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Tutor: Susan Marton 
 
Despite attitudes towards student democracy being generally positive, students have almost 
no influence over their position. This implementation study looks into whether or not 
students’ weak position of power results from something other than a democratising of 
schools taking priority when student influence is encouraged. 
 
With an aim of explaining what is hoped to be achieved and if these intentions are to be 
spread, the purpose is to investigate to what extent standards concerning student democracy 
are transferred between institutions. In order to find out, the question is posed of whether their 
aims for student democracy conform. This overriding question is coupled together with the 
following four defining research questions: 
 
1. Why does the government seek student democracy/influence? 
2. Why does parliament seek student democracy/influence? 
3. Why does the National Agency for Education seek student democracy/influence? 
4. Why does the high school board for Karlstad and Hammarö seek student 
democracy/influence? 
 
To answer all these questions, the theory of sociological institutionalisation is put into 
operation. It is then applied to documents that illustrate the institutions’ incentives and 
relations to one another. When the contents of the texts are analysed it is clear that all parties 
really want to increase student democracy/influence. Furthermore, all the institutions have an 
aim to improve students’ democratic power in society together with perceptions and 
behaviour in public life. The government and parliament are alone in striving after an 
improvement in students’ learning and making use of their competence, so the answer to the 
overriding question is actually no. Similarly, the National Agency for Education is also alone 
in its ambition to improve students’ knowledge as is the high school board in wanting to 
increase the freedom of choice for those concerned. 
 
These differences, as well as the similarities, have a clear connection with the inter-
institutional exchanges. Differing objectives are caused by an unsuccessful transfer of 
standards, whilst identical standards arise as a consequence of successful transfers. 
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1. Inledning 

 
1.1 Problembild 
Det är inte längre endast politiskt folkvalda organ som aspirerar på att vara demokratiska. 

Genom att utöka inslagen av brukarmedverkan försöker numera allt fler privata företag och 

delar av den offentliga sektorn att leva upp till en godtagbar demokratistandard.1  

 

Detta märks framför allt inom utbildningsväsendet. Där syns tendensen på skollagens 

formuleringar om att skolans verksamhet ska vara förenlig med demokratiska värderingar.2 I 

samma lag hävdas det förtydligande att elever ska ha inflytande över sin utbildnings 

utformning.3  

 

Liksom liknande angivelser i läroplanerna Lpfö, Lpo och Lpf är dessa bestämmelser närmast 

verkningslösa i praktiken.4 Rent konkret är studenters möjligheter att påverka viktiga frågor 

gällande exempelvis undervisningens innehåll samt tids- och miljörelaterade aspekter 

nämligen mycket små.5 Det begränsade inflytande som elever ändå åtnjuter i form av 

delaktighet i beslut rörande vissa obetydliga detaljfrågor brukar dessutom minska när deras 

ålder stiger.6  

 

Flera av lagstiftningens och de bindande undervisningsdokumentens demokratimål uppnås 

alltså överlag inte.7 På goda grunder ser lärare, skolledare och studenterna själva därför reell 

elevdemokrati oftast som något obefintligt eller en slags skendemokrati.8 Gemensamt för de 

här grupperna är därutöver att de i likhet med vad som föreslagits av åtskilliga utredare och 

politiker säger sig främja elevinflytandet.9  

 

Uppsatsens utgångspunkt utgörs av det problem som innebär att dessa inflytelserika aktörer 

konstigt nog kan framhäva vikten av elevdemokrati utan att skolan blir speciellt 

                                                 
1 Lundquist 1992 s 228 
2 Skollagen 1:2, 1:4 
3 Skollagen 5:2 
4 Vi hörs! Elevdemokrati i teori och praktik 2000 s 56 
5 Forsberg 2000 s 96, Lpo 94, Skollagen 4:2, 5:2, Arbetsmiljölagen 2:1  
6 Ekman & Holmstrand 1989 s 2, 161, Forsberg 2000 s 96, SOU 1996:22 s 37 
7 Andersson 2004 s 10ff 
8 Ekman & Holmstrand 1989 s 14, 78, 100, 143, Forsberg 2000 s 44, 53 
9 Ekman & Holmstrand 1989 s 5, 10, 143, Forsberg 2000 s 96, 107 
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demokratisk.10 Tidigare forskning visar att det finns flera tänkbara orsaker till att studenters 

makt är mindre än vad många betraktar som önskvärt. En del forskare menar att elevers 

inflytande undanträngs i spänningsfältet mellan offentligt och privat (barnens förmyndare) 

dominerade sfärer.11 Andra antyder att skolans tradition av att ha ett odemokratiskt 

förhållningssätt gentemot ungdomar upprätthålls av rädsla för att en befintlig maktbas förloras 

om studenters position blir mer framskjuten.12 Somliga tror i sin tur att motståndet mot 

elevers inflytande grundas på otillräckliga erfarenheter samt påverkan från ämnen, läromedel, 

kunskapsmål och scheman.13 Det finns också hypoteser som gör gällande att ekonomiska, 

sociala, kulturella eller geografiska faktorer motarbetar elevdemokratin.14 Även tidspress, 

organisation, lokaler, merarbete och otymplighet förmodas av vissa motverka 

elevinflytande.15  

 

Den mest populära uppfattningen är dock att elevers låga inflytande beror på institutioners 

misslyckade försök med förverkligandet av sina intentioner.16 Denna förklaring är så dåligt 

underbyggd av tidigare forskningsresultat att den kan vara förenklad eller rent av felaktig. I 

själva verket är det möjligt att många institutioner har en positiv bild av vad som uppnåtts 

genom antydda strävanden efter elevdemokrati. Eventuellt tillhör det deras strategi att tala om 

elevinflytande för att legitimera åtgärder som syftar till annat än demokratisering.17  

 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 
Exakt vad olika institutioner eftersträvar och sambanden mellan deras önskemål är hittills 

oklara. Dessa frågetecken behöver rätas ut för att förbättra förståelsen av varför elevers 

inflytande är anmärkningsvärt obetydligt.18 Utifrån detta behov blir uppsatsens syfte att 

undersöka i vilken utsträckning normer gällande elevdemokrati/elevinflytande överförs 

mellan institutioner.  

 

                                                 
10 Ekman & Holmstrand 1989 s 100, 143, 161 
11 Forsberg 2000 s 123 
12 Ekman & Holmstrand 1989 s 3, 74, Vi hörs! Elevdemokrati I teori och praktik 1998-2000 s 55 
13 Forsberg 2000 s 54, 104 
14 Ekman & Holmstrand 1989 s 17 
15 Forsberg 2000 s 75ff 
16 Ekman & Holmstrand 1989 s 6, Forsberg 2000 s 45 
17 Forsberg 2000 s 120 
18 Jfr Forsberg 2000 s 117 
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Dessa så kallade elevdemokratinormer utgörs av de motiv, målsättningar och medel som 

senare konkretiseras genom framställandet av tabell 1.19 För att ta reda på om de normer som 

offentliggörs i nästa kapitel utbyts måste den övergripande forskningsfrågan besvaras. Den 

lyder: 

 

• Överensstämmer institutioners avsikter med elevdemokrati/elevinflytande? 

 

Frågan har viss anknytning till det implementeringsproblem som innebär att politiska beslut 

inte alltid genomförs i enlighet med beslutsfattares önskemål.20 Precis som i många andra 

implementeringsstudier ska undersökningen bedrivas utifrån ett ”top-down”-perspektiv.21 Det 

betyder att en styrningskedja härleds från institutioner i toppen av hierarkin till underordnade 

organisationer. Avsaknaden av uttalat enhetliga mål och regler för hela utbildningsväsendet 

gör att de institutionella enheter som finns på olika nivåer är löst sammankopplade.22  

 

Några av de institutioner som utgör delar av utbildningssystemet är riksdagen, regeringen och 

Skolverket. De nämnda samhällsorganen kommer att studeras till följd av att dess verksamhet 

har störst inverkan på den kommunala utbildningspolitiken.23 Då det av praktiska orsaker bara 

kan utredas hur stort genomslag deras normer har inom ett begränsat område görs ett 

strategiskt urval. Det är ingen tillfällighet som ligger bakom att Karlstad och Hammarö väljs 

ur populationen för att tillsammans belysa ett fall av normimplementering. Dessa kommuner 

lyfts fram i forskningen till följd av att de starkt betonar elevinflytandets betydelse.24 Detta 

medför att sannolikheten för att regeringens, riksdagens och Skolverkets normer överförs dit 

är stor. Om elevdemokratinormer från dessa institutioner ändå inte finns i Karlstadsregionen 

kan det med stöd av teorin om ”most likely cases” antas att sådana värden inte heller 

förekommer hos flera kommuner i andra delar av Sverige. Utifrån samma resonemang är det 

då också tänkbart att vissa övriga mellaninstitutionella normöverföringar kan saknas trots 

politiska organs kraftfulla poängterande av olika normers viktiga roller.25  

 

 
                                                 
19 Jfr Peczenik 1995 s 73 
20 SOU 1996:22 s 37 
21 Jfr Rothstein et al 2003 s 19  
22 Berg & Wallin 1986 s 27 
23 Jfr Forsberg 2000 s 115 
24 Kvalitetsredovisning 2004 för gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning inom Karlstads-
Hammarö gymnasieförvaltning s 22 
25 Jfr Esaiasson et al 2004 s 172ff 
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Viljan att skapa förutsättningar för de här typerna av generaliseringar beaktas när preciserade 

forskningsfrågor utformas. För att se hur stor möjlighet regeringen, riksdagen och Skolverket 

har att påverka kommunala normer blir det nämligen lämpligt att låta dem själva samt den 

gemensamma gymnasienämnden för Karlstad och Hammarö att ingå i varsin av nedanstående 

preciserade forskningsfrågor.  

 

1. Varför eftersträvar regeringen elevdemokrati/elevinflytande? 

 

2. Varför eftersträvar riksdagen elevdemokrati/elevinflytande? 

 

3. Varför eftersträvar Skolverket elevdemokrati/elevinflytande? 

 

4. Varför eftersträvar gymnasienämnden för Karlstad och Hammarö 

elevdemokrati/elevinflytande? 

 

Förhoppningen med frågorna är att få fram institutionernas motiv bakom strävandena efter 

elevdemokrati. För att hitta dem och förstå deras vikt studeras avgivna motiveringar. Det är 

ett lämpligt tillvägagångssätt med tanke på att dessa uttryckta skäl tenderar att överensstämma 

med de faktiska motiv som förklarar ett visst ställningstagande eller beteende.26 Genom att 

granska motiveringar blir det därför i förlängningen möjligt att göra uttalanden om 

institutionernas demokratisyn. Om den är normativ kan ambitionen verkligen vara att 

demokratisera skolan. Men i fall ett funktionalistiskt synsätt dominerar tänkandet ses 

elevdemokrati i stället som ett medel för att uppnå andra mål.27 Vilka dessa effekter skulle 

kunna vara utvecklas närmare i stycke 2.3. Före potentiella svarsalternativ kopplas samman 

med frågorna behöver dock metoden presenteras.  

 

1.3 Metod och material 
De preciserade forskningsfrågorna kommer att besvaras efter att dokumentforskning 

genomförts. Denna metod är bra att använda för att begripa relationerna mellan 

institutionerna.28 Den typ av dokumentanalys som tillvaratas är en form av innehållsanalys. 

Här refererar det till en metod för undersökandet av innehållet i en skriftlig framställning. 

                                                 
26 Hadenius et al 1984 s 149ff, 161 
27 Ekman & Holmstrand 1989 s 12, Forsberg 2000 s 57 
28 Jfr May 2001 s 229 
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Innehållsanalysen som ska utföras i detta arbete är manuell. Vidare har den såväl kvantitativa 

som kvalitativa drag. En strikt uppdelning mellan dessa sidor är onödig att upprätthålla, 

eftersom bådadera har sina förtjänster. Från kvantitativa analyser hämtas idén om att de  

avsikter med elevdemokrati som förekommer ska mätas. Men då frekvensen av uttryck inte 

säger något om dess signifikans inom dokumenten kommer motivens antal däremot inte att 

räknas på samma vis som är brukligt i dessa analysinriktningar. Deras placering och det 

utrymme som de upptar i texterna tillmäts inte heller någon betydelse. Med kvalitativ 

analysmetod som inspirationskälla noteras det i stället bara vad varje institution eftersträvar.29  

 

Denna blandning av traditionella analysmetoder behövs på grund av att det som ska klargöras 

kan tvinga fram svåra tolkningar.30 För att även kunna hantera dessa besvärliga oklarheter 

betraktas texter både utifrån intentionerna hos författaren och mot bakgrund av hur de 

uppfattas av mottagaren.31 Delar i dokument som blir föremål för tolkning relateras dessutom 

till helheten och kontexten på ett holistiskt sätt.32 Hänsyn kommer till och med att tas till 

faktumet att den genre som textavsnitt tillhör kan medföra konsekvenser för tolkningen.33 I 

samband med bedömningen undviks det därtill att låta den egna förförståelsen påverka 

texttolkningen. Precis som inom det hermeneutiska perspektivet antas dokument dock inte 

kunna tolkas helt opartiskt och distanserat. Som forskare är det i alla fall viktigt att vara 

medveten om att texten lever sitt eget liv och därför måste få tala för sig själv i den 

utsträckning detta är möjligt. Det hjälper den specifika analysmetoden till med. 34  

 

Utöver förhoppningen om att underlätta tolkningar väljs metoden för att den bygger på 

flexibilitet, noggrannhet, eftertänksamhet och med anledning av att den är fruktbar när det ska 

skapas överblick över stora materialmängder om elevinflytande.35 För att hantera 

metodologiska svagheter som ändå kan finnas ska kodningsenheterna, det vill säga avsikterna 

med elevdemokrati, markeras så att elevdemokratibegreppets mångtydighet 

uppmärksammas.36 Detta hänsynstagande kommer leda till att allvarliga validitetsproblem 

kan undvikas.37 Utifrån ambitionen att även få godtagbart hög reliabilitet ska ordningen som 

                                                 
29 Jfr Esaiasson et al 2004 s 224, 232, Jfr May 2001 s 229ff 
30 Jfr May 2001 s 229ff 
31 Jfr Bergström & Boréus 2000 s 82ff 
32 Jfr Esaiasson et al 2004 s 233, 247 
33 Jfr May 2001 s 232  
34 May 2001 s 220, 229 
35 Bergström & Boréus 2000 s 85, Jfr Esaiasson et al 2004 s 220, 230, 246, May 2001 s 232 
36 Jfr Esaiasson et al 2004 s 248 
37 Jfr Bergström & Boréus 2000 s 78, 81 
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texter analyseras i övervägas noga och flera kontroller göras.38 Tillsammans medför dessa 

åtgärder att allt material bedöms efter konsekventa kriterier.39   

 

Det sammanlagda datamaterialet består här av de offentliga primärkällor (analysenheter) som 

kodningsenheterna noteras i.40 Textvalet grundas mer exakt på vad som visat sig vara relevant 

efter en mindre genomgång av dokument gällande elevinflytande.41 Materialurvalet bygger 

likaså på forskningsfrågornas utformning och behovet av att kunna generalisera analysens 

resultat till institutionerna.42 Dessutom görs valet mot bakgrund av vilka texter som tros 

innefatta mest korrekta uppgifter om vad institutionerna strävar efter att uppnå med 

elevdemokrati.43 Sammanfattningsvis kan de vägledande kriterierna för materialinsamling 

således sägas vara autenticitet, trovärdighet, representativitet och mening.44  

 

Flera texter förtjänar närmare belysning efter att avseende fästs vid dessa faktorer. I syfte att 

utreda regeringens avsikter analyseras den proposition och de skrivelser som föreslagits av 

Cristoffer Karlsson på regeringskansliet. För att klarlägga eventuell överensstämmelse med 

riksdagens intentioner letas det efter hänvisningar dit i dessa dokument. Utifrån samma mål 

ställs de i relation till utskottsbetänkanden som behandlar regeringsförslagen. Utöver texterna 

från regeringen och riksdagen utgörs data också av sådant material från Skolverket som är 

utvalt efter genomförda eftersökningar i den databas som är knuten till myndighetens 

hemsida. Sökningar på var orden elevdemokrati och elevinflytande förekommer under 

perioden 2002-2006 genererar träffar i ett häfte och tre yttranden över offentliga 

utredningar.45 Deras, propositionens, skrivelsernas och betänkandenas titlar anges som källor 

i referensförteckningen. Där är även planer och annat som förhoppningsvis avslöjar vad 

gymnasienämnden för Karlstad och Hammarö vill uppnå nämnda. Beslutet om vad som ska 

studeras från kommunerna grundas på nämndledamot Lars Österdahls och 

förvaltningssekreterare Lena Granaths rekommendationer. 

 

Liksom övriga institutioners texter leder analysen av de här handlingarnas innehåll till att de 

preciserade forskningsfrågorna kan besvaras med förhållandevis hög tillförlitlighet. Efter en 
                                                 
38 Jfr Bergström & Boréus 2000 s 87 
39 Jfr Bergström & Boréus 2000 s 62 
40 Jfr May 2001 217f 
41 Jfr Bergström & Boréus 2000 s 49ff 
42 Jfr Bergström & Boréus 2000 s 87 
43 Rothstein et al 2003 s 33 
44 May 2001 s 226 
45 http://www.skolverket.se 
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jämförelse av dessa fyra frågors svar blir det möjligt att konstatera om institutionerna önskar 

uppnå detsamma med elevdemokrati. Överensstämmer deras avsikter helt (de preciserade 

forskningsfrågornas svar konvergerar) besvaras den övergripande forskningsfrågan jakande. 

Annars (de preciserade forskningsfrågornas svar divergerar) besvaras denna fråga nej. Oavsett 

hur svaret lyder ligger det till grund för fördjupad forskning om huruvida 

elevdemokratinormer överförs mellan institutioner. Genom att den operationaliserade teorin 

tillvaratas i denna del av studien kan det uppsatssyfte som anknyter därtill slutligen uppfyllas.  

 

1.4 Avgränsningar 

Både syftet och forskningsfrågorna innehåller en del naturliga avgränsningar. Hit hör beslutet 

att enbart ta reda på eftersträvade effekter. Om det avsedda uppnås och vems vilja som får 

genomslag i konkret handlande kommer alltså inte att undersökas. Dessutom medför en 

tidsmässig avgränsning att det endast är relativt färska avsikter som efterforskas.  

 

Beslutet att bara uppmärksamma vad de fyra utvalda institutionerna vill uppnå kan betraktas 

som ytterligare en begränsning. Men vad skolpersonal vill åstadkomma med elevdemokrati 

fångas ändå upp genom institutionsstudien. Det beror på att deras professionalitet får dem att 

tänka och handla i enlighet med de överordnade organens intentioner.46 Elevers uppfattningar 

överensstämmer inte alltid med de avsikter som delas av institutionerna och personalen. På 

grund av att detta redan är grundligt utrett inom pedagogikens forskningsfält behöver den 

litteratur som handlar därom inte tas upp.47 Skriftliga framställningar som behandlar elevers 

inflytande utifrån andra infallsvinklar är ovanliga. Denna undersökning är därför i viss mån 

nydanande, något som ger den relevans.   

 

1.5 Disposition 
Innan det mest relevanta i forskningsarbetet utreds krävs en genomgång om elevdemokrati 

och elevinflytande. Den återfinns i nästa kapitel. Det viktigaste i den redogörelsen är  

beskrivningen av tänkbara avsikter med elevdemokrati. I kapitel 3 utvecklas och 

operationaliseras sedan den teoretiska ansatsen. I det efterföljande kapitlet undersöks det 

därnäst i tur och ordning vad regeringen, riksdagen, Skolverket samt den utvalda 

gymnasienämnden vill uppnå med elevdemokrati. Utifrån de resultat som kan härledas till den 

delen av studien besvaras frågorna. När dess svar är presenterade uppfylls syftet i kapitel 5 
                                                 
46 Forsberg 2000 s 125 
47 Jfr Forsberg 2000 s 64 
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genom att teorin appliceras på de dittills framkomna slutsatserna. Efter att det är klargjort 

huruvida elevdemokratinormer överförs mellan institutioner förs en avslutande diskussion i 

kapitel 6. Men före slutet på allvar närmar sig följer nu närmast det utlovade 

elevdemokratiavsnittet. 
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2. Elevdemokrati och elevinflytande 

 
2.1 Grundläggande information 
Beroende på utgångspunkt kan elevinflytande vara en metodologisk, pedagogisk, psykologisk 

eller organisatorisk idé.48 En annan följd av vilken infallsvinkel som väljs är att denna form 

av inflytande kan uppfattas som allt ifrån generellt elevansvar till ett uttryck för en enskild 

elevs verkliga möjlighet att förändra sin skolgång, klasskamrater, skolpersonal och själva 

skolan.49 Den gängse uppfattningen om vad elevinflytande är kan placeras in någonstans 

mellan dessa ytterligheter. Inflytande för elever ses då till exempel som en fråga om deras 

delaktighet. Resonemanget kring studenters medverkan kan sedan utvecklas genom att länkas 

vidare till mer eller mindre formella beslutsprocessers faser för genomförande, redovisning 

och utvärdering.50 Om elevers inflytande inom någon eller några av de här skedena inte helt 

ignoreras kan det därefter graderas. Ordnade efter stigande inflytandegrad kan skalans nivåer 

exempelvis benämnas manipulation, delegerad makt och medborgarkontroll.51  

 

Endast tillståndet som karakteriserar det sista av stegen kan liknas vid sann elevdemokrati. 

Eftersom eleverna utgör en majoritet på skolorna kan demokrati inte råda utan att deras 

inflytande räcker för att de åtminstone ska besitta viss kontroll över situationen. Exakt hur 

långtgående elevinflytandet behöver vara för att elevdemokrati ska kunna råda är emellertid 

omtvistat.52 Spännvidden mellan åsikterna är så stor att demokrati inom skolan antingen kan 

betraktas som ett förbehållslöst inflytande för studenter eller begränsade möjligheter för dem 

att utöva makt.53  

 

Oberoende av vilket synsätt som föredras står elevinflytande tillräckligt nära elevdemokrati 

för att det ska vara lämpligt att sammanföra dem i syftet och frågorna. För att ändå försöka ta 

reda på vilken syn på denna demokratiform som är mest förenlig med den här undersökningen 

behöver dess ursprung behandlas. 

                                                 
48 Ekman & Holmstrand 1989 s 14f 
49 Forsberg 2000 s 148, SOU 1996:22 kap 6 
50 Forsberg 2000 s 95 
51 Ekman & Holmstrand 1989 s 67ff 
52 Ekman & Holmstrand 1989 s 67ff, Forsberg 2000 s 10  
53 Jfr Ekman & Holmstrand 1989 s 13 
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I överensstämmelse med andra former av deltagardemokrati är elevdemokratins förebild och 

ursprungskälla folkstyret.54 Ologiskt nog kan skolans motsvarighet till den storskaliga 

samhällsdemokratin ändå inte kallas för elevstyre.55 Förklaringen till det är att elever inte 

utgör något självständigt demos. Studenter ingår i stället i ett medborgarkollektiv.56  

 

Som grupp tillförs de på ett informellt plan därigenom en del demokratiska rättigheter som 

har koppling till lärandet. Men främst anknyter rätterna till de handlingar som enskilda elever 

utför i elevdemokratins namn. Ur ett formellt perspektiv rör det sig bland annat om en 

students möjlighet att agera som skyddsombud eller medverka i elevstyrda beslutsorgan.57 

Det kan också handla om huruvida en elev fritt kan välja kurs, skola, skoltyp med mera.58 Om 

fokus behålls på elevdemokratibegreppets informella sida handlar den individuella 

demokratin däremot mer om medverkan i undervisningssituationer. Gemensamt med lärare 

kan varje student vid sådana tillfällen eventuellt få planera studiernas uppläggning, 

tillkännages syften bakom den bedrivna verksamheten och framföra åsikter. Enligt elever 

ingår det därutöver i elevdemokratin att deras uttryckta önskemål bemöts hänsynsfullt och 

tillåts påverka beslutsfattandet.59 Det kan ske genom att studenters synpunkter blir föremål för 

omröstningar under vanliga lektioner. Ett alternativ kan vara att ta ställning till elevernas 

förslag i samband med de voteringar som hålls under mer formella och kollektiva former.60 

Om det görs aktualiseras frågan om hur elevdemokratin organiseras.61  

 

Ärenden av mindre vikt behandlas vanligtvis när klassens elever sammankallats till ett 

klassråd. Det är även när denna sammanträdestyp äger rum som klassrepresentanter till 

elevrådet eller skolkonferensen brukar utses. De utvalda personer som ingår i sådana organ 

har rösträtt på stormöten och årsmöten. Vid något av mötena röstas en styrelse fram. Dess 

uppgift är ofta att rådgöra med skolledningen i frågor som rör elevernas angelägenheter.62 

Precis som övriga elevstyrda organ kan styrelsen därmed i viss mån påverka elevdemokratins 

andra delar. Det nära samband som sålunda finns mellan de formella, informella, kollektiva 

och individuella elevdemokratiaspekterna åskådliggörs i fyrfältsfiguren på nästa sida. 

                                                 
54 Lundquist 1992 s 228 
55 Jfr Andersson 2004 s 6 
56 Forsberg 2000 s 126 
57 Forsberg 2000 s 45, Vi hörs! elevdemokrati i teori och praktik 2000 s 57 
58  http://wikipedia.org/wiki/elevdemokrati 
59 Ekman & Holmstrand 1989 s 1, Forsberg 2000 s 45, Vi hörs! elevdemokrati i teori och praktik 2000 s 30, 57 
60 Gymnasieförordningen 4:3, Vi hörs! elevdemokrati i teori och praktik 2000 s 29  
61 http://wikipedia.org/wiki/elevdemokrati  
62 Gymnasieförordningen 4:5-8, Vi hörs! elevdemokrati i teori och praktik 2000 s 18ff 
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Figur 2:1 Modell av elevdemokratins olika beståndsdelar 

http://wikipedia.org/wiki/elevdemokrati 

 

Figurens och det dessförinnan förda resonemang som ligger till grund för dess uppbyggnad 

medför att elevdemokratin blir mer begriplig. Men liksom uttrycket elevinflytande är 

elevdemokratibegreppet ändå svårdefinierbart. Problemet med att klargöra vad de står för 

hänger inledningsvis samman med att ordledet ”elev” varken refererar till en homogen eller 

stabil kategori människor.63 För det andra försvåras definierandet av att ”inflytande” och 

”demokrati” kan tillskrivas varierande betydelser när de bildar andra halvan av orden 

”elevinflytande” respektive ”elevdemokrati”.64 Faktumet att sammansättningarna blir 

mångtydiga kan vara en orsak till att deras innebörd inte utvecklas i läroplaner och lagar.65  

 

För att undvika låsningar som hämmar genomförandet av undersökningen avstås det även här 

från att ge termerna förutbestämda betydelser. Detta öppna förhållningssätt väljs eftersom 

fastslagna begreppsförklaringar kan styra forskningen på ett vis som leder till att centrala 

motiv hos institutionerna oavsiktligt utelämnas. För att lättare upptäcka deras nuvarande 

intentioner och kunna placera in dem i ett sammanhang utreds det härnäst hur 

elevdemokrati/elevinflytande betraktats det senaste seklet. 

                                                 
63 Forsberg 2000 s 146 
64 Vi hörs! elevdemokrati i teori och praktik 2000 s 55 
65 Jfr Ekman & Holmstrand 1989 s 1, 15, Forsberg 2000 s 45 
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2.2 Historik 
Fastän elevers inflytande alltjämt är svagt visar en historisk jämförelse att deras ställning 

stärkts på senare år.66 Elevdemokrati är ändå allt annat än ett nytt påfund. Redan i början av 

1900-talet finns det elevdemokratiska idéströmningar i omlopp. Närmast efter förra 

sekelskiftet framhålls de gemensamhetsskapande och karaktärsdanande sidorna hos 

elevinflytandet som positiva.67  

 

Från och med 1940-talet får tankegångar om elevers inflytande mer allmänt genomslag.68 Det 

märks till exempel då Tage Erlander och hans medarbetare i 1946 års skolkommission betonar 

demokratins koppling till skolan. I betänkandet poängteras det att skolväsendet fyller en viktig 

funktion som kunskapsförmedlare i skapandet av ett demokratiskt samhälle byggt på 

gemenskapsanda och ansvarsmedvetande.69 Erfarenheter från andra världskriget är orsaken 

till att utredarna därutöver framhäver vikten av att forma demokratiska medborgare med 

kunskap om kritisk värdering och självständigt tänkande.70 I modifierad tappning kvarstår 

därmed fostransargumentet från århundradets inledning som ett tungt vägande skäl för 

elevinflytande. Jämsides med dess omformning till att mer handla om demokratisk 

medborgarfostran framhålls elevdemokrati som lösningen på pedagogiska problem, vilka 

orsakats av ett enhetligt skolsystem. Vid denna tidpunkt anses intern skoldemokrati däremot 

ännu inte ha ett egenvärde.71  

 

Först från och med 1950-talet höjs på allvar röster för att skolans auktoritära grund bör 

förändras.72 Sådana ambitioner förekommer i 1955 års undervisningsplan och i det 

efterföljande decenniets läroplaner. I Lgr 62 och Lgr 69 utgör dock tanken om att skolan ska 

fostra elever till medinflytande och medansvar fortfarande den viktigaste beståndsdelen i 

argumentationen.73  

 

Men i den utredning som tillkallas 1970 tar demokratiseringen av själva skolväsendet 

överhanden. I spåren av SIA-utredningen ändras styrdokument som hindrat framväxten av en 

                                                 
66 Forsberg 2000 s 97 
67 Forsberg 2000 s 122 
68 Forsberg 2000 s 44 
69 Ekman & Holmstrand 1989 s 1 
70 Forsberg 2000 s 118 
71 Forsberg 2000 s 122 
72 http://wikipedia.org/wiki/elevdemokrati 
73 Ekman & Holmstrand 1989 s 2 
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decentraliserad utbildningssektor.74 Förändringar som sägs öka elevinflytandet genomförs 

även i syfte att lösa komplikationen med fler elever i specialundervisning. Andra motiv 

bakom ändringarna är att de ungas utökade inflytande ska göra den samhällsgruppen mer nöjd 

och disciplinerad.75

 

Under 1980-talet skärps kraven på elevinflytande genom fler förändringar. I den omformade 

läroplan som ges namnet Lgr 80 framhävs förverkligandet av elevmedverkan för första 

gången som ett åliggande.76 Det som får elevdemokratins genomförande att bli en extra viktig 

angelägenhet är viljan att förbättra elevers trivsel och studiemotivation.77 I kampen för att 

uppnå dessa mål ses elevinflytande som ett medel för att ge egenintressen företräde framför 

allmänviljan. Studenter får därför större möjlighet att göra egna undervisningsval.78 Deras 

utökade valfrihet grundas på en förändrad tidsanda. Det är främst den offentliga sektorns 

ekonomiska kris som driver elevinflytandet i riktning mot ökad maktdecentralisering och 

individualisering.79  

 

Den finansiella återhämtning som äger rum från 1990-talet och fram till idag kan vara en 

orsak till att elevdemokratiska strävanden återigen vidgas. Vilka motiv som i nuläget används 

av debattörer beror på deras ideologiska tillhörighet samt förmåga att attrahera åhörare. Då 

motiven hamnar på kollisionskurs kan även avvägningars utslag inverka på vad som förs fram 

i en argumentation. Såtillvida flera aspekter kan förenas är en tendens annars att de framförs 

samtidigt.80 När den egna analysen utförs kan risken för sammanblandningar därför försvåra 

avgörandet om vilka som är institutionernas moderna intentioner. För att någorlunda lätt och 

tillförlitligt kunna fastställa detta utvecklas de skäl till genomförda elevdemokratireformer 

som uppmärksammats genom den historiska tillbakablicken. 

 

 

 

 

 

                                                 
74 Forsberg 2000 s 118 
75 Forsberg 2000 s 122 
76 Ekman & Holmstrand 1989 s 2 
77 Ekman & Holmstrand 1989 s 11 
78 http://wikipedia.org/wiki/elevdemokrati, Forsberg 2000 s 122 
79 Andersson 2004 s 9, Forsberg 2000 s 121 
80 Forsberg 2000 s 117ff 
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2.3 Motiv  
Som föregående avsnitt visar finns det flera tänkbara orsaker till att elevdemokrati 

eftersträvas. Den mest centrala ambitionen bakom strävandena kan vara att utöka 

elevinflytandet genom att demokratisera elevers tillvaro.81 Denna potentiella avsikt kan 

grundas på autonomiprincipen och tankarna i FN:s barnkonvention82 om att inflytande är en 

mänsklig rättighet.83 När det refereras till internationella rättsregler och grundläggande 

principer vinner elevdemokratimotivets idé om att elevdemokrati har ett egenvärde ytterligare 

tyngd. Ifall framväxten av demokrati för elever framställs som ett självständigt mål hos 

institutionerna kan inte tillgodoseendet av andra förhoppningar dra resurser från 

demokratiseringen av skolväsendet. Om förstärkandet av studenters inflytande är viktigast 

beror deras svaga ställning snarare på institutionernas oförmåga att förverkliga sina intressen 

än på övriga intentioners inverkan.  

 

Gemensamt för användare av dessa resterande skäl är att de hellre ser elevdemokrati som ett 

medel än en målsättning. Utifrån deras synsätt grundas elevinflytandets värde med andra ord 

på de positiva effekter som det ger upphov till. Till de gynnsamma följder som kan anses vara 

elevdemokratins förtjänst hör elevers förbättrade gemenskap, trivsel och valfrihet.84     

 

Men bara för att önskemålet är att uppnå någonting annat än en demokratisering av skolan 

behöver andra avsikters demokratikoppling inte vara lika svag som hos dessa tre motiv. Tvärt 

om kan praktiserandet av elevdemokrati ses som ett hjälpmedel för att ge studenter förmågan 

att hantera situationer i ett demokratiskt samhälle.85 Det kan handla om att förbereda dem på 

att rösta och bära politiska förtroendeuppdrag.86 Denna demokratiaspekt hos 

pedagogikmotivet ligger nära dess socialiseringsaspekt, som också kallas för 

fostransargumentet. Närheten märks på att båda aspekternas syfte är att utveckla elevers 

demokratiska kompetens. Det som skiljer dem åt är tankarna om hur de demokratiinfluerade 

värderingar, synsätt och förhållningssätt som studenter förvärvar ska tillvaratas. 

Socialiseringsaspektens företrädare relaterar nämligen elevdemokratiska lärdomars bruk mer 

                                                 
81 Forsberg 2000 s 44, 51 
82 I konventionen stadgas det att barn ska få bilda egna uppfattningar och uttrycka sina åsikter fritt. Genom 
konventionstexten ges unga även rätten att utöva inflytande i alla frågor som berör dem (FN:s konvention om 
barnets rättigheter artikel 12, Vi hörs! elevinflytande i teori och praktik 2000 s 55).  
83 SOU 1996:22 s 21 
84 Ekman & Holmstrand 1989 s 1, Forsberg 2000 s 44, 121 
85 Ekman & Holmstrand 1989 s 18ff, 32, Forsberg 2000 s 44 
86 Andersson 2004 s 25, Forsberg 2000 s 51 
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till framtida yrkes- och samhällsliv. Utgångspunkten för deras resonemang är att kommande 

framgång inom dessa områden föregås av att elever bereds inflytande som förbättrar 

ansvarsmedvetandet, kreativiteten, självförtroendet, självkännedomen samt förmågan att 

känna inlevelse, organisera och kommunicera.87

 

Det pedagogiska motivets två återstående infallsvinklar handlar inte lika mycket om hur 

elevers karaktärsdrag kan förbättras av elevdemokrati. I stället är det kunskaper och 

läroprocessen som framhålls. Med stöd av arbetspsykologisk forsknings slutsatser hävdar 

inlärningsaspektens sympatisörer att inlärningen underlättas, sker snabbare och ger 

varaktigare effekt om elever blir mer delaktiga.88 Förklaringen till att inlärningen förbättras är 

att studenters grad av engagemang och aktivitet ökar när deras inflytande växter. Därmed blir 

de allt mer benägna att både vilja och kunna ta till sig undervisningens innehåll.89

 

Genom kunskapsaspekten förflyttas fokus däremot från elevers lärande till vad de kan. 

Argumentet som är kopplat dit grundas på tron om att studenters kunskaper utökas när 

skolans verksamhet demokratiseras. Det behöver inte bara vara teoretisk förståelse för hur 

samhällsdemokratin fungerar som blir bättre. Elevers kunnande sägs växa inom alla 

ämnesområden när deras inflytande ökar.90

 

Ifall detta påstående förutsätts vara korrekt är steget inte långt till att acceptera 

kompetensmotivets antagande om att studenter kan bli tillräckligt bildade och erfarna för att 

betraktas som en värdefull tillgång. Genom att kompetenta elever beviljas mer inflytande 

antas deras färdigheter frigöras på ett sätt som bidrar till den enskilda personens och skolans 

fortsatta utveckling.91  

 

Om avsikten med tillvaratagandet av studenters inneboende kapacitet är att genomföra 

besparingar kan i stället effektiviseringsmotivet påstås motivera maktförskjutningen. Dess 

drivkraft är tanken om att en utökning av elevers inflytande leder till att skolpersonal kan 

avlastas. I förlängningen tros ett ökat elevinflytande innebära minskade löneutbetalningar, 

något som förbättrar det ekonomiska resultatet. Om sådana vinster ska uppkomma måste 

                                                 
87 Ekman & Holmstrand 1989 s 6, 8ff, Forsberg 2000 s 44 
88 Ekman & Holmstrand 1989 s 18ff, 32 
89 Ekman & Holmstrand 1989 s 4, Forsberg 2000 s 45, 51, SOU 1996:22 s 21 
90 Ekman & Holmstrand 1989 s 18ff, 32 
91 Forsberg 2000 s 117 
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studenters ansvar utvidgas så mycket att de fyller tomrummet som indragen arbetstid för 

lärare ger upphov till. Kritiker menar att elever överlag inte är mogna nog för att bära en mer 

ansvarsfull roll. De befarar därför att effekten av personalens tillbakadragande blir anarki 

snarare än elevdemokrati.92 Men målet behöver som nämnts inte heller vara att demokratisera 

skolan. Vad det eftersträvade kan vara, hur det uppnås och motiveras sammanställs i tabellen 

nedan. 

 

Tabell 2:1 Normer beträffande elevdemokrati/elevinflytande  
Motiv Målsättning Medel 

Elevdemokratimotivet Att utöka elevdemokratin/ 
elevinflytandet 

Elevdemokrati/elevinflytande 

Gemenskapsmotivet Att stärka gemenskapen Elevdemokrati/elevinflytande 
Trivselmotivet Att öka trivseln Elevdemokrati/elevinflytande 
Valfrihetsmotivet Att öka elevers valfrihet Elevdemokrati/elevinflytande 
Pedagogikmotivet 

- demokratiaspekten 
 
- socialiseringsaspekten 
      (fostransargumentet) 
 
- inlärningsaspekten 
- kunskapsaspekten 

Att förbättra elevers: 
- förmåga att hantera 

samhällsdemokratin 
- uppfattningar och/eller 

beteenden i yrkes- och 
samhällslivet 

- inlärning 
- kunskaper 

Elevdemokrati/elevinflytande 

Kompetensmotivet Att tillvarata elevers 
kompetens 

Elevdemokrati/elevinflytande 

Effektiviseringsmotivet Att göra besparingar Elevdemokrati/elevinflytande 
 

De högra kolumnerna förklarar elevdemokratins anknytning till motiven, vilka för övrigt tros 

vara både allomfattande och ömsesidigt uteslutande.93 Den vänstra spalten innefattar å sin 

sida de skäl som ska sökas i det analyserbara materialet. Tillsammans bildar figurens innehåll 

som tidigare nämnts elevdemokratinormerna.94 Innan det kan utredas om dessa överförs 

mellan regeringen, riksdagen, Skolverket och den kommunala gymnasienämnden krävs en 

teoretisk genomgång om implementering av normer i sådana institutioner.        

 

    

 

 

                                                 
92 Jfr Forsberg 2000 s 120 
93 Jfr Esaiassson et al 2004 s 240 
94 Jfr Peczenik 1995 s 73 
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3. Institutionell teori och implementering av normer 

 
Mot bakgrund av beslutet att utgå från en teori om sociologisk institutionalism definieras 

institutionsbegreppet efter en kort introduktion. Efteråt beskrivs det i tur och ordning vilka 

institutionstyper som finns, hur dessa uppkommer samt vad som kännetecknar deras 

handlande och relationer. Därefter redogörs det för hur institutionell stabilitet kan hävas. 

Detta är viktigt att förstå, eftersom institutioner kan behöva förändras för att bli mottagliga för 

överförda elevdemokratinormer. Utifrån den kunskapen kan teorin avslutningsvis 

operationaliseras.  

 

3.1 Sociologisk institutionalism 
I denna undersökning studeras det som kallas för normativ institutionalism. Inom teorier där 

sådan normöverföring mellan institutioner undersöks är personligheten, viljan, 

kostnadskalkylerandet samt framtidsbedömningar genomgående av mindre vikt än traditioner, 

identiteter, rutiner och normernas egen betydelse.95 Trots de förenande dragen i dessa 

teoribildningar har de skilda uppfattningar om vad institutioner är. 

 

3.1.1 Institutionsbegreppet 

Institutionsbegreppets innebörd varierar beroende på sammanhang och användare. 

Institutioner kan ses som ramverket inom vilket politiken bedrivs. De betraktas då som arenor 

för politiska kraftmätningar.96 Skolan ses ofta som en institution ur detta perspektiv. Den 

tycks då vara ett spelrum för de politiska kamper som förs i syfte att förbättra situationer och 

bibehålla erövrade positioner.97 Annars kan institutioner till exempel uppfattas som 

generaliserade syften, samlingar av regler, rutiner, sociala fenomen eller en blandning av 

institutionella system och omgivningen.98  

 

Vilken av begreppsförklaringarna som gäller har historiska kopplingar. I den äldre traditionen 

betecknar institutioner politiska strukturer. När institutionsbeteckningen tillvaratas inom det 

nyinstitutionella perspektivet menas i stället överlag mänskligt konstruerade arrangemang.99 

                                                 
95 March & Olsen 1989 s 38 
96 Goodin & Klingemann 2000 s 139, 417ff 
97 Ekman & Holmstrand 1989 s 163 
98 Goodin & Klingemann 2000 s 417ff, March & Olsen 1989 s 18, 57, 124, 160, Lundquist 1992 s 42 
99 Goodin & Klingemann 2000 s 419 
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Det kan röra sig om en formell organisation, en bestämd typ av dem eller alla institutioner.100 

I denna studies fortsatta framställning refererar institutionsordet till politiska organ som 

reglerar individers handlande genom regler och beslutsprocesser.101  

 

3.1.2 Institutioners uppkomst 

Den typ av institutioner som uppmärksammas i det här arbetet är inte skapade av en slump. 

Bortsett från den enigheten går idéerna om deras tillkomst isär.102 Ur ett rationalistiskt 

utgångsläge uppstår automatiskt fungerande institutioner som är autonoma i förhållande till de 

sociala behov i omgivningen som bidragit till deras bildande. Utifrån den reflekterande 

utgångspunkten hävdas det däremot att rationella aktörer konstruerar de politiska organ som 

tillgodoser deras önskemål.103  

 

Här är det onödigt att ta ställning till vilken process som ligger bakom institutionernas 

uppkomst. Det räcker med att konstatera att den kategori som de tillhör speglar bakgrunden 

till dess uppkomst.104  

 

3.1.3 Typer av institutioner, deras handlande och relationer 

Den institutionskategori som regeringen och riksdagen tillhör behövs för att fastställa 

kollektivt bindande bestämmelser om hanterandet av gemensamma intressen.105 Skolverket 

och gymnasienämnden ingår i stället i en institutionstyp som ansvarar för implementeringen 

av de andras beslut.106     

 

Om verkställandet inom undervisningsväsendet107 ska lyckas behöver regeringens och 

riksdagens styrningsformer vara någorlunda preciserade och ge stort handlingsutrymme för 

operativ personal. Formandet av Skolverkets och gymnasienämndens handlande kan 

därutöver försvåras till följd av deras storlek, det delade huvudmannaskapet och föreliggande 

                                                 
100 Goldmann et al 1997 s 98 
101 Goodin & Klingemann 2000 s 145 
102 Berg & Wallin 1986 s 28 
103 Goodin & Klingemann 2000 s 139f, 419 
104 Goodin & Klingemann 2000 s 99 
105 Goodin & Klingemann 2000 s 145 
106 Goodin & Klingemann 2000 s 113f, Petersson 2002 s 60 
107 Beteckning på statens formella system för uppfostran, utbildning, kvalifikation, sortering och socialisation 
(Berg & Wallin 1986 s 9ff, Ekman & Holmstrand 1989 s 9ff). 
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uppgifter.108 På grund av dessa svårigheter blir regeringens och riksdagens krav ibland 

snarare symboliska och meningsskapande än bindande.109  

 

Oavsett hur styrningen kommer till uttryck genomförs den med hjälp av verktyg.110 Dessa kan 

tillämpas på två skilda styrmodeller. Med direktstyrning fastställer de överordnade 

institutionerna exakt vad underordnade enheters personal ska utföra. Genom indirekt styrning 

påverkas däremot enbart förutsättningarna för deras implementerande. Båda styrmodellerna 

kan kombineras med kontroll. Därmed utökas chanserna för att styrningens krav efterlevs.111  

 

Om det som regeringen och riksdagen eftersträvar uppnås beror därtill på vilken 

handlingsfrihet de verkställande institutionerna tilldelas som en följd av sin organisering. 

Beroende på dess utseende kan manövreringsutrymmet för verkställare vara allt ifrån starkt 

begränsat till så utvidgat att de på grund av bristande vilja, förståelse och kunskap klarar av att 

negligera normer som härrör från överordnade organisationer.112 Genom sitt kunskapsövertag 

gentemot beslutsfattande organ har tjänstemännen emellanåt till och med möjlighet att 

utforma politiken. Då den potentialen tillvaratas leder det i bästa fall till att tillämpningen blir 

bättre än de politiskt fastlagda målen.113 Ibland ges dessa målsättningar medvetet vaga och 

ambitiösa formuleringar för att en sådan ändamålsenlig implementering ska möjliggöras. Men 

otydliga mål kan samtidigt erbjuda så vitt spelrum för olika normer inom de överordnade 

institutionerna att verkställandet hamnar i direkt konflikt med politiska intressen.114 För att 

undvika detta måste riksdagen och regeringen förankra sina ställningstaganden hos 

Skolverkets och gymnasienämndens personal genom förhandlingar samt 

övertalningsförsök.115  

 

Trots att institutionerna därigenom antyds influera människors tänkande har de förra 

egentligen ingen egen vilja. Deras så kallade avsikter med elevdemokrati utgörs av de åsikter 

som uppbärs av personer. Inom ekonomisk nyinstitutionalism tros institutioner inte ha 

förmåga att förändra människors preferenser.116  

                                                 
108 Jfr Ekman & Holmstrand 1989 s 86ff 
109 March & Olsen 1989 s 48 
110 Schneider & Ingram 1997 s 93ff 
111 Jfr Rothstein et al 2003 s 20ff 
112 Jfr Lundquist 1987 s 23, Jfr Schneider & Ingram 1997 s 90f 
113 Rothstein et al 2003 s 20ff, 32 
114 Jfr Rothstein et al 2003 s 32, 41, Jfr  Schneider & Ingram 1997 s 90f 
115 Jfr Rothstein et al 2003 s 39, Schneider & Ingram 1997 s 90f   
116 Goodin & Klingemann 2000 s 147 
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I enlighet med antagandet inom dess sociologiska motsvarighet förutsätts institutioner i denna 

studie däremot distribuera makt samt forma identiteter, tillhörigheter, strategier, uppfattningar 

med mera.117 De antas därutöver besitta förmågan att fatta beslut grundade på mål, syften, 

alternativ och förväntningar.118 Det allra viktigaste är dock att institutioner förmodas ge 

upphov till normer som avgör människors handlingsutrymme.119  

 

Detta sociologiska perspektiv väljs eftersom det likaså klarar av att förklara varifrån 

preferenser kommer.120 Utan att utgå från att den enskildes åsikter bottnar i de institutionella 

ställningstaganden som överförts till individen genom socialisation skulle det bli omöjligt att 

förstå sig på normförändringar.121 För att samma problem inte ska uppstå måste summan av 

dessa individuella intressen på motsvarande sätt ses som kollektiva avsikter. Mot den 

bakgrunden kan institutioner för enkelhetens skull behandlas som självständiga aktörer.122  

 

När de därigenom tillskrivs egen handlingsförmåga blir förekomsten av mellaninstitutionella 

normutbyten en självklarhet. Det är när personer i skilda institutioner litar på varandra som 

förutsättningar för sådana överföringar uppkommer.123 I vilken utsträckning normer passerar 

institutionsgränser beror likväl på avsändarens och mottagarens kontakt samt på hur attraktivt 

det utbytbara uppfattas.124 Institutioner som är starka till följd av att de innehar värdefulla 

resurser kan dessutom förmå svagare organisationers normuppsättningar att påminna om de 

egna.125 Den ökade enhetlighet som då uppkommer kan få hela institutionssystemet att 

fungera bättre.126 Men normer som är utformade för en viss institution passar inte alltid in i en 

annan.127 Förklaringen till det är att de värderingar som redan är etablerade där kan vara svåra 

att förändra.128

 

 

 

                                                 
117 Jfr Goodin & Klingemann 2000 s 138, 142, 146ff, 418 
118March & Olsen 1989 s 19 
119 Goldmann et al 1997 s 98ff, March & Olsen 1989 s 5 
120 Goodin & Klingemann 2000 s 148 
121 Goodin & Klingemann 2000 s 419, March & Olsen 1989 s 23 
122 Jfr March & Olsen 1989 s 23, 156 
123 Jfr March & Olsen 1989 s 27, 38 
124 Jfr March & Olsen 1989 s 59 
125 Jfr March & Olsen 1989 s 46f 
126 March & Olsen 1989 s 156 
127 Lundquist 1992 s 67 
128 Goldmann et al 1997 s 99, Goodin & Klingemann 2000 s 138, 152f  
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3.1.4 Institutionell stabilitet och förändring 

Rent teoretiskt är institutioner uppbyggda av procedurer som hämmar modifiering av 

normer.129 Normförändringar motverkas bland annat av institutionsanknutna identiteter, 

värderingar, mål och kulturer.130 I praktiken syns detta på att institutioner försöker motstå 

förändringar genom att utveckla egna kriterier för resursfördelning, framgång och vad som är 

passande. Därmed insocialiseras normerna i en tämligen fast struktur av rutiner.131 Dess 

stabilitet kan förklaras av att institutioner absorberar protester och samarbeten på samma gång 

som de stöter undan det avvikande.132 Mer utförligt kan det stabila läget sägas bero på ”path 

dependency”.133 Detta fenomen medför att existerande normer blir självförstärkande genom 

den begränsning av förändringsutrymmet som det förflutna ger upphov till.134 Befintliga 

mönster upprätthålls även som en följd av att komplexitet, osäkerhet, kostnader och 

prestigeförluster därigenom kan reduceras.135 Det invanda bibehålls också i syfte att bevara 

positiva inlärnings- och koordineringseffekter.136

 

Men om bristerna är stora och överskotten i systemet små skapas mottaglighet för 

förändringar.137 Det är då som nya normer utformas. I samband med normbildande kan den 

ursprungliga viljan i institutionen gå förlorad. Avsikter byter skepnad till och med under tiden 

som ändringar håller på att genomföras.138 Reformer leder nämligen vidare till nya idéer. 

Utöver att ändrade normer grundas på tidigare förändringar orsakas de av skiftningar i 

omgivningen, yttre påtryckningar, erfarenheter, kritik, konflikter samt nya resultat och 

världsbilder.139 De kan också bero på att konstellationer av intressen, resurser och allianser 

ändras.140  

 

Ändringar som inträffar på grund av någon av dessa anledningar består oftast av 

inkrementella justeringar.141 Dessa gradvisa förändringar överensstämmer vanligtvis med 

                                                 
129 Jfr March & Olsen 1989 s 24 
130 March & Olsen 1989 s 17 
131 March & Olsen 1989 s 55 
132 March & Olsen 1989 s 106 
133 Goodin & Klingemann 2000 s 159 
134 Pierson 2001 s 12, 416 
135 Goodin & Klingemann 2000 s 419, 152f, Pierson 2001 s 414f 
136 Pierson 2001 s 414f 
137 March & Olsen 1989 s 15, 58 
138 March & Olsen 1989 s 66f 
139 Goldmann et al 1997 s 99, March & Olsen 1989 s 15ff, 56, 107, Rothstein et al 2003 s 42  
140 March & Olsen 1989 s 113 
141 Pierson 2001 s 416 
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institutioners kultur och värderingar.142 För att bli varaktiga anpassas omformningar som är 

adresserade av de beslutsfattande organen med andra ord efter realiseringsarenans 

förutsättningar.143 Likaså när detta görs finns det en viss fördröjning i 

omställningsprocessen.144 Tidsfördröjningen minimeras i de fall då ett reforminnehåll är känt 

för tjänstemännen innan dess formella genomförande sker.145 Men om tillvaron förändras 

hastigt och oförutsett beroende på att extrema händelser såsom krig, kriser och katastrofer 

inträffar kan omställningen misslyckas helt.146  

 

Även då sådana formativa skeenden inte utgör ändringarnas drivkraft kan det vara svårt att 

forma normerna utifrån medvetna intentioner. Det beror på att avsikterna sällan är klara, fasta 

och enhetliga.147 Den omständigheten komplicerar i sin tur operationaliserandet. 

 

3.2 Operationaliseringar  
För att uppfylla syftet samt besvara frågorna måste både föregående kapitels intentioner och 

den teoriram som utvecklats här operationaliseras. När skälen respektive teorin är praktiskt 

användbara tillvaratas de vid olika tillfällen. Genom att motiven i tabell 2:1 söks i 

materialurvalet kan det först utredas vad varje institution vill uppnå med elevdemokrati. 

Sedan konkretiseras den sociologiska institutionalismens abstrakta tankegångar för att 

underlätta förklarandet av varför deras avsikter är desamma eller inte överensstämmer.  

 

Då teorin av denna anledning ska bli mer användbar studeras förekomsten av hänvisningar till 

andra organisationer när en institutions normimplementering uppmärksammas. Därutöver 

delas verktygen i stycke 3.1.3 upp i fem grupper. Vilka de är tydliggörs med hjälp av följande 

punktlista.  

• Auktoritära 

• Morot och piska 

• Kapacitetsbyggande 

• Uppmuntrande 

• Erfarenhetsbildande148 

                                                 
142 Rothstein et al 2003 s 42 
143 Ekman & Holmstrand 1989 s 92 
144 March & Olsen 1989 s 55 
145 Rothstein et al 2003 s 27f 
146 Baldersheim & Rose 2005 s 246, Rothstein 2004 s 66, 154, Goodin & Klingemann 2000 s 153, 159 
147 Jfr March & Olsen 1989 s 17, 65 
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Om den översta kategorins verktyg får genomslag anser verkställare det vara nödvändigt att 

lyda regeringen och riksdagen. Skolverket och gymnasienämnden följer då de andra 

institutionernas anvisningar för att dessa tros vara lämpligare än självständiga bedömningar. 

Trots namnet har auktoritära verktyg alltså ingenting med ett diktatoriskt styre att göra. De har 

i stället mer anknytning till något som är auktoritativt. Det märks på att överordnade 

institutioner som använder auktoritära verktyg förlitar sig på att den myndighet som de är 

utrustade med får lägre stående organ att självmant anpassa sina normer. Då sådan anpassning 

inte väntas uppkomma rent naturligt brukas ibland morot och piska. När det sker kan löften 

om belöningar och bestraffningshot nyttjas för att forma Skolverkets samt gymnasienämndens 

inställningar. I samma syfte kan riksdag och regering likaså dra nytta av kapacitetsbyggande 

verktyg. Hit räknas utbildning, träning, information och pengar. Även uppmuntrande verktyg i 

form av uttalanden kan öka chanserna för efterföljelse. Det märks om institutionerna i 

hierarkins topp därigenom lyckas framföra ett budskap som förstärker eller förändrar 

värderingarna i de underordnade organisationerna så att enhetlighet uppstår. Ifall 

erfarenhetsbildande verktyg tillvaratas försöker regeringen och riksdagen däremot inte lika 

aktivt främja likhet. I stället framhäver de då Skolverkets och gymnasienämndens rätt att göra 

egna ställningstaganden.149  

 

Tillsammans utgör alla verktyg som här nämnts ett av Schneiders och Ingrams redskap för att 

analysera en policy och dess implementering.150 Mer preciserat är de olika verktygsformernas 

ursprungliga uppgift att förklara varför verkställare stundtals hellre anpassar sina ageranden 

efter politikers önskemål än tillgodoser egna intressen.151 Men trots att verktygen från början 

är utformade för att synliggöra beslutfattares styrning av tjänstemän kan de med fördel 

tillämpas på institutioner. Det beror på att regeringen, riksdagen, Skolverket och 

gymnasienämnden med stöd av innehållet i stycke 3.1.3 kan delas upp i beslutsfattande och 

verkställande institutionstyper. I en institutionsstudie av detta slag är det därför passande att 

låta verktygen klargöra om och i sådant fall hur normer överförs mellan institutioner som kan 

inordnas i någon av dessa grupper.       

 

                                                                                                                                                         
148 Inspirationen till uppdelningen hämtas från hur Bergström (2004) och Nilsson (2003) tidigare översatt och 
tillämpat Schneider och Ingrams verktyg. 
149 Jfr Schneider & Ingram 1997 s 93ff 
150 Schneider & Ingram 1997 s 82 
151 Schneider & Ingram 1997 s 93 
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På ett mer detaljerat plan har verktygens användning koppling till handlingsfriheten. De 

teoretiska idéerna om handlingsutrymme i avsnitt 3.1.3 kan utvecklas genom att länkas 

samman med ett antal organisationstyper. Vilken av dessa som tillämpas avgör i sin tur hur 

stor möjlighet underordnade institutioner har att upprätta normer utan överordnade 

samhällsorgans inblandning. Denna potential är minst om organiseringen är starkt lagstadgad 

och verktygen tydligt angivna. Det motsatta förhållandet kan kallas för gräsrotsorganisering. 

När den organisationsmodellen får genomslag nöjer sig de beslutsfattande toppinstitutionerna 

med att formulera vaga mål. Inom dess ramar är verkställande institutioners spelrum så fritt 

att de kan utveckla egna motiv. När målsättningarna är mer specifika kan organiseringen vara 

Wilsonsk. Detta är en form av målstyrning. Det syns på att implementerande institutioner 

tillåts välja vilka verktyg som ska tillvaratas för att genomdriva de beslutsfattande organens 

önskemål. Genom enighetsorganisering kan deras vilja även bli verkställarnas. När den 

organisationsformen omsätts till praktisk handling förankras högstående institutioners normer 

på lägre nivåer.152  

 

Fortfarande återstår det att se om elevdemokratinormerna överförs mellan institutionerna på 

detta eller något av de andra angivna sätt som är en följd av verktygens roll inom 

organisationsvarianterna. Innan det här kan undersökas måste det närmast klargöras om de 

berörda institutionernas ambitioner med elevdemokrati överensstämmer. Låt oss börja med att 

se närmare på regeringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
152 Schneider & Ingram 1997 s 90f 
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4. Institutionernas motiv  

 
4.1 Regeringens motiv 
Genom utfärdandet av förordningar kan regeringen fatta auktoritativa beslut med anknytning 

till skolan. Regeringsinstitutionen påverkar även andras ställningstaganden. Det sker bland 

annat med hjälp av propositioner och skrivelser.153  

 

När sådana dokument undersöks syns det att regeringen tolkar sitt demokratiuppdrag inom 

undervisningsområdet mycket brett.154 Den stora spännvidden märks på att avsikter både 

inrymmer att förankra, levandegöra och förmedla demokratiska värden.155 Dessa 

övergripande målsättningar kan brytas ner i flera underliggande mål.  

 

Det vanligaste av dessa delmål är att ge barn och ungdomar mer makt. När den preferensen 

relateras till skolväsendet kommer elevdemokratimotivet till uttryck. Då står det exempelvis 

att elever ska ges en reell möjlighet till inflytande i skolan.156 Därmed är det vanligtvis den 

enskildes dagliga förmåga att påverka skolmiljön och undervisningen som avses.157 Men det 

inträffar undantagsvis att elevinflytandet i stället sammanlänkas med skolförvaltningens 

uppbyggnad. Det görs nämligen ibland gällande att elevråd och elevkårer hjälper studenter att 

forma skolan.158 Oavsett vilken av dessa elevdemokratisidor som regeringen riktar sin 

uppmärksamhet mot motiveras utökandet av elevdemokratin. Någon gång sker det genom att 

stöd hämtas från omständigheten att en av Utbildningsdepartementets arbetsgrupper 

framhåller vikten av att öka, tillgodose och främja elevers aktiva inflytande inom såväl barn- 

som vuxenutbildning.159 Annars framhävs det i regel att elevdemokrati är eftersträvansvärt 

genom hänvisningar till FN:s barnkonvention.160  

 

Oberoende av huruvida det hänvisas till konventionen kan elevdemokratimotivet vid vissa 

tillfällen kombineras med pedagogikmotivets demokratiaspekt. Det händer bland annat då det 

skrivs att ”[s]kolan skall ge eleverna både kunskaper om demokrati […] och bemöda sig om 
                                                 
153 Jfr Petersson 2002 s 49ff 
154 Prop. 1998/99:115 s 38  
155 Skr. 2003/04:47 s 35ff 
156 Prop. 1998/99:115 s 23ff 
157 Prop. 1998/99:115 s 34 
158 Prop. 1998/99:115 s 38f 
159 Skr. 2003/04:143 s 70 
160 Skr. 2003/04:47 s 3, Skr. 2003/04:143 s 69 
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ett demokratiskt arbetssätt”. I citatet väger de två motiven lika tungt. Men stundtals anses 

förverkligandet av elevdemokrati snarare vara ett redskap för att lära studenter hur de ska 

agera i samhällsdemokratin.161 I kunskapsförmedlandet som därtill krävs för att skapa 

framgångsrika demokratiska medborgare ingår spridandet av information om det 

representativa systemets funktionssätt, kommunala inflytandeformer samt rättigheter och 

skyldigheter. När elever erhåller de här kunskaperna blir de grundläggande 

demokrativärderingar som genomsyrar samhället på samma gång synliggjorda för dem. För 

att samhällsdemokratin inte ska undermineras sägs detta åskådliggörande var en av skolans 

mest grundläggande uppgifter.162  

 

Ett annat primärt uppdrag är att förbereda studenter inför de delar av vuxenlivet som, till 

skillnad från vad demokratiaspekten rör, inte behandlar deras demokratiska 

handlingsförmåga. För att elever ska bete sig på ett önskvärt vis i sitt framtida yrkes- och 

samhällsliv kan den socialisering som bedrivs genom elevdemokratiska arbetsformer ändå 

vara ett hjälpmedel i regeringens tjänst. Företeelsen att socialiseringsaspekten emellanåt 

hamnar i centrum syns då intentionen att motverka främlingsfientliga, rasistiska och 

ojämnställda yttringar ska uppnås genom medborgarfostran byggd på elevinflytande.163 Idén 

om att vuxnas ställningstagande i sådana frågor bestäms under tidiga levnadsår är 

förklaringen till att regeringen försöker forma människors föreställningar redan från 

förskoleåldern.164  

 

Inlärningsaspektens påträffade förekomst knyts inte lika tydligt ihop med de första skolåren 

eller åren dessförinnan. Hos regeringen är den faktorns betydelse i stället mer jämnt fördelad 

över hela skolgången. Utan att särskilda årskurser utpekas framställs elevinflytande som ett 

”sätt att utveckla undervisningen och skapa förutsättningar för ett fördjupat lärande”. I samma 

anda beskrivs ”inflytande över den egna kunskapstillägnelsen” som en ”utgångspunkt för 

själva kunskapsprocessen”.165  

 

Fastän regeringen således vill stärka lärandet genom elevinflytande utgör de förbättrade 

kunskaper som kan bli en följd därav inte ett självständigt mål med detta inflytande. I 

                                                 
161 Skr. 2003/04:47 s 35ff   
162 Prop. 1998/99:115 s 30, 38 
163 Prop. 1998/99:115 s 23ff 
164 Skr. 2003/04:47 s 35ff 
165 Prop. 1998/99:115 s 23ff 
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kunskapsaspektens frånvaro är en av institutionens ambitioner däremot att tillvarata den 

kompetens som bildas genom elevdemokratiinspirerad inlärning. Kompetensmotivet används 

av regeringen när det hävdas att tillgodogörandet av studenters inflytande är ”en värdefull 

tillgång för den enskilda skolan”.166 De resurser som institutionen hoppas kunna släppa fria 

genom elevinflytande och övriga inflytandeformer för unga är kreativitet, kunskaper, 

värderingar, engagemang, skapandekraft, kritiskt tänkande, entreprenörsförmåga samt social 

och kulturell kompetens.167  

 

Trots att dessa gynnsamma egenskaper uppfattas som en följd av elevdemokrati, intar 

regeringen en tveksam hållning till förekomsten av ett kausalt samband mellan den 

demokratitypen och andra positiva effekter.168 Denna skeptiska inställning kan förklara varför 

institutionen inte lyfter fram elevinflytande som ett redskap för att få till stånd en behövlig 

förbättring av gemenskapen och trivseln.169 Antagligen är samma orsak grunden till att 

förstärkt elevdemokrati inte framhålls som en lämplig åtgärd när det nämns att elevers frihet 

att välja program och inriktningar behöver bli bättre.170 Förmodligen är osäkerheten likaså 

förklaringen till att elevinflytande inte tillgrips för att exemplifiera hur kostnader ska kunna 

reduceras genom ett ökat brukarinflytande.171 I vilken mån detta effektiviseringsmotiv och 

resterande skäl finns representerade hos riksdagen ska nu utredas.     

 

4.2 Riksdagens motiv 
Riksdagen har rätt att stifta lagar om undervisning. Samma institution påverkar även  

utbildningspolitikens utformning på ett tidigare stadium genom att utvärdera regeringens 

lagförslag.172  

 

För att utröna riksdagens motiv är det därför lämpligt att granska kommentarer till den 

elevdemokratiinställning som framkommit i föregående avsnitt. Men eftersom en av de två 

undersökta regeringsskrivelserna varken innehåller hänvisningar till den lagstiftande 

församlingen eller har behandlats av densamme kan skrivelsen ej läggas till grund för några 

                                                 
166 Prop. 1998/99:115 s 38f 
167 Prop. 1998/99:115 s 31ff, 52ff 
168 Skr. 2003/04:47 s 40ff 
169 Prop. 1998/99:115 s 63 
170 Prop. 1998/99:115 s 55f 
171 Prop. 1998/99:115 s 69f 
172 Jfr Petersson 2002 s 47, 65 
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slutsatser i detta avseende.173 Som en konsekvens av att den andra av dem bygger på en 

uppgörelse mellan samarbetspartierna socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet kan 

dess synpunkter däremot anses vara delade med en riksdagsmajoritet.174 Precis som den 

socialdemokratiska regeringen ställer riksdagen sig således bakom elevdemokratimotivet samt 

pedagogikmotivets demokratiserings- och socialiseringsaspekter.175 Detta kan konstateras 

trots att inga riksdagsutskott förmedlar åsikter beträffande de motiv som skrivelsen innefattar. 

Fyra av utskotten tar i stället ställning till den regeringsproposition som berörts i stycke 4.1. 

Denna proposition, det vill säga Prop. 1998/99:115, rör huvudsakligen regeringens allmänna 

målsättningar med ungdomspolitiken. Därför är det naturligt att vissa av utskottsbetänkandena 

inte fokuserar tillräckligt mycket på ungdomars roll som inflytelserika elever för att förtjäna 

beaktande. Mot bakgrund av att Konstitutionsutskottet och Socialutskottet bara tar hänsyn till 

regeringsförslag om rösträttsåldern respektive antidopningsarbetet bortses det helt från deras 

betänkanden.176 Tillsammans med den nämnda faktauppgiften i Skr. 2003/04:47 är det 

kvarstående material som analysen bygger på sålunda utgivet av Arbetsmarknadsutskottet och 

Utbildningsutskottet.  

 

De båda utskottsbetänkanden som härrör därifrån tillför nästan ingenting nytt. I likhet med 

vad som redan framkommit genom analysen av den angivna skrivelsen visar riksdagen sitt 

stöd för elevdemokratimotivet. Uppfattningen att elevinflytandet bör utökas förtydligas dock 

en aning då Utbildningsutskottet förmedlar sin positiva attityd till lokala styrelser med 

elevmajoritet utifrån motiveringen att ”eleverna är kompetenta att ta ett större ansvar”.177 

Elevdemokratimotivets stora egenvärde framhålls på ett liknande vis av 

Arbetsmarknadsutskottet när inflytande och delaktighet omtalas som om de vore självständiga 

mål.178  

 

I överensstämmelse med elevdemokratimotivet får även den socialiseringsaspekt som är 

igenkänd från skrivelsen en förstärkt betydelse genom ett av utskottens formuleringar om 

”skolans värdegrund” och ”demokratisk fostran”.179 De övriga varianterna av 

pedagogikmotivet tillvaratas inte på samma uttalade sätt i något av betänkandena. Men 

                                                 
173 Skr. 2003/04:143 
174 Skr. 2003/04:47 s 1 
175 Skr. 2003/04:47 s 3f, 35ff 
176 1998/99:SoU6y s 1, 1999/2000:KU2y s 1 
177 1999/2000:UbU1y s 8 
178 1999/2000:AU1y s 8 
179 1999/2000:UbU1y s 8f 
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indirekt förekommer ändå demokratiaspekten och inlärningsaspekten i dem. Riksdagen kan 

nämligen anses dela regeringens syn på dessa aspekter, eftersom utskotten tillstyrker 

propositionens förslag.180  

 

Detsamma gäller för kompetensmotivet. Det motivet berörs därutöver i mer direkt form av 

riksdagen genom antydandet om att engagemang, skapandeförmåga och kritiskt tänkande kan 

tillvaratas som en resurs.181  

 

Däremot anges det ingenting om att elevers kunnande ska förbättras i enlighet med vad 

kunskapsaspekten innebär. Även målsättningarna som hör ihop med gemenskap, trivsel, 

valfrihet och effektivitet saknar beröringspunkter i texterna. Orsaken till att motiv som kan 

länkas dit inte omnämns är att utskotten vill invänta ytterligare utredningars resultat.182 Om 

Skolverket tillämpar en liknande strategi i detta avseende kommer snart att märkas. 

 

4.3 Skolverkets motiv 
Skolverket är en central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet. Till dess 

uppgifter hör att ange mål, informera, granska och utvärdera.183  

 

När dessa arbetsuppgifter utförs undviker Skolverket att göra egna ställningstaganden. I stället 

väljer myndigheten att sakligt nämna vad andra tycker.184 För att ta reda på varför Skolverket 

eftersträvar elevdemokrati är det nödvändigt att hitta dess självständiga åsikter.  

 

Sedan tidigare är det bestämt att denna institutions egna anledningar att uppmuntra 

elevdemokrati ska försöka hittas i ett häfte om dess arbete med elevinflytande och tre 

yttranden. Analysen visar dock att ett av myndighetsyttrandena handlar om skolors alkohol- 

och narkotikainformation i stället för skälen bakom de studerade strävandena.185 Detta faktum 

resulterar i att slutsatserna om Skolverket bara kan grundas på de resterande källorna.  

 

                                                 
180 1999/2000:AU1y s 8, 1999/2000:UbU1y s 8f 
181 1999/2000:AU1y s 8 
182 1999/2000:AU1y s 13 
183 http://www.skolverket.se  
184 Se t.ex. Yttrande 2004-02-16 s 5 
185 Yttrande 2004-10-27 
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I detta kvarvarande material fokuserar förvaltningsmyndigheten vid upprepade tillfällen på att 

öka studenters verkliga inflytande. Det syns på att elevdemokrati delvis ses som ett mål.186 

Elevdemokratimotivet tilldelas en ännu centralare position när det anges att barns och ungas 

makt bör utökas och stärkas i skolan.187 Likväl formuleringen om att ”[u]ndervisningen ska 

[…] bedrivas i demokratiska former” vittnar tydligt om detta motivs markanta betydelse. Det 

citerade avsnittets substans utvecklas genom klargörandet att elever i takt med stigande ålder 

ska beredas ett ökat inflytande över både utbildningens utformning, innehåll, arbetssätt, 

arbetsformer och arbetsmiljö. Huvudansvaret för att studenter får möjlighet att påverka dessa 

faktorer läggs på dem själva. Men även lärarna utpekas i viss mån som medansvariga.188 

Lärargruppens ansvar bottnar i deras pedagogiska förmåga. Ibland uppfattas denna pedagogik 

som en förutsättning för att nå utökad elevdemokrati.189  

 

Andra gånger framställs pedagogikinslaget däremot som en självständig målsättning jämsides 

med elevdemokratimotivet. När detta skäl förenas med pedagogikmotivet beskrivs skolan som 

en ”förberedelse för elevernas aktiva deltagande i samhällslivet och en verksamhet för deras 

eget […] inflytande”.190  

 

På en mer detaljerad nivå påträffas flera av det sistnämnda motivets aspekter. Vanligast av 

dem är demokratiaspekten. Den förekommer till exempel i uttalandet om att ”[v]arje elev ska 

få utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former”.191 Samma aspekt ingår också i den 

liknande formulering där elevinflytande ses som ”ett medel för att stärka elevers demokratiska 

förmåga”.192  

 

På ett ställe i det undersökta materialet kombineras denna klart uttryckta aspekt med 

socialiseringsaspekten. Det sker när elevinflytande både sägs få ”eleverna att omfatta vissa 

grundläggande värderingar” och förbättra deras ”demokratiska färdigheter”.193 

Fostransargumentet återges annars enbart enskilt. Detta händer exempelvis då det hävdas att 

en fungerande elevdemokrati underlättar elevers inskolning i yrkeslivet.194  

                                                 
186 Yttrande 2006-02-14 s 7 
187 Yttrande 2004-02-16 s 1 
188 Skolverkets arbete med elevinflytande och arbetssätt och arbetsformer i skolan s 3f, Yttrande 2004-02-16 s 3 
189 Skolverkets arbete med elevinflytande och arbetssätt och arbetsformer i skolan s 3f 
190 Skolverkets arbete med elevinflytande och arbetssätt och arbetsformer i skolan s 2 
191 Skolverkets arbete med elevinflytande och arbetssätt och arbetsformer i skolan s 2 
192 Yttrande 2006-02-14 s 7 
193 Yttrande 2004-02-16 s 3 
194 Skolverkets arbete med elevinflytande och arbetssätt och arbetsformer i skolan s 5 
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Utöver socialiseringsaspektens därmed klargjorda existens och demokratiaspektens tidigare 

bevisade närvaro slår kunskapsaspekten igenom hos Skolverket. Den erhåller en viktig plats i 

argumentationen när det påstås att elevernas tillgång till inflytande hjälper dem att nå 

kunskapsmålen.195  

 

Däremot anses målet med elevinflytande konstigt nog varken vara att förbättra inlärningen 

som kan leda fram till de krävda kunskaperna eller tillvarata den kompetens som ryms däri. 

Det är inte bara inlärningsaspekten och kompetensmotivet som Skolverket avstår från att 

använda. Samma sak gäller de motiv som hittills inte nämnts. Eventuellt relateras det mer till 

gemenskap, trivsel, valfrihet och effektivitet av den nämnd som företräder Karlstad och 

Hammarö. 

     

4.4 Gymnasienämndens motiv 
Karlstads-Hammarö gymnasienämnd tillhör enbart Karlstads kommunorganisation, fastän den 

har båda kommunerna som huvudmän. Sammansättningen av ordinarie ledamöter i den 

gemensamma nämnden utgörs av sju representanter från Karlstad och två från Hammarö. 

Tillsammans svarar dessa i första hand för sådan utbildning som bedrivs på 

grannkommunernas sex gymnasieskolor.196 Detta medför att de oundvikligen måste ta 

ställning till elevdemokratifrågor.  

 

I samband med klarläggandet av gymnasienämndens syn på elevdemokrati visar det sig att 

inte alla utvalda källor är användbara i analysen. På grund av att varken protokollet om 

elevinflytande och elevsamverkan eller tjänsteskrivelsen om styrelse med elevmajoritet 

innehåller motiv kan slutsatserna ej grundas på dem.197 Då de saknar tillämpbarhet måste 

desto större avseende fästas vid övrigt material. Hit hör den reviderade version av 1997 års 

elevdemokratiplan som elever, lärare, rektorer och politiker färdigställt inför vårterminen 

2006.198 Till de relevanta dokumenten räknas likväl den skolplan som stakar ut det lokala 

utvecklings- och förändringsarbetet. Här ingår slutligen även den ettåriga verksamhetsplan för 

                                                 
195 Skolverkets arbete med elevinflytande och arbetssätt och arbetsformer i skolan s 9 
196 Kvalitetsredovisning 2004 för gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning inom Karlstads-
Hammarö gymnasieförvaltning s 3 
197 Protokoll 2006-02-08, Tjänsteskrivelse 2006-01-20 
198 Tjänsteskrivelse 2006-01-31 s 1 
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2006 som konkretiserar gymnasieförvaltningens mer långsiktiga planering och 

kvalitetsredovisningen från 2004, vilken innefattar en utvärdering av utbildningssatsningar.199  

 

Gemensamt för dessa texter är framhållandet av att delaktigheten för skolans samtliga aktörer 

bör ökas.200 Den mest centrala aktörsgruppen består i detta sammanhang av eleverna. Det 

märks på att stärkandet av deras medinflytande flera gånger lyfts fram som extra 

betydelsefullt. Vid ett tillfälle anges det rent av uttryckligen att ”[e]tt ökat elevinflytande är 

högt prioriterat”.201 Som stöd för det därmed använda elevdemokratimotivet hänvisar 

kommunerna till att FN:s barnkonvention fastslår studenters rätt att utöva inflytande över sin 

utbildning.202 Gymnasienämnden ger därefter praktiskt upplagd information om hur den 

rättigheten kan beaktas genom det formella elevdemokratiarbete som innefattar klassråd, 

elevråd med mera.203 Med hjälp av sådana organ ska elever främst påverka uppföljnings- och 

utvärderingsarbete.204 Men därutöver bör de ha möjlighet att avsiktligt inverka på studie- och 

skolsituationen.205 Rent konkret kan det handla om att delta i beslutsfattandet beträffande när 

och hur examinationsuppgifter genomförs.206  

 

Undantagsvis betonas denna inflytandedel så kraftfullt att elevdemokrati övergår från att vara 

ett mål till att bli ett medel för förbättrad valfrihet. Valfrihetsmotivet förekommer exempelvis 

när det antyds att studiernas tid, omfattning, form och plats kan styras genom 

elevinflytande.207 Det är lärares skyldighet att tillgodose de rimliga önskemål som 

framkommer när elever nyttjar sin demokratiska kapacitet för att välja till exempel arbetssätt 

och läromedel.208  

 

Utöver förhoppningen om att elevdemokrati ska leda till att studenter gör fria val inom dessa 

områden framhålls demokratiformens pedagogiska funktion. I de fall då pedagogikmotivet 
                                                 
199 Kvalitetsredovisning 2004 för gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning inom Karlstads-
Hammarö gymnasieförvaltning s 3ff, Tjänsteskrivelse 2005-11-17 s 1 
200 Se t.ex. Skolplan s 19 
201 Kvalitetsredovisning 2004 för gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning inom Karlstads-
Hammarö gymnasieförvaltning s 7 
202 Kvalitetsredovisning 2004 för gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning inom Karlstads-
Hammarö gymnasieförvaltning s 7, Skolpan s 4f, Verksamhetsplan för Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning 
år 2006 s 9 
203 Elevdemokratiplan för Karlstads-Hammarö gymnasieskola s 3 
204 Skolplan s 19 
205 Elevdemokratiplan för Karlstads-Hammarö gymnasieskola s 2, Kvalitetsredovisning 2004 för gymnasieskola, 
gymnasiesärskola och vuxenutbildning inom Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning s 9 
206 Elevdemokratiplan för Karlstads-Hammarö gymnasieskola s 3 
207 Skolplan s 5 
208Elevdemokratiplan för Karlstads-Hammarö gymnasieskola s 4  
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brukas riktas uppmärksamheten till övervägande del mot demokratiaspekten. Dess viktiga roll 

blir belyst när det hävdas att ”[s]kolan ska ge de studerande de bästa förutsättningar att 

utvecklas till demokratiska medborgare med goda kunskaper och förmåga att tillämpa 

dessa”.209 Det åligger skolpersonalen att lära dem hur samhällsdemokratiska situationer 

lämpligast hanteras. All personal anses besitta förmågan att förmedla sådana demokratiska 

värderingar till elever som det både ligger i deras eget och samhällets intresse att de mottar.210  

 

Ambitionen att förankra en demokratiinspirerad värdegrund hos studenterna genom ett 

kontinuerligt och långsiktigt arbete som bland annat täcker in temadagar samt projektstudier 

innebär att socialiseringsaspekten tangeras.211 Försök att bedriva socialisation återfinns då 

intentionen är att forma elever till respektfulla, solidariska och jämställdhetsvärnande 

medborgare.212  

 

Under samlingsbeteckningen ”demokratiska principer” knyts värden av det slaget likaså 

samman med läroprocessen. Samtidigt nämns det att studenters potential att påverka lärandet 

för närvarande ökar. Av sammanhanget kan det inte utläsas att utvecklingen skulle vara 

önskvärd. Det berörda avsnittet tolkas därför som ett värderingsfritt konstaterande i stället för 

ett manifesterande av inlärningsaspekten. Frånvaron av ett klargjort ställningstagande är 

dessutom förklaringen till att den närbesläktade kunskapsaspekten inte kommer till uttryck när 

elevdemokrati kopplas ihop med skolarbetets resultat.213  

 

Andra motiv som gymnasienämnden inte tar upp rör gemenskap, trivsel, kompetens och 

effektivitet. I och med att redogörelsen för nämndens inställning till de olika skälen därmed är 

färdigställd har det blivit dags att sammanfatta vad alla institutioner vill uppnå. 

 

 

 

 

                                                 
209 Skolplan s 9 
210 Kvalitetsredovisning 2004 för gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning inom Karlstads-
Hammarö gymnasieförvaltning s 6, Skolplan s 14 
211 Kvalitetsredovisning 2004 för gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning inom Karlstads-
Hammarö gymnasieförvaltning s 9 
212 Elevdemokratiplan för Karlstads-Hammarö gymnasieskola s 2, Skolplan s 4  
213 Kvalitetsredovisning 2004 för gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning inom Karlstads-
Hammarö gymnasieförvaltning s 10 
 

 36



4.5 Sammanfattning och besvarande av forskningsfrågorna           

När den hittills genomförda forskningen om institutionernas avsikter sammanställs visar det 

sig att elevdemokratimotivet förekommer hos samtliga av dem. Utöver delandet av det 

motivet vill de genomgående använda elevdemokrati som ett medel för att uppnå det 

önskvärda med demokrati- och socialiseringsaspekterna.  

 

Pedagogikmotivets resterande aspekter och övriga skäl framförs däremot inte i lika utspridd 

utsträckning. Det märks på att inlärningsaspektens och kompetensmotivets genomslag 

begränsas till regeringen och riksdagen. Samma sak indikeras av att kunskapsaspekten bara 

tas upp av Skolverket. På ett snarlikt vis är gymnasienämnden ensam om att ge uttryck för 

valfrihetsmotivet.  

 

De återstående intentioner som berör gemenskap, trivsel och effektivitet återfinns å sin sida 

inte hos någon av institutionerna. Såväl dess frånvaro som andra motivs spridning illustreras 

av tabell 4:1.  

 

Tabell 4:1 Institutionernas motiv gällande elevdemokrati/elevinflytande  
Institutioner  

Motiv Regeringen Riksdagen Skolverket Gymnasienämnden
Elevdemokratimotivet X X X X 
Gemenskapsmotivet - - - - 
Trivselmotivet - - - - 
Valfrihetsmotivet - - - X 
Pedagogikmotivet 

• demokratiaspekten 
• socialiseringsaspekten 

            (fostransargumentet) 
• inlärningsaspekten 
• kunskapsaspekten 

 
X 
X 

 
X 
- 

 
X 
X 

 
X 
- 

 
X 
X 

 
- 
X 

 
X 
X 

 
- 
- 

Kompetensmotivet X X - - 
Effektiviseringsmotivet - - - - 
 

Tabellförklaring: 

X = Motivet eller aspekten på raden tillvaratas av institutionen ifråga. 

-  = Motivet eller aspekten på raden tillvaratas inte av institutionen ifråga.. 

 

Utifrån tecknens placering i tabellrutorna kan de preciserade forskningsfrågorna besvaras. 

Dess svar utgörs av målsättningar som motsvarar de påträffade motiven (se tabell 2:1 och 
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4:1). För att slutsatserna om vad varje institution vill uppnå ska bli tydliga och 

lättöverskådliga ställs de upp i punktform under angivna frågor.  

 

1. Varför eftersträvar regeringen elevdemokrati/elevinflytande? 

 

Svar: 

• för att utöka elevdemokratin/elevinflytandet 

• för att förbättra elevers förmåga att hantera samhällsdemokratin 

• för att förbättra elevers uppfattningar och/eller beteenden i yrkes- och 

samhällslivet 

• för att förbättra elevers inlärning 

• för att tillvarata elevers kompetens 

 

2. Varför eftersträvar riksdagen elevdemokrati/elevinflytande? 

 

Svar: 

• för att utöka elevdemokratin/elevinflytandet 

• för att förbättra elevers förmåga att hantera samhällsdemokratin 

• för att förbättra elevers uppfattningar och/eller beteenden i yrkes- och 

samhällslivet 

• för att förbättra elevers inlärning 

• för att tillvarata elevers kompetens 

 

3. Varför eftersträvar Skolverket elevdemokrati/elevinflytande? 

 

Svar: 

• för att utöka elevdemokratin/elevinflytandet 

• för att förbättra elevers förmåga att hantera samhällsdemokratin 

• för att förbättra elevers uppfattningar och/eller beteenden i yrkes- och 

samhällslivet 

• för att förbättra elevers kunskaper  
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4. Varför eftersträvar gymnasienämnden för Karlstad och Hammarö 

elevdemokrati/elevinflytande?  

 

Svar: 

• för att utöka elevdemokratin/elevinflytandet 

• för att öka elevers valfrihet 

• för att förbättra elevers förmåga att hantera samhällsdemokratin 

• för att förbättra elevers uppfattningar och/eller beteenden i yrkes- och 

samhällslivet 

 

Utifrån en jämförelse av punkterna under fråga 1-4 kan det konstateras att institutionerna till 

övervägande del strävar efter elevdemokrati/elevinflytande av liknande anledningar. Det 

gemensamma för dem är viljan att utöka demokratin och inflytandet för elever. Därutöver 

avser alla institutioner att förbättra studenters samhällsdemokratiska förmåga samt 

uppfattningar och beteenden i yrkes- och samhällslivet. Genomgående avstår de även från att 

framhäva ökad gemenskap, trivsel och effektivitet som skäl för att eftersträva  

elevdemokrati/elevinflytande.  

 

Trots dessa uppräknade likheter måste den övergripande forskningsfrågan om huruvida 

institutioners avsikter med elevdemokrati/elevinflytande överensstämmer besvaras nekande. 

Det beror på att regeringens, riksdagens, Skolverkets och gymnasienämndens intentioner inte 

stämmer helt överens. Detta märks i sin tur på att deras användande av valfrihet, inlärning, 

kunskaper och kompetens i målsättningar varierar.  

 

Nu när den viktigaste frågans svar är utrett kvarstår det att uppfylla uppsatsens syfte. När vår 

operationaliserade teori ska användas i nästa kapitel för att undersöka i vilken utsträckning 

normer gällande elevdemokrati/elevinflytande överförs mellan institutioner kommer deras 

relationer till varandra att tas upp. Först ut är förhållandet mellan regeringen och riksdagen. 
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5. Överföringar av normer  

 
5.1 Normöverföringar mellan regeringen och riksdagen 
Den starkaste indikationen på att regeringens normer sprids är dess fullkomliga 

överensstämmelse med riksdagens. Orsaken till att bara dessa institutioners 

elevdemokratinormer är identiska kan vara att förhållandet mellan dem är närstående. Deras 

nära relation präglas av ömsesidigt beroende. I Sveriges parlamentaristiska system bottnar 

regeringens beroende i dess behov av att inneha parlamentets passiva stöd för att kunna 

bibehålla sin maktposition. På samma gång kan riksdagen gå ministrarna till mötes av 

sympatiserande anledningar eller för att undvika den upplösning som skulle kunna bli följden 

av ett politiskt dödläge.214  

 

För att hantera det delade beroendeförhållande som således finns växlar de mellan att anpassa 

sina normer och driva normutvecklingen. Oftast när regeringen ikläder sig den pådrivande 

rollen vidtas stor försiktighet från dess sida. Då föreslås riksdagen exempelvis genom ett 

uppmuntrande verktyg godkänna angivna förslag.215 Vid de enstaka tillfällen då hårdare 

påtryckningar utövas anges det att befintliga lagar i viss mån bör göras om.216 Riksdagen 

uppmanas därmed att utnyttja sin lagstiftningsmakt på ett annorlunda vis samtidigt som 

regeringen inte är främmande för att självmant göra ändringar inom sina kontrollerade 

områden för specialreglerad lagstiftning.217 Den stora betydelse som författningarnas 

utformning därmed har visar att organiseringen delvis är starkt lagstadgad.218  

 

Till övervägande del är den dominerande organisationsformen emellertid Wilsonsk. Det 

märks på att en typ av resultatstyrning förekommer. Den ger regeringen rätt att utforma 

delmål inom ramarna för de övergripande mål som riksdagen uppställer. Därför kan den 

lagstiftande församlingen till viss del styra regeringsnormernas utseende.219 Men eftersom 

riksdagens huvudsakliga målsättningar bygger på influenser från propositioner är denna 

möjlighet starkt begränsad. Påståendet grundas på att riksdagsinstitutionen bara översiktligt 

tar upp en opåverkad syn på elevinflytande i betänkandena. När uppfattningar om 

                                                 
214 Jfr Petersson 2002 s 49ff 
215 Prop. 1998/99:115 s 5ff, Schneider & Ingram 1997 s 90ff  
216 Skr. 2003/04:143 s 7f 
217 Jfr Skr. 2003/04:47 s 10f 
218 Schneider & Ingram 1997 s 90f 
219 Schneider & Ingram 1997 s 90f, Jfr Skr. 2003/04:47 s 7f 
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inflytandefrågor berörs på ett djupare plan hänvisas det mestadels till de ställningstaganden 

som återfinns i Prop. 1998/99:115.220 Därför kan det slås fast att riksdagens inställning till 

demokrati och inflytande för elever bygger på normer som överförts från regeringen. Kanske 

styrs Skolverket på samma sätt. 

 

5.2 Normöverföringar mellan regeringen och Skolverket 
Regeringen och Skolverket uppvisar huvudsakligen liknande elevdemokratinormer. Bådadera 

innehar normer med anknytning till elevdemokratimotivet samt pedagogikmotivets 

demokrati- och socialiseringsaspekter. Samtidigt tar ingen av dem upp normer som kan knytas 

till motiven rörande gemenskap, trivsel, valfrihet och effektivitet.  

 

Dessa likheter kan tyckas vara naturliga med tanke på att Skolverket rent formellt är 

underställt regeringen.221 Denna underordnade myndighets synpunkter gällande demokrati 

och inflytande för studenter likformas på flera sätt genom den överordnade institutionens 

inverkan. 

 

För att tvinga fram eftersträvade inställningar hos Skolverket nyttjas bland annat auktoritära 

verktyg.222 Deras tvingande funktions genomslag synliggörs då myndigheten betonar sitt 

ansvar i förhållande till regeringen och accepterar den institutionens rätt att fastställa riktlinjer 

för skolväsendet.223 Om det är möjligt undviker ministrarna dock att låta genomdrivandet av 

sin vilja grundas på denna verktygsform och lagstadgad organisering. För att slippa 

utformandet av sådana direkta påbud som kan nonchaleras av verkställare inspireras 

Skolverket hellre via Barnombudsmannen och en arbetsgrupp inom 

Utbildningsdepartementet.224 Om regeringen ändå måste framställa egna regleringsbrev med 

auktoritärt inslag utökas chanserna för efterföljelse genom att de kombineras med 

återrapporteringskrav och upprättandet av en dialog.225 Inom en inledande diskussion kan det 

både inrymmas uppmuntrande och kapacitetsbyggande verktyg.226  

 

                                                 
220 1999/2000:UbU1y s 7f 
221 http://www.skolverket.se   
222 Schneider & Ingram 1997 s 93ff, Skr. 2003/04:47 s 41f 
223 Yttrande 2004-02-16 s 5, Yttrande 2006-02-14 s 3 
224 Schneider & Ingram 1997 s 90ff, Jfr Skr. 2003/04:47 s 13ff, 48f, Yttrande 2004-02-16 s 1 
225 Skr. 2003/04:47 s 10f, Skr. 2003/04:143 s 11f 
226 Schneider & Ingram 1997 s 90ff 
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I samband med att dessa samtal hålls kan Skolverket bland annat presentera resultat från 

undersökningar som genomförts på regeringens uppdrag. Till följd av att båda institutionerna 

grundar ställningstaganden på sådana studiers slutsatser är det inte konstigt att deras normer 

delvis likformas.227  

 

Flera av elevdemokratinormerna blir därutöver snarlika på grund av att regeringen drar nytta 

av sin budgetmakt. Det är enbart kapacitetsbyggande verktyg som brukas när storleken på 

Skolverkets belopp avgörs. Både faktumen att de summor som regeringen delar ut är 

begränsade och delvis specialdestinerade medför att myndighetens normer påminner om sin 

anslagsgivares.228  

 

Företeelsen att övriga delar av de utdelade anslagen däremot är mer allmänna ger Skolverket 

större frihet när det handlar om att ta ställning till elevdemokratinormer.229 Liksom dess 

relativt självständiga position som svenskt ämbetsverk kan detta förklara varför regeringen 

inte lyckats föra över ett par av sina normer dit. Den misslyckade överföringen syns på att 

Skolverket varken tillvaratar kompetensmotivet eller inlärningsaspekten för att motivera 

behovet av elevdemokrati/elevinflytande. Myndighetens förhållandevis stora 

handlingsutrymme tydliggörs därtill av dess förmåga att kunna använda kunskapsaspekten 

utan att den finns representerad hos regeringen. Men precis som resterande avvikelser verkar 

den aspektens förekomst hos Skolverket inte klart ogillas. I stället tycks regeringen snarare 

passivt stödja myndighetens möjlighet att göra egna ställningstaganden genom 

erfarenhetsbildande verktyg och tillämpandet av gräsrotsorganisering.230 Frågan är om den 

kommunala nämndens handlingsfrihet är lika långtgående av samma orsak.    

 

5.3 Normöverföringar mellan regeringen och gymnasienämnden  

En jämförelse mellan gymnasienämndens och regeringens normer visar att vissa av dem 

överensstämmer. Hit hör förekomsten av värden med koppling till elevdemokratimotivet samt 

de demokrati- och socialiseringsaspekter som ingår i pedagogikmotivet. En annan gemensam 

nämnare är att ingen av institutionerna nyttjar gemenskaps-, trivsel- eller 

effektiviseringsmotiven för att motivera sina ambitioner med elevdemokrati/elevinflytande. 

                                                 
227 Jfr Skr. 2003/04:47 s 35ff 
228 Jfr Prop. 1998/99:115 s 29f, Schneider & Ingram 1997 s 90ff, Skr. 2004/04:143 s 4ff, 44f 
229 Jfr Skr. 2003/04:143 s 4ff 
230 Se t.ex. Prop. 1998/99:115 s 32ff, Jfr Schneider & Ingram 1997 s 90f 
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De här likheterna är orsakade av regeringens någorlunda framgångsrika överföring av 

elevdemokratinormer till den kommunala nivån. Normerna i Karlstads och Hammarös 

gymnasienämnd likformas till exempel då budskap som statsråden förmedlar via 

styrdokument får önskad effekt.231  

 

Det som eftersträvas genom dessa och liknande dokument kan vara att befästa en positiv 

utveckling som pågår. Befintliga inställningar som är önskvärda förstärks med hjälp av 

uppmuntrande verktyg när kommunerna ges uppskattning i uttalanden.232  

 

Då gymnasienämndens synpunkter inte är lika önskade kan regeringen följa flera strategier 

för att frambringa gynnsamma förändringar. En taktik innehåller utgivandet av utmärkelsen 

årets ungdomskommun. Tanken är att viljan att erhålla denna belöning ska fungera som en 

morot för nämnden.233 Däremot tillgrips inte någon form av piska för att göra 

gymnasienämnden mer inställsam. I stället förlitar sig regeringen vanligtvis på att de egna 

normernas lokala genomslag blir tillräckligt stort när enbart brister påtalas och korrigerande 

åtgärder föreslås. När sådan information görs tillgänglig för gymnasienämnden i syfte att 

uppnå utökad anpassning brukas det kapacitetsbyggande verktyget.234  

 

Samma verktygssort har stor betydelse när liknande ambitioner tillåts påverka de kommunala 

anslagens utformning samt tillhandahållandet av kunskaps- och kompetensutveckling.235 För 

att ändra ogillade kommunala uppfattningar föreskriver regeringen hur ekonomiska bidrag ska 

användas samtidigt som institutionen anordnar egna utbildningar eller tvingar kommunerna 

att själva fortbilda sin personal genom tillvaratagandet av auktoritära verktyg.236 Ibland ställs 

de bindande kraven på gymnasienämnden dock utan att berörd personal hinner utbildas. Då 

hoppas regeringen att dess överordnade ställning ska få kommunarbetare att stärka 

kvalitetsarbetet eller anta ett speciellt förhållningssätt i särskilda inflytandefrågor.237  

 

                                                 
231 Kvalitetsredovisning 2004 för gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning inom Karlstads-
Hammarö gymnasieförvaltning s 20, Verksamhetsplan för Karlstads-Hammarö gymnasienämnd och förvaltning 
s 3 
232 Prop. 1998/99:115 s 66, Schneider & Ingram 1997 s 93ff, Skr. 2003/04:47 s 33 
233 Prop. 1998/99:115 s 66, Schneider & Ingram 1997 s 93ff 
234 Prop. 1998/99:115 s 10, Schneider & Ingram 1997 s 93ff 
235 Prop. 1998/99:115 s 29f, 78f, Schneider & Ingram 1997 s 93ff, Skr. 2003/04:47 s 12, Skr. 2003/04:143 s 4ff, 
44f 
236 Schneider & Ingram 1997 s 93ff, Skr. 2003/04:47 s 12, 30, Skr. 2003/04:143 s 4ff, 38ff 
237 Skr. 2003/04:47 s 33, Jfr Skr. 2003/04:143 s 42f 
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Men omständigheten att regeringsnormerna saknar total likhet med nämndens normer avslöjar 

att kommunernas egen makt ändå är tämligen långtgående. Som en konsekvens av att bland 

annat erfarenhetsbildande verktyg och gräsrotsorganisering förekommer är det kommunala 

självstyret i nuläget tillräckligt stort för att gymnasienämnden självständigt ska kunna lyfta 

fram valfrihetsmotivet samt strunta i regeringens uppmaningar om att implementera 

inlärningsaspektens och kompetensmotivets normer.238  

 

För att implementeringen av elevdemokratinormer inom kommunerna ska lyckas bättre 

framöver försöker regeringen övergå till att dra mer nytta av sin auktoritära position gentemot 

riksdagen och Skolverket.239 Innan det utreds om de bidrar till att somliga normer blir 

dominanta hos gymnasienämnden ska övergångarna mellan dem själva undersökas närmare.   

 

5.4 Normöverföringar mellan riksdagen och Skolverket 
I studien framkommer det att några elevdemokratinormer delas av riksdagen och Skolverket. 

För det första genomsyras båda institutionerna av normer som hör ihop med 

elevdemokratimotivet samt pedagogikmotivets demokrati- och socialiseringsaspekter. En 

annan förenande faktor är att ingen av dem hänvisar till värden gällande gemenskaps-,  

trivsel-, valfrihets- och effektiviseringsmotiven.  

 

Trots att de gemensamma dragen är påtagliga beror de endast i begränsad utsträckning på 

pågående normöverföringar mellan riksdagen och Skolverket. Visserligen påverkas 

uppfattningarna i denna myndighet en aning av de utformade riktlinjer och arbetsformer för 

skolväsendet som bland annat återfinns i skollagen.240 Men överlag har riksdagens 

kombinerade användande av lagstiftande organisering och auktoritära verktyg enbart liten 

inverkan på Skolverkets inställningar till inflytandefrågor.241  

 

Detta är förklaringen till att olikheter föreligger beträffande framhävandet av vissa motiv. 

Skillnaderna utgörs delvis av riksdagens ensamma nyttjande av inlärningsaspekten och 

kompetensmotivet. Utöver misslyckandet med att implementera dess normer hos Skolverket 

                                                 
238 Kvalitetsredovisning 2004 för gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning inom Karlstads-
Hammarö gymnasieförvaltning s 7ff, Prop. 1998/99:115 s 23ff, Schneider & Ingram 1997 s 90ff, Skr. 
2003/04:143 s 75f   
239 Jfr Prop. 1998/99:115 s 23ff, Jfr Skr. 2003/04:143 s 36-45  
240 Skolverkets arbete med elevinflytande och arbetssätt och arbetsformer i skolan s 3, Yttrande 2004-02-16 s 1, 
Yttrande 2006-02-14 s 3 
241 Schneider & Ingram 1997 s 90-98, Yttrande 2004-02-16 s 3 
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tillvaratar myndigheten enskilt kunskapsaspekten. Möjligtvis är riksdagens försök att överföra 

sina elevdemokratinormer till nämnden i stället mer lyckosamma.  

 

5.5 Normöverföringar mellan riksdagen och gymnasienämnden 

Flertalet av riksdagens och gymnasienämndens normer rörande elevdemokrati/elevinflytande 

är likadana. Likheter är deras brukande av elevdemokratimotivet samt demokrati- och 

socialiseringsaspekterna av pedagogikmotivet. Enhetligheten märks därutöver på att båda 

institutionerna låter bli att tillgripa skäl med anknytning till gemenskap, trivsel och 

effektivitet.  

 

Denna överensstämmelse förorsakas huvudsakligen av riksdagens fullbordade överföringar av 

elevdemokratinormer till Karlstad och Hammarö. Övergångarna av värden till kommunerna 

genomförs genom att påtryckningar grundade på auktoritära verktyg införlivas i nationella 

styrdokument och skollagen.242  

 

Även om den lagen delvis klargör vilka målsättningar deras gemensamma nämnd ska rätta sig 

efter utifrån starkt lagstadgad organisering är dess handlingsutrymme ändå relativt 

omfattande. Förklaringen till det är att likaså inslag av gräsrotsorganisering förekommer. 

Annars skulle gymnasienämnden inte kunna ha ett förhållningssätt till några motiv som är så 

pass annorlunda än riksdagens.243 Den befintliga avvikelse som därmed antyds förekomma 

mellan institutionerna bevisas då gymnasienämnden på eget bevåg använder valfrihetsmotivet 

och avstår från att ta till sig inlärningsaspekten och kompetensmotivet. Eventuellt är nämnden 

i stället mer mottaglig för Skolverkets styrningsförsök.  

 

5.6 Normöverföringar mellan Skolverket och gymnasienämnden 

Skolverkets och gymnasienämndens elevdemokratinormer är ganska lika. Överensstämmelsen 

syns på deras gemensamma utnyttjande av elevdemokratimotivet samt demokrati- och 

socialiseringsaspekterna. Andra likheter är att institutionerna varken lyfter fram den aspekt av 

pedagogikmotivet som berör inlärning eller motiven för gemenskap, kompetens och 

effektiviseringar.  

                                                 
242 Kvalitetsredovisning 2004 för gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning inom Karlstads-
Hammarö gymnasieförvaltning s 20, Schneider & Ingram 1997 s 90-98, Verksamhetsplan för Karlstads-
Hammarö gymnasienämnd och förvaltning 2006 s 3 
243 Schneider & Ingram 1997 s 90-98, Verksamhetsplan för Karlstads-Hammarö gymnasienämnd och förvaltning 
2006 s 3 
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Anledningen till att normerna påminner om varandra på dessa sätt är det välfungerande 

spridandet av idéer från Skolverket till kommunerna. Myndigheten överför sina värderingar 

till Karlstad och Hammarö genom att delta i utformandet av nationella styrdokument.244 I dem 

gör Skolverket förverkligandet av sina elevdemokratiambitioner till ett kommunalt 

ansvarsområde. Hur verkets intentioner ska uppnås är däremot så fritt för nämnden att 

organiseringen kan betecknas som Wilsonsk.245 Inom ramarna för den typen av målstyrning 

försiggår inspektioner. De ingår i likformandet av värden på två sätt. Först och främst formas 

kommunala elevdemokratinormer av det hot om kontroller som kan kopplas till morot och 

piska. För det andra styrs de av auktoritära verktyg då brister som avslöjas i samband med 

testerna tvingar fram korrigeringar.246  

 

Men inte ens dessa förändringar får Skolverket att bli helt tillfreds. Ämbetsverket kritiserar 

nämligen kommunernas elevdemokratiarbete. Kritiken vittnar om att Skolverket inte klarar av 

att påverka alla normer på den kommunala nivån.247 Myndigheten saknar såväl förmågan att 

överföra kunskapsaspekten till gymnasienämnden som kapaciteten att förhindra dess 

användande av valfrihetsmotivet. Liksom övriga uppgifter ingår detta konstaterande i den 

kommande sammanställningen om normövergångarna mellan institutionerna.  

 

5.7 Sammanfattning och uppfyllande av syftet     

Utifrån vad som tidigare angivits i stycke 5.1-5.6 kan det klargöras att nästan alla verktyg och 

organisationstyper tillvaratas när normer överförs. Dessa normövergångar försiggår mellan 

samtliga institutioner och i flera riktningar. Huvudsakligen överförs elevdemokratinormerna 

dock i hierarkiskt fallande ordning. Detta indikeras av att det framför allt är regeringens och 

riksdagens normer som får genomslag på underordnade nivåer. Utbytet mellan dem själva är 

anmärkningsvärt långtgående. Till följd av att ett ömsesidigt beroendeförhållande präglar dess 

relation blir värdena som de uppvisar identiska. Deras möjlighet att framgångsrikt 

vidareförmedla sina gemensamma inställningar till Skolverket och gymnasienämnden är 

aningen mer begränsad. Förvisso bidrar de till bådaderas användande av 

elevdemokratimotivet, demokratiaspekten plus socialiseringsaspekten. Genom sitt agerande 

                                                 
244 Kvalitetsredovisning 2004 för gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning inom Karlstads-
Hammarö gymnasieförvaltning s 20, Verksamhetsplan för Karlstads-Hammarö gymnasienämnd och förvaltning 
2006 s 3 
245 Schneider & Ingram 1997 s 90f, Yttrande 2004-02-16 s 5, Yttrande 2006-02-14 s 1ff 
246 Schneider & Ingram 1997 s 90-98, Yttrande 2004-02-16 s 5 
247 Skolverkets arbete med elevinflytande och arbetssätt och arbetsformer i skolan s 9 
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får regeringen och riksdagen dessutom andra institutioner att avstå från nyttjandet av motiven 

rörande gemenskap, trivsel samt effektivisering. Men däremot lyckas varken försöken att 

sprida inlärningsaspekten eller kompetensmotivet till Skolverket och gymnasienämnden. Att 

vare sig regeringen eller riksdagen förmår att skicka dem vidare visar att de underställda 

institutionernas handlingsfrihet är tämligen omfattande. Utöver kapaciteten att motstå vissa 

normöverföringar är deras handlingsutrymme tillräckligt stort för att möjliggöra egna 

ställningstaganden. Utan andra institutioners verkningsfulla inblandning ger Skolverket 

nämligen enskilt uttryck för kunskapsaspekten samtidigt som gymnasienämnden ensamt 

tillvaratar valfrihetsmotivet. Om det bortses därifrån pågår normutbyten även mellan de här 

institutionerna. Det blir tydligt då några av regeringens och riksdagens elevdemokratinormer 

går till nämnden via Skolverket. 

 

Eftersom en sådan implementeringskedja kan följas genom hela hierarkin står det klart att 

mellaninstitutionella normöverföringar är ganska vanligt förekommande. När det syfte som 

rör i vilken utsträckning normer gällande elevdemokrati/elevinflytande överförs mellan 

institutioner därmed är uppfyllt kan kapitlet avslutas. Men innan hela uppsatsen är slut förs en 

kortfattad diskussion med anknytning till det presenterade resultatet. 
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6. Avslutning 

 
Till konklusionerna hör bland annat substansen i avsnitt 4.5. När de preciserade frågorna 

besvaras där klargörs det varför varje institution eftersträvar elevdemokrati/elevinflytande. En 

jämförelse av deras avsikter visar sedan att skillnader förekommer. Det varierande utbudet av 

normer på skilda nivåer försvårar implementerandet av åtgärder med koppling till 

elevdemokrati. Olikheterna medför också att den övergripande forskningsfrågan får ett 

nekande svar.  

 

Utifrån förra kapitlets uppfyllande av syftet kan det vidare konstateras att de avvikande 

målsättningarna beror på misslyckade överföringar av elevdemokratinormer. När skälen 

däremot överensstämmer förekommer mellaninstitutionella normövergångar. Det finns 

således ett tydligt samband mellan institutioners motiveringar och huruvida normer överförs 

mellan dem.  

 

Utöver att denna och andra slutsatsers tillförlitlighet är beroende av operationaliseringarnas 

giltighet samt tillämpning bestäms dess värde av hur bra begreppsvaliditeten och reliabiliteten 

är. Det står varje läsare fritt att utvärdera deras kvalitet. Själv tror jag att tillvägagångssättet är 

lämpligt ur validitetsmässigt hänseende samtidigt som den noggranna insamlingen och 

bearbetningen av data gör antalet slumpmässiga fel minimalt. Om min egen bedömning 

stämmer är resultatvaliditeten därför godtagbart hög.248  

 

Därmed är det dock inte sagt att resultatens nuvarande grad av korrekthet består över tid. 

Förnyad forskning av samma slag får utvisa om slutsatsernas befintliga aktualitet kvarstår. 

Genom framtida undersökningar med en annorlunda infallsvinkel kan det i stället utredas 

vilken elevdemokratisyn som dominerar på skolor. Det vore intressant att ta reda på om 

normer som uppbärs av dess lärare och elever härrör från en särskild institution.    

 
    

 

 

                                                 
248 Jfr Esaiasson et al 2004 s 67 
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Abstract 
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Despite attitudes towards student democracy being generally positive, students have almost 
no influence over their position. This implementation study looks into whether or not 
students’ weak position of power results from something other than a democratising of 
schools taking priority when student influence is encouraged. 
 
With an aim of explaining what is hoped to be achieved and if these intentions are to be 
spread, the purpose is to investigate to what extent standards concerning student democracy 
are transferred between institutions. In order to find out, the question is posed of whether their 
aims for student democracy conform. This overriding question is coupled together with the 
following four defining research questions: 
 
1. Why does the government seek student democracy/influence? 
2. Why does parliament seek student democracy/influence? 
3. Why does the National Agency for Education seek student democracy/influence? 
4. Why does the high school board for Karlstad and Hammarö seek student 
democracy/influence? 
 
To answer all these questions, the theory of sociological institutionalisation is put into 
operation. It is then applied to documents that illustrate the institutions’ incentives and 
relations to one another. When the contents of the texts are analysed it is clear that all parties 
really want to increase student democracy/influence. Furthermore, all the institutions have an 
aim to improve students’ democratic power in society together with perceptions and 
behaviour in public life. The government and parliament are alone in striving after an 
improvement in students’ learning and making use of their competence, so the answer to the 
overriding question is actually no. Similarly, the National Agency for Education is also alone 
in its ambition to improve students’ knowledge as is the high school board in wanting to 
increase the freedom of choice for those concerned. 
 
These differences, as well as the similarities, have a clear connection with the inter-
institutional exchanges. Differing objectives are caused by an unsuccessful transfer of 
standards, whilst identical standards arise as a consequence of successful transfers. 
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