arbetet värdefullt. Denna möjlighet till förändring skapar mening i projektet. I projekt C är det möjligheten 

att göra nya erfarenheter och att kunna skapa något för andra tillsammans med andra som har gjort att 

ungdomarna är engagerade. Innehållet är väldigt viktigt för om informanterna känner sig delaktiga.  

Att vara delaktig innebär även en att få vara med och bestämma. I projekt A uppfattade man det som att de 

inte fick vara med och bestämma så mycket medan man i projekt B ansåg sig ha fått bestämma ganska 

mycket, och i projekt C får man bestämma allt, dock efter att man har lyssnat på vad ledaren kommer med 
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för råd. Hur mycket informanterna har fått vara med och bestämma kan kopplas till resultat, vilket i sin tur 

kan kopplat till vad ungdomarna tycker om projektet. I projekt A har man inte fått ta del av de resultat som 

eleverna arbetade fram. Glassen gjordes men verkade inte leda till något mer och filmerna som skulle 

presenteras för allmänheten blev aldrig det. I projekt B tycker informanterna att de ser resultat trots att deras 

arbete ännu inte är färdigt. Det är dessa resultat som enligt eleverna gör arbetet värdefullt. I projekt C ser 

ungdomarna direkta resultat i de aktiviteter som de håller i. Det är också dessa aktiviteter som är en del i 

varför de tycker att arbetet med projektet är så roligt. För dem är även möjligheten att jobba tillsammans 

och att känna sig behövd något som gör arbete motiverande. 

 

I dokumentstudien av de fyra texterna visar det sig att för att det ska finnas ett aktivt medborgarskap måste 

det även finnas aktiva medborgare, det vill säga individer som agerar ut sitt medborgarskap. Att skapa dessa 

medborgare som tar ansvar för sitt eget medborgarskap är en av skolans uppgifter. Skolan ska skapa 

individer som är rationella och som har den kompetens som grävs för att kunna göra vad som är bra för 

samhället. Ett sätt som skolan lär ut denna medborgarkapskomptens är genom formell demokratifostran i 

form av elev- och klassråd. Dokumentstudien visar dock på hur detta arbete har inbyggda motsägelser. Det 

är från politiskt håll viktigt att eleverna får en möjlighet att träna sina demokratiska kunskaper i ett forum 

som skolan men det är i slutändan på individen som ansvaret ligger för att uttrycka sina åsikter och att nyttja 

sin lagliga rätt till inflytande. För att eleverna ska göra detta krävs det dock att de är motiverade. För att 

denna motivation ska infinna sig är det av yttersta vikt att det som elev- och klassrådet arbetar med är viktigt 

och angeläget för elevernas vardagsliv inte bara i skolan utan även utanför. När man i skolan ser på elever 

som icke kompetenta ser ger man dem inte heller möjlighet att bli ett agerande subjekt. Ser man på eleverna 

som kompetenta tar man deras åsikter på allvar och man ger dem en möjlighet att påverka, att vara delaktiga. 

Sättet man idag ser på elever i skolan är kopplat till upplysningstankarna om den rationella individen, som i 

denna uppsats har exemplifierats av Kant. Medborgarskapet kan dock inte ses som något som kan skapas 

hos individen utan måste istället ses som en kollektiv process. Arendt påpekar detta i sin teori när hon säger 

att handlande endast kan ske i en pluralitet och därmed kan delaktighet endast skapas i en gemenskap.  

 

Varför man gör något, hur och för vem man gör det är aspekter av delaktighet och medborgarskap som är 

centrala för förståelsen av processen för hur medborgarskap skapas. I diskussionen tas dessa aspekter upp 

och relateras till perspektiv som top-down och bottom-up som ett sätt att förstå hur skillnader i varför 

eleverna gör något kan påverka deras engagemang och delaktighet. Vidare diskuteras hur medborgarskap 

ska läras ut och vilken skillnad synen på eleverna som mänskliga subjekt kan göra för deras medborgarskap. 

Slutligen diskuteras för vem merborgarskapsfostran finns till för; är det för eleven eller för samhället och 

om det är för ett aktivt medborskap idag eller för framtiden.  

 

SLUTSATS 
 

Denna undersökning har haft till syfte att undersöka processen över hur medborgarskap skapas och vilken 

roll delaktighet har i detta. Det som har framkommit är att processen medborgarskap är fylld av 

snubbeltrådar och missuppfattningar. Det är lätt att säga som politiker och beslutsfattare att medborgarskap 

är något som vi vill ha. Vi vill att de som bor i detta land, i detta område, ska vara engagerade och att de ska 

vilja forma sitt samhälle. Det ska vi uppnå genom att berätta för dem hur man gör när man är medborgare 

och hur man gör det på ett demokratiskt sätt. Detta är inte ett felaktigt antagande men det är inte tillräckligt 

för att ett formellt medborgarskap ska bli till ett substantiellt och aktivt medborgarskap. Det är inte 

tillräckligt för att göra medlemskap till något mer än en status med rättigheter. Att tänka sig att skolan endast 

kan fokusera på utbildning för demokrati innebär, som resultaten i undersökningen visar på, att ett aktivt 

medborgarskap blir avhängande på individens personliga egenskaper. Om vi istället även tänker oss att ett 
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aktivt medborgarskap kan uppnås i utbildning genom demokrati har vi helt andra förutsättningar för att 

skapa ett aktivt medborgarskap. Jag säger här skapa, i brist på bättre ord. För följer man tanken om 

utbildning genom demokrati är demokrati och medborgarskap inte ett mål utan istället ett medel. Att se 

demokrati som ett mål skulle återigen innebära, enligt Arndt, att handlandet blir till en produktion och 

återgår till att vara instrumentalistisk. Delaktighet ligger i processen och inte i målet. Det räcker inte att man, 

som i projekt A har haft till mål att låta eleverna få vara med och bestämma och att ge dem inflytande. 

Inflytande skapar inte delaktighet och är därmed inte heller allt som behövs för ett aktivt medborgarskap. 

Den första frågan som besvaras är på vilket sätt eleverna har varit delaktiga i sina projekt och hur har 

denna delaktighet fungerat? Har de varit delaktiga eller har de endast haft inflytande? Svaret på denna 

fråga kan kopplas till aspekter av vem har tagit initiativet, finns det engagemang hos ungdomarna, vad blev 

resultaten av projektet och vad får individen och gruppen ut av arbetet? Projekt A har inneburit inflytande 

för eleverna medan projekt B har arbetat med både inflytande och delaktighet inom skolans ramar. I 

projekt C har man haft inflytande och delaktighet denna gång utanför skolans ramar. Att både projekt B 

och projekt C har potentialen och på många sätt påverkar elevernas och ungdomarna vardag är viktiga 

aspekter för deras engagemang.  

Den andra frågan som denna underökning har försökt svara på är vilken roll eleven som individ har för 

skapandet av medborgarskap. Svaret hänger samman med att det traditionella och formella 

demokratiarbetet i skolan idag ofta är placerad i elev- och klassråd. Denna formella demokratiundervisning 

lägger ansvaret för medborgarskapandet på individen. Arbete med projekt som riktar sig till samhället i 

stort och som ger eleverna en chans att påverka sina liv är något som skapar engagemang, som i sin tur 

bidrar till delaktighet som är en del av medborgarskapet. Utbildning genom demokrati gör att 

medborgarskapet går från att vara en individuell angelägenhet till att bli en kollektiv process. Ett aktivt 

medborgarskap gynnas av att arbeta med utbildning genom demokrati istället för utbildning för demokrati.  

 

Den tredje frågan som svaras på är hur synen på med mänskliga subjektet påverkar förståelsen av det 

aktiva medborgarskapet? Här visar undersökningen att synen på eleven som subjekt eller objekt, 

kompetenta eller icke-kompetenta påverkar medborgarskapet genom att göra det antingen till något som 

ungdomarna har rätt till idag eller till något som de har möjlighet till imorgon. Ser man eleverna och 

ungdomarna som kompetenta varelser ger man dem makt att påverka sitt liv i nutid och inte endast för en 

framtid.  

 

 

Metoddiskussion 

 

Det har i arbetet med denna undersökning uppstått en rad problem som alla har påverkat undersökningens 

utgång. Utifrån syftet har jag varit beroende av det har funnits skolor som har arbetat med projekt där elever 

har varit initiativtagare eller varit delaktiga. I kontakt med skolorna har det varit svårt att hitta några sådana 

projekt. I flera skolor där man har haft projekt har man inte tillåtit studenter att komma och besöka eleverna 

eftersom man inte vill att de ska störas i sina studier. Detta ledde tillslut till att intervjuer även fick lov att 

göras på en fritidsgård. En förhoppning i början av studien var att hitta ett projekt som på något vis var 

kopplat till samhällsfrågor utanför skolan för att kunna visa på hur en koppling mellan institutionen skola 

och samhället utanför kan påverka medborgarskapet och elevernas delaktighet. Detta visade sig ganska snart 

inte vara möjligt på grund av ovan anvisade anledningar.  

Det många metodböcker säger är att rollen som moderator är svår och att det kräver både träning och 

finkänslighet. Detta visade sig vara inget annat än sanningen. Trots att jag har stor vana av att prata med 

ungdomar och ställa frågor är det svårt att inte leda ett samtal. Gruppintervjuernas natur gör även att ett 
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samtal med en grupp kan bli totalt annorlunda mot för samtalet med en annan grupp, detta trots 

intervjuguide och att grupperna har arbetat med samma projekt. Detta är naturligtvis starkt beroende av 

individerna som utgör gruppen och deras relation till varandra och uppfattning av moderator. 

Metodlitteratur som tar upp fokusgrupper tar alla upp rekommendationen att informanterna inte bör känna 

varandra sedan tidigare. Utifrån undersökningens syfte har detta inte varit möjligt och alla gruppintervjuerna 

har varit i redan etablerade grupper där informanterna känner varandra mer eller mindre. Risken med detta 

är att informanter inte vågar säga emot varandra eller att det en säger blir allas svar. I vilken grad detta har 

skett är omöjligt att säga men det har funnits tillfälle när informanter inte har hållit med varandra eller haft 

olika åsikter. Graden av gruppkohesion påverkar dock starkt samtalsklimat utifrån vilket sätt en grupp av 

vänner har för vana att tala med varandra och detta färgar starkt intervjuerna. Framförallt i intervju 1 och 4, 

där jag uppfattat gruppkohesionen som starkast, det vill säga där eleverna har haft som starkast band mellan 

varandra, har man kunna uppfatta hur redan existerande roller i gruppen har påverkat samtalet. Ett exempel 

är en informant ofta verkar vara sarkastisk och dra skämt för att vara rolig och det blir då svårt att avgöra 

hur seriösa svaren är. Ett annat exempel är när övriga i gruppen skrattar åt ett svar som en informant ger, 

något som jag uppfattar inte skulle ha skett om de inte kände varandra sedan tidigare. Denna starka 

gruppkohesion har dock fördelar i den mening att som i exemplet ovan så kan informanten fråga de övriga 

vad det är som gör att de skrattar och att de känner sig mer bekväma och trygga med varandra.  

Det hade varit intressant att vinkla syftet till att studera skillnader mellan den formella 

värdegrundspedagogiken i skolan och arbete med projekt. Denna jämförelse hade starkare kunnat visa på 

skillnaderna mellan att arbete för demokrati och genom demokrati. Detta skulle ha inneburit att intervjuer 

med elever i elev- och klassråd om deras arbete där hade behövts göras och även observationer av detta 

arbete har kunnat tillföra mycket till resultaten.  

 

Framtida forskning 

 

Det finns otroliga möjligheter för skolan när det gäller arbetet med delaktighet men att arbeta för en 

utbildning genom demokrati kräver inte bara ytterliga forskning i ämnet, framförallt ur ett elevperspektiv, 

utan även en vilja att experimentera och för skolledning att prova på andra vägar än de traditionella. Att 

arbete för utbildning genom demokrati är något som jag anser kan få stor effekt inte bara på elevers 

medborgarskap utan även undervisningen i sin helhet. Det är dock en sak att drömma och en helt annan att 

göra den till verklighet. Biesta (2006) ställer sig frågan om barn och ungdomar kan bli demokratiska personer 

i skolan? Är det en plats där de kan utföra handlingar som Arendt uppfattar dem? Vad skulle detta kräva av 

skolan? Jag kan nog inte säga det bättre än Biesta och avslutar därför med ett citat.  

On the one hand it requires an educational environment in which students have a real opportunity to begin, 

to take initiative. It requires an educational environment that is not exclusively focused on the reproduction 

of the subject matter of the curriculum, but one that allows students to respond to their own, unique ways to 

the learning opportunities provided by the curriculum. This also requires a different understanding of the 

curriculum itself, one in which the curriculum is not simply seen as a set of knowledge and skills that needs 

to be transmitted to the students, but where different curricular areas are explored and used for the particular 

opportunities the provide for students to bring their own unique beginnings into the world. (…)It further 

requires educators who show a real interest in the initiatives and beginnings of their students, And it requires 

an educational system that is not obsessed with outcomes and league tables, but that allows teachers to spend 

time and effort on finding the delicate balance between the child and the curriculum so that there are indeed 

real chances for children and students to undertake something new, something unforeseen by us. (Biesta, 

2006, s. 138-139) 
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BILAGA 1: Inflytandetrappan 
 

 

Figur 2. Inflytandetrappan (Umeå kommun, Hämtat 2014-03-12 14.15) 

 

Inget inflytande 

Du blir inte tillfrågad alls. Diskussionerna sker över huvudet på personen. Ofta får man inte ens veta 

något förrän ett beslut redan tagits. Detta kan uppröra många. Det kan dock finnas frågor eller situationer 

då möjligheten till inflytande är otroligt begränsade eller obefintliga — det är då viktigt att få en förklaring 

till varför det inte går att påverka.  

 

1. Manipulation 

Om någon lurar dig att tro att du får tycka. Men dina åsikter tas inte hänsyn till. Blir en otrevlig 

överraskning när du upptäcker att din medverkan inte spelade någon roll. Förtroendet för de som 

manipulerat tar stor skada.  

 

2. Dekoration 

Det ser bra ut utåt sett, men i realiteten spelar din åsikt ingen roll. 

Kan förekomma t.ex. för att någon med beslutsfattande post har sagt att det måste finnas med åsikter från 

ungdomar/medborgare, men i verkligheten finns det bara för att se fint ut på pappret och utåt. Vill du 

vara dekorationen i ett sammanhang? — Sällan! Låt inte andra bli det heller.  

 

0-2 kommentar  

Manipulation och Dekoration är värre än att inte ha något inflytande alls. I steg 0 — Inget inflytande är alla i alla fall 
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medvetna om att du inte har något att säga till om, illa men inte lika obehagligt som att bli lurad att dina åsikter är viktiga 

i processen.  

  

3. Information 

Information är grunden till allt inflytande. Om du kommer till ett möte och inte har fått samma 

information som alla andra hamnar du automatiskt i underläge. Kanske försöker du att få fram en 

synpunkt och blir sågad, eller så känner du att du inte vill säga något för att verka dum. Först när alla har 

fått ta del av viktig information om bakgrund, nuläge och framtid samt annat som kan vara av vikt har vi 

schyssta möjligheter till inflytande och påverkan. 

 

4. Välja bland alternativ 

Att välja bland alternativ är en form av inflytande, men det är viktigt att alternativen är väl genomtänkta. 

Annars är risken att de blir väldigt begränsande.  

Om man ska göra det väldigt tydligt kan man säga så här: 

Du får välja mellan en blå tröja och en röd tröja. Egentligen vill du ha en grön tröja, och tycker inte om 

blått och rött. Kanske får du välja mellan 9 olika färger, men den du vill ha finns ändå inte. Välja bland 

alternativ är alltså en form av inflytande men ett begränsat sådant.  

 

5. Lämna synpunkter 

Här kanske du också får välja bland alternativ men det finns också utrymme för dina egna tankar och 

förslag. Här är det viktigt att du får utrymme att lämna egna idéer och tankar och att det är tydligt vart du 

ska lämna in dem.    

  

6. Inbjudan till Dialog 

Dialog ska ske så tidigt som möjligt, för att det inte ska bli något av de lägre stegen av inflytande. Inbjudan 

till dialog handlar om att alla som berörs av en fråga bjuds in för att få ta del av tankar, idéer och åsikter 

och samtidigt lämna sina egna. Tänk på val av plats, tid och annat som kan vara viktigt för att skapa en 

miljö där alla känner sig trygga och kan ta plats. 

 

7. Eget initiativ 

Steg 7 handlar om när du har en synpunkt eller ett förslag som du vill få igenom och tar kontakt med den 

som kan förändra det. Kanske är det ett förslag till rektor, en fritidsledare, lärare eller chefen på gator och 

parker. För att vi alla ska våga ta egna initiativ är det viktigt att vi blir lyssnade på och tagna på allvar. 

Peppa dina kompisar eller andra genom att vara positiv när de gör sin röst hörd. 

  

8. Lika bestämmande 

Här bestämmer ingen mer än den andra. T.ex. vuxna tjänstemän och ungdomars röster väger lika tungt. 

Ofta har unga ingen beslutsrätt i kommunala processer. Men det går att tillsätta en styrgrupp där både 

tjänstemän i beslutsfattande position och ungdomar sitter med och komma överens om att de vuxna inte 

får ta beslut som de unga i styrgruppen inte har godkänt (beprövat med ett fantastiskt resultat!). I ett 

klassrum bör också alla elever ha lika rätt att bestämma. Det handlar om att ingen åsikt är mer värd än 

någon annan.  
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9. Självbestämmande 

Här bestämmer du helt själv, vilket många kan vilja. Viktigt att ha i åtanke är att det kanske inte alltid det 

bästa alternativet, trots att det ligger på högsta trappsteget. I och med att du bestämmer helt själv kommer 

också hela ansvaret ligga på dig, du får ta konsekvenserna av dina beslut. I vissa frågor är 

självbestämmande eftersträvansvärt, t.ex. val av gymnasie- eller universitetsprogram du ska läsa, vart du 

vill bo och hur du ska klä dig.  

(Umeå kommun, hämtat den 2014-03-12 14.15) 
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BILAGA 2: Intervjuguide 
 

Välkommen 

Tack för att ni är här och hjälper mig. Det ska bli jättespännande att höra vad ni har att säga.  

Innan vi börjar vill jag göra det klart och tydligt att det här inte är ett prov och att det inte finns några rätta 

svar. Kom ihåg att jag är intresserad av att veta vad ni känner och tänker och jag vill veta dina åsikter 

oavsett om de är samma som någon annans eller inte.  

Syfte 

Syftet med den här intervjun är att få höra vad era åsikter är om det projekt som ni har varit involverad i 

Riktlinjer 

Under intervjun så är det viktigt att vi håller oss till vissa riktlinjer. Ni behöver inte prata i någon speciell 

ordning utan har ni nått att säga så säger ni det. Snälla försök att inte prata när någon annan pratar. Det är 

viktigt att alla, oavsett deras åsikter, får komma till tals och därför är det viktigt att inte kommentera andras 

åsikter negativt. Jag kommer att försöka se till att alla får vara med och får säga vad de tycker.  

Kom också ihåg att känner ni er på något sätt obekväma så säg gärna det och ni får när som helst lämna 

intervjun om ni känner att ni inte längre vill vara med. 

Vi kommer att hålla på i max 1 timme och känner jag att tiden håller på att ta slut så kommer jag att 

försöka leda samtalet vidare. Jag kommer ibland att göra noteringar men jag vill att ni ska veta att jag då 

bara noterar något som jag vill ta upp senare.  

Kom ihåg att det är bara jag som kommer att lyssna på ljudinspelningarna och att era namn aldrig kommer 

att nämnas i det jag skriver. När jag är klar med uppsatsen så kommer allt ljudmaterial att förstöras 

 

Uppvärmning 

Ni har alla varit involverade i projektet. Jag har ingen aning om vad det här projektet har handlat om så 

skulle ni kort kunna berätta om projektet och vad du hade för roll.  

* Berätta om projektet? Vad har det handlat om?  

* Vad hade du för roll i projektet? 

 

Definiera begrepp 

Mycket av det jag kommer att fråga om kommer att handla om att vara delaktig. Jag skulle därför vilja veta 

vad att vara delaktig betyder för dig.  

*Vad betyder det att vara delaktig för dig? 

*Vad är demokrati för dig? Har ni jobbat med demokrati inom projektet? 

 

Lätta och ej hotande frågor 



2 
 

* Hur kommer det sig att ni har startat det här projektet?  

* Hur har ni fått vara med och bestämma? Vad har ni fått bestämma över? 

* Vem var det som kom på idén?  Hur fungerade det när idén kläcktes?  

*Hur länge höll ni på med projektet? Hur ofta jobbade ni med det? 

* Hur jobbade ni? I grupper eller individuellt? 

(* Vilken koppling fanns det till samhället utanför skolan) 

 

Svårare frågor 

* Vad tycker du om projektet?  

* Nådde ni ert mål med projektet? 

* Vad kände du när ni började projektet? Hur reagerade du när ni fick veta att ni skulle göra det här? Vad kände du när 

projektet var slut? 

*Hur mycket ansvar har ni tagit för projektet? Vad har ni fått göra? Vad har ni fått bestämma? Hur har det känts? Vad 

har läraren gjort?  

* Har ni fått vara delaktiga? 

*Hur har projektet påverkat dig personligen? Har det förändrat något? (Synen på skolan, synen på dig själv, synen på 

samhället?) 

* Vad tror ni läraren/de vuxna tycker om projektet? 

*Har det uppstått några problem under arbetet? Hur löste ni dessa? 

* Vad tycker du att du har lärt dig? Vad har ni fått ut av projektet? Vilka upptäckter har du gjort? 

* Vad innebär det för er att vara medborgare? 

* Vad är skillnaderna med att göra sådana här saker på gården till skillnad från skolan? Har ni gjort något liknande på 

skolan? 

 

Avslutning 

Summera åsikter. Ta upp frågor som inte diskuterades färdigt 

Slutligen vad tycker ni om att jobba med projekt? Vad är det viktigaste för att de ska bli intressanta?  

Jag vill slutligen tacka var och en av er för att ni har varit med. Har ni några frågor så får ni gärna ställa 

dem nu eller stanna kvar en stund efteråt. Har ni frågor eller känner er oroliga nu när ni går hem så prata 

med er lärare så kan hon hjälpa er att ta kontakt med mig
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