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Förord

uppdrag och värderaDemokratiutredningensEtt är att summeraav
demokratiforskning,demokratiutredningar ochde årens ettsenaste

offentliga samtalet demokratin. destimulera det Avattannat om
demokratiforskare medverkatskälen har redan åtskilliga våra

fleralandet liksom debattorien-itemaseminarier i vårarunt avom
här bokensmåskrifter. de skälen har också den kommitterade Av

till.
hundra forskareböcker där drygthärDet är etttrettonen av
olika aspektersamhällsvetenskap och humaniora belyserinom av

Författarna verksammaden svenska folkstyrelsens utveckling. är
ämnesområden. Artiklarnasdrygt vetenskapligatioinom veten-

författarnasvanligtvis säkerställtsskapliga kvalitet har attgenom
för forskar-demkollegor granskat institutionernasinom ramen

seminarier.
efter denForskarvolymerna har tillkommit genomgång aven

forskning och hög-demokratirelevanta universitetpågårsom
forskningslägetforskare har ombetts redovisaskolor. delEn att

avslutade studier. Andra harpågående eller nyligenjämte sina egna,
genomföra studier områden forskning-fått uppdraget inomatt som

Demokratiutredningen behöver kunskapeftersatt om.en men som
blivit ombedda också lämnat bidragTack allanästan ettattvare som
ifrån fullständigabreda, långthar denna exponering våraän avom

möjlig. forskarna detkunskaper demokratin blivit Att ser somom
offentligaunderlag för detdel yrkesroll levererasin atten av

för forskar-med tillfredsställelse.samtalet Intevärtär attatt notera
för deras olikamed allaskulle sitta inne Men att teore-svaren.na
kanske kan det poli-infallsvinklar och verklighetsbildertiska göra

insiktsfullt. nämligen mångfaldsamtalettiska Det är en sommer
komplicerat.

dessa ska kunna läsas med be-Förhoppningen är att texternu
förfat-utanför forskarsamhället. betyderhållning inteDetäven att

förenklat orsakssammanhang. bad dem skrivajagsvåra Mentarna
forskare andrablir läsbar för barainte inomså ämnesom-att texten

för allmänbildad medborgare. kan krävaråden Dettaävenutan en
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FÖRORD

återhållsamhet medviss inomvetenskapliga Särskiltjargonger. svåra
och komplicerade tankegångar kan behöva pedago-något störreen
gisk vanligt". Dahlström har biträtt med språkligEvaänomsorg en
granskning de flesta den här volymen.itexternaav

Det folkstyretunga
vilka kan de medborgarnas delaktighet, deltagandePå ochsätt unga

inflytande samhället fördjupasi Hela 1900-talet kan förvisso ses
framgångsriktmakalöst sekel barnensinte minst synvin-ettsom ur

kell. samtidigt finns det både frivillig ofrivilligochMen margi-en
nalisering de också politiken. framgickinom ocksåDetav unga av
forskarnas kring detseminarium medborgar-vårtrapporter unga
skapet betydande tilltro till den svenska demokratin kombi-En

med avsevärd tvekan de befintligasig i struktu-attneras en ge
Ibland, långt ifrån alltid, leder detta till de ska-attrerna. men unga

alternativa organisationsformer kring idéersinapar
den här boken analyseras först de vardagsliv skolan fråniI ungas

demokratiteoretiska synpunkter. den andra delen behandlas detI
blivit efterungdomars liv skolan; arbetslöshet och kom-mångasom

munala ungdomsprojekt. Slutligen diskuteras ungdomarnas villko-
rade samhällsengagemang generellt.mer

Vad rimligt förvänta skolan demokratifostraresig Iär att av som
färsk frånstudie länder hävdas fastän flestade24 sägeratt atten

medborgarskapsutbildning viktig har den väldigt lågär status.en
Vad skolan kan demokratin beror vidare samhällets kul-göra
turella och politiska traditioner, Vilka formar elevernas grundvärde-

fögaringar. viktig, Överraskande, slutsatsEn än är ävenattannan om
demokrati lärs under hela skoldagen demokratins idealstårutom

ofta bjärt kontrast erfarenheteri alla de skolangörmot man
under vanlig vardag. Själva undervisningen medborgarskapi för-en
vandlar lätt demokrati till avlägset, formellt.abstrakt ochnågot Den
relateras sällan till de nätverk och frågor finns där ele-grupper, som

och lärarna bor och studerarverna
Redan det vilket talar skolan dess möjlighetersätt om anger

och begränsningar, EnglundTomas den här volymens förstaimenar
bidrag. där de olika demokratiidealigenom och de olikaHan går
uppfattningar vad skolan ska betyda för demokratin dessaom som
ideal också historiskt upphov till skolutredningar och offent-igett

Åttiotaletliga debatter. innebar förskjutningsuccesiven av synen
skolan. Maktutredningenminst bidrog till flytta fokus frånInte att
politik, kollektiv och jämlikhet till ekonomi, individer och autono-

finnsmi. skäl, Englund, till det åttiotaletsDet skol-attanser sena
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FÖRORD

fördesdebatt under ganska traditionellt perspektiv vadett avser
ordning, disciplin kunskapsförmedlingoch medan frågorna denom

demokratin skymundan.kom Debattens förflyttning,istora som
ytterligare förstärkts under 1990-talet, förklaras i utsträckningstor

Maktutredningens och de borgerliga tidningarnas sättstora attav
dagordningen för skoldebatten. utbildningspolitiskaDettaange

systemskifte fick följdervittgående för relationen mellan skola och
demokrati; förstället demokratin allasi angelägenhetatt som en
vidareutvecklades blev den för begränsad individ- ochnågot en
familjenivå där politiken civilrätten. Författarenersätts av argu-

för plats den demokratins frågor imenterar att storagenu mer av
deliberativ anda. konkret betyder det skolan bör bli platsMer att en
för och samtal kring både kunskap och värden, därargumentation
skilda perspektiv konfronteras under respekt. Såväl demokrati- som
effektivitetsskäl förtalar sådant alternativt Skolprojekt, hävdarett
Englund.

mellan den diskursiva demokratinsSpänningen ideal och själv-
förvaltningsmodellen också Lundströmintresserar hanMats när
analyserar försöken med skolstyrelser där eleverna i majoritet.är

eleverna demosinte medlem-Han någotär suveräntatt utanmenar
medborgarkollektiv där utifråni skolan samhälls-ett styrs ettmar

fostrandemokratiska kan därförintresse. inskränkas tillDen inte att
delta självförvaltning. Skulle exempelvis föri eleverna ha andra mål
skolan lärarna och politikerna, kan ökad elevmakt skapa svåraän en
konflikter och ineffektivitet. åberopade fyra huvudskälRegeringen
för reformen: elevernas rättigheter, fostran,demokratisk pedagogisk
effektivitet och bättre utnyttjande elevernas kompetens. Menav

dem nödvändiggöringet egentligen elevmajoritet. Och identiskaav
anföras förkan helt andra medel. Lundströmargument varnar

föröverlag betrakta skolan politisk skolaninstans; äratt som en en
läroanstalt dels har demokratiskt uppdrag från medborgar-ettsom

dels uppdrag eleven och hennes framtida arbetsgivareett attna, ge
kompetens. dock det pedagogiska uppdragetinteHan attmenar
skulle utesluta elevmakt, bara elevmakten alltid såvälmåsteatt vara
Villkorlig begränsad. viktiga principiella avseendenI måstesom
därför elevdemokratiska överideologi preciseras.statens

Denvall illustrerar dilemma studie hurVerner några i sin av
elevdemokrati till högstadieskola med elever ochgår 800 100en

har försökttio olika befrämjaI årän sättattvuxna. mer man
Ändåinflytande.elevernas delaktighet och det bara detär när

gäller skolmiljön och skolmaten eleverna upplever verkligsom en
framgång. det däremot gäller vad omvärlden kanskeiNär mest
förväntar påverkan det pedagogiska arbetet skolan,i visar sigoss,
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Vad det då förklarar de s.k. elev-begränsningarna tydligt. är som om
rådens relation till skolledningen blir eller mindre demokratis-mer

faktorer. företrädareka Denvall blottlägger Elevernas valtre av
fritt från försök till påtryckning eller kontroll uti-varjemåste vara

företrä-från. också ha chans kontrollera vad derasDe måste atten
för slutligen hadare och sedan utkräva det. De måsteuträttar ansvar

yttrandefrihet.fria diskussioner med ochtillgång till Detmötes-
dethandlar alltså ganska generella demokratiska lärdomar. Menom

spänningsfält mellanockså uppenbart experimenten ipågårär att ett
demokratiformerinordning elevernavuxenvärldens sinai egnaav

föroch ungdomarnas hävda rättigheterorganisering sinaattegen
och stärka inflytande.sitt

föräldrarnas inflytande skolan genomgick dra-Synen över en
jarlmatisk förändring under 1990-talet, visar i sinMaria uppsats.

demokratiskt otänkbara blev plötsligt det demokratiskt önsk-Det
brukare.värda. Föräldrarna sades ha deltaga De sågsrätt attnu som
legitimitet, blidessutom med makt öka skolansattsom en resurs

hörnsten det demokratiska samhällsbygget tjugoårigi i Enstort.en
konfliktföräldrarna medängslan kan isärintresseöver att ettvara

förriksdags klartecken lokalamedborgarintresset enigersattes av en
styrelser med föräldramajoritet. Skolpolitikernas och rektorns makt

pedagogiskabara klätterställningarna också deninte in-över utan
delegeras till brukarna.riktningen och skolans ekonomi kan numera

följahar bildats. finns skäl de-skolstyrelser Det169 att noggrantnu
utveckling för klarlägga deras eventuella potentialer inte-attattras

demokratinssåväl brukare medborgare den svenskaigrera som
förskola och skola suddas för VadmellanGränsen stegut steg.

förhänder demokratiskt föräldrar bildar kooperativ sinanärsom
förskolebarn formen för själv-studerar Annika Tbeodorsson. Den

knyter till historiskt mycket viktig demokrati-organisering an en
form jämför hon hurhon kooperativ slåsi Sverige. När tre nya av

faktiskt och hur såväl själv-olika och heterogent de ärsammansatta
förtroende förtroende för de andra inblandade utvecklas.som
Delaktigheten hennes preliminära slutsats.växer, är

Vad betyder arbetslösheten för ungdomars politiska åsikter När
tillfrågar han väldiga lik-Carle ungdomar Norden,ian runtom ser

heter oberoende nationalitet, kön eller sysselsättningssituation.av
arbetslösa har radikalt annorlunda samhällssyn.inte DeDe någon är

mindre intresserade politik dem studerar vidarenågot änav som
fått politiska höger-eller arbete. placerar densig i mittenDe

vänsterskalan, för tydlig åsikterna. tendensvissövrigt i Enärsom
till arbetslösheten ökar deras likgiltighet eller liknöjdhet kanatt
iakttas. Erfarenheten arbetslös leder till avståndstagandeattav vara
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från alla slags politiska aktiviteter de krävande ochutom mer expres-
minskar böjelsen använda parlamentariskasiva. Den att meto-mer

der. längre tids arbetslöshet erfarit, desto blirpositivJu man mer
utanförtill omedelbar aktion det etablerade representativaman

systemet.
Vad kan kallas samhällsförvaltningens tilltagande "projekt-som

sjuka har också drabbat ungdomarna. Nittiotalets rekordhöga ung-
domsarbetslöshet upphov till ökat förkommunaltettgav ansvar
dessa ungdomar, säkerligen med de allra bästa avsikter. kritikDen

Lisbeth Lunda/al och riktar de kommunalaKristian Hansson motsom
ungdomsprojekten har implikationer för ungdomspolitiska åtgärder

generellt. gäller oklarheter syfte ochorganisering,Denmera om an-
informationstadgas exempelvis och medinflytande.Ingetsvar. om

Projekten förlämnar mycket begränsat de med-ett utrymme unga
borgarna tillkomstsjälva påverka och inriktning. Vidare det såäratt

bärkraftiga efterbråttom den långsiktigt samarbetesträvanatt mer
och förankring motverkas. Och demokratisyftet åberopas detnär är
vanligen den individualistiska demokratisynen som avses.

invandrarmän storstädernas förorter sinnebilden föriUnga är
det vidgade klassklyftor. har medSveriges inget"Jag gemensamtnya
det svenska samhället, Muhammed, svensk med-19-årigsäger en
borgare invandrat från Nordafrika Sern/øede regel-Ovesom som
bundet träffat under tid. flestabor område där deitvå års Han ett
avstod från riksdagsvalet Och själv röstade varkeni 1998.röstaatt
han eller hans kompisar. för de tycker illanågon Inte attav om po-
litik för skulleeller de apatiska. det decenne-Menatt senastevara

globalt verkande och ocksåsegregation marginalisering har lettniets
påfallande utanförskaptill de svenska multietniska förortsom-iett

konflikterrådena med starka socialvård och rättsväsende.gentemot
motståndsformerdet läget skapar dessa ungdomar kulturella därI

rapmusiken används för identifiera med andra för-inte minst sigatt
folk.tryckta verklighet, diversifiering med be-Det är en ny en ny

konfrontationtydande hot Våldsam söndring, ochrasismom men
medockså möjligheter, Sernhede. det inte tvingagårMen attmenar

ungdomarna skolan och helain i givna organisationer. Från vuxen-
världen krävs stället lyssnande och respekt deöppenhet,i gentemot
främmande dragen vad han kallari Sverige.Det Nya Kan även en

eller rockband betraktas självstyrande ungdoms-ettrapgrupp som
verksamhet där centrala värden medverkan och delaktighet lärsav
och lärs ut

ifrågasätter SörbomAvslutningsvis Adrienne den dominerande
förungdomar skall komma.någotrepresentantersynen som som

Tänk det stället den morgondag ungdomarnai så stårär attom som
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inför, det del det redan finnsväntar, är runtom-nya som en av som
kring, del eller mindre verklighetvår Honen av mer gemensamma

dussin äldre och medborgare för hurintervjuar ett att vetayngre
de uppfattar politiska och deltagande. hon dåsitt Detengagemang
finner också politik och deltagande harpensionärernasär att syn

tillfrågadesändrats under deras livslopp. de de aldrigNär var unga
åsikter enskilda, bara delar kollektiv. desina i Nu ärettom som som

uppfattningar efterfrågastill de enskilda medborgarnaspositiva iatt
högre grad tidigare. deras tilltro till organisationernasFastänän
effektivitet fortfarande personlig aktivism längreinteär ärstor,
otänkbar för dem. mellan och gamla, uppmanadesDe år20 50yngre,
visserligen under hävda uppfattningar.sin sina Menuppväxt att egna
särskilt och individcentrerade kompromisslöshetÃSO-åringarnas20-

frustrerandeleder återvändsgränd; ska de aktivai antingenen vara
då mycket de tjänstledigt eller ocksåtvingasså nästanatt tamen

förbli inaktiva. Problemet de vill aktiva, har alltär att vara men
företrädas Och dessa förändringarlåta andrasigsvårare att av

gäller bara de Individualiseringen förstärker både tilltroninte unga.
till möjligheterna också skyldigheten detnågot. Mengöraattmen

ifrågasättandetständiga liksom dessa dygder. detTrotsgröper attur
oförlöst.politiska blivit blir DetÖppetsystemet engagemangetmer

goda dede vill, det inte.görsom
Demokratiutredningens ledamöter har ställning tillinte tagit

innehåll. författare själv för bidrag.Varje sittuppsatsernas ansvarar

Erik Amnå

Huvudsekreterare
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Noter

demokrati underbarn ochsmåskrift barn till medborgare. OmGörSe vårt.ex.
1900-talet SOU 1998:97.
2 medborgarskapet SOU 1998:101.Det unga

globalisering.och politikens3 sociala rörelserThörnsHåkan "NyaSe uppsatst.ex.
forskarvolym Civilsamballetutanför SOUparlamentetDemokrati i VIII

forskarvolymIT-nätverkenkommande artikel ioch Kleins VIIKajsa1999:84 om
demokratinsIT tjänst.i

from the4 Twenty-four National StudiesEducation CaseCountries:AcrossCivic
Schwille,; Amadeo,eds.: Torney-Purta, J-A.Education Project,CivicEA

of Educationalfor the EvaluationInternational AdssociationAmsterdam: The
Achievement 1999.

denDemokratierfarenheterna iSjfr omfattande danskade i Peter Bogasonsmer
offentliga sektornssmåskrift Demokratin denoffentlige sektorns forandring", ii vår

förändring SOU 1999:40.
ocksåintegritetskränkande konstaterar Li6 uppfattaskanrepresentationAtt

ochPopulärkulturens makt"KänslomakaremBennich-Björkman i sin uppsats
Civilsamballetförändring,medborgarrollens i SOU 1999:84.
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Den svenska skolan och
demokratin

Möjligheter och begränsningar

Tomas Englund

Syftet med följande perspektiv den svenskaärtext att ettge
skolan med demokratin fokus. frågor försökeri hanteraDe jag är:
Vilken demokratifunktion har skolan haft och kan den ha Vad, eller
vilka krafter, det bestämmer hur denna funktion formär tarsom

underliggande frågeställning undersöka hurEn jag barnsämnar är
och ungdomars politiska kapacitet och för folkstyret,intresse antas

form. föreställningarVilka funnitshar och finns detta Vilkenta om
betydelse tillskrivs skolan ha dennai betraktelseMinprocess är
historiskt förankrad. Avsikten emellertid skrivainte denär att
svenska medborgarutbildningens historia depåvisautan attsnarare
historiskt konstituerade möjligheter och begränsningar för skolans
demokratiformering talet skolans demokratiroll producerar.som om

det första talet skolanavsnittet vill hurI jag påvisa attom- -
talar skolans möjligheter och begränsningar vad gäller dessom
demokratifunktion högi grad också dessa möjligheter ochanger
begränsningar. Eftersom talet försskolan olika intressenterom av
med skilda ståndpunkter talets auktoritet och betydelse-är status
fullt.

det andra avsnittet uppdelat avdelningarI tvåärsom presente-
antal olika demokratiuppfattningar placerassuccessivt inettras som

den svenska efterkrigskontexten.i denna grund urskiljs olikaPå tre
utbildningskonceptioner. Speciellt fokuseras olika varianter av en
demokratisk utbildningskonception och det utbildningspolitiska
systemskiftets konsekvenser.

det tredje och avslutande ställs,I avsnittet bakgrund demot av
tidigare dels den dagsaktuellaavsnitten, problematiken taletom var

skolan till dags dato lett och dels vad relationen skola-de-om oss
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DEN DEMOKRATINSVENSKA SKOLAN OCH

deliberativrelation tillinnebära. Skolansmokrati skulle kunna en
historiska talettendens detdemokratiuppfattning ispåras som en

demokratiuppfattningar och skolansjfr Olikaskolan avsnittetom
revitalisera.lyfts fram idealochmening attettsom

möjligheter ochskolanTalet angerom

begränsningar
dendebattensåväl den allmännaförsta utgångspunktMin är att som

för-med dess språkligaskolanspecialiserade diskussionen ommer
grad förutsättningarna,högoch motsättningar iskjutningar anger

där. grund-för vad skeroch begränsningarna,möjligheterna Ensom
betrakta skolan inte-med dennaläggande ärpoäng ansats att som

ellerpolitisk kultur med antalföränderliggrerad i ett meren
förförhållandenuttalade givna.mindre tassom

för vadbestämmandeskolanutgångspunkt taletiAtt ta om som
både självklart och kon-uppfattasske skolan kaniantas somsom

dokument,utbildningspolitiskaskolantroversiellt. talet iAtt om -
debattenspecialiseradeochforskning och den allmänna övermer -

för praktik torde allabetydelse skolanstid har viss överensvaraen
medfrågakomplicerade samband detdockDet ärär omsomom.

talarespelet mellan flera olikasådantspecifika förtecken. Ett är
tid.också förändrasocholika talare Exem-överarenor somarenor,

mellandebatten med relationenpedagogiskapelvis den interna ut-
forskare och lärarepedagogiskabildningspolitiska dokument, samt

debatten landets domine-till den allmännarelationdess i sin tur
aktörerna dennamassmedia och de starka Avgö-rande arena.

pågående drag-den ständigtkaraktär härrande för diskussionens är
den allmännadebattengäller vikten den ikampen vad internaav mer

får den dettahuvud platsfrågor ioch vilka Iöver taget senare.som
exempel detbelysandekan endastbidrag några utrymme somges

synnerligenrelationervill ändå hävda dessatill buds.står Jag äratt
behandlas.problemområdebetydelsefulla för det som

förekom stark retorik1970-talen itid ochUnder 1960- enen
pedago-denutbildningspolitiska dokumenten i internadesåväl som

ochmål demokratiövergripandedebatten skolansgiska omom
debat-delar den allmännalärarkretsar, liksomjämlikhet. ivissaI av

läroplanspoesi."vackra" ord ochriktlinjeravvisades dessaten, som
den bistramedVälmenande retorik inteansågs överensstämma

svenska läroplans-denklassrumsverkligheten. börNoteras ävenatt
påverkat denEnglundandra stadiumteorins 1990, nyaavsom var
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utbildningssociologin starkast under 1970-talet och första hälften
1980-talet också betonade denna åtskillnad mellan ideal ochav

verklighet, exempelvis med analyser den dolda läroplanen".av
Under det 1980-talet och 1990-talet har den dominerandesena

utbildningsretoriken successivt utvecklats till hand-något som mer
lar ekonomisk tillväxt, valfrihet, individuell kompetens ochom om

traditionell skola. har lettsDen krafter utanför vad kanen av som
betecknas pedagogiskintern debatt, starka ekonomiska ochsom av
politiska organisationer dominerande massmedia Säfström 8Csamt
Östman interna pedagogisk-didaktiska1995. Den debatten sinå
sida, betonat förskjutningen från form till innehållsfrågor ochsom
framhävt vikten kommunikation och meningsskapande, har haftav

betydligt mindre plats deni allmänna debatten.en
Min generella ståndpunkt enligheti med modern språkaktsteori-

och vad under benämningengår "den språkliga vändningen"som -
språket skolan diskursivt; det samspelar med, kon-är äratt om

stituerar och för skolverkligheten. Språket skolangränseranger om
påvisats, intet enhetligt inbegripetär, isättsom ovan utan en

ständig kamp. kanVi skillnader bemötande fråni krafternotera
utanför skolvärlden och traditionella skolkrafter beroende reto-
rikens innebörd. kanVi också hur dessa krafter kan intase en mer
eller mindre framträdande roll vad gäller formera skolans uppgiftatt
retoriskt.

analys likvärdighetsbegreppetsI förskjutning under deen av se-
tjugo Englund,åren har begreppetpåvisats1999 platsnaste att tog

deni utbildningspolitiska retoriken sambandi med begynnande de-
centralisering och kopplat till jämlikhetssträvanden. Successivtnära
har det emellertid kommit bli eller mindre liktydigt medatt mer
valfrihet, samtidigt det också delvis den förrai betydel-använtssom

harBegreppet liksom andra jämförbaramånga begreppsen. snarast -
alltmer kommit innebörd bara kan bestämmasatt en som-

förhandling och förhållande tilli olika specifikagenom samman-
hang.

Vad har då hänt med demokratibegreppet historiskt är ettsom
centralt honnörsord för den svenska skolan relationenHaräven
skola-demokrati försvagats har kopplingen till andraHur begrepp
och strävanden förändrats demokratibegreppetgivit innebördsom

främstaMitt syfte här söka depåvisa betydande skil-är att mest
jelinjerna och förändringsfaktorernainom, för, talet skola ochom
demokrati underi Sverige tid. Bidraget kan därför betraktassenare

teoretiskt och empiriskt baserat blandettsom resonemang som
syftar fortsatttill forskning däri de frågeställningarämnet,annat
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ocksåharform kan avståttsuccessivt jagoch prövas.tarteser som
sko-dagsaktuella taletdetuppgiftenlockande ifrån den att om

massmedia. Vaddominerande jagförs landetsdetlan troravsom
varför detta talskissartade analysmed minkunna påvisamig är ser

taletoemotsagdaexempel detdag.det i Ett ärgör om enut som
traditionell ordningkunskapsförmedling,grundadskolaallmän

skola-demokrati och detsaknardisciplin visioneroch sam-omsom
skolorfriståendeformerstödet till allaokritiskatidigt somav

skolsystem.starktutvecklaskansikt segregeratmot ett

och skolansdemokratiuppfattningarOlika
mening

avsnittoch i Aföljande avsnittenDispositionsidén de A Bi är att
grundläggandeinnehåller de"byggnadsställning. Denpresentera en

demokratiuppfattningar medskildaoch elementen ibegreppen av-
fördjupasefterkrigsutvecklingen. avsnittsvenska Bden Iseende

från placeras ielement inochdessa begrepp Aanalysen attgenom
avsiktskola-demokrati. såMinrelationentalet sätt göraär attom

möjligaoch skolansdemokratiuppfattningarskildakarta överen
den svenskaspecifika kontextdemokrati dentill irelationer som

delskolan är av.en

översiktförstaA. En

demokratibegreppsamhäI/scentrerattill demokratiFostran ett-
pålagtshistorisktskolantaletskolan harsvenskaDen genom om

oräkneligaintilluppgifternauppgifter. dagolika Imånga nästär om
dessutom ibeaktas.förslag skulle kunna Dealla intressenters är

till-lång tiddock sedanmotsägelsefulla. haravseenden Detmånga
denenighetrelativtråder dagbaka och irått attstor som nuom

uttrycker det:läroplanengällande
grund.demokratinsvilarskolväsendetoffentligaDet

skallskolanfast verksamhetenslår iSkollagen 1985:1100 ut-att
värde-demokratiskagrundläggandeöverensstämmelse medformas i

ringar
..... .. ele-förmedla och hosuppgift det gällerviktigSkolan har när atten

samhällsliv vilar S.de värden på. Lpoförankra 94vårt s.somverna
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innebörden demokratinsDen i grund och grundläggandenärmare
demokratiska värderingar de demokratiska värden vårtsamt som
samhällsliv vilar kan också det följandei skall utredassom ges- -
olika längrepreciseringar. tillbakablickande efterkrigstidspers-I ett
pektiv med startpunkt Skolkommissioneni har de-SOU 1948:27
mokratibegreppet starkt kollektivt förankrat.varit har betonatDet
behovet referensram med starka jämlikhetsinslagav en gemensam

förutsättning för allas deltagande det demokratiskai samhälls-som
bygget samhällscentrerad demokratitradition.en

demokratiuppfattn/ngzFunktionalistisk respektive normativ

samhällscentrerade demokratibegreppetDet har emellertid visat sig
kunna uppfattas skilda med förimplikationer relationensätt
skola-demokrati: Under efterkrigstiden kan huvuduppfattningartvå

demokratins funktionssätt urskiljas. funktionalistiska de-Denom
mokratiuppfattningen därvid den dominerande traditionär som av-

demokratin form för representativ styrelse, denigränsar som me-
förvaltarningen elit demokratin dem väljer sinaatt en som repre-
demokratin primärt medel och form förHär ärsentanter. ett atten

fatta beslut. kritiskt alternativSom och utvecklasexisterarett en
demokratiuppfattningnormativ realiseras folketdeni månsom

deltar deti politiska beslutsfattandet. demokratin målHär i sigär ett
själv. sammanhängande med denna demokratisynNära är en
jämlikhetsuppfattning betonar vikten resursjämlikhet, detsom av
vill jämlikhetssträvanviss förutsättning försäga typen av ses som
denna demokratisyn.

Översatt till skolans värld kan dessa båda uppfattningar de-om
mokrati skilda förhållningssätt för relationensägas representera
skola-demokrati. Med den funktionalistiska demokratiuppfattning-

följer demokratin kunskapsområde innehåller Vissaäratt etten som
fakta bland andra kunskapsområden. också kunskapsom-Det är ett
råde bland andra deni förutsättsmeningen Vissa intressera-att vara
de, andra Med deninte. uppfattningen följernormativa starkareen

skolansinom söka bidra till skapa jämlika förut-strävan att attram
för förståsättningar alla demokratins grundpremisser och bliatt att

kapabla delta demokratin.iatt
demokratiuppfattningennormativaDen innehåller också en

föreställning demokratin vidare form förnågot änom sty-som en
relse. Demokratin levnadssätt alla uppväxande medbor-är ett som
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exempelvis skolan,deskall bli delaktiga institutioner,i genomgare
avseenden.befordra demokratin olikakan isom

innebördendenfråga här skall behandlas gäller iEn närmaresom
skilda demo-förhållande till dessautbildningspolitiska intentioner i

skolans verk-kratiuppfattningar förhållande till andra kravoch i
styrka. Styrkan ochplats, karaktär ochsamhet, det vill desssäga

uppgift den växandespecifika bidra tillskolansi attstatusen gene-
förstärka demokratinfördjupa ochviljarationens ärerövra,att en

uppfattningarfinns skildauppgift det funnits och många om.som
fo-eller mindreuppgift kommit iockså ståDet är att mersomen

kus.

deltagardemokrati ochTvå demokratiuppfattning:varianter normativav
demokratisdeliberativ

förskilda modellerfördjupad analys kommer tvåEn görasatt av
till dendemokratifostran. underavdelningarkanDe norma-ses som

förklaring tilldärvid utveckla intressetkommertiva. Jag attatt en
falna-demokratiuppgiftför framträdande successivtskolans relativt

denhade medoch tidigt 1980-tal.de under Det1970- göra attatt
medkritiserad deltagar-demokratisk idébli kopplad tillkom att en

deltagardemo-framträdande patriarkaliska drag.jämförelsevis Den
betraktades centraltmedverkankratiska fostransidén, där i sig som

jämlikhetssträvandena,vad gäller de starkakom, exempelvis att upp-
freds-Innehållsligt, vad gäller till exempelfattas likriktande.som

demo-överensstämmande medfostran, det vissasågs att avsom
de ochförmedlas skolan intekratins värden skulle rättasomav

utformning komdeltagardemokratiskkunde ifrågasättas. sådanI en
dernokratiuppfattningen kriti-denockså med normativarätta att

seras.
demokratiuppfattning bygger de-alternativ normativEn som

pågående mellan skildagrundläggande idémokratins möteettom
debattens betydelse,framhäver den demokratiskaochsynsätt som

för mellanskulle kunna platsenskolan möte argument,ettatt vara
skolans traditio-gällande denhade sigsvårare när stöttegöraatt

den delibe-Vad kommit benämnasnella förmedlingskultur. attsom
betoning skildadernokratiuppfattningen innebärrativa avsom en-

fun-för har dockskolan platsoch argumentationsynsätt som en -
alltsedan Skolkommis-underström skoldebattenmed inits som en

deliberativbetänkande begreppetsionens även är av senareom
framlyft utbildningspolitiska dokumentochdatum i även runtvar
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deliberativa uppfattningen kan dag, framförDen i alltLgr 80. genom
betydliga landvinningar den filosofininom politiska och de-
mokratiteorin, starkt föralternativ skola för demo-utgöra ett en
krati. utförligare betraktelse den deliberativa demokratiupp-En av
fattningen återkommer deti sista avsnittet.

Från den till den lilla demokratin och individcentreradstora en
demokratiuppfattn/ng: Maktutredningen katalysatorsom

Skolans demokratifostransuppgift betydelseni skolan iståratt en
direkt relation till den samhälleliga demokratin med dess succes--

förskjutning frånsiva länge dominerande funktionalistisk demo-en
kratiuppfattning till har det utbildnings-po-normativen genom-
litiska systemskifte underinträtt de decennierna, för-senastesom

och kommit bakgrunden till förmån föri andra uppgifter försvagats
skolan. förändring handlarDenna om

återförande till funktionalistisksuccessivt demokrati-ett en
uppfattning,

förskjutning demokratiska frågor från, vad Maktutred-en av
benämner denningen demokratins frågor till den lillastorasom,

demokratins,
förskjutning från demokrati betydelsen folkstyrei tillen av en

betydelse självförvaltning det vill frågortill exempelvissägaav
föräldrainflytandeelev- och skolan,iom

förskjutning från samhällscentrerad till individcentre-en en en
rad demokratiuppfattning.

Vad förstagäller den aspekten bör understrykas demokratide-att
batteri under förskjutitstid också värdet och be-attsenare genom
tydelsen den nationella demokratins ifrågasatts, delsinstitutionerav

de enskilda nationernas begränsade för självstän-genom utrymme
diga beslut och dels debatt behovet starkare och snab-av en om av
bare beslutspotens, förhindrasskulle den tradi-något påståssom av
tionella demokratiska aspekternaDe övriga in-treprocessen. som
gående behandlas Maktutredningen skall fördjupas den följandeiav
betraktelsen och dess förimplikationer relationen skola-demokrati

Framlyftningenanalyseras. Maktutredningen katalysator kanav som
diskuteras,givetvis denjag synnerligen välartiku-ettmen ser som

lerat och inslag den förskjutningrepresentativt i demokrati-av
debatten/det utbildnings- politiska systemskifte den medärsom
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dagstidningarnamed borgerligagenomföra, tillsammans de storaatt
och SvD.DN

utifrån Tre olikaelementen i Afördjupad analysB. En ovan:
utbildningskonceptioner

konceptionenDen patriarkaliska

historisktfolkundervisningen bär patriar-svenskaDen ett tungt
fostran tillhandlarskolans verksamhetkaliskt ytterst om enarv:

världsliga och andliga överordnade.underunderdånighet Denna
förankring dels kyrkanshistoriskapatriarkaliska tradition har isin

och detför folkundervisningenstarka och succes-ansvargrepp om
den statligaansvarstagandet, där skolan längestatligasiva setts som

uppfostran och undervisningförlängdamyndighetens i avarm
innebördpatriarkaliska konceptionensden enskilde. Den närmare

karaktärsfostran,bar historiska gestaltningoch nyckelbegrepp sini
specifik forminnebärandeoffervillighet och samhällsanda aven

motsatsställ-Patriarkalismensamhörighet med det svenska. istår
bestämd värdera-strävanden och vilartill demokratiskaning en
karaktär och dessutpräglat hierarkiskationalitet. Patriarkalismens

funktion baserat värderatio-underordnande iuttalade ochöver- en
och Fosterlandetbenämnde "Gudnalitet Tingsten gångensom

formellt världskri-brutits det andrakan ha iTingsten 1969 sägas
jfrberedskapspedagogikensmed den kalladeslutskede sågets

omöjliggörande.Richardson 1978
beteck-användas förpatriarkalism kan någotOm änannat som

denepok kan diskuteras,för historisk jagning attmen menaren
specifik tidlös överord-betecknande ochkanockså en merses som

och styrda och mellanmellan styrandenings-underordningsrelation
underdånighetenden formellaungdomaroch barn/ även omvuxna

patriarkalismöverskridits.auktoritetsrelationernaoch Former av
ochdärför skola handlar barnvidare bl.a.kan således leva att om

förståsPatriarkalismen kan då ocksåungdomar. någotsom som
ensidigt värde-skolkulturenkvar delartenderar leva iatt som enav

uppgift, rela-rationell förståelse skolans jagnågot ärmenarsomav
fundamentalistiska friskolor.tydligt exempelvis religiösttivt i

historiska förankringutbildningskonceptionensDen demokratiska

efterunder de förstaslutskede ochdet andra världskrigets årenI
demokratiskflödar västvärlden liksomkriget hela i Sverigei ut-en
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förutbildningens framtida rollbildnings/eonception, atttro nyaen
och skall säkra och demokratin.återigengenerationer åter erövra

skolans verksamhet ochInnebörden denna konception inplacerari
medborgarformering. erfaren-påverkan central vad gäller Desom

stärka det samhälleligaheter skolan kunnaigörs antas enga-som
antal egenskaper hos det uppväxandeoch utvecklagemanget ett

demokratiska värden:släktet kan karakteriseras som propagan-som
försolidaritet, den enskilda individensdaresistens, tolerans, ansvar

för pluralismdemokratin, respekt etc.
uppgift, specifiktsåledes skolans politiska uttolkadDet är ett

dess roll för säkra demokratin sikt underi årsätt ettatt parsom
Skolutredning lade grundenfokus och präglar denistår även som

Skolkommissionenför det framtida skolväsendet i Sverige, SOU
vad dag kan benämnas,denna utredning har också, i1948:27. I som

demokratiuppfattning framträdande plats:deliberativ Genomenen
uppfostran propagandakritisk hållning skulle självständigatill in-en

stridsfrå-de ideologiska och samhälleligadivider med kunskap om
för medborgarnas insikt och vilja"enta egen grun-gorna ansvar

samhällsutveckling" Såväl Skolkommis-dad iSOU 3.1948:27 s.
efterföljandebetänkande deni propositionensionens prop.som

känslan för medansvar för samhällsutveck-betonades1950:70 att
alltförden bordelingen allmäninte Detså som vara. var somvar

för folkstyret. med-djupgående personligthyste intresse Denett ur
bristfälliga avhjäl-synpunkt samhällsorienteringen skulleborgerlig

samhällskunskapsämnet. deltagar-främst det Denpas genom nya
ambitionen med inrättandet samhällskunskaps-demokratiska av

förförbundet med det övergripande mål skolanssiniämnet turvar
främsta uppgift blir fostra demo-arbete innebar "skolansatt attsom

kratiska människor" SOU 3.1948:27 s.

rollSpänningsfält politik ekonomi och vetenskapens-
under 1950-taletRedan under 1940-talets och successivtårsenare

uppgifter fokus för skolan. skymmer denställs emellertid andra i De
fostrande uppgiften, efterhandpolitiska, demokratiskt som anses

oproblematisk, eftersom den demokratiskatämligen över-vara
starkare och befästs Märkbartideologin allt i institutioner.sigväxer

idé- ochskolans demokratiska potential överskuggashärär att av en
för och ställetsamhällsutveckling demokratin igiventar sersom

potential förhållande till den ekonomiska utvecklingensskolans i
krav.
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andra världskrigets slutskede och den efterkrigs-Det närmaste
tiden skapade således helt förbetingelser skolans roll detinya
svenska samhället jämfört med tidigare. länge dominerande,De av

förstärkta,kriget överordnade nationella värdena individensom
hade underordna kunde längre försig, inte grundvalenutgöraatt
skolan. Helt krav skolans fostransroll trädde fram ochnya en

mellan dessa upprättades främstspänning skildaDet tvåsnart. var ur
Åperspektiv framtidsrollskolans kom diskuteras. sidanattsom ena

det demokratins förskolans roll upprätthållandet demokratinvar av
fostran och förtill demokrati- det vill primärtsäga ettgenom

politiskt perspektiv där medborgarens framtida politiska roll
Åfokuserades. andra sidan det den ekonomiska och tekniskavar

utvecklingens förskolans roll adekvat arbetskraftsproduktion och
naturvetenskaplig-matematisk kunskapsuppbyggnad det vill säga-
primärt marknadsperspektiv där medborgarens ekonomiska rollett
fokuserades. förAvgörande skolans framtidsinriktning blev hur
dessa båda uppfattadesperspektiv för skolansstyrinstrumentsom
innehåll. sammanhängande och mycket komplex frågaEn nära av

betydelse gällde vilken roll vetenskapen och vetenskapssam-stor
hället skulle ha förhållandei till skolans innehåll, då det detsom
hette Skolkommissionens betänkandei demokratisk1948, en
undervisning vila objektiv vetenskaplig grundvalmåste en
SOU 3.1948:27 s.

samhällsfostranSkolans har efterkrigstidenunder hög gradi
mellan dessa bägge poler, sidan förberedelse för demo-åsvängt ena

kratin med det förgrundenpolitiska perspektivet och deni andraå
förberedelsesidan för ekonomi och arbetsmarknad.
viktigt underliggande för dessa har ocksåEtt svängningarnav va-

dimensionen kollektivismrit individualism. Utgångspunktencontra
här redovisats lång tradition kollektivistisk,var som en av- -

patriarkalisk fostran med mycket begränsat för denett utrymme
enskilde individen.

Skolkommissionens tidigare omnämnda inriktning mot en upp-
lysning de uppväxande medborgarna samhälleliga stridsfrågorav om

skolansinom innebar klart brott med den patriarkala tradi-ettram
utestängande frågor,tionens dessa den tradition länge domi-av som

skolans samhällsfostran. Inriktningen det individuellanerat mot an-
för bära demokratin innebar också brottsvaret att ett mot pat-upp

riarkalismens kollektivism.
det samhällskunskap för årskursernaOm 4-9,ämnetnya som ur

detta perspektiv utgjorde viktig nyhet i ämnesuppsättningen,en
hette det den bristfälligamotivering samhällsorienteringenattsom
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och hu-beklagligsynpunkt särskiltmedborgerlig ämnetsattvarur
vudsyfte var:

företeelser, kommerkännedom dekonkretlärjungarna somatt omge
för livetsanpassadeoch dem bättredem samhället,i göramötaatt ute

svårigheter SOU 7.1948:27 s.

detkursplaner hetteförsöksverksamhetens/enhetsskolansI

förgrundläggerde hos eleverna intressestudiet bör läggas så, ettattatt
viljan tilloch stimulerar insat-frågor samhällsarbeteochallmänna egna

syftar detförmåga. Undervisningenefter ochanpassade ensvarsser,
och tillsamhälles grundvärdenförståelse förväckahela till vårttaget att

omdömesgilla ochtill aktiva,främja utvecklingelevernasatt
och huvud-fritt land Timplaneransvarsmedvetna medborgare i ett

33.1951moment s.

utbi/dningskonceptionvetenskaplig-rationellEn

ekonomiska ochden1950-talet kom dockunderlängre siktPå --
föränderliga samhället,krav, dettekniska utvecklingens utgöraatt

demokratiförberedelsen föröverordnad bestämning än ut-en mer
samhällsfostran. tidigaspecifikt dessinnehåll, och Denbildningens

för demokra-ansvarstagandeindividuelltefterkrigstidens etttro
diskussionbaseradfri och vetenskapligtständigt pågående,tin, en

till vetenskaplig expertisallt starkare tilltrosuccessivtersätts av en
för utvecklingdenoch riktningsgivareproblemlösare somsom

framstegstermer. skerekonomiskakarakteriserades Dettaalltmer i
skoldebatten.allmänna isåväl deni som

inordnasoch 1960-talen iundertakt med skolan 1950-I att en
adekvat arbets-tillväxt ochreferensram, där ekonomiskekonomisk

fost-demokratisktfokus de explicitställskraftsproduktion i tynar
enskilde indivi-med denbort. Samtidigtrande kraven successivt att

arbetsmarknadskravenkollektivatillbaka och deträderdens ansvar
individenbehov iframträdande inträderalltmerblir sättaattett av

första kalladedeutbildningsretoriken. såi Genomcentrum
progressivistiskaefter hand detutvecklasintresseundersökningarna

vetenskapliga moti-stöd olikaskolan iperspektivet inom tarsom
vationsteorier.

utbildningskonception successivtvetenskapligt rationellaDen som
demokratiupp-funktionalistiskform bygger bland annattar en

fåreliterstyrelseformdemokratin varigenomfattning somsom ser
folketskonkurrensbestämmanderätt Depolitisk röster.omgenom
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samhälleliga och utbildningsmässiga konsekvenserna konkur-är att
mellan olika eliter och den bredaprimär participa-rensen ses som

sekundär.tionen blir sådantDet i "rationellt" låtaettsom systern att
vissa fördjupad samhällsorientering, medan andragrupper en

behövainte det förhållande komettgrupper anses attsom senare
analyseras ingående låginkomstutredningensi rapporter.

samhällskunskapsämnet,Det enligt skolkommissionennya som
skulle bidra fostratill framtidens demokratiskt medvetna med-att
borgare, förvandlas tillsuccessivt studie- och yrkesorienterings-ett

där demokratifrågor intar marginell plats. hellerämne, Inteen
gymnasienivån, där samhällskunskapsämnet endast till be-når ut
gränsade kretsar, demokratin fokus.står i ställetiHär ämnetsanges
referensram kopplingen till de akademiska disciplinerna,genom
Statskunskap, nationalekonomi, kultur- geografi i någon månsamt
sociologi.

Samhällskunskapsämnets vetenskapligt rationella utformning
också förtypisk hur tankegångarna beträffande skolansgår inne-är

håll i skolämnena förenkladeDet avspeglingar deärstort. som av
Vetenskapliga disciplinerna innehållande vetenskapligt baserade fakta

den grundläggande förmodellen skolans kunskaps-ärsom
förmedling.

första läroplanerna förDe grundskolan,två ochLgr Lgr62 69, är
i avseenden likartade ochmånga båda tydliga uttryck för denär ve-
tenskapligt rationella utbildningskonceptionen. relativt tydligEn
skillnad har utbildningsfilosofiskiLgr 62 meningär att en mer es-
sentialistisk karaktär, det vill tydligare kunskapsinriktning isäga en
betydelsen faktaavgränsade färdigheteroch förmedlasskallatt me-
dan harLgr progressivistisk karaktär, starkare inrikt-69 en mer en
ning elevaktiva arbetssätt och samarbete. innehållerLgr 69mot
också inslag det 1960-talets uppvaknande införsmärre av sena
yttervärlden och könsrollsfrågan beaktas. läroplanernaBägge är
emellertid strikt underordnade demokratisk överideologien tassom
för och innebärgiven skolans demokratiroll bakgrunden.iäratt satt

vetenskapen ochDet vetenskapssamhället riktnings-är ärsom
förgivande skolans verksamhet skolkunskapen skallattgenom vara

relaterad till vetenskapens nuvarande ståndpunkt och objektivitets-
kravet uttolkas strikt neutralitet. fokus för skoldebattenI stårsom
kravet individualisering vad gäller kunskapsinhämtande och

utbildningsteknologin och andra tekniska lösningartron ut-som
för lösa individualiseringsproblemet.vägar att

Sammantaget intar vetenskapen och vetenskapssamhället en
framträdande roll och fungerar också för demokratin.garantersom
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vetenskapliga auktoriteten kanDen i avseenden liknamånga sägas
den tidi atriarkalismen samtidi dess värderationellatgare p som

rundvalar vetenska värdefrihet.ersattsg av en gP

förEn skola demokrati De/tagardemokratiska och
deliberativdemokratiska tendenser

först under 1970-talet tämligen förvirrade formerDet i denär som
strömlinjeformade "vetenskapligt-rationella ifrågasätts.skolan

hård kritik deni kallade utbildningsteknologinFörst såen av som
förytliga kunskapens karaktär och negligera det professionellaanses

lärararbetet. kaotisk debatti dialogpedagogikenSenare en om som
efter hand förlägger grunden konservativ moteld, inledningsvisen
uppbackad kunskapsrörelsen.av

1970-talets tidsanda samtidigt ganska politiserad den bemär-iär
kelsen för skilda ståndpunkter icke etablera-ävenatt ett utrymme
de Samhällsklimatet deltagardemokratiskautrymme.ges gynnar
tendenser, alltid innehållets komplexa fokuse-karaktärutan attmen

finnsdet dock anledninginte analysera 1970-taletnärmareattras
här.

viktigare hur läroplanen förDesto grundskolan iär 1980att se
avseenden mångfasetteradmånga politisk kompromiss därutgör en

relationen skola-demokrati jämförelsevis tydligt utsagd ochär ut-
trycker demokratiuppfattning:normativ Skolan hasägsen en upp-
gift fostra till demokrati. det avseendet kan utbildnings-Iatt en
filosofisk tyngdpunktsförskjutning till den kallade rekonstruk-så
tivistiska utbildningsfilosofin rekonstruktivistiskaDetnoteras.
draget kvalificeras ytterligare konfliktmedvetenhet.klargenom en

tidigare mellanDen spänningen och essentalism finnsprogressivism
också med, den rekonstruktivistiska tyndpunktsförskjutningenmen

det tydligaste utbildningsfilosofiska draget i Lgrär 80.
Rekonstruktivismen innebär demokratifostranstermeri spän-en

mellan deltagardemokratiskaning och deliberativdemokratiska ten-
denser. enlighet med skolans tradition och föruttryck denI ti-som
digare kritiken skolans centralistiska progressivism tenderar dockav
demokratitendenserna tolkas och utmålas deltagardemo-att som
kratiska den allmänna debatten.i

läroplanen och dess förarbeten innehåller också klart uttala-Men
de, vad skulle kunna kallas, deliberativdemokratiska tendensersom

förslag.och Allra tydligast framställs med kärnkraftsdebatten som
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deliberativdemokratiska idén läroplanspropositionensfond den i
vädjan att

liv ochpåverkar människas dagligaalternativa lösningarvalet varje nuav
specialister ellerlämnas tillframtiden. Avgörandena kan intei över av-

frågorVetenskapliga harelitbetonadinomgöras experter.en grupp av
politiserade dendecennierna blivit meningen in-under de i attsenaste

efter bred samhällelig debatt starktriktningen Ettmåste avgöras en
insiktdärför skolan allademokratiskt talar iargument att en pro-ger

det gäller, derasuppfattning vilka problemblemens dimensioner, en om
och detavhängighet mänskliga prioriteringarsammmanhang, deras av

eller andra lösningenform uteblivna andra fördelar denpris i enaav som
föra medkan sig 75.prop. 1978/79:180 s.

frågor tidigareriktlinje förkonfliktperspektiv anlades vidareEtt somsom
samhällsbeskrivning:ofta dolts harmoniskav en

framställs kon-allsidighet fordrar samhälletSaklighet och inteatt som
fliktlöst och harmoniskt Lgr 33.80 s.

markeringarkan betecknas tydligacitatDessa synsättettavsom
grundmedborgerlig rättighet deliberativkollektivskolan ensom

demokratiskaför kunna delta denmed skolan medel iett attsom
skolanuttrycks relativt klart tankeHär att ge-en omprocessen. -

framtids-lösningaroch problematisera alternativa ibelysaattnom
kraftaktiv institutionellfrågor skulle kunna bidra till, ivara en-

kollektiv viljebildning.en
balanseratläroplansreformenkanSammantaget 1980 ettses som

för bl.a. söka överskrida denkompromissbetonat uttryck attmen
och betona idéndeltagardemokratiska traditionenprogressivistiska

medborgarförberedande roll deliberativkollektivtskolansom
grund.

efterföljande utredningen och debatten orienterings-Den om
fannsavseende. dennaockså symtomatisk dettaroll i Iärämnenas

och läropla-följa Skolkommissionensinslag sökatydliga attav upp
centralistiskockså starka inslagdeliberativa idéer, avnens men

vad gällde läsning och betygsättningexempelvis iprogressivism,
samhällsorienteringLiedmans analysämnesblock. 1983/1986 av en

för innebar oenighetendemokrati imåste sättas system:att
förstår,demokrati vaddemokratin till intejagDet är, ärgör attsom

därtillochhar oenigaeniga rätt uppmuntrasatt att t.0.m.utan vara
Liedman 15.1986 s.
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preciserade innebörden Liedmans förslag, vilket kri-Den i ärmer
tiskt de allmänna ideal ligger till grund för läroplanen,mot ut-som
trycks i termer attav en

effektiv målbeskrivning skulle innebära slags renodling kon-ett av
kurrerande samhälls- och historieuppfattningar det dessa konkur-är
rerande bilder de mycket allmänna idealenänsnarare gemensamma, som

för effektivskulle kunna ligga till grund målbeskrivning deien
Samhällsorienterande a.a. 13-14.ämnena s.

konfliktperspektivetFörslag arbete pluralismensi isättaatt att-
skilda uppfattningar till undervisningsinnehåll ochgöranamn -

stärka skolans politiskt bildande demokratifostrandeoch roll stötte
dock det svenska samhällets och formskolans tradition imot av
ämnesuppbyggnad och förment neutrala hållning. egentligenDen
didaktiska diskussionen uppgift stelnadeorienteringsämnenas iom

kopplad till betygsättning progressivistisktmotsättning, i inte-en
grerade blockämnen eller essentialistisk traditionell ämnesupp-
delning, auktoritativa försök samtidigt gjordesvissaäven attom
överskrida med bland deliberativdemokra-progressivismen annat

utvecklingsförslagtiska Skolöverstyrelsen: Rapport 1986-04-11.
kan konstateras vad utmålades denSammantaget somatt som

progressivistiskt centralistiska skolpolitiken hade sinanått tempo-
omvärld ställde krav tilli skolans anpassningrära gränser en som

ökadtradition, internationell konkurrens och till lokala profile-
ringskrav. dröjde också bara ytterligare Skol-innanDet några år
överstyrelsen lades ned.

förutsättningarnadärmed också för den deliberativaFörsvann
demokratimodellen denåtminstone i inteså måttoJa, temporärt att
fördes den allmänna debatten. innehållsliga förslagen medi Deupp
pluralism och konfliktperspektivet fokus, skolans politiskti
bildande roll deliberativ där historie- och samhällskun-i mening,
skapsämnena föreslogs förbigicks förmån förcentrala roller, tillinta
kritiken de deltagardemokratiska framföridéerna och allt,av som

frågan blockämnen eller ämnesuppdelning.traditionellsagts, om
avseenden den gamla mellan folk-iDet många motsättningenvar

skolans progressivistiska och läroverkens essentialistiskaintegration
tradition fokuserades; den deliberativdemokratiska modellensom
lyckades plats talet skolan.ita om

andra länder diskuterades dessa frågor desto underintensivareI
flera decennier. deliberativa utformadesidén den i SverigeDen som
hämtade också från medolika internationella rörelsersin inspiration
anknytning till vad benämndes education ochpolitical poli-som
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Bildung. England utvecklades exempelvis projekttische I ett som
och från såväl konser-bestod främst historiker lärarestatsvetare,av

kretsar. "political literacy-socialdemokratiskavativa Dettasom
försyftade skolan utveckla förståelse "theprojekt till iatt crea-en

of differing whether theseconciliation intereststive interests, are
primarily material moral Crick Porter USA1978. I8Cseen oras

omfattandelika framträdande tämligenrörelsen intevar men en
forskarvärlden och läromedeldebatt antalsig inom ett stortutspann

Västtyskland diskuterades politischeutvecklades. det dåvarandeI
allmänt alltsedan deDidaktik" och "politische Bildung mer

Hessiska läroplansriktlinjerna.
Skolöverstyrelsens Demokrati-såväl iI 1986-04-11rapport som

framladesberedningens skolbetänkande såledesSOU 1985:30
för förhållningssättetutgångspunkter det deliberativacentrala i

helt och hålletskolan förslagen kom historiens ljusi isettmen --
fel grund Skolöverstyrelsens vidtid och beaktades bl.a.inte, av

försvagade exemplifieras meddenna tid mycket kanposition attsom
och offentliggjordes skala.nämnda aldrig trycktes i störrerapport

fickdeliberativdemokratiska utvecklingen såledesDen Lgr 80av
aldrig chansen den offentliga debatten det utbildningspolitiskai utan

1980-talet och alltsystemskiftet successivt mittenIöver.tog av
efter Olof död trädde skoldebattentydligare Palmes successivt in i

helt tendens påbörjats redan under tidigt 1980-mönster, en somnya
förkroppsligattal jfr Schüllerqvist Palme och1995. Den era som

och forum förinnebar skolan spjutspetstrosom en som
förföreföll till ända.demokratiska diskussioner Omvara ennu

frånåtervänder till de klassiska Palme kan detstund citatenett av
viljeambitionen och demokratiden politiskapåvisas påver-att som

förlora ochkan vid denna tid klassiska uttolkningsinväg attvar
tolkning:väg attvar ges en ny

finns frågorhuvud vanföreställning detDet är över äratttaget somen
för till avgörande be-för vanliga människor ställning deatt tastora

grunden beroende värderingar önskvärd samhällsut-sluten iär om en
veckling där elit kan åberopa privilegier och högre visdom. Politi-ingen

åtkomlig, möjlig påverka för och demokratinsken Det ärär att var en.
innebörd Palme 70.1972yttersta s.

jämlikhetsorienterade delta-hade länge enlighet med deCitatet i-
strävandena tolkatsgardemokratiska under 1970-talet ett ut-som-

för vanligt folk också skall delta detryck irättenatt att storages
dvs. efterhand också utvecklades med olikabesluten, den linje som

deliberativdernokratiska modeller.
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föreslogsDemokratiberedningen också utvecklingeninomMen
brukarinflytande, främstinriktning ökad demokratimotav en

demokratiuppfattning"lägre politik- ochnivåer. Den som succes-
utvecklas bred front hade ocksåkom likheter med desivt vissaatt

ambitioner form Demokratiberedningen ochi undertagit gåttsom
brukarinflytande självförvaltning.och alldenstundMennamn som

förslag,dessa exempelvis Demokratiberedningens, regel betrak-som
kompletterande till den deltagardemokratiskainstrumenttats som

för beslutsfattande,idén visade det andra idéer skullesig att som
förbetydelse relationen skola-demokrati, också väg ut-attnu var

vecklas.
Andra hälften 1980-talet här omvandlingsperiodcentralärav en

och sammanfaller också tid denden med den svenska Maktut-som
redningen arbetar. Maktutredningen kom, det, fun-jag attsom ser

manifest för förändradekatalysator perspektiv såvälgera som en
demokrati relationen skola-demokrati och kan därför intesom
förbigås.

död betecknarPalmes denna omvandlingsperiods in-Om 1986
Östeuropasledning kan det realsocialistiska fall symbolså ses som

för dess höjdpunkt. för detpositiva civila samhälletintressetDet
förödande offentligaoch den kritiken det skapade förut-av nya

för demokrati.taletsättningar om

FrånMaktutredningen katalysator. skola för public good" tillsom en en
förskola private good"

genomförUnder tiden maktutredningen med uppdra-1985-1990 -
fördelningenanalysera makt och inflytande olikainomget att av

områden det svenska samhället arbete. utredningenssitt Ettav av-
ifrågasätterviktigaste resultat den direktiv från densinaär att egna

socialdemokratiska direktivregeringen SOU Dessa1990:44. sägs
uttrycka samhällscentrerad demokratitradition där utgångs-en
punkten idén folk med den enskildes rollär suveräntettom som

förutsättsmedlem samhällskollektiv. Folket ha kollektivi ett en
identitet där beroendet samhörighetenoch mellan samhällsmed-

betonas. förutsätterlemmarna Suveränitetstanken vidare makt-ett
centrum.

Maktutredningen lanserar alternativ till denna samhälls-ettsom
centrerade demokratitradition vad benämns individcentreradsom en
demokratitradition. Utgångspunkten idén denär suveränaom

för framhävsindividen öde. den enskil-sitt Härtar egetsom ansvar
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friheten för förhål-de individens och alla ordna sinasärart att egna
utifrån ochlanden intressen eget samvete.egna

Maktutredningens demokratiuppfattning, betoningenalternativa
individualistisk demokratisyn tvekan tidens tecken.är utan ettav en

först1980-talets allra framträdande utvecklingslinjer, iEtt mestav
Thatcheroch England med och och med allti SverigeUSA Reagan

fallstyrka med realsocialismens symbol, harväxande varitsamt som
kollektivistiska,kritiken vad betecknats detjust stats-av som som

fria individensmonopolistiska. detta har ställts individens val,Mot
autonomif

demokratibegrepp utredningen utpekar alternativDet somsom
utgångspunkt skiljer således viktiga avseenden från den demo-sig i
kratisyn kommer till uttryck direktiven. Demokrati kani inte,som

identifieras flertalsstyreutredningen, enbart med och kollek-menar
förutsätterbeslutsprocesser. Demokratin balans mellan dentiva en

rättigheter förhållandeenskildes och plikter till kollektivet ochi
rättigheter förhållande enskilde.kollektivets och plikter till deni I

historiskt perspektiv den tidigare demokratiuppfatt-relaterasett
dvs. direktivens till den svenska modellen och socialdemo-ningen

förändrings-kratins hegemoni. antal såväl internaEtt externasom
faktorer för föreslagnaläggs till grund den alternativa demokrati-
uppfattningen. avseendeUtbildningssektorn betonas dettai speci-
fikt, medborgarna stigande utbildning blivitt.ex. att genom mer
självständiga. svenska modellens problem kan således delvisDen
hänföras framgångar.till dess

de förVilka då centrala implikationerna relationen skola-de-är
följer Maktutredningen gällermokrati återigenJa, att ut-som av

lyfts fram för finnsredningen här katalysator tendensersom som
flera olika plan och lika väl kan analyseras centrala utbild-isom
ningspolitiska dokument jfr Schüllerqvist den allmännai1995 som

jfr bidrarpolitiska debatten Utredningen uppenbart1994.Boréus
till tendentiell förskjutning från utbildning publicatten se som
good" till högre grad betrakta utbildning good".i "privateatt som

innebörd kan diskuteras.givetvisDessa Jagnärmaretermers me-
de appliceras utbildningshisto-kan den moderna svenskaattnar
det utbildning public good"/det allmännarien sättet att som

goda kan för det svenska utbildnings-representativ termses som en
form efter-det under lång tid. Speciellt undertagitsystemet som

reformeringkrigstiden med skolans genomgripande inneburitsom
förjämlikhetsskapande, alla grundskola med medbor-en gemensam

fostran förgerlig huvudmål uttryck den svenskaettsom som mo-
samhörighetssträvanden.dellen och dess
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förVisserligen har good" betydelsen"private iett utrymmestort
fritt val för den enskilde förelegateleven hela tiden både genom
undervisningens arbetsformer och utbildningssystemetsgenom or-
ganisatoriska uppbyggnad för friaelevers valgett utrymmesom

har för de flesta utbildnings-ietc.. Men stort sett ett gemensamt
kunnat utvecklas och bibehållas och principiellt ifrågasattssystem

förrän under delen 1980-talet.senare av
Utbildning good kanprivate representativsom ses som en

för specifikaden det offentliga utbildningssys-utmaningterm av
ställts under det decenniet bara-inte i Sverigetemet senastesom -

och innebär utdragna konsekvens den uppbyggnadeni sin successiva
offentligatill det skolsystemet alternativt/ kompletterandeettav

föräldrarsskolsystem byggt och deras barnsprivat prio-
och framtidsbedömningar. Tendensen kan också denriteringar ises

det offentligaanpassning inom skolsystemets i Sverigeram som
betecknas med profilering, det vill enskild skola skallvarjesäga att

möjlighet utveckla profilsin störreatt samt att ett utrymmeges
skolans timplan skall för fritt valinom vidaresereserveratvara

Skolan således detta perspektiv tydligastiSOU gi-1992:94. ses -
familjeangelägenhetexemplet skola därvetvis i privat som en en-

adekvat skolgång, förhållandeinvestering i skola, kan irätt avvägas
familjenstill bedömningar skolan karriärgrundande ellerom som

fostrande till värderingssystem, exempelvis religiöst fostrande.rätt
förskjutningVad skett således fostran frånärsom en av synen

vad kan kallas den demokratin först-till den lilla. Denstorasom
nämnda innebär abstraktavia bestämma kol-institutioner överatt
lektiva angelägenheter. Demokrati denna förutsätteri mening två
saker:

folklig kontroll denna rättsordningen,Staten,stat samt stat.en en av
förvaltningsapparaten redskap för förverkligainstrument,är ett ett att

folkligaangelägenheter. kontrollenDen utövasgemensamma genom
medborgerliga fri- och rättigheter, allmän och fri opinionsbild-rösträtt

förutsätterdemokratin politiska for-ning. partier.Den Partiernastora
mulerar allmänna ideologiska uppfattningarsammanhängandeprogram,

samhället al.i Petersson 84-85.1989stort etom s.

lilla demokratin däremot innebär direkt,Den iatt en grupp personer
personlig samverkan bestämmer villkor.sinaöver gemensamma
Överförd till utbildning innebär det föräldragrupper kan avgöraatt

barns utbildning.sina egna
Skiftet från den till den lilla demokratin högre gradiatt stora att

skall gälla principiellt synnerligen genomgripande och kan siktär
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förskjuta faktiskt genomförs exempelvis vilkenden deti mån ut-
förbereder förfunktion vad utbildningen auk-bildningens är, samt

utformning ochtoritetsförhållandena vad gäller utbildningens inne-
håll.

den kollektiva,public good-perspektivI ärett gemensamma
bestämmanderätten utbildning den de-demokratiska iöver stora

försam-förmedlad eller parlamentariskt valdmokratin via staten en
uppväxandeden grundläggandeling lägre principen. Varjenivåen

utformningtillförsäkras till likartad utbildning, ochrätten en vars
innehåll bestäms kollektiv demokratisk ordning.i

däremotavgörande good"-perspektiveti privateDet är att en-
föräldrar bestämmanderätten utbild-skilda högre gradi överges

utformning Utbildning häroch innehåll. primärtningens somses
familj och de barn denna innehållerrelaterad till enskildvarje som

fattaföräldrar de har beslut angående barnensdär ärsamt attsom
och/ eller fostran.utbildnings- karriärer

för förändringunderliggande denna barn ochEtt synsätt är att
föräldrar och individuellaframför allt deras betraktas personligasom

jämförbart med ägandetrespektive kapaciteter,sinaägare avav
detta förhållan-egendom. pedagogiska implikationernaDe avannan

de är att
for theschooling provide children developopportunities toto appro-

for their socialthey innately and thempriate traits topossess use own
betterment Popkewitz 142.1991 s.

Det fria valets attraktion föräldrarätten och utbildningspolitikens retorik-

utbildningFöräldrarätten till bestämmande de barnens -iöver egna
etablerades under 1980-taletskolor ellerprivata sättannat som-

kraftfullt skolanalternativ till det traditionella perspektivetett
rättighet jämlikhetens grund.kollektiv medborgerlig Desom en

referenserna förhistoriska och internationella och stöden utbildning
föräldrarätt hosgood uttolkad hämtadesprivatesom som

rättighetsförklaringen Skolpengi Nationerna.Förentatagen
föreningen välfärden och delutgiven DenHösten 92, nya en avav

medborgarnas offentliga utredningar, inleds medde s.k. just citatet
välja den undervisning, skall barnen,"rättenatt att som gesom

främsta föräldrar Engellau red.tillkommer derasi 1992.rummet
lyfts fram detpolarisering dokumentiDen ovansom som

kommit prägla svensknämnda och den retorik,i successivt attsom
hälft,1980-talets andrautbildningspolitisk diskussion sedan är

motsättningen mellan vad benämnts somsom
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familjensstatligt monopol rätt attVS
skolabestämmautbildning

hel delutformas dettakommitpolariseringenAtt sätt sägeratt en
offentliga och allmännadet svenskabristande legitimitetenden iom

utbildningssys-tid. allmännaunder dennautbildningssystemet Det
grundpelareflesta, betraktats itidigare, de allratem ensomavsom

symboliserades denoch demokratin, isvenska modellenden nya
monopolistisk.centralistisk ochutbildningsretoriken Det ärsom

för-utgångspunkt, detdock barnensinte ärrätt utantassom som
häräldrars patriarkala återuppstår.rätt som

modellbetrak-traditionell svenskelleralternativ,En rättare sagt
denanförda. polariseringdentelse kan ställas Enmot svens-ovan

lyfter fram dess positivavillkorka modellens snarareegna som-
medborgareframtidaperspektivet elevenssidor rätt somavur -

sättföljandekunnaskulle utse

föräldrarnaselevs rättighetvarje rätt attvs
barnspluralistiska bestämma sinadet övermötaatt

värderingar,enskild skola socialisationsamhället i varje
religion, politiskakunnaför taatt som vuxen
ideologiställning

pluralismproblemet, vilketkan ocksåUttolkad detta ärsätt en
skilda be-demokratiuppfattning,central komponent varje tvåi ges

nämligentydelser, som

organiserad pluralismenskild ellerpluralism inom varje
baserad såväl allmännaskola det allmännainom

skolorskolsystemet privatasom

specifika ideo-fristående skolor baseradeandelenVisserligen är
skolans demokrati-uppenbarthittills begränsad,logier är attmen

försatts heltexempelvis pluralism ifostrande roll vad gäller ettnu
plura-polarisering huruttrycker också dennaläge. Kanskenytt av

den komplexitetuppfattas inträttlismen kan något genomsomav
relationen skola-tidigare debattentankegångarna.de Den omnya

för skolsystem,från allademokrati hade utgått gemensamtett men
för-och skapar heltorganisationsidé medär nyaarenanen nynu

utsättningar.
förhållande tillbidra tillockså kan iVad Maktutredningen sägas

denkonceptionsbetraktelsenden tidigare återupprättaär veten-att
styrande för sko-skapligt-rationella utbildningskonceptionen som

intressefråganemellertidoch innehåll.lans arbete Det är som suc-
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specifikcessivt lösning ökat inflytande för studerandeges en genom
föräldrar.och Såväl delrapporteri slutrapporteni utmålarsom

Maktutredningen skolan plats för begränsat medborgarin-som en
flytande. komplettera och balanseraGenom den samhällscentre-att
rade demokratitraditionen med individcentrerad demokratiupp-en
fattning följer bestämda konsekvenser för relationen skola-demo-
krati. dennaVia demokratiuppfattning förs självförvaltnings-ett

möjligt föruttryck relationen skola-demokrati."moment ettsom

På väg utbi/dningspo/itiskt systemskiftemot ett

förskjutningen denDen successiva utbildningspolitiska debattenav
under 1980-talets hälftandra inte isolerad före-något sättvar en
teelse. led omfattande förskjutning,Den i någotettvar en mer som
kan liknas vid systemskifte från politik till ekonomi, från kol-ett
lektivt offentligtoch till individuellt och från jämlikhetprivat, till
privat Systemskiftetautonomi påverkades internationella rö-etc. av
relser hade också nationellgenuin innebörd.men en

långsiktig kampanjGenom med Arbetsgivareföre-irötteren -
moteld ochningens Näringslivets ekonomifakta där de domine--

rande svenska massmedierna, främst och spelade huvud-DN SvD,
roller försköts samhällsdebatten under 1980-talet högersuccessivt
jfr Boréus 1994.

huvudtendenserTvå det utbildningspolitiskai systemskiftet
under 1990-talets första hälft kan klart urskiljas. Organiseringsfrå-

förskjutning, det vill frågan fristående skolor och frå-sägagans om
ökat föräldrainflytande, förflyttade utbildningsdebattensgan om

dagordning alltmer från den pedagogiskainterna debatten till de
tidningarnas ledarsidor och förstärkte traditionell lekman-stora en

behovet traditionell skola.avnasyn en
Kunskapsfrågans förskjutning med hård kritik det tidiga-moten
s.k. flummet, lämnade för strikt mål- ochvägen öppen utvär-re ett

deringssystem vilket också den läroplanens, Lpo 94:settvar av nya
och det bakomliggande betänkandets centralaSOU in-1992:94,
slag och egentliga hårdvaluta.

Skola för bildning kan för betecknasSOU övrigt1992:94 som
synnerligen motsägelsefull produkt innehållande i vissaen avseen-

den återupprättande traditionella utbildningsfilosofierett av som
essentialismen beständiga kunskaper och strikta ochämnesgränser
perennialismen med bildningsbegreppet, det nämnda mål- och
utvärderingssystemet och samtidigt problematiserande kun-ett
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heller dennaskapskapitel och idéer deltagande målstyrning. Inteom
konstatera taletläroplan skall här analyseras ingående än attattmer

kunskapsreproduktionen ochskolan placerat iåter attcentrumom
för försök tilldemokratifrågan definitivt placerats bakgrundeni ett

utifrån den läroplanen, Carlgrenanalys konsekvenser 8Cnya seav
Englund 1995.

för problemfokuseringVad betyder denna utveckling vår Läro-
för demokrati jfrplansbetänkandet proklamerar bildning istället

demokratiuppgiften skolanoch i meningenLjunggren 1995 att
demokratin försvinner därmedskulle relaterad till den storavara

förflyttatsDemokratifrågor skolans värld hade tillfrån agendan. i nu
inflytande. konstateras defrågor Samtidigt kan årenssenasteattom

för värdegrund, dvs. demokratins,skolansintresse primärtstora
hur skolan skall socialisera till demokrati.ställt problemetnytt

framträdande paradoxen 1990-talets skoldebattrelativt iDen är,
traditionelltuppfattar den, skolan placerats ijag åter ettattsom

kunskapsförmedlingsperspektiv, samtidigtdisciplin- ochordnings-,
fullfjädrat och kritiskaförvåningen det aktivainte ärär attstorsom

offentligheten och poli-medborgare träder sigin i engagerarsom
tiskt de slutar skolan.när

Den aktuella skoldebatten

påStår skola-demokrati huvudrelationen över taget
dagordningen

skola-demokrati relativtidag relationen DetHur ärser
utformats köl-uppenbart den relation skola-demokrati iatt som

utbildningspolitiska systemskiftet Maktut-detvattnet genomav
individuellmed förslag till kompletteranderedningen, sitt ensom

samhälleliga, kasatdemokratiuppfattning till den länge dominerande
demokratiroll jämfört med hurförutsättningarna för skolansom
Skoldebatten har därviddebatten för sedan. successivtsåg år20ut ca

förändring innebär skolansändrat karaktär. Det är attsomen
förberedelse för dendemokratiroll, betydelsen relation till ochi

demokratin, försvagad och andra, traditionellaklartärstora att mer
ställs skolan.krav återigennu

förändringar baraKonsekvenserna dessa kan rimligen spe-av
förändringar taletkulera vill hur nämnda ijag påvisa/ påståMen

bidrar tillskolan och förväntningar skolans verksamhet attom
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hålla de uppväxande utanför samhället och skapa skoltillvaroatt en
social knyter ansenliga delarmening, mening skolansutan en som av

verksamhet och innehåll till den framtida medborgarrollen. Den
deltagardemokratiska traditionens vidareutveckling till deliberativen
skulle därvid kunna gemenskap meningsfullhetoch skol-ige
arbetet, allas till kommunikation frågorkring samhälletsrättom om
utformning skulle dagordningen. stället för sko-stå inomI att
lans söka vidareutveckla demokratin allasram som gemensamma
angelägenhet, har utvecklingen under tid bidragit till attsenare
förstärka vad kallas demokrati individ- och familjenivå, detsom
vill skolan enhet för självförvaltning/ för inflytandeplatssäga som
där civilrättsligt språk har politiskt språk. Medborgar-ett ersatt ett
skapet har denna förskjutning kommiti betraktas primärtatt som

framhävandejuridisk med individens rättigheterstatus gentemotav
förefallerDärmed förbindelsen mellan etik och politik hastaten.

förlorad. samband skulle möjligen kunnagått Detta återupprättas
medborgarskapet uppfattas form politiskattgenom som en av

identitet, där den sociala rättigheten till utbildning tolkas som en
utveckla kapacitet för politiska rättigheter,rätt utövaatt atten en

identifikation kan skapas med publica demokratisk"ressom genom
deliberation bland skolan.viaannat

skolans meningsproblem heltgivetvis inte skulleJag attmenar
kunna lösas för skolan starkt samhällsanknuteninom ramen som en
gemenskapande deliberativinstitution grund. jagMen attmenar
den utvecklingsmöjligheten bör försittasinte ljuset deni av av

redovisade nedgången politiskt deltagande. Vad dåimånga säger
aktuella analyser relationen skola-demokrati de denByggerom
deliberativa demokratitanken deti avseendet skolan betraktasatt

potential för utveckla demokratisk deliberationattsom en
jämförelse med SkolkommitténI SOU utgår1997:121 som

från friställdaden ungdomen och det avtynande samhäl-tesen om
friställdalet/ den skolan och skolarbetet skilt från samhället såsom

den deliberativa helt samtalet står iär vägen väg ävenen annan om
fokus de bägge modellerna. Skiljelinjernai kan denpreciseras i att
deliberativa modellen samtalet, den ömsesidiga kommunikatio-ser

kring skilda problem, fundamental länk kollektivinen som en en
viljebildning innebär giltighet olikanormativ sättatt attsom en -
uppfatta världen och syftar till kon-argumentation uppnåattsom

kontinuerligt form. förefallerSkolkommitténHostarsensus -
samtalet kort alls ha denna anknytninginte densagt attgenom sna-

skiljer skola och samhälle och vill skolan avgränsadrast se som en
enhet betonar lärandetsLjunggren Kommittén nödvändiga1998.
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kontextualisering och söker bryta med traditionella dikotomier som
form och innehåll den samhälleliga och/eller medborgerligamen
kontextualiseringen saknas.

Skolkommittén kan också uppföljare Maktutred-ses som av
ochningen stärkandet den lilla demokratin förslagmed sinaav om

elev- och föräldrainflytande, där kommittén vill bemöta infan-t.ex.
tiliseringen demed studerande inflytande, högreoch gradiatt ge

Ävenutforma skolans verksamhet den berör. centralaså att om
skiljelinjer till deliberativ uppfattning således kan konstateras måen
också hävdas kommitténs befordran samtalet inte uttryck-att av
ligen samband med kunskapsbildningi och meningsskapandesätts
relaterad till medborgarformering vidare de inträngandese mer
analyserna Skolkommitténs förslag Utbildning och demokratiiav nr

och beträffande kunskapsbildningens villkor, Forsberg1 1998
och Sundgren 1996.1995

uppfattar Skolkommitténs betänkande välartikuleratJag ettsom
och till tidens krav progressivistiskt projekt med vilket jaganpassat

det de studerandes utveckling fokuseras. Deärattmenar som
grundläggande föreställningar betänkandet bygger under-som
stödjer emellertid inte de heller direktinteäven motsägerom en- -
skola för deliberativ kommunikation. Vad saknas uppfatt-ärsom en

relationenning skola-samhälle.om
demokratiråds Demokrati ochSNS medborgarskaprapport

al. påvisar medborgarnas bristandePetersson politiska1998et
kunskaper. därmed sommardebattDen in i års1997stämmer attom
skolan misslyckats med grundläggande kunskaperpräntaatt om

faktisktFörintelsen Demokratirådet lyfter framägtatt rum. upp-
gifter del ungdomar inte statsminister.äratt vetenom ens vem som
Är det illa och det fall föri uttryck skolans misslyckan-så såär ett
de

kunskaper dessa undersökningarDet användersätt mätaatt som
till börja medsig synnerligen tveksamma. finns oftaDetär attav ett

förekommande frånmotstånd ungdomar själlöst besvaramånga att
den frågor dem skolanspåminner Dettypen av som om prov. sam-
manhang vilket bådei till och redovisar oftastsig kunskap ärtarman
avgörande.

finns här frånintressant Demokratirådets sida dåDet noteringen
de hävdar samtalets betydelse förstimulans lärande och ökadesom
kunskaper. Bland mötesplatser kan för dessautrymmesom ge
samtal skolan, arbetsplatsen föreningar. Vad kan dånämns samt
förvänta skolan detta avseendeioss av
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avgörande ochuppfattar hög gradijag gårDet somsomsom
dels vilken politisktillbaka den analys skisserats ärsom ovan

vilken politisk samtals-kulturkultur skolan och delssom omger
för skallskolankan plats skolan. Förutsättningarnai atttasom

medborgerlig-politisk kun-skapa acceptabelkunna bidra till att en
utformning be-politiskt för samhälletsskapsnivå och intresseett

sammanhängande dimensioneravhängigdömer jag näratre somsom
präglar skolan ochavspeglar den politiska kulturi sin tur somsom

densamma.omger
första det vilket politisk bild-det handlarFör utrymme somom

denför det andra vilken karaktärhar skolans undervisning,ning i
för vilken och hur den enskilda medborga-har och det tredje i mån

till samhället helhet.relateras somren
bildning haftoch vilket har politisk iVilken plats utrymme

stoltaSkolkommissionensskolans undervisning påvisats vi-Som är
betrakta skolung-historia. huvudTronsion just överatt taget

medborgare dag synnerligendomar politiskt bildbara iär svag.som
Infantilisering tillrättalagda perspektiv dominerar sedan länge.och

karakteriseras uttalat medborgar-undervisning kanDen somsom
ochförberedande synnerligen begränsat Lgr 80:5utrymmeettges

konfliktsyn samhället kopplad till bredförsök lanseraatt enen
förefaller dagmedborgerlig samhälls- och inaturorientering vara

samhällsfrågorglömd. den läroplanen återigen94I Lpo ärsenaste
till enbart samhällskunskapsämnet.strikt avgränsade

samhällsfrågormarginalisering modern historia och seDen av
vidlådits skolanvidare Utbildning och Demokrati 19972 somnr

framträdande kom-aldrig specielltdessa varitäven momentom
med publicpletteras den katastrofala medieutvecklingen service-av

företagens till lek och för-stunden-underhållning radioianpassning
politikensoch och medielogikens snedvridning princi-tv även av

och kvällstidningarna populis-piella frågor nyhetsplats i genom
tiska anspelningar etc.

Faktaförmed-karaktär har då skolans politiska bildningVilken
problematiserande samtalskultur, läran-dominerar ochlingen etten

förklarasde kommunikation, har plats. Dettasvårt att ta avgenom
upplevd tid hinna med kursen.såväl tradition brist attsom en

forsk-emellertid märka modern pedagogisk didaktiskDet är att att
för lä-kommunikationens betydelsesedan länge proklameratning

Demokratirådets undersök-understryks ocksårandet, vilket avnu
Även chefredaktörskoltraditionalist Nyhetersning. Dagenssomen

samtalets betydelse de-har skoldebatten och proklamerat ii insett
mokratifostran DNBergström, 13/6 1997.

38



ToMAs ENGLUND

fälttredje betydelse gäller förskjutningen den politiskaiEtt av
kultur skolan. Viktigaste förändringen härDen är attsom omger sy-

skolan förmötesplats skilda kulturer ochgemensamnen som en
skilda sociala har förskola likasinnadeutmanatsgrupper av en
föräldrarättens grund skola knappast deten gynnarsom som-
Demokratirådet betraktar demokratins uppfordran till själv-som
ständiga ställningstaganden under förrespekt oliktänkande

al., debattPetersson DN 19/8 1998.et
beträffandeParadoxen skolans fungera således sko-sätt äratt att

lans historiska relation till demokratisträvanden, syf-gemensamma
tande till folksuveränitet skapandet potentiellt delaktigagenom av
och deliberativt kapabla medborgare alltså med respekt för den-
andre och nödvändiga färdighetermed kunskaper, och förintresse

kunna delta utformningen framtidadet samhället kraftfulltiatt av -
förskjutits enlighet med familjegrundati individualistiskt ochett
demokratibegrepp. har för skolans del inneburit den i vissaDetta att
centrala avseenden kommit betraktas familjeange-privatatt som en
lägenhet. den lilla demokratins valfrihet, med ochval skolaDet är av
fristående skolor potentiella "tankeghetton lånar härjagsom
Demokratirådets terminologi, skolans historiska rela-ersattsom

till den demokratin, förtion skolan potential den med-stora som
borgerliga dialogens betydelse för förståelse".upplyst

försvagade politiska försuccessivt den demo-Det intresset stora
kratins frågor undersökningen redovisar förklaras delvis hursom av
Maktutredningen med ordförande demokrati-i SNSsamma som

fungeratråd katalysator demokratibegreppets förskjutning.isom

Skola för kvalificerade möjligtsamtal ett-
projekt

skola linje med det samhällscentreradei demokratibegreppet harEn
historiskt betonat referensram med starka jämlik-en gemensam
hetsinslag betydande förutsättning för deltagande detallas isom

Ävendemokratiska samhällsbygget. föreställningen sådanom om en
referensram med den läroplanen hög gradisenaste ut-gemensam

tunnad till kognitivt avgränsade mål finns också inledande del ien
läroplanen talar demokratin förhållandevärdegrund. Isom om som
till det sagda förefaller denna värdegrund i sin tur utma-ovan vara
nad betoningen uttolkad inriktningenautonomiprincipenav av som

livsprojekt jfr Skolverket Rothsteinprivata och1996, 1994mot
Englund referensramen kan forme-dockDen1999. gemensamma
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dominerande substantiellaolika och den sedan längesättras
för och betoningen jämlikainnebörden alla likartad kurs aven-

multikulturella, pluralistiska samhälletvillkor kan deti ges nyaw
innebörder.

referensramenden eller mindre övergivnaKan gemensammamer
denna sub-eller den betydligt betoningen iåtminstone avsvagare

förmån för individualistiskastantiell till det ökademening utrym-
förutsättningar för formerandetljusetimet av gemen-ses av nya

för funktioner utbildnings-skap, former gemenskapande inomnya
betraktar utbildningssystemet centraljagsystemet Ja, som en po-

uppfattningar,mötesplats mellan olika kulturer, olikatential som
skullegrundläggande värderingar, där det övergripande måletolika

och ömsesidigutveckla kommunikativ kompetenskunna att envara
kompetens med sikterespekt hos de deltagande. kommunikativEn

människorviljebildningsprocesser hurkollektiva umgängetom
utformas.emellan och hur samhället skall

funnits med underström densådant tänkande har iEtt som en
förankrasutbildningshistorien och kan hos såväl pedagogi-svenska

kommunikationenkens klassiker Dewey 1916/1966 om som-
debärande element och Durkheimdemokratins 1992 om pro---

differentierade samhället hosfessionellas roll deti som en senmo--
söktdern samhällsteoretiker Habermas 1995Jürgen ut-somsom

viljebildningsprocesser, det villveckla kollektivateori justen om
för uppfattassamförståndsprocesser vadspråkligasäga somsom

samhällsfilosofenriktigt, och den amerikanska liberalanormativt
den allmänna skolanplacerat iin så-Amy Gutmann 1987 ettsom

dant perspektiv.
of the"political education the cultivationconclude thatwe can -

for political hasknowledge, and skills participationVirtues, necessary -
of public education democraticmoral otherprimacy over purposes a

educationPolitical citizens participate insociety. to con-prepares
social reproductionsciously reproducing their andsociety, conscious

of but also of democraticthe ideal only democratic educationnot
of political education alsopolitics .....The moral primacy supports a pre-

disciplinary methodsfavor of participatorysumption in over moremore
of child educationof and toward the goalteaching giving every an

which choicesadequate the politicalparticipateto processes
Structuredgood lives socially 287.Gutmann1987are s.among

arbete det rimligt skolanhävdar också iiGutmann är attattsamma
ifrågasättaoch möjlighet traditio-söka utveckla allas kapacitet att

förseföräldrar religiösa idéer ochnella auktoriteter och varje stu-
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förfärdigheter behövsintellektuellamed kritiskaderande attsom
föräldrarnas;frånlivsformer, de skiljerbedöma också sig att,som

de bär medoch de föreställningarlyftas livkort sitt privatasagt, ur
för detmöjligheter välja olikaoffentlig värld medtillsig vägaratten

Englundjfrgoda livet 1997.Reese 1988,
understrykadetta sammanhang Gut-Vad i ärär värt attattsom

förframträdandeblandbara mångaär representanter enenmann
skolansden allmännatradition betonarliberal dygdeteoretisk som

Skolorna sigdeliberativa dygden.för utveckla den måste påtaroll att
kapa-ungdomar utvecklabarn ochuppgiften, de,säger attatt

fakta värdendär ochkritiska diskussionerciteten i äratt sam-
offentligaoch dessavilket de regel itidigt närvarande ärsom

jfrbedömningsförmågapolitisk-moralisksamtal utveckla Kym-en
licka 1999.Norman8C

för god balanskan representativGutmann 1987 enses som
uppfattning, dendeltagardemokratisk och deliberativmellan se-en

medoch preciserad tillsammans Dennisvidareutveckladnare
deltagardemo-LiksomThompsonThompson 1996.Gutmann 8C

demokra-deltagandetdeliberativdemokratin själva ikratin åsätter
de-jfr den deliberativahögt värdetiska 3notett menprocesser

specifik ka-vikt vidmokratiuppfattningen lägger processernasen
skall jämkasofta skilda åsikterdär utgångspunktenraktär är som
startpunkteneller ställas i argumentation; ärmot varann ensamman

företräddaflera uppfattningarförekomsten ellersåledes två avav
krav öppenhetoch centralt iärmöts argumenta-ettpersoner som

tionen:

de-deliberativaförsäkrar denerkänner kan bli oeniga,Om att oss
ödeförmåga bestämmamokratin har vårt sättettegetatt att som

Thompsonför allaömsesidigt godtagbart 361,Gutmann 19968Cär s.
från Lewin 102.1998 s.

fråntill skillnadbetonar också,demokratiteorindeliberativaDen
därmedoch ställeroch konsekvenser,deltagardemokratin, ansvar
utövandemedborgarskapets imedborgarskap ochtillsocialisationen

fokus.
för denframThompson lägger principerGutmann 19968C tre

ansvarighet.offentlighet ochÖmsesidighet,demokratin:deliberativa
Ömsesidigheten och andrashänsyn till andrainnebär bl.a. att ta

andraför despecifika konsekvenservilket också leder tillåsikter,
förhållanden ochinnebär allaOffentlighetenprinciperna. att argu-

därför ömsesidighetsprincipenkända ocksåskall justgöras attment
införinnebär alla ansvariga "Igäller. Ansvarsprincipen äratt varann:
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deliberativ demokrati förväntas de förtroendevalda motivera sinaen
handlingar moraliskai ömsesidighetens anda skall deItermer. ge
skäl kan alla dem bundna lagar och denåraccepterassom av som av
politik de förordar Thompson frånGutmann Lewin8C 129,s.

101.1998 s.
företrädareviktig för det deliberativaEn Jür-synsättet ärannan

Habermas utvecklat det relation till liberal1995 igen som res-
pektive republikansk och kommunitär tradition. Habermas har
också analysi sin de olika traditionernaspåvisat skilda medborgar-
begrepp och påpekat hur den vanligtvis dikotomiserade begrepps-
bildningen kring rättigheter dessa traditioner fångarinom detinte
intersubjektiva innehållet kräver ömsesidigt beaktandesom ett av
rättigheter och plikter symmetriskai erkännanderelationer"

Habermas 79.1995 s.
kallade diskursteorinDen idéer från bäggeså dessa tradi-tar upp

ochtioner integrerar dem idén ideal föri procedur delibera-om en
betraktelsetion. Habermas deliberativa modellEn ochnärmare av

speciellt dess implikationer för skolan får för det kräveranstå en
omfattande analys, det kan direkt finnerjagsägas attmen att
Habermas kan uttolkas flera olika vad gäller implikationernasätt
för utbildningsväsendet. kan han placerar förverkli-Kort sägas att
gandet den deliberativa politiken institutionaliseringiav av proce-
durer, där intersubjektivitet högre förväntasnivå uppstå. Atten
offentliga diskurser finner bara under villkor brettettresonans av
deltagande fordrar egalitär politisk kultur fri från"en ärsom som
alla bildningsprivilegier, kultur intellektuell bred front 3ären som
Habermas politisk självän-121. Samt autonomi1995 äratt etts.
damål förverkligasinte kan enskild individ privatsom av en som
fullföljer sina intressen, endast alla tillsammans iutanegna av en
intersubjektivt delad deliberativapraxis. projektet kan medDet
Habermas fullbordandetled i det moderna skolanettses som av

massutbildning skapad det moderna.iärsom
deliberativa demokratimodellenDen den presenteratsanger, som

flestade företrädare, behovet utbildning deliberativa grund-av av av
hållningar bland medborgarna den kommunikativa maktutövarsom

dess konsekvenser. diskursivt formerad uppfattningEnärsom en av
företrädare för den deliberativa demokratiuppfattningen oftases av

bildningsprocess, skolan tillfällei utveckla sinaattsom atten
kommunikativa rättigheter.
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förreflektioner: Om behovet ökatAvslutande utrymmeettav
inom skoladeliberativa samtal

frågabaraidén skall emellertiddeliberativa inteDen ses som en om
kom-demokrati det deliberativtundervisa och isätt utanett att om

modellgenerellperspektivet handlar ocksåmunikativa en merom
skolanpolitiska kultur. iför skolans praktik och Jag attmenar

olika verksam-dagbetydligt högre grad bör inomiän utrymmege
frågor där kunskapför deliberativheter och argumentation iämnen

vägledning försammanflätade ochoch vården så sättär ge pro-
kunskapssökande och perspektiv-skilda slag, iblemhantering av

för ökadmultikulturellakonfrontationer exempelvis det mötetsom
och respektömsesidighet etc.

ökadsamtal också ljusetdeliberativa kan iUtvecklingen ses avav
för sonderandesåväleffektivitet lärandet ökati ett utrymmegenom

ochstuderande mellan lärareplanerade samtal mellan såväl somsom
och implicerarsamtalet förutsätterstuderande. deliberativaDet ett

innebär detdet skrivna ordetbruk såväl det talade attsomav som
kan ochkontinuerligt giltighetskrav endaståsätts prövasett som

det talade och detinnebär ocksåintersubjektivt. Detavgöras att
handlingar,ordet, språket innebär socialaskrivna någotgöratt man

perspektiv den härdumed språket. mitt iFörstår Förstårvarann
fakta och värderingar bygger minfrågan du vilka jagInser argu-

Delibe-din minoch hur kan argumentationmentation prövas mot
hurför analysera och kritiseraockså användaskanration givetvis att

fungera nedsättande.språk kan användas ochett
omvandlingutsträckninghär handlar successiviDet stor om en

kunskapsförmed-frånverksamhet vad kanskolans ses somsomav
studerande, tillfrån och läromedel tillriktning, dvs. lärareling i en

verksamhe-meningsskapandeömsesidig kommunikation och som
inhämtandeelevarbeteförskjutning frånKort sagttens somnav. en

intersubjektiv bearbetning,kunskap/kunskapsreproduktion tillav
slag.och perspektiv skildakvalificerade samtal utifrån problem av

kunskapsförmed-s.k. traditionellJämförande forskning mellan
de flestahar bl.a.ling och den samtalande skolan påvisat i avse-en

samtalsundervis-lärandet samtal.enden högre kvalitet i Engenom
genomförs visade ocksåsigning givetvis inte nattsom över en

möjlig-frågor från lärarna därkarakteriserad autentiskaav mervara
studerandesutvecklades, deför de studerandes reflektionheter att

studerandesamtalet dehögre grad kom bearbetas ii samt attattsvar
traditionellt för-grad denblev uppmuntrade betydligt högre ii än

snabbtfinnsmedlande undervisningen Hoel 1998. Här växan-ett
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de pedagogiskt forskningsfält och referenser litet olika slagnågra av
baserari sin olika traditionersig Burbules Säljö1993,ärtursom

och Gisselberg1998 1991.
emellertidsig problematik kan behandlasHär inteöppnar en som

utförligare detta sammanhang, ochi bara vill antyda.jag Densom
didaktiska problematiseringen undervisningens och lärandets,av
eller hellre kommunikationens och meningsskapandets innehåll
leder dessutom till skilda perspektiv olikai ämnesområden.

Föreställningar barn och ungdom kapabla kommu-attom som
och med inneboendenicera potentialer bland pedagogiska ochär

forskaredidaktiska och lärare den debatteni interna mycketmånga
framträdande och påtaglig den etablerade denär även tra-synen
ditionella kunskapsförmedlande skolan återvändsgränd.som en
Samtidigt det den skolan idag förepråkas mycket starkaär som av
krafter det tal skolan dominerandei den allmännai de-ärom som
batten.

här införVi synnerligen paradoxalstår densituation ien me-
förskjutningningen skolans verksamhet det delibera-att moten av

förutsättersamtalet infrastrukturtiva skolani helten som ser
annorlunda dagens. Samtidigt har skolans ekonomiska situa-änut

kraftigt försämratstion och stärkt kraven traditionell skola,en en
skola studerande flyttarmånga Dessutom mångaaccepterar.som

föräldrarstarka barnsina till skolor ochprivata det demo-gröper ur
kratiska projekt också handlar till den allmännasom om resurser

iskolan.

Noter

I Centrala element den häri hög grad tillbakagår itext presenteratssom egen
tidigare utförd forskning. har dei centrala inspirationskällornaJag texten angett
från andras forskning med hänvisningar till tidigare arbe-tyngt textenmen egna

den vill vidare den forskningi själv utfört kan här följandeFör jagten. som som
referenser Englund för1986ab sammanhållenanvänts omnämnas:som en
utbildningshistorisk och läroplansteoretisk granskning samhällsorientering ochav
medborgarfostran svensk skola där bl.a. de utbildningskonceptionernai ärtre ett
centralt resultat, förEnglund sammanställning 1980-talstextertio1994 en av som
bl.a. utvecklar tidiga modeller för deliberativ demokrati skolan. Englund red.i 1995
för utbildningspolitiska systemskiftetantologi därdet bl.a. i kap. 3en om
Marshalls rättighetsbegrepp förutgångspunkt den kritiska granskningutgör av
Maktutredningen också redovisas här och där kap. de olika läroplanernai 4som
värderas demokratisynpunkt. diskussion undervisningFör ettur en om som
ordnat samtal relationi till de utbildningskonceptionerna, Englund För1995.tre se

antal inlägg undertecknad och andra olikaav berörsättett stort som
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relationen skola-demokrati och fungeratockså plattform och inspirationsom som
för denna artiklar tidskriften Utbildning ochi demokrati tidskrift förtext, se -didaktik och utbildningspolitik började utkomma beställas frånKan1992.som

Örebropedagogiska institutionen, universitet.
2Uppdelningen funktionalistiski respektive demokratisyn hämtad frånnormativ är
Lewin 1970.
3Uppdelningen deltagardemokratiski respektive deliberativ demokratisyn är en
uppdelning omtvistad och utvecklats litet olika olika forskareär sättsom som av
under de decennierna där också andra beteckningar ibland valts. avsiktMinsenaste

här formellinte de komplicerade skiljelinjer kangenomgångär göraatt en av som
diskuteras eller diskutera den eller den andre forskaren börnärmareatt om ena
tillhöra den eller den andra demokratiteoretiska traditionen. syfteMitt primäraena

åtskilja dessa bägge förtraditioner därvid kunna denpåvisa normativaäratt att
demokratisynens skilda gestalter den svenska utbildningskontexten.i

tämligen renodlad isärdragning de bäggeEn traditionerna innebär denattav
deltagardemokratiska traditionen betydligt högre gradi den deliberativa harän en
kommunitär ådra, betonar moral och dygder har mycket optimistisksamt troen
medborgarnas kapacitet deltaga aktivt de demokratiska beslutsprocesserna.iatt
Bland forskare förrepresentativa denna tradition kan klassikernämnas som

Mill och Cole bland aktuellaRousseau, JS. Carole Pateman, Benjaminsamt namn
Barber, Robert Bellah, m.fl.

deliberativa demokratitraditionenDen utgångspunkt deontologiskasin itar
intersubjektiva procedurer, betonar rationell offentligaoch denargumentation
diskussionen frågor där skilda uppfattningar gällande. Blandsiggörav repre-

forskare kansentativa Habermas,Jürgen Amy Gutmann, Dennisnämnas
Thompson, David Miller, Joshua Cohen, John Dryzeck och andra.många
l Autonomibegreppet notoriskt svårdefinierat det flerainomär använtsattgenom
olika traditioner med olika kopplingar och kan här analyseras specifikt.inte En
polarisering kan tankegångmin tydligare skilja mellan vadgöra ärsom att som
skulle kunna betecknas rörelseutrymme förprivat autonomi- denettsom en
enskilda individen fullfölja livsprojekt ochsitt politisk därautonomiatt en-självständigheten högre grad kopplas tilli utvecklingen kapacitet deltaga iattav en
det politiska beslutsfattandet.
5 rättighetstermer och med specifik referens till MarshallsI 1949/1991,
Englund red. kap. klassiska utveckling rättighetsbegreppet civila,1996 3 iav
politiska och sociala rättigheter kan hur den skisseradeså utvecklingense
kondenserar specifik mellan dessa rättigheter.motsättning kravetDeten nya som
ställs föräldrarnas civila eller terminologii bestämmanegativa rätt atten annan

barns utbildningsina den studerandes sociala tillstår utbildningöver rättmot en
innehåll historiskt parlamentariskt demokratiskai former viagaranteratsvars

och under de decennierna detta civilrättsliga kravinnanstaten senaste ut-
vecklades utvecklats kvalificera den uppväxande medborgarenssättett attsom
politiska rättigheter. nämligen ocksåDet Habermasså 1995 preciseratär attsom
det endast är

de politiska deltagarrättigheterna medborgarens rättsstatussom ger en
reflexiv, självrefererande karaktär. frihetsrättigheterna och deDe negativa
sociala rättigheterna kan däremot tilldelas paternalistiskt. ochRättsstat
socialstat möjligai princip också demokrati Habermasär 137.1995utan s.
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taletförskjutningentill Schüllerqvist6Kompletterande betraktelser 1995 över av
från offentligt tillförskjutningen privat1980-talet, exempelvisskolan underom

krafter dessafram och vilka drevtraditionella skolanhur krav denoch växte som
vad gällerexemplarisk relativt tidig debatt vissaönskvärda.krav, Förär en

beträffande offentligt ochperspektiven privatgrundfrågor där de skildaprincipiella
och EnglundRothsteintydliga, 1989.1988är se
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Demokrati i skolan
Mats Lundström

Riksdag och fattaderegering under beslut för-våren 1997 attom
sök tillåta inrättandet lokala skolstyrelser med elevmajoritet inomav
gymnasieskolan Syftet eleverna avgörande makt såväliattvar ge en
administrativa pedagogiska frågor.som

Förslaget till elevmakt bygga demokratins princip. Mensägs
argumentationen komplex rad handlarså. Enär änmer argument

förmodade effekter förslagets genomförande inflytan-ökatom av -
de för den enskilde eleven, ökad studiemotivation, demokratisk
fostran" och kompetensutnyttjande

Demokratins fundamentalprincip för samhällsskickvårt inteär -
bara institutionell ordning också samhällsbärandeutansom som

Studier demokrati därför central iärnormsystem. statsveten-av
skaplig forskning. Olika frågor ställs forskning.dennai Grovt sett
kan skilja mellan frågeställningar: empiriska,tre typerman teo-av
retiska och normativa. empiriska demokratiforskningenDen under-
söker samhälleliga förutsättningar och konsekvenser demokratifav

teoretiska demokratiforskningenDen för abstrakta resonemang om
demokratins innebörd och de beslutsregler den bygger på. Densom

demokratiforskningennormativa diskuterar värderingar och argu-
talar för och demokrati.ment emotsom

byggerDenna till delen från den teoretiskastörsta rönrapport
och den demokratiforskningen.normativa fokus principiellI står en
diskussion innebörden och önskvärdheten demokrati iom av
skolvärlden. empirisk utredningNågon olika genomförasätt attav
elevdemokrati inte.görs

har bestämt syften.Jag tolka ochtvå Att preciseranärmare
idéer och rörande demokrati skolan, formule-i desåargument som

nationella styrdokument,i utredningar och riksdagstryck. Att2.ras
kritiskt diskutera dessa och utifrånidéerargument statsveten-en
skaplig diskurs.

uppfattasTexten kan polemisk och kritisk till regeringenssom
förslag elevstyrda skolstyrelser. ambitionMin dockärom att vara
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politisk.vetenskaplig inte i Somkritisk mening,i statsvetareenen
analyseraoch regeringensuppgift problematiseraminjag attsomser

rollenhar migtagitförslag utifrån dess premisser. Jag somegna
möjlig.roll inteNågon"opponent. voreannan

Demokratibegreppet
framlidnedefiniera demokratiegentligen DenskallHur man
kan kallalikaBohman harpartiledaren Gösta gärnasagt att man

denna kommentarförmodaför kan"Karlsson.demokrati Man att
begreppsnominalism.5 definieraAttinspirerad Karl Poppers är,är av

föreställer sig.nominalismen, någotenligt sätta ettatt mannamn
språkliga konventionerfalska,ellerDefinitioner inteär utansanna

medlemmarna iviktigakommunikation.möjliggör Det är att ensom
de hörungefär saktänkergemenskapspråkligviss närsamma

ordetfungera lika braOrdet diktatur kanord.eller läser somett
demokrati

ochlexikaliskadefinitioner:mellanskiljakan tvåMan typer av
faktisktstipulativa.7 definition hur visslexikaliskEn termanger en

definition kan tolkasgemenskap.språkliganvänds Dennai typ aven
falskt. den kanellerpåståendeempiriskt Menär santett somsom
sanningsvärdehartolkas inte någotockså ennorm, somsom en -

gemenskap.språkligden tillämpasdärför i vissväljs att ennorm som
innebördför idefinition regels.k. stipulativI termsenanges enen

andrabetydervad isammanhangvisst oavsett termenett
sammanhang.

vållardefinition "demokrati" ingastipuleraAtt större pro-aven
betydervadtydligtdetblem. svårareDäremot är termenatt ange

faktumanvändas.den börjadealltsedan Deteller har betytt att ter-
kontroversiell.innebörd särskiltdess Envärdeladdad görärmen

demokratibegreppetuppfattning blandvanlig ärär attstatsvetare
oskiljaktigt idärför det integreratcontested"essentially äratt

demokratiteori.8 definierarpolitisknormativ När trortermenman
frihef ochsak gällerpolitiska värderingar.uttrycka Sammasigman

jämlikhet.
oftauttrycksvärderingar ipolitiskaoenighet iEn termer av

demokratins idépolitiska prestigen ioenighet.språklig Den enorma
frestandevilket det"demokrati",smittar sig gör att,termenav

möjligabeteckna alladen föreller omedvetet, utnyttjamedvetet att
användsdemokrati iförsvara.vill Termenståndpunkter mansom

program modi-politiskaövertalningsdefinitioner Manslagsett av
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tillläggafierar begreppet demokrati, någotatt man ansergenom
vändedetta Tingsten sigönskvärt, byta Detutan att term. somvar

för missbruka de-anklagade "denhan vänsternnär attemot nya
det,Nils Elvander uttryckteanvände,mokratibegreppet. De ensom

demokrati".1°definitioninnehållslig av
innehållslig betyder dendemokratidefinitionAtt är attaven

begrep-utfall demokratiska procedurer iinkluderar tänkbartett av
produktionsförhållandenSocialistiska inte,demokrati. ärpet mena-

för demokrati, kandefinitoriskt villkorde Tingsten, ge-ett men
genomföras för politisk demo-nomföras eller inominte ramen

kapital-förhållande till socialism ochneutralkrati. Demokratin iär
liberal ellerdärjämte socialist,demokrat,kanism. menMan vara

det. formuleringMed dennauttrycktekonservativ", Tingstensom
föreställningen demokratiuttryckaville Tingsten "över-äratt en

och samtidigtdemokratins värdekanideologi. enigMen omvara
sakfrågor. Enligtolika politiska Tingstenmängdioenig envara

statsstyrelsen,bestämddemokrati organisationinnebär en enav
folkligaobundnaregelmässiga och legaltvilkenorganisation, i

formhuvudsakligen valpraktiken iopinionsyttringar i ärav --
momentcentrala

demokrati sak-definition betecknarEnligt Tingstens ettovan
demokratisk implicerarfaktum inteförhållande; det är attatt staten

förofta används demokratihuman.den god ellerrättvis, Menär
filosofen Johnamerikanskevärdeomdöme.uttrycka Denettatt

of"demokrati" "the truly humankarakteriseradeDewey waysom
living".

Alf HerbertAmbitionen hos Ross,många statsvetare, t.ex.
demokratiRobert Dahl, har dockoch varitTingsten termenatt ge

etymologiskamed dessinnebörd enlighetbeskrivande i ur-en
folk-helt enkeltsprung. "demokrati betydergrekiska ordetDet

definition bådeföreslåAvsikten ärär attstyre stat. somenav en
språkbruk.med dominerandefruktbar och linjevetenskapligt i ett

contested" kan"essentiallydemokratibegreppetTrots äratt man
ända sedanhaft grundbetydelseifrån denkommainte att somen

form för kollektivspråkbruket. Demokratiantiken dominerat är en
demokra-Under antikenjämlika medborgare.maktutövning varav

fallenbådatid den idirekt; modern representativ.i Mentin ärär
fördela maktdemokrati översätt stat.ett att en
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Robert Dahls demokratidefinition

Dahl fem villkor för demokrati:"anger

jämlikhet beslutsprocedureni
Effektivt deltagande

förståelseUpplyst
Kontroll dagordningenav
Inklusivt demos.

Dahls definition kan uppfattas rekonstruktion språk-ettsom en av
bruk. kondenserar innebördenDen demokrati detta styrel-av som
seskick uppfattades under antiken. fem punkterna uttryckerDe en
"idealtypsdefinition demokrati, det vill teoretisk renod-sägaav en
ling demokratibegreppet. Därmed uttrycker den aldrignågotav som
kan realiseras fullt existerande demokratier kanMen mätasut. mot

punkter.dessa sådan deskriptiv;mätning denEn är rent anger gra-
den demokrati.av

idealtyp teoretisk konstruktion förväxlasEn börinteär en som
med politiskt ideal.normativt Dahls fem punkter baraett ettanger
begreppsinnehåll. kan Dahls definition,Man acceptera utan att vara
anhängare demokrati deni han Definitionermening ärav som anger.
terminologiska konventioner inte implicerar politisktnågotsom
eller moraliskt ställningstagande.

Dahls demokratidefinition proceduriell liksomsägs vara -
Tingstens. proceduriella innebördenDen demokrati har ocksåav
formulerats den engelske Brian Barry:statsvetarenav

democratic procedure ofBy method determining theI contentmean a
of laws and other legally binding decisions such that the preferen-as

of the have formalcitizens with theconnectionces some outcome
which equally.l9each counts

demokrati procedur för beslutsfattandeAtt innebär tänk-är atten
bara utfall ligger utanför demokratibegreppet, vilket framhålls av
Barry:

That the that shouldreject notion build democracyI intoto say, one
the ofconstraints the produced, suchcontentany outcomeson as

substantive equality, for human rights, for the generalrespect concern
welfare, law.personal liberty, the rule ofor

Vilka politiska institutioner bör finnas demokratii Vilkaen sam-
hällssystem kan kallas demokratiska proceduriella demokrati-Den
definitionen bara abstrakt idealtyp, kan implementerasanger en som
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fördelad maktjämliktGrundprincipenolika överärsätt. staten
och indirektbåde direktförenlig medmedborgare.bland Den är

indirektbyggerdemokratiskakallardedemokrati. Men stater
politiskavaletjämlikhetpolitisk idemokrati, dvs. represen-av

nödvändigapolitiska institutionerDahl har sju ärangett somtanter.
demokratiz"indirekti en

makthavareValda
valoch rättvisaFria

Allmän rösträtt
valbarhetAllmän

Yttrandefrihet
Informationsfrihet
Organisationsfrihet.

klassdefinition demo-s.k.punkterbildar dessaTillsammans aven
demokratiska.kallaskanmängdenkrati. De avgränsar stater somav

besluts-olika valsystem,dock konkretiseras ipunkter kansjuDessa
de-konstitutionellaoch Attregler närmarearrangemang.

utanförfallerländerutformning olikakonkreta imokratins ramen
grundbetydelse iförsökaviktigaför denna Det är atttext. ange en

skoldemo-diskussionenrelevantdemokrati, ibegreppet är avsom
krati.

diskuteratsfångar alla deEnligt min mening tre statsvetare som
demokratibegreppet,kärna iDahl ochTingsten, Barry enovan

demokratinsdjupa meningsmotsättningarförnekar trots omsom
grundläggande element ilyfta fram följandevillmedel.mål och Jag

demokratibegreppet:

maktfördelningdemokratiMaktprincipen: överär enaven
stat."

ochlikaalla medborgaredemokratiJämlikhetsprincipen: rättger
politisk maktmöjlighet överutöva stat.att en

möjlig-konstitutionellademokratiSuveränitetsprincipen: ger
medborgarmaktoinskränktheter till över stat.en

samhälle.maktmedförväxlasbörDemokrati inte över ettstatens
Vadstatsmakten.åtgärderoch inomgäller beslutMedborgarmakten

fattas.beslutVilkatill beroranvändermedborgarna staten som
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Majoritetsprincipen

beslutsprincipDen främst förknippas med demokrati majo-ärsom
ritetsprincipen. sambandet självklart.Men inte Majoritetsprinci-är

härleds inte för majoriteten kraveträttpen attur en styra, utan ur
alla skall med styra.ochatt vara

viktigaste konkurrentenDen till majoritetsprincipen enhällig-är
hetsprincipen. Enhällighetsprincipen innebär dock individ iatt en
praktiken får beslut.varje har anförtsDettavetorätt mot argument

enhällighetsprincipen skulle demokratisk; den stridermot att vara
Åprincipen politisk jämlikhet." andra sidan enhällig-mot om ger

hetsprincipen maximalt skydd enskildatvång individer.ett mot mot
Spänningen mellan dessa beslutsprinciper konfliktentvå speglar
mellan demokrati och liberalism. Majoritetsprincipen utrymmeger
för kollektiva handlingar. Enhällighetsprincipen förgaranti indi-ger
videns samtycke.

faktumdetAv majoritetsprincipen det demokratiskaäratt mest
fatta beslut följer flerinte beslut fattas enligtsättet att att som

majoritetsprincipen i samhälle, desto demokratiskt ärett mer sam-
hället. finns ofta förbiseddDet tvetydighet demokratibegreppet.ien

bekant använderSom både folkstyre folksu-ochtermernaman
veränitet till demokrati. dessa drarMen tvåsom synonymer termer
begreppsligt olika håll. Folksuveränitef betecknar den yttersta
och avgörande maktutövningen i Folkstyre kan betecknastat.en

administrativ princip, fatta beslut.ochsättetten att styra
förtydliga skillnadenFör kan distinktion mellangöraatt man en

beslutsprocedurer första och andra ordningen. reglerarDeav senare
beslut beslut. Beslutsprocedurer kan hierarkiskti förhål-ståom ett
lande till varandra; beslut högre kannivå beslutsproce-en styra
durer lägre nivå. kan, kort beslutaMan beslutsregler.en sagt, om
Demokrati folksuveräniteti meningen innebär folket är suveräntatt

fatta beslut beslutsregler inom olika samhällsområden. Detatt ärom
således fråga och majoritetsprincipen skall tilläm-öppenen om var
pas.

demokratisktEtt styrelseskick vilar konstitution sägeren som
all offentlig makt ifrån folket jfrutgår kap.RF Denna1 1att

folksuveränitetsprincip konstitutionell princip vilkaär sägeren som
har befogenhet fatta beslut lagar. fol-Den intesägerattsom om att

ket eller dess skall delta styrandeti hela samhället.representanter av
Folkmakten kan användas för delegera makt till domstolar,att
förvaltningsmyndigheter eller EU.27internationella t.ex.organ

kanDen också användas för införa självförvaltning olikainomatt
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sektorer, kommuner ellerinom skolväsendet. folksuverä-Ment.ex.
pekarnitetens princip särskildinte regulativnågon princip inomut

den demokratiska jurisdiktion. minimala kravetDetstatens som
folksuveränitetsprincipen ställer avskaffar demo-inteär att man en
kratisk beslutsregel den högsta, konstitutionella nivån. Det är
dock inget hindrar demokratiskavia beslut kommerattsom man
fram till tillämpa demokratiskainte principer mängdinomatt en
olika områden.

Med metafor, frånlånad Robert Dahl, kan likna de-en ettman
mokratiskt samhälle vid kinesisk ask, mindre asken som rymmer en

osv.mindre Demokrati innebär den störstasom attrymmer en as-
ken demokratiskt uppbyggd. Huruvida de andra askarna inne-är
håller demokrati förinte avgörande graden demokrati iär av sam-
hället. demokratiska procedurerSträngt ganska ovanligtärtaget ett

fatta beslut demokratiskai samhällen. Avgörandesätt äratt
vilken styrningsprincip demokratisk ordning finnerisom man
lämplig verksamheter.inom olika Majoritetsprincipen kan in-vara
effektiv eller illegitim olika områden.inom samhälle finnsvårtI

olika regulativa ämbetsmannastyremånga principer: lagar,genom
marknadsstyrning, korporativ styrning brukar-via organisationer,
inflytande etc.

Demokrati innebär makt reglera. Följaktligen detär öppenatt en
fråga vilka regleringsprinciper blir utfallet demokratisksom av en
beslutsprocedur. kan härleda kravinte självförvaltningMan ett

demokratinsmajoritetsstyre likaprincip, lite kangenom ur som man
härleda krav individuella eller kollektiva rättigheter som går

demokratiska politiska rättigheter. Demokratins maktägan-utöver
de subjekt medborgarna. Medborgarkollektivet för-iär är suveränt
hållande till andra kollektiv, löntagargrupper, kapitalägare, kul-t.ex.
turella minoriteter, studenter, lärare och elever.

Demokrati och rättsstat

västerländska demokratier förenas,I varierandei proportioner,
folksuveränitetsprincipen rättsstatsideal.med Rättsstatsidealetett
härrör från naturrättslig upplysningstradition, indivi-sätteren som
ders rättigheter framför folksuveräniteten. Statsmakten skall vara
både bunden och begränsad. maktdelning, främstPrincipen om som
förknippas med Montesquieu, motiverades rädsla för majori-av en
tetsstyre. legitimitetskällaStatens den individuellayttersta var na-

folkviljan.inteturrätten,
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rättsstatsideal: denmellan olikabrukar skilja tvåMan typer av
rättsstaten. formellamateriella denoch denformella Irättsstaten

den offent-vilken betydergäller legalitetsprincipen,rättsstaten att
regeringsformen.detunder lagarna iliga makten stårutövas som
med regler be-enkelt ske enlighethelt iMaktutövningen måste som

Även regler ske enligtförändringengällande måsterätt.stäms avav
politiska makten begrän-denregler, dvs. enligt konstitutionen. Men

politiskaformell Allaproceduriella hinderbara i rättsstat.ensas av
avskaffande, kandemokratins i principmålsättningar, inklusive ge-

nomföras.
förbudråder absolutamateriell däremot,I rättsstat, mot atten
och Tysklandsbeslut. bådegenomföra sakinriktadevissa USAzsI

förbju-paragrafermotiveradefinns naturrättsligtkonstitution som
ofuttrycket "rulefatta beslut. engelskader vissa Detmajoriteten att

medan uttrycket "rule by lawmaterielllaw" rättsstat,motsvaras av
rättsstat. framgårformell citatet BrianSommotsvaras av avav

be-finns det demokratins principiingetBarry säger attsomovan,
of det vill rättigheter interespektera "rule law",sluten bör säga som

begreppsligt plan kanproceduren.demokratiskadeningår i På ett
rule of lawdvs. kravetdärför den materiella sägasrättsstaten,

demokratin.innebära inskränkning aven
känne-har dockmateriella vissaDen rättsstaten gemensamma

kräver le-formella baratecken med den tunnare rättsstaten, som
likabehandling denförutsebarhet och iBåda innebär kravgalitet.

krävsmaterielladenoffentliga maktutövningen. iMen rättsstaten
med sub-förutsebarhet enlighetförutsebarhet i vissabarainte utan

legalitets-formellarättighetsprinciper.stantiella Den rättsstatens
respekteras, medan dengällande skallbaraprincip rättsäger att ma-

gällandekräverkräverteriella Dennågot rätträttsstaten attmer.
besluten demo-rättigheter ialdrig får kränka Vissa tasoavsett om-

ordning.kratisk
skalldemokrati och har,Förhållandet mellan rättsstat som

för försök med skoldemokratirelevans deprincipiellin senare, en
förutsebarhetföreslagit. Likabehandling och iregeringensom

för diskretionär maktutövningutbildningsväsendet allsätter gränser
Även för individers ochrespektelever.den utövasäven avsom-

demokratiskarättigheterkulturella minoriteters måste vägas mot
styrelseformer skolan.i

för Alf inteDemokrati citera Ross, "ett rättssystem,är, att en
morallära medborgaredemokratirättigheter varjeDe gersom

den gällande, positivaden dvs.regleras positiva, Deni rättenrätten.
frånskiltföljaktligen demokrati,liksom något ärävenär, mora-som
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len. demokrati, kan liksom andra försvarasinstitutioner,Men av
olika moraliska principer.

Demokrati bör, sammanfattningsvis, betraktas makt-som en
struktur alla individer demosinom utövarättett attsom ger samma
kollektiv makt demokrati deskriptiv,Termen vilketöver ärstat.en
innebär den uttrycker värdeomdöme. kaninte något Däremotatt
demokrati försvaras olika värdeprinciper, vilket förär ämnet nästaav
avsnitt.

Normativa demokratiteorier

demokratiteorier frågorNormativa besvarar Varför de-ärtypen:av
mokrati föredra framför andra styrelseskick Vilka moraliskaatt
värdeprinciper ligger till grund för försvaret demokrati Menav

demokratiteorier ofta frågornormativa ocksårymmer svar om
vad demokrati betyder och demokratins förutsättningar.termen

oftaVärdepremisser med definitioner och faktuella fö-vävs samman
reställningar människans och samhällets natur.om

Elitister och deltagardemokrater

Statsvetenskapliga läroböcker har demokratiteoretiker traditionelltI
delats skolbildningar:i sidan deltagardemokrater ellertvå å ena
participationister, andra sidan elitister eller realister. Deltagar-å
demokraterna vill hålla fast vid det antika demokratiidealet med di-
rekt folkstyre. därför ofta förkallas klassiska demokrater. Eli-De

däremot villtisterna revidera det ursprungliga demokratibegreppet.
modern demokrati med nödvändighetDe måsteatt ettmenar vara

folkstyreelitstyre; både teoretisk och praktisk omöjlighet. De-är en
revisionistisk.4°demokratidoktrin benämns därför oftaras

namnkunniga företrädarna för den deltagardemokra-De mest
tiska skolan Mill, gillesocialisten ColeRousseau, G. D. H.är
och den australiensiska Carole äldre dagarPateman. Påstatsvetaren
har riktningfamerikanen Robert Dahl utvecklats dennai Denäven
s.k. diskursdemokratiska utförligtskolan behandlassom mer ne-
dan med Habermas ligger deltagardemo-iIürgen näraspetsen
kraterna. Skillnaden förraden lägger vikt samtaletsär störreatt
legitimitetsskapande funktion både empirisk och moraliski en en-

Demokrati finna moraliska ochmening. är sättett att gemensamt
politiska alla kan och faktisktprinciper, ocksåaccepterasom som-

försvarbara.moraliskt Deltagardemokraterna, däremot, betonarär
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fostrande funktion. Därför fäster deltagardemokraterdemokratins
vid demokratiska procedurer lägrevikt nivåer,större t.ex. genom

diskursdemokraterna betonarsjälvförvaltning arbetslivet, medani
demokratin."den samhälleliga, medborgerliga

ursprungliga formen demokrati baraElitisterna hävdar denatt av
Demokratin moderna nationalstaterlämpar stadsstater. isig i små

vilket praktiken innebär slags elitstyre.indirekt i Demåste ettvara
företrädarna för denna skola Eckstein,kända Gio-Harryärmest

Schumpeter.den Robert Dahl och Joseph Denvanni Sartori, yngre
kallas därförreviderade innebörden demokrati.i Hantermensenare

för denna terminologiskaOch eftersomrevisionist. argumentet
ursprungliga innebörd omöjligdemokrati dessrevision iatt varvar
realist.genomföra, kallas han ocksåatt

försökabåde omöjlig och farligKlassisk demokrati är att ge-
fiktionnomföra, Schumpeter. Folkviljan teoretiskhävdade är en

också kom-reellt innehåll. vanliga medborgaren saknarDenutan
därförfatta rationella beslut. bör överlämnasStatens styrepetens att

privatliv.elit. Medborgarna bör sig sina Dennaägna ar-en
folket social, ekonomisk ochbetsdelning mellan och eliten gynnar

stabilitetpolitisk
före-och bygger olikaElitister sinaparticipationister teser

haställningar människans Deltagardemokraterna sägsnatur.om en
förmåga och vilja delta politiskaoptimistisk människors iattsyn

fördemokratibeslutsprocesser. betraktar instrumentDe ettsom
individers självförverkligande kollektiv gemenskap. Elitisternai en

politiskt delta-har pessimistisk människosyn. Derasen mer syn
katastrofer de massrörelsergande präglas de att storaanserav som

nazismen förorsakat. fara alltförkommunismen och iDe ser ensom
från medborgarnas sida. Inspireradepolitisktstort engagemang av

Michels massväldets nödvändigasociologen Robert övergångtes om
massrörelseroligarki "oligarkins järnlag, hävdar de alla riske-i att

arméer".45elitstyrda Deltagardemokrati kanutvecklas tillattrar
förtill instabilt massvälde blir till täckmantel totali-leda ett som en

tärt styre.
eliter, kanEftersom alla samhällen med nödvändighet styrs av

medborgarna kontrollerat elitstyre.demokrati bara innebära ett av
mellan eliter medbor-Demokrati innebär, kort tävlansagt, omen

godkännande periodiskt återkommande val. Elitisternai an-garnas
försvartill den klassiska liberalismens demokrati.knyter negativa av

begränsat folkstyre betraktas det bästakonstitutionelltEtt som
förundvika de politiska olyckor. klassikt uttryckEttsättet värstaatt

detta Churchills välkända yttrande:Winston "Democracysynsätt är
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othersfor theform of all Mångathe government, exceptworst
har byggtförsvar demokratisentida liberalers synsätt.sammaav

Även denindividens frihet erbjuderdemokrati inte garanterarom
och Karlresonerade Hayekskyddet för den.det bästa A.Så F.t.ex.

Popper."
nobelpris-demokrati stärktespessimistiskaElitisternas avsyn

visadeomöjlighetsteorem.Kenneth s.k. HanArrows atttagaren
pekardemokratiskt vilar intemajoritetsprincipen, på, utstyresom

vill-antal rimligafolkvilja bryterentydig mot ettutan att manen
upplysningsfilosofenfranskevidare denkor. byggdeArrow

majoritetsbe-preferenserupptäckt s.k. cykliska iCondorcets av
säker metodslut. elimineringMajoritetsbeslut med ingenparvis är

"folkvilja", eftersom olika beslut kan manipu-för fram tillnåatt en
godtycke demo-teoretiskt ofrånkomligt ifram. finnsleras Det ett

folkviljantaletprocedurer,kratiska ärgör myt,att en me-omsom
anlägger denperspektiv demokratiCondorcet.nade Samma ame-

demokrati enbartWilliam Riket,rikanske i ettstatsvetaren sersom
eliter.olikamaktkamp mellanundvika öppensätt att
förverkligande harfolkviljansoptimistisknågotEn synmer

choice-skolan. hänförs också till detskoladen s.k. rational Denna
neoklassiskhävdar, analogi med teorielitistiska lägret, den i ommen

politikenmedborgaren kanmarknaden, sättstyraatt somsamma
politiskaPolitikerna säljerproduktionen.konsumenten kan styra
dvs. väljar-de "paketerar ideologier.beslut i Konsumenterna,som

därförvarumärke, liberaler eller konservativa,väljer attt.ex.ettna,
producent levererarerfarenhet kunnat lita dessde har attav

Sartorigod kvalitet. italienske GiovanniDen statsvetarenvaror av
för karakterisera dennademodistributionuttryckethar attmyntat

demokratisyn Demokratins värde ligger iinstrumentalistiska att
ha, de självaväljarna vill inteden levererar varor men somsom

folket självt deltarbygger iFolkmakt, däremot,produceraf. att
politiskade nyttigheter det"produktionen" systemetsomav

farligfolkmakt ineffektiv ochSartori,levererar. Men, är enmenar
demodistribution"harpolitiskametod sigi Varestora system. man

värdedemokrati, består dess nyttomaximering.eller i Denna
behandlas diskussionenrationalistiska demokratisyn i omsenare

fostrandemokratisk
slagsida,och konservativskolan har liberalelitistiskaDen me-en

syndikalister.socialister ochdeltagardemokraterna liggerdan nära
hänföras till det elitistiska lägret.brukar ocksåHerbert Tingsten

kan dockÖverideologidemokratin legitimerasidéHans att av en
direktdemokratiskavill ha insti-för derelevant även mersomvara

61



DEMOKRATI SKOLANI

Även uppfattningentutioner. demokrati procedur för be-äratt en
slutsfattande kan förenas med både elitistisk och participatio-en
nistisk demokratisyn. vilka ha makten ochOavsett antassom oav-

vad de realisera, innebär demokrati förprocedur makt-sett antas en
Robert Dahlsutövning. proceduriella demokratidefinition, som

bygger den klassiska, direktdemokratiska doktri-angetts ovan,
nen.

Förslaget införa elevmakt skolorna anknyter naturligtvisiatt mer
till den deltagardemokratiska traditionen till den elitistiska. Attän

eleverna styrelsenmajoritet i ligger välgymnasium linjeiöver ettge
med Coles program.syndikalistiskaG. D. deltagardemo-H. Men
krati i bygger medborgarmakttappningRousseaus själv-änmer
förvaltning. gäller den s.k. diskursdemokratin.Detsamma eli-Den
tistiska skolans kritik deltagar- och diskursdemokrati blir ocksåav
relevant. fårVilka egentligen makt eleverna eller liten elit Vien-
återkommer till dessa frågor skall granska regeringensnär närmare

för elevmakt. skall lite slagsFörst närmareargument tre
demokratiteorier.normativa

Tre normativa demokratiteoriertyper av

Elitister kontra participationister ganska och delvis för-är en grov
åldrad indelning demokratiteorier.normativa Modern politiskav

erbjuder indelningsgrunder.teori fastaprecisa Om tarmer man
den frågan varför värdefullnormativa demokrati kanär man ur-- -

demokratiteorier.skilja första demokratiDe tvåtre typer av ser
medel mål; enligt den tredje demokratinå visst ärett att ettsom en

procedurrättvis har Värde oberoende konse-i sig sinaettsom av
kvenser.

Folkviljeteorier

Utgångspunkten för denna finna beslutsord-teori ärtyp attav en
förverkligar folkviljanning vilken den Demokrati harän är.som -

värde därför den erbjuder procedur för preferensaggre-ett att en
gering procedur tillmäter preferenserallas lika vikt.en storsom-
Målet kollektiv rationalitet bland jämlika medborgare. Kollektivär
rationalitet kan, liksom individuell rationalitet, rangord-ses som en
ning antal möjliga beslutsalternativ. rangordning skallDennaettav
uppfylla mängd villkor, fullständighettransitivitet, ocht.ex.en pa-
retooptimalitetf den s.k. social choice-teorin harInom ut-man
vecklat avancerad teoribildning kring möjligheten härledaen att en
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individuellarangordning olika beslutsalternativkollektiv urav
folkviljeteori,för demokrati enligtrangordningar. Argumentet är, en
jämlik basispolitisk teknik förhelt enkelt den erbjuder attatt en

till kollektivt beslut.överföra individers önskningar ett
kol-denalla de tekniska probleminUtan närmareatt som

denkan konstateralektiva rationaliteten aktualiserar, äratt mo-man
demokrati,förhåller tillraliskt Folkviljeteorier sigtom. som neo-

marknad. fallenbådaklassisk ekonomisk förhåller tillsigteori I
förmågadessutvärderas institutionellt regelverk ljuseti attett av

Utvärderingskriteriet byggertillfredsställa folks preferenser. inte
förverkligasönskningar börmänniskorsnågon än attannan norm -

invandrare kanvill slänga allavilka de medborgarnaOmän är. ut
för förverkligaeffektiv maktstrukturdemokratin erbjuda atten

detta mål.
folkviljeteorierfinns, paradoxalt koppling mellanDet nog, en

företräds Anthonyelitistiska demokratisynoch den t.ex.som av
Sartori.5° rationalistisktoch DemokratiGiovanniDowns är ett pro-

preferenstillfredsställelse. Folkvil-jekt, värde ligger iytterstavars
kallarfolkmakt, dethyllar Sartorijeteorier primärt inte utan som

dedet politiska skall leverera nyttig-demodistribution"; systemet
producerar nyttigheternamedborgarna önskar. Vilkaheter somsom

egalt.är
tol-allmänviljan kanförsvar demokrati iRousseaus termer avav

rationalitet.Demokratins mål kollektivkas liknande sätt. ärett
beslut harmajoritetsregeln leder till ingen intres-Han antog att som
kan deMed hjälp spelteori visa gårattatt emot. man somavse av

"fångar-samarbetsproblemmajoritetsbeslut i typenettemot ett av
intressen. Demokratidilemma", sinagår sättär ettemot egnanas

effekti-undvikerkoordinera individuella strävanden så attatt man
vitetsförluster vill ha.ingensom

demokrati ochfinns analytiskt samband mellandock ingetDet
demo-empirisk fråga huruvidaförverkligande.folkviljans Det är en

briständamålsenliga. ikratiska procedurer En Rousseausär mest
mellanklargör sambandetförsvar demokrati han inte män-är attav

effektiva ordning allmän-deltagande och denniskors politiska som
kräver. fatta beslutupplyst despotviljan Teoretiskt kan somen

folkviljan realiserasfolkviljan. kan också tänkarealiserar sigMan att
marknaden.politiska beslut,direkta t.ex.utan genom

medparadoxalt likheterFolkviljeteorier har också, vissanog,
allaLeviathan, dvs. idén tjänarHobbes teori attatt enom om

och lem.alla skydd till livdiktator upprätthåller ordning geren som
vivendi, dvs.modusBåda betraktar politiska institutioner ettsom
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rationell förhandlingslösning mellan rationella nyttomaxi-som en
merare. den s.k. public choice-skolans börDetta politikär tes;

möjliggöra effektivt individer.samarbete mellan Någonut att
moralisk måttstock enskilda individers preferenserstår översom
erkänns Individer kan ha önskemålinte. grundas moraliskasom
ställningstaganden, dessa vikt andra önskning-men ges samma som

Demokratin särskiljer egoistiska eller amoraliska preferenserintear.
från moraliska preferenser. Folkviljan bestämmer målen för den
demokratin vad den vill.oavsett

UtfaI/steorier2.

Utfallsteorier försvarar, likhet folkviljeteorier,i med demokratin i
dess konsekvenser. utvärderingen byggerMentermer av norma-

gäller oberoende folkviljantiva principer vad önskar. Attsom av
demokratin folkviljanrealiserar förinte tillräckligt försvaraär att
demokratin. Demokratin utvärderas utifrån moralisk måttstock.en

typiskt utfallsteoriexempel utilitarismen. DemokratiEtt ären
försvaras den leder till välfärd.maximering gäller bådeDettaom av
hedonistiska utilitarister till lycka och preferensutilita-som ser

till önskningar; välfärdrister föresom maximering kol-gårser av
lektiv rationalitet.

utfallsteoriexempel Rawls socialEtt teoriär rätt-annat en om
erbjudervisa. utvärderingskriterium förDen moralisk be-ett en

dömning samhälles grundläggande politiska struktur, inklusiveettav
demokratin. Rawls formulerade rättviseprinciperf förstatvå Den

alla medborgare skall ochcivila politiskasäger att garanteras
rättigheter förlika alla. andra ojämlikhet medDenär säger attsom
avseende primära nyttigheter inkomst, sjukvård, utbildning, etc. är
legitim de ställda differensprincipen.densämstom gynnas av
Rawls härleds hypotetiskt,rättviseteori kontraktsteoretisktettur

Demokratin värde medel genomföraettresonemang. attges som
för socialprinciper rättvisa principer gäller oberoendesom av om-

majoritet.den stöds av en
Även den s.k. diskursdemokratin, tidigare kannämnts,som

hänföras till utfallsinriktad demokratiteori. Demokratins värdeen
ligger den möjliggör fortgåendei offentligt samtal lederatt ett som
fram till beslut.rättvisa Vad kan abstrakt,rättvisa inteär avgöras

enligt diskursdemokratin, ständigt diskuteras.måste, Konsen-utan
grundläggandei moraliska och politiska frågor möjlig inåärsus att

s.k. ideal samtalssituationf" Enighet frågormoraliska docki ären
kriteriuminget försökrättvisa, enighet kannåattmen vara en
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rättvisa.°5 föremål förför deliberativa målmetod intenå Detta äratt
utvärderingskriterium.demokratiska beslut, oberoendeärutan ett

liknandes.k. deltagardemokratiska skolan anläggerDen ett pers-
Demokratiskt deltagandepektiv demokratiska institutioner. an-

funktion. Individen utvecklas moralisktha karaktärsdanandeses en
beslutsfattande. Mills perspektivdelta politiskti Detta varattav

demokratin. syfteStatsmaktens viktigaste enligt Mill "toär,
themselvesthe and intelligens of the people Millvirtuepromote

för s.k. perfektionistisk utilitarism tillstår män-som mer seren
välfärd. värdeniskors moraliska utveckling till deras Demokratinsän

förverkligarligger dess förmåga skapa dygdiga människori att som
gemenskap. breda hadesjälva politisk denisig Innan massanen

de förtillräcklig bildning och moralisk mognad inte mognavar
med han politiken skalldemokrati. likhet Aristoteles inteansågI att

förför medelkamp mellan särintressen, utan ettvara en arena
befrämjamålet för politikenmoralisk utveckling. Det äryttersta att

självförverkligande. Vad konstituerar moraliskamänniskors som
framsteg bestäms teleologisk ändamålsinriktad moralteori,enav

vilkas.k. perfektionistisk utilitarism, gäller oberoendeen som av
preferenser har. Benthams hedonistiskamedborgarna liksomDen är,

förhållande tillutilitarism, moralisk måttstock, iär externen som
folkviljan.

utfallsteorierkan tänka oändligt le-i sigprincip mångaMan som
föreställningar förverk-demokrati. Alla demokratigitimerar attom

logiskt oberoende demokratiska procedurerligar värde ärett som av
frihettill bara social ochhör denna kategori. rättvisa,Inte nytta,

dygd också ekocentriska, miljövårdsinriktade kanprinciperutan
utvärderingskriterier elitistiska demo-demokrati.tjäna Densom

betonar social och politiskkratiskolan, Schumpetersi tappning, som
förstabilitet kan också tolkas försvar demokrati iett termersom av

önskvärt utfall.ett
demokratiska fostran skallde värden skolansMånga av som

bilda för utfallsperspektivbibringa eleverna kan utgångspunkten ett
attityder och karaktärsdrag tolerans,demokrati. Personliga som

solidaritet, för allas lika värde, miljömedvetenhet kanrespekt etc.,
begreppetfungera måttstock demokratiska procedurer. Isom

fostran finns förväntan demokra-demokratisk outtalad attomen
förverkligar värden liggertiska procedurer moraliskamånga som

utanför vilket diskuteras utförligtdemokratins iprincip nästamer
kapitel.
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Proceduriel/a demokratiteorier

proceduriell demokratiteori har struktur plikt-En samma som en
etisk eller rättighetsinriktad moralteori. Demokratin försvaras uti-
från individers till lika villkor för deltagandeprincip irätten om
politisk maktutövning. rättighet fundamental och härledsDenna är

från fråninte Till skillnad denormativ princip.någon tvåannan
andra demokratiteoriernanormativa den proceduriella teorinär

införlikgiltig konsekvenserna demokratiska procedurer. Demo-av
kratins värde ligger Varken den förverkligar folkviljani elleratt att
den värden föreskrivs generelloptimerar normativ teori.som av en
Avgörande individers likabehandling fråga demokratinsiär om
"input".

proceduriella demokratiteorin kanske den viktigaste förDen är
den vill demokrat". erbjuder det tillförlitligaste för-Densom vara

för demokratiska procedurer. Idéhistoriskt besläktadteorinärsvaret
med liberalismens idé individers moraliska jämlikhet. Idénom om
omöjligheten säker moralisk kunskap allasnå göratt attav upp-
fattningar lika kan skilja kvalite-måste inteNärväga tungt. man

preferenser,olika bara "räkna huvuden, dvs.iteten återstår att en
bedömning.kvantitativ leder till den s.k. liberala paradoxen,Detta

drabbar den proceduriella demokratiteorin: moraliskävensom
skepticism har anförts skäl för moralisk individerstessom en om
lika politiska rättigheter.

moraliska oftaskepticismen, kallas "vårderelativism,Den som
spelade roll Webers,i Bertrand Russells, Isaiah BerlinsMaxstor t.ex.
och försvar för demokrati."Kelsens Politiska ställnings-Hans
taganden handla val, kunskap, och detta val finnsinte ianses om om

samvete."det högre auktoritet individensinte någon än eget
proceduriella demokratiteorin besläktad med kontrakts-Den är

teorin. Alla individer rättigheter procedur le-iges samma en som
politisk maktutövning. medangitimerar kontraktsteorin läggerMen

tonvikten enhällighet, bygger demokratiska procedurer majo-
Demokratiskaritetsprincipen. procedurer kan dock legitimeras via

kontrakt verkligt eller fiktivt sluts enhällighet. dåi Men ärett som
demokratiska härleddaprinciper dennormativ teori änur en annan
proceduriella demokratiteorin.

demokratiteorier härnormativaDe intenämnts ärtre typer som
uttömmande eller varandra uteslutande. generellaDe treanger pers-
pektiv demokratins värde kan kombineras och kompletterassom
med andra perspektiv. de för "huvudfåror deniMen står tre nor-

demokratiteorin.mativa
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för bygger grundläggandedessa de jäm-Gemensamt är att en
likhetstanke. Alla individer utvärdering de-istatusges samma en av

förverkligandetmokratin. Folkviljeteorin till individers önsk-ser av
utfallsteorin förverkligandet moralisktillningar; principser av en

tillbehandlar alla lika och den proceduriella demokratiteorinsom ser
förallas till lika villkor politiskt deltagande.rätt

Vilken har denna abstrakta indelning demokratiteo-relevans av
för diskussion skoldemokrati demosrier Oavsett ett ut-omen om

medborgare eller självförval-i inomgörs staten av en grupp enav
tande enhet, erbjuder den olika perspektiv vill utvärderanärtre man
demokratiska procedurer. elever maktOm att styraantar att ges

skola demokratiska procedurer, kan tänka tre ut-en genom oss
värderingskriterier dessa demokratiteo-normativamotsvararsom
rier.

folkviljeteorin fungerarEnligt elevdemokratin bra deni ut-
förverkligar önskemål. ka-sträckning besluten elevernas Inomsom

utfallsteorier kan tänka flera olika relevanta krite-sigtegorin man
elevdemokrati önsk-sin propositionrier. Regeringen i treanger om

effektivarevärda utfall elevdemokrati: demokratisk fostran, in-av
lärning och kompetensutnyttjande.

till förstaproceduriella demokratiteorin anknyter de motivetDen
nämligen den till inflytande sti-regeringen rätt somsom anger,

puleras Barnkonventionen. till inflytande individnivåi Men rätten
kan också restriktion för demokratisk maktutövning.ses som en

för riksdagensBarnkonventionen maktPrecis sätter gränsersom
den för elevstyrda skolstyrelser. kapitel skallIsätter gränser nästa

för utförligt.elevmakt granskasregeringens argument mer

förslagElevdemokrati: begrepp, och

argument

Vad innebär skoldemokrati

införa "skoldemokrativilja kansig mångaNär säger man avseman
saker. handlarolika vid det elevermening in-I störreatt geen om

flytande skolan. skoldemokrati sak elevin-i inteMen är samma som
flytande allmänhet. anknyter till de begreppsligai Omstörsta
bestämningar demokrati innebär skoldemo-angettssom ovan,av
krati kollektiv makt för elever demokratiska beslutsregler.via

Elevinflytande vidare begrepp skoldemokrati. in-Detär änett
inflytandenefattar individuellt och kollektivt byggerinteäven som
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maktrelation. utföraelev ber lärare visstOm att etten en en
projekt och läraren med det, eleven inflytande.går Menutövar
inflytandet individuellt och villkorligt. bygger makt-inteDetär

förvarken individuell eller kollektiv Utmärkandeutövning, nivå.
övertrumfamaktrelation aktör kan andra aktörers viljor.är atten en

Inflytande innebär bara kan påverka andras beslut.att man
Inflytande kan också kollektivt. Antingen i institutiona-utövas

liserade samrådsorgan eller "utomparlamentariska" metoder,genom
bojkotter eller namninsamlingar. fallen bygger infly-ingetIt.ex. av

tandet kollektiv makt.rätt utövaatten
framhållerSkolkommitténs betänkande under påverkanI man, av

Maktutredningen, demokrati kan "samhällscentrerad, dvs.att vara
individcentreradåkollektivistisk eller Enligt den gängse stats-

vetenskapliga uppfattningen bör dock demokratibegreppet reserve-
stat.för kollektiv maktutövning grunden dock demo-i I ärras en

kratin individcentrerad, eftersom det bara medborgareär som ges
makt. utmärkande för demokratisk makt individers maktMen är att

jämlik basis till kollektiv maktutövning. individerNäraggregeras
makt hand, medborgare, brukare, konsu-utövar t.ex.egen som
eller producenter, sker demokratisk maktutövningingenmenter

vilket hindrar kan sanktioneras demokratiskdeninte att genom
makt.7°

Individuell makt kan till demokrati.i motsättning in-stå Att ge
för Rättigheterdivider rättigheter innebär restriktioner demokratin.

den amerikanske filosofen Ronald uttryckt det,Dworkinär, som
majoritetsstyret."trumfkorf förstället talaIgentemot att om

samhällscentrerad och individcentrerad demokrati bör talaman om
demokrati rättigheter. handlar detkontra individers Ytterst om

mellan demokrati och liberalism. Rättighetsperspektivetspänningen
skall dock förväxlas med nyliberalism". rättigheter kaninte Krav
gälla till social trygghet och från sida. Rät-rätt statensresurser

förra frihet fråntigheter kan eller innebärnegativa positiva. Devara
resurser. utbildningde innebär till tilltvång; Rättenrätt ärsenare

form rättighet. Med Berlins terminologi kan rättigheterpositiven av
både eller frihet beroende vilka rättigheternegativpositivsägas ge

gäller.det
Maktutredningen kallar individcentrerad demokratiDet ärsom

form ochsamling liberala civila, sociala juridiskainstitutioner ien av
rättigheter. förhållande till demokratinHistoriskt liberalismensär
Villkorlig och ambivalent. Demokratin har under förut-accepterats

begränsasg Skolkommittén talar "individ-densättning Näratt om
centrerad demokrati möjlighet påverkaelevernas situa-sinattavses
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individnivå. Individualiseringtion bättre beteckningär änen
elevdemokrati denna grund terminolo-Omsträvan. man, av
gisk oklarhet, omedveten den konfliktenpotentiella mellanär om
demokrati och frihetindividuell kan felaktiga förväntningarman

försök med skoldemokrati.
Elevers möjlighet påverka skolansin situation kani institutio-att

naliseras olika kan urskilja di-åtminstonemånga Man tvåsätt.
eleversmensioner i påverkansmöjligheter. första gäller individDen

kontra kollektiv; den andra inflytandegäller kontra makt. Om man
kombinerar dessa dimensioner fyrfältsschema kani avgränsaett man

skoldemokrati.begreppet

Kollektiv Individ

Makt Demokrati Rättigheter

Inflytande Samverkan Påverkan

praktiken kan inflytande framgångsriktlika maktutöv-I vara som
dening har makten väljer lyssna och låta påverkassigattom som av

eleverna. viktig skillnad ansvarsfördelningen. InflytandeMen ären
medför makt. detta förhållandeinte ocksåJust ärsamma ansvar som

skäl för makt.elevernaregeringenett att ge
godtar skoldemokrati innebär kollektiv maktutövning,Om att

frågor besvara:åtminstone Vilket kollektiv 2.Vadåterstår två att
får kollektivet makt över

kan gälla avgränsningsproblem:Frågorna tvåsägas ett yttre som
gäller personkretsen demos och gäller agendan.inre Påett som
nationell demos medborgarnanivå utgörs är suveräna attav som
föra alla frågor dagordningen; de kan fatta vilka beslutupp som
helst enligt konstitutionella regler. rakt överför dennaOm av

till skolasuveränitetsprincip skulle alla verkar där utgöra etten som
demos. dess dagordning skulle alla frågor skolan kunnaPå rörsom
föras skulle detta innebärateorin skola blevvarjeI suveränattupp.

föra utbildningspolitik. långtgående självförvalt-sin En såatt egen
har aldrigning aktualiserats. övergripande frågorVissa liggamåste

utanför skoldemokratins maktsfär och beslutskompetens.
hur skall kollektivFrågan skallavgränsa utgöraettom man som

demos har föremål förinte omfattande diskussionvarit någon iett
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forskning Demokratiska procedurer kanstatsvetenskaplig inte av-
finnsfrågan, eftersom förutsätter det redan demos.degöra ettatt

för existerande demokrati kan dock delegeraInom en manramen
procedurer.makt till tillämpar demokratiskainom siggrupper som

"subdemoskan frågan hur skallDå avgörasavgränsa ettom man
regeringsformen kommunerdemokratiskt. den svenskaI garanteras

fattatdet kommunerna beslutsjälvstyre.visst inteMen ärett som
författning, det svenska folketdenna sinautan genom repre-om

metaforriksdagen. återknyta till Dahls kani Försentanter att man
förhållandeden kinesiska asken till deisäga största är suveränatt

mindre.
för självstyreprincipiella kommunerDet argumentet att ge

bör ha makt dessahandlar de berörs beslutvissa överattom som av
geografiska närheten har historiskt grund förbeslut. utgjortDen en

och därmed för exklusiv makt Vissaintressen, övergemensamma
frågor. makten dem berörs denPrincipen som av anses av

demokrati.förden grundvalen dennanormativamånga justsom
för olika formernaturligtvis viktigt själv-princip är ett argument av

förvaltning. kunna användas förskulle beröringsprincipen"teorinI
och vilken agendalösa alla vilket demos inre avgräns-att yttre

fråganingsproblem. har bör haintresseDe ett gemensamtsom av en
fråga.påverka beslutet denna skulle kunna tillordnai Manrätt att

beröringsprincipen".86utifrånfråga demosvarje visstett
ifrånberöringsprincipen subjektivaProblemet dock utgårär att

kan fastställa oberoende människorsviktintressen inteman avvars
frågan.uppfattningar entydigtBeröringsprincipen ingetgeregna

utfall mellan olika kan denintressen.i avvägningen Man säga äratt
vilkensjälvrefererande: beröringsprincipens innehåll bestäms av

form viktig, vilket bestäms berörings-beröring avav som anses
frågorslutändan innebär beröringsprincipen alla be-principen. I att

berörs frågan.alla hävdar derör attsom av
objektivtSvårigheten lösa intressemotsättningarsättatt ett

förofta åberopats viktigthar majoritetprincipenett argumentsom
för enda "objek-medborgarkollektivet, dvs. demokrati.inom Det

huvuden".tyngden räknativa i intressemåttet Kanärett att
för självstyre, hävdaexempel gäller kommunaltatt etttaman, som

slutförvaring kärnbränsleav-kommuner bör ha vetorättatt mot av
fall medborgare kommun,bara vissinte iFrågan angår utanen

skall allmänintressetalla medborgare i Sverige. Hur avväga motman
denna fråga. knappast"Beröringsprincipensärintresset i någotger
Ävenentydigt den riksdagen kommuner-vetorätt gettsvar. om som

fråga med slags "beröringssprincip,dennai motiveras ärettna
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legitimitetsgrund medborgarkollektivets suveränitet.vetorättens
kommunala exempel hur demokratiskDen ivetorätten är ett man

ordning kan beslutsprocedurer, folkstyret frågorreglera i vissaså att
begränsas. Medborgarna kommun kollektiva rättigheteri en ges som
fungerar "trumfkort" den centrala statsmakten.motsom

avvägningsproblem mellan och allmänintressesärintresseSamma
aktualiseras införavill skoldemokrati. Beröringsprincipennär man

för anförastalar entydigt skoldemokrati. kan skälinte Den ettsom
både för och skoldemokrati. Ekonomiskt satsningenäremot ut-
bildning enskilt kostsammaden investering görmest statensom

bakgrund detta kan hävda allmänintressetvarje år. Mot attav man
förvaltningen skolan.särintressetmåste i Menväga äntyngre av

detta behöver utesluta självförvaltning demokratiskainte genom
procedurer. Skoldemokrati kan allmänintresse, det ärett ettvara om
effektivt mål allmänintresset har bestämt,vissanåsätt t.ex.att som
effektivare och "demokratisk fostran.inlärning kan ocksåDet vara

självmant drar tillbaka förmån förallmänintresset tillsigså att ett
effekter, grundasdess detsärintresse, principeroavsett om som

legitima.anses
förvilka åberopas delegation maktOavsett argument som av

innebär demokratins medborgarkollektivetprincip är suveräntatt
frågan härledadelegationens lämplighet. kan inteManavgöraatt om

skyldighet till delegation makt demokratins princip.någon av ur
Avgörande vilken mellan olika ochavvägning intressenär görssom
det denna den demokratiska proceduren tilljust avvägningär ärsom
för åberopar viss avvägningsprincip,Omavgöra.att t.ex. enman en
liberal idé människors till privategendom ellerrättom mer gene--
rellt uttryckt till demokratinsautonomi, prin-gårrätt utöverman-

Demokrati innebär politisk jämlikhet kollektiv maktutövning.cip. i
vill försvara utfall demokrati, självförvaltning,Om vissa t.ex.man av

åberopa eller målnormativa principermåste går utöversomman
demokratins princip.

Sko/demokrati, demokrati och rättsstat

graden bestäms för de-skoldemokrati maktutrymmetOm ettav av
har skolan arbetsplats, det uppenbart maximalär attmos som som

skoldemokrati kan komma konflikt med politisk demokratii na-
tionell råder slags trade off mellan självförvaltningnivå. Det ett

Elevinflytandeoch medborgarkollektivets makt skolan. kan in-över
självför-skränka medborgarkollektivets makt skolan. Totalöver

konfliktvaltning kan också komma med rättsstatligai principer om
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Ävenlikabehandling förutsebarhetoch myndighetsutövningen.i
elevstyrda skolor myndigheter.är

Skoldemokratins legitimitetsgrund, demokratiskyttersta ur syn-
införsvinkel, den enlighet med det demokratiska statsskick-iär att

regler. kan betrakta skoldemokrati delegationManets som en av
frånmakt medborgarkollektivets sida till demos skolan.inom Ettett

alternativt främstbetrakta individerna skolaninomsynsätt är att
eleverna bärare mänskliga rättigheter stårsom översom av
demokratin de får självförvaltning.kräver Regeringensattsom
hänvisning till Barnkonventionen linje med detta bådai Iär synsätt.
fallen dock självförvaltningen godkännas demokratisktmåste ettav
beslut nationell Skillnaden ligger rättigheternivå. i vems man
betonar: medborgarnas kollektiv makt skolanrätt utöva överatt

självförvaltning.eller elevernas till vilken moraliskMenrätt oavsett
finnslegitimitetsgrund åberopar, bara politisk legitimitets-man en

nämligen riksdagens maktutövning. självför-grund, tillNågon rätt
valtning finns den svenska författningen för kommu-inte i utom

svenska folkstyrelsen syndikalistiskvilar dok-intener. Den en
det kollektiva medborgarstyretstrin, principer.utan

nationella demokratins politiska överhöghet belyses detDen av
faktum den grundskolan.elever Skolp-itvångutövaratt gentemot
likten innebär inskränkning frihet både individereleversen av som
och kollektiv. Medborgare åldersintervall harinom visstettsom en

färdigheter.skyldighet tillägna kunskaper ochsig vissa Dennaatt
skyldighet beslutad demokratisk ordning och regleras lag.i iär
Skollagen upprätthålls liksom andra rättsväsendelagar ettav som

förhållandekan tillgripa polisiär våldsmakt. Detta ärytterst ett
demokratiska funktionssätt.exempel det statsskickets Liksom

alla den demokratiska tvångsmakt.utövar ävenstater staten
Även försöken skoldemokrati demokra-med exempel denär

tiska statsmaktens verksamhet. juridisk meningIsträvan att styra en
skoldemokrati underordnad den politiska makten de kommu-iär

införs, eftersom frågandär den elevernas önskemål i intener egna
avgörande.är

den elever makt således denskolan detinomI mån ärges po-
litiska demokratins villkor. nationella demokratin demo-Den är ur
kratisk synvinkel överordnad elevers inflytande skolan.inom Man
kan också elever har inflytande medborgare över 18säga att ett som

inflytandeöverordnat deras elever.år ärsom som
demokratiskt statsskick kräver elevmakt, likaAtt säga äratt ett

felaktigt hävda demokratiskt statsskick kräver löntagar-att attsom
företag. folksuveränitetensmakt eller äganderätt tillprivat principI
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verksamheter. reglera administra-ligger makten reglera olika Attatt
skoldemokratiskaskolan med hjälp principertionen äröver avenav

flera för demokrati.möjliga åtgärder inom ramen en
det nödvändigtkan formalistiskt,sigDetta ärteresonemang men

begreppsanalytiskt och normativtföra både ettatt ett pers-ur-
medborgaren demo-nämligen, påpekats,pektiv. Det ärär somsom

införa restrik-kratins demokratibegreppetiAttsuverän.yttersta
kringskära folksuveräni-denna suveränitettioner är sättett att

för-sådan neutral till olikapolitiska demokratinDen ärteten. som
självförvaltning tillåts ellervaltningsprinciper. den månI upp-

funnit lämpligt.folkmajoriteten detberor det Ettattmuntras
demokratiskaför självförvaltning det stärker detkanmotiv attvara

rättighetsprin-eller erkännerstatsskickets legitimitet vissaatt man
föranföras, och har anförts, denkanciper. Men argumentsamma

äganderätten. äganderätten ellerVarken den privataprivata rätten
demokratinstill självförvaltning kan dock härledas princip.ur

ifrån principiella kanbortser dettaOm manresonemangman
sambandempiriska överväganden härledautifrån praktiska och ett
Elevde-självförvaltning skolorna och politisk demokrati.mellan i

effekterden politiska demokratin. positivamokrati kan stärka Dess
kan den undergrävademokratin dock självklara. Delsinteär

kan undergräva andra värdensådant, dels detmedborgarstyret som
förrespekt kulturella och religiösa mino-hyllas, tolerans,t.ex.som

sådan.faktiskt den politiska demokratin Dessariteter, även som
möjlighet elevdemo-effekter osannolika, derasmå gör attvara men

empiriskt, syftar till stärka vissakratin utvärderasmåste attom man
värden.

försöken med lokala skolsty-Avgörande hur elevmajoritet iär
chimär ellerrelser faller skoldemokratin upplevsOmut. som en

inställningcynisk och skeptiskmeningslös, kan den bidra tillsom en
skoldemokrati upplevsallmänhet. andra sidan,till demokrati i Om, å

stärka elevernas politiskameningsfull och engagerande, kan densom
huvudakliga docksjälvförtroende. Demokratins inteärarena

flesta elever kommerarbetsplatsen, samhället. De attutan senare
för anställda.inflytande dettill arbetsplatser med begränsatett

fö-den lokalaMedbestämmandelagen kräver löntagarmakt iinte
före-den formArbetsplatsdemokratiretagsadministrationen. i som

svenska arbetsli-slås gymnasieskolan ganska ovanligt detiinom är
för denvilket beror har beslutats inomi sin såvet, tur att ramen

politiska demokratin.
flerahybrid mellanskoldemokrati egentligenBegreppet är en

brukarinflytandesjälvförvaltning, och lo-olika styrningsprincper:
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kaldemokrati. Eftersom skolor myndigheter, politiskainteär organ,
demokratibegreppets tillämplighet självklar.inte Regeringensär

förslag till skoldemokrati innebär myndighetervissa gymnasie-att
skolor administreras med slags demokratiskett ettav organ

Eleverna fårrepresentation. lokala skolstyrelser.majoriteten iutse
demokratiska inslaget består förDet i procedur maktut-vissen

demokratiövning. kräver också demos och kontrollMen ett av
Ärdagordning. skoldemokratin problem. elevernaHär stöter ett

demos de kontroll dagordningen frågor disku-Har Dessaöver
slutkommentaren.iteras

Regeringens förslag

propositionen Lokala styrelser med elevmajoritetI prop.
föreslår kommunerna under fyraårigregeringen1996/972109 att en

försöksperiod får överlåta och beslutsfunktionervissa tillansvars-
lokal elevmajoritet.89styrelse med Riksdagen beslöt under vårenen

godkänna förslag.regeringens1997 att
Försöksverksamheten omfattar gymnasieskolan och den kom-

munala vuxenutbildningen. juridiskt hänseende de elevdomi-I är
nerade skolstyrelserna självförvaltningsorgan den regle-typav som

kommunallagen. lokalai skolstyrelsernas makt byggerDeras en
delegation uppgifter från den kommunala nämnd harav som ansvar
för gymnasieskolan. Formellt elevrepresentanterna dennautses av
nämnd. kommunala nämnden har också det ekono-Den yttersta
miska och juridiska för de beslut de lokala styrelsernaansvaret som
fattar.

lokala skolstyrelserna skall beslut dagDe vissa lig-iöverta som
rektor och/eller förnämnden utbildningen. Exakt vilka beslutger

kommer bli föremål för elevmakt har inte angivitsattsom av rege-
ringen. generella ordalag talas inflytande undervisningensI överom

arbetsformerinnehåll och specifikt kan det, allt döma,Mer attav
gälla skolans undervisningsprofil, rekrytering lärare, admi-av

beslutnistrativa och schemaläggning.organisation Menrörsom re-
framhåller elevstyrelsernageringen aldrig kan lärarnasövertaatt

professionella för undervisningen och heller rektors led-inteansvar
ningsfunktion. de lokala styrelserna kan förI även representanter
föräldrar och det lokala näringslivet ingå.

elevstyrda styrelserna kommer, vilket ganskaDe självklart,är att
ha begränsad makt skolan. Rektor och lärare skall fortfa-överen
rande ha professionellt för skolverksamheten. derasMenett ansvar
professionella maktutövning kommer allt döma minska.att attav
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elevers kompetensmed elevdemokrati delvisSyftet utnyttjaär att
ele-frågor, vilket innebäroch pedagogiskabåde administrativai att

Vilkentillföra professionellt kunnande.kunna ett rentansesver
försöksverksam-elevstyrelserna fårmakt de visar sigreell närnya

heten kommit igång.
från skolaförmoda elevmakten kommerkan varieraMan attatt
frågorvilkafrån kommun till kommun.till skola och Frågan är som

för delegera till den lo-kommunala nämnden bestämmerden sig att
för upplevelse maktskolstyrelsen. Avgörande eleverskala är attav

frågor upplevs viktiga.de får beslutanderätt i somsom
klassråd,former för elevinflytande, främst s.k.Andra genom

regeringen. förordningarmeddelar Gällandekommer överatt ses
ochgymnasieskolan föreskriver klasserför grundskolan och att

med s.k.har tillsammans läraren iundervisningsgrupper rätt att
eleverna.förfrågorklassråd behandla intresse Härgemensamtav

elevinfly-konflikt decentraliseratpotentiell mellanaktualiseras en
Även denlokala skolstyrelsen.klassnivå och elevmakt dentande i

elevdemokratiskolkonferensen konflikt meds.k. kan komma i ge-
obligatorisk förskolkonferensen,lokala skolstyrelser. I ärsomnom

lärarehar eleverna likagymnasieskola, representationvarje stor som
skolpersonal.och övrig

utformning och omfattning elevmaktenvilken konkretOavsett
dessföra principielltfår olika skolor kani ett resonemang omman

synvinkel. börja medvärde demokratisk regeringensLåt ar-ossur
gument.

Regeringens argument

försöks-förhuvudargument åberopas regeringenTre startaattav
Skolstyrelsenlokalaverksamheten med elevmajoritet i

påverkagrundläggande sinRättighet. Elever har rätt" att ar-en
Barnkonven-hänvisar till artikelbetssituation. iRegeringen 12

Även skallföreskriver eleverskollagen åberopas,tionen. attsom
utbildning.möjlighet till inflytande sinöverges

detinflytande därförDemokratisk fostran. Elever bör äratt
uppgift "fostra demokratiska medborgare".skolans att

Ökateffektivitet. inflytande bättre motivationPedagogisk ger
förförutsättning"för hävdarinlärning, regeringen. Det "enär

det.livslångt lärande, påstås

dockfjärdeframträder också intepropositionenI ett argument, som
lyfts fram tydligt.så
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korn ttande. hävdarBättre erinRe mnasie-etensutn attp y 1 g gen gy
elever de kompetenta förär så .äratt att tavuxna, ut-ansvar s1n
bildnin föroch skola derassin kom bör ttasatt etens utng p y 1 som

skolledn1ngen.%fören resurs

fyra sinsemellan logiskt oberoende.Dessa Giltighetenärargument
påverkar giltigheteninte förstaDetett argumentav ett annat.av ar-

rättighetsargumentet, det enda strikt principiellaärgumentet, ar-
för elevmakt. det kan, nedan, tolkasvisasMengumentet som som

försvar för individuella rättigheter, kollektivt infly-änett snarare
tande. De övriga nyttoinriktade. Elevmaktärtre argumenten mer

dess förmodademotiveras konsekvenser: ökad tilltro till demo-av
krati, ökad inlärning och kompetensutnyttjande. kan naturligt-Man

ifrån elevinflytandevis inte har de konsekvenserutgå att som rege-
ringen det uppgiftempirisk dessaYtterst är prövaantar. atten anta-
ganden.

fyra bygger olikaDe värdepremisser. efter-Menargumenten
det inte självklar harmoni mellan dessa värden kannågonärsom

värdekonflikter diskuterar eventuella värdekon-uppstå. Innan
flikter bör dock innebörden de olika analyseras när-argumentenav

vilket för kommer de olikaavsnitt. Därär ämnet nästamare, argu-
också relateras till olika relevanta demokratiteoretiskamenten att

skolor.

Hättighetsargumentet

stöd för rättighetsargumentet hänvisarSom till Barnkon-regeringen
artikel, lyderzventionens helheti sin12:e som
shall the child who of formingState Parties capable histoassure or

her the rightviews those freely all af-viewstoown to mattersexpress
fecting the child, the of the child beingview due weightgiven in accor-
dance with the ofand the child.maturityage

this the child shall, particular, be provided theFor inpurpose,
be heardopportunity judicial and administrativein proceedingsto any

affecting the child, either directly through representativeor a or an
body,appropriate with the proceduralconsistent rules ofa manner

national law.

kan, liksom de flesta innehålletDenna i inter-text texter som anger
nationella konventioner, tolkas olika vilka prak-Frågansätt. är

Åläggertiska åligganden följer den. konventionen densom av
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svenska statsmakten införa elevdemokrati det slag riks-att av som
dagen beslutat om

Barnkonventionen liksom deklaration mänskligaFN:sär, om
rättigheter, fokuserad individens rättigheter. Individen tvåges
rättigheter deni artikeln: uttrycka åsikt frågoriRätten12:e att en

individen. denna åsikt respekterad "beingRättenrör attsom
due weight. första rättighetengiven tolka.Den inte så svårär att

andra, däremot ganska oklar. Vad innebär det barnsDen är att ett
åsikter skall being due weight bedömergiven vadVem ärsom
due weight Artikeln till medinflytanderätt ettanger en vars

öppen.omfattningtyngd och lämnas
Barnkonventionen stöd för skolstyrelser medFrågan är är ettom

elevmajoritet. skäl talar förstadetta. det deTvå rättig-För äremot
heter stadgas individrelaterade. det andra stadgas inteFörsom en

till maktutövning, till hänsynstagande från demrätt rättutan en som
makt. föreskriver skydd för föremål fördemDenutövar ärett som

maktutövning makt. grundskolenivåPåutövaroavsett vem som-
Barnkonventionen anledning införainte till attanses vara en

elevdemokrati, vilket innebära den kan respekteras ändåmåste att
eftersom grundskolans omfattaselever Barnkonventionen.även av

Barnkonventionens artikel ställer krav alla administra-12:e ett
enheter fattar besluttiva angelägenheter barn. Såledesi rörsom som

elevdominerade skolstyrelser respektera Barnkonven-måste även
faktum styrelsen hartionen. Det majoritetatt representanteren av

för eleverna för alla elevers rättigheterinte garantinågonär att res-
pekteras. Rättighetsprinciper innebär formrestriktion allen av
maktutövning demokratiskt sanktionerad maktutövning.även-

Demokrati handlar kollektiv maktstruktur. Rättigheterom en
handlar skydd utfallet denna maktstruktur. De är,motom av som
Dworkin har uttryckt det, trumfkort individ kanvarje sättasom

formeralla kränkningar de-de skerävenmotupp av om genom-
beslut.mokratiska faktum den svenska riksdagen folk-Det äratt

vald naturligtvis föringen den respekterar individersgarantiär att
rättigheter olika slag sällan ställs den svenska tillInte statenav an-.inför Europadomstolen för påstådda brott Europakonven-motsvar

detionen mänskliga rättigheterna. Anklagelser brott motom om
förekommit.Barnkonventionen har också Demokratiska besluts-

former föringen skydd rättigheter.garanti Detär är Öppenav en
fråga huruvida elevstyrda skolstyrelser förleder till respekt Barn-
konventionen. kan elevdomineradeprincip maktorgan ställas tillI

för brott Barnkonventionen, de behandlar enskildamotansvar om
elever strider den.sättett motsom
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för elevinflytandespecifika organisatoriska former stipu-Några
Inflytandet olikaBarnkonventionen. kan skeleras inte i många

beslutsformer lämpligaHuruvida demokratiska är är öppensätt. en
beslutsfattande enligt vilketfråga. Kollektivt majoritetsprincipen är

kan, den tillämpas direkt,demokratins bärande arbetssätt inne-om
inflytande individnivå "due Weight", dettabära ett som ges en om

allas önskningar skall likainnebär Majoritetsprinci-väga tungt.att
bäst uppfyl-den alla den beslutsprincipär, röst,ger en sompen om

"inflödet" preferenser. kravetkravet jämlikhetler i Menav
preferenser skall olika."due weight kan tolkas olika vägasattsom
skall andra.Särskilda behov och kanskeintressen väga äntyngre

hänsyn till olika prefe-iMajoritetsprincipen inte intensitetentar
Därför majoritetsbeslut drabba enskilda individer olikakanrenser.

"överkörda" mycket viktig fråga det kanhårt. blir iDe som en -
hävdainnehåll och uppläggning kan degälla undervisningens att-

särskilda behovför majoritetsförtryck. elev harFörutsätts en som
tillgång.och kan elevdemokrati hot,intressen änett envara snarare

produkten mellandefinierar makt i intresseOm termerman av
maktfördelningoch kontroll, kan demokrati leda till iojämn etten

minoriteterfinns kan ocksådemos där det intensiva Manstora
värdet makten blir fördelad maktenuttrycka det ojämntså att av om

olika Individer ochanvänds drabbar eleverna hårt.sättett som
rättigheter demokratiskakan haminoriteter änstörre nytta avav

procedurer.
ställning demokratiska procedurer blir starkareIndividens i

delta besluts-mindre demos och direkt individen kan iär mer
fattandet. beslut klassen klassråd indivi-Direktdemokratiska i ger

fördemokrati styrelsenden makt representativ istörre än gym-en
enheter ha mindre möjligheternasieskola. Samtidigt kan mindre att

finnsförändringar. alla demokratiska enheter detåstadkomma I en
systemkapacitet;mellan möjlighet till ochparticipationmotsättning

förmågadeltagande, destoenheter desto mindre störrestörre men
problem frågorockså hänsyn till vilkalösa måsteMenatt taman

de fördagordningen. "livsavgörandekommer Ju ärupp mersom
minoritetindividen desto risk hon hon hamnar istörre tar om

frågor fråninstifta rättigheter bort vissaAtt är sättett att ta
de försdagordningen eller hindra beslutvissa ävenatt uppom

fördela makt mellan individdagordningen. Rättigheter sättär ett att
perspektiv bör Barnkon-och kollektiv. dettaiDet är man se

respekt för individer kollektiv makt-kräver inteventionen. Den -
utövning.
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Barnkonventionen ställer naturligtvis hinder förMen inga i vägen
elevdemokratiska försök. Tvärtom. kan ha denRegeringen irätt att

elevdemokrati.motiverar Sambandet dock Med deninte givet.är
terminologi tidigare kan den utfalls-använt säga attman anger en
orienterad för elevdemokrati. den enskilda fårelevermånInorm

möjlighet uttrycka åsiktersina och dem respekteradestörre att av
beslutsfattande elevdemokrati bra. Huruvida detta utfallärorgan,

naturligtvis undersökauppnås måste empiriskt. kanDetman vara en
sannolik, dock ingen självklar, effekt elevmajoritet lokalaimen av
styrelser.

tolkar rättighetsargumentetOm önskvärda utfalliman termer av
elevdemokrati, blir detta instrumentellt och kon-ävenav argument

sekvensinriktat. formuleringarpropositionens döma,Men attav
betraktar rättighetsargumentetregeringen analytisktettsom proce-
durargument för demokrati. Barnkonventionen kräver, hävdar den,

elever skall inflytande demokratiska procedurer.att ges genom
Enligt dennamin mening tolkning mindre rimlig den utfalls-är än
orienterade tolkningen. BarnkonventionenDet svårt i någotär att se

elever till skoldemokrati. Denrätt rättargument som ger ger snarare
till skydd hänsynslös och "tyrannisk maktutövningmot gentemot
individer makten demokratiskt.utövasoavsett om-

tolkar Barnkonventionen föreskriverOm denså rättattman en
till demokratiska procedurer, leder det till den paradoxala konse-
kvensen elever har till kan mindre inflytande.någoträttatt som ge

förhållandet inflytandemellanOm och skoldemokrati empiriskt,är
inte analytiskt, kan Barnkonventioneninte kräva skoldemo-sägas
krati i sig. med andra ord, bryterDet inte så Barn-är, att motman
konventionen underlåter införa skoldemokrati. Där-attom man

bryter myndighet, inklusive lokal skolstyrelse medemot en en
elevmajoritet, Barnkonventionen den hörsammarintemot om en-
skilda elevers legitima inflytande.tillrätt

2. Demokratisk fostran

andra för införa skolstyrelserDet med elevmajoritetargumentet att
följerdet skolan skall eleverna demokratisk fost-är att attav ge en

Under rubriken Skolans värdegrund uppgifterochran. i LpO
offentliga skolväsendet vilar"Det demokratins1994 sägs att

grund. Under hänvisning till skollagen hävdas skolan skallatt ut-
formas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värde-

ochringar och verkar skolan skall främjainom akt-att var en som
förningen människasvarje egenvärde och respekten för vår gemen-
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miljö.°4 skollagen.hänvisas till kap. i§ MenI 1 2textensamma
demokratisk fostran.paragraf innehåller skrivningardenna inga Iom
utveckling till har-främja elevernasdock skolan skall§1 sägs att
samhällsmedlemmar".och ansvarskännandeoch till dugligamoniska

Även fostran används, kandemokratiskuttrycketinte manom
"ansvarskännandemålet skapaförmoda det ligger nära attatt

samhällsmedlemmar.
demokratiskfårpolitiska språketLiksom deti termen en

betecknarläroplanen.innebördmycket vid i Dennormativ en
uppskattarförhållningssätt ivärden, attityder och vårmängd som
stadgas sko-för samhällskunskapläroplanenkulturgemenskap. I att

omfatta demokra-vill och praktiseraverka för elevenlan skall att
innebörd ochvärdegrund också Demokratinstins Där sägs att

andra delartill styrelseskick ochrelationhar naturligtvistolkning en
bäring livsmönsterockså isamhällsorganisationen, motmen enav

fritiden.1°°arbetsplatsen,familj, grannskap,
fostran:för demokratiskskönja målsättningarkan tvåHär man

statsskicket, delsdet demokratiskaoch försvaradels att acceptera
olika socialapraktiserasÖnskvärt livsmönstef iutveckla ett som

mel-likhetsteckentill handssammanhang. liggerDet nära att ettse
fostran till defostran ochdemokratisklan anges somnormer som

individens frihetokränkbarhet,värdegrund: Människolivetsskolans
jämställdhet mellanlika värde,alla människorsoch integritet,

de värdenochsolidaritet medochkvinnor ärmän utsattasamt svaga
tillförmedla." hänvisasgestalta ochskolan skall Dessutomsom

innebärvästerländsk humanism, in-ochkristen tradition attsom
ochtoleransrättskänsla,dividen fostras till generositet, ansvars-

tagande.°7
fost-demokratiskdelbetänkandeSkolkommittén hävdar i sitt att

möjlig-skall kunna utvecklaeleverna skolan sinainnebär i"attran
för andrassocial förståelse situa-perspektiv,heter byta visaattatt

empati.1°8 framhållstolerans och Dessutomtion, visa attatt
och detbåde det offentligafostran har betydelse i"demokratisk i
påverkardemokratiska hållningar"hävdaslivet.privata Det att

vänskap, förhål-äktenskap och irelationer imänniskors iprivata
läkarbesök och köpcentrat"myndigheter, vid iföretag ochlande till

bara till poli-etc. demokratibegreppethur inteHär görs ettser
och etiskt begrepptill moraliskthonnörsord,tiskt ärutan ett som

social interaktion.tillämpligt alla nivåer av
80-taletsedan slutetflerahar propositionerRegeringen i av

får praktiseraeleverdemokratisk fostran kräverframhållit attatt
principer.°demokratiskabeslutsfattande enligtkollektivt Detta
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har framträdande plats för-i propositionenävenargument en om
söksverksamhet med elevdominerade skolst for-typiskI en
mulering skriver regeringen att:

Eleverna skall ha inflytande därför det uppgifteringår skolansiatt att
fostra demokratiska medborgare. kunna utveckla tolerans ochFör att
förståelse för andra eleverna involveras samarbeteti med andra.måste
Eleverna erfarenhet och inflytandemåste byg-utövaatt ta ansvar som

demokratiska grunder. Med inflytande följer ocksåstörreettger ett
ansvar.större

kan urskilja både karaktärsdanande och politiska uppfost-Här
ringseffekter. Påpekandet inflytande kan tolkasatt ger ansvar som

förhoppning det ansvarsfullt, vilket betyder vissautövasatten att
respekterasvärden demokratiska maktstrukturerMen ingenär
för "ansvarsfullhet.garanti demokratiska ansvarsutkrävandetDet

kan ske värdegrunder inte med dem regering-stämmersom som
"demokratiska".en anser vara

Uppfostringsargumentet bygger generellt demokratiskaatt
maktstrukturer har önskvärda karaktärsdanande effektervissa
dem makten. de nationella styrdokumentens formu-Iutövarsom
leringar demokratisk fostran kan urskilja uppfostrings-treom man
mål: moralisk mognad allmänhet.i politiskEn mognadEn som
innebär inställning till demokratiskapositiv värden". Enen mer
instrumentell kompetens det demokratiskavisavi fatta be-sättet att
slut. mål flyter ofta ihopDessa talar behovet de-närtre man om av
mokratisk fostran. de målen kan och relateras tillMen tre vart ett tre
demokratiteoretiska perspektiv betonar olika värden denisom
demokratiska det följande skall diskutera begreppetI jagprocessen.
demokratisk fostran utifrån demokratikonceptioner: delta-tre en
gardemokratisk, diskursdemokratisk och folk-rationalistisken
vilje konception.

Deltagardemokrati: dygder och moralisk utveckling

personlighetsutvecklandeDet eller etiska perspektivet demokrati
har anknytning till den deltagardemokratiska skolan, be-nära som

sambandet mellan demokrati och dygder. delta-För mångatonar
gardemokrater, Mill, dygden målet och demokratint.ex. var
medlet. Demokratins värde ligger, enligt Mill, den möjliggöri att
individers moraliska utveckling både med avseende personliga-
och politiska dygder. liknande perspektiv hade Alexis deEtt
Tocqueville, hävdade demokratins värde ligger de läro-iattsom

den möjliggör. försvarade också det amerikanskaHanprocesser
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funk-med dess utbildandemed lekmän domstolarsi jurysystemet
tion

filosofen Elster har kritisk analys dennorske iDen Jon aven
bieffekter till de-deltagardemokratiska skolan, hävdat den göratt

huvudmålm moraliska utvecklingmokratins Individers må ettvara
den kan demokratinsresultat demokrati,önskvärt inte varaav men

essensiellpersonlighetsutveckling bi-syfte. Elster hävdar äratt en
den till huvudmål,ejjfe/et,vilket innebär omintetgörssågörsatt om

bieffekterbara kan sökerden. Tillstånd uppstå när mansomsom
bieffekter.essensiella schackspelareandra måluppnå Enär som

därför eleganta dragförsöker misslyckas,spela elegant parti ärattett
bieffekt målet vinna parti. På sätt ärettatt samma person-aven

bieffekt engagerade ochlighetsutveckling människor äratten av
bieffekteressensiellapolitiska sakfrågor. sneglaaktiva i Att av en

schizofren motivationsstruktur.aktivitet kan upphov tillge en
mål kanske likgiltiglura självsig nåMan måste äratt ett som man

syfte utvecklainför. politisk demonstration i siniAtt att per-en
varför skallmotivationspsykologiskt problem;sonlighet kan vålla ett

egentligen demonstrerajag
"the businesshävdar först tillElster måste aspect"att avman se

lösa praktiskademokratisk aktivitet. Demokrati är sättett att po-
andra mål kan detlitiska problem. ställer svårtOm attupp varaman

haeffektivt. allt, målet kanintet sinPrincipen "vägen är äragera
aktiviteter, dendistanserad reflexion olikaipoäng över men omen

det bli problematiskt.vägleder praktiskt handlande kan
problemexempel dettaSkolkommittén möjligen närettger

skalldiskussionernaden skriver: "Det gränsernaär somom var
efteralltså viktigt sökadynamiken utvecklingen.i Det ärutgör att

dem.5finna diskus-lika viktigtdet Deninteärgränserna, attmen
föräldrarkompetensfördelningen mellan lärare,gällersion avsessom

diskussionmotiveradoch elever. iDet måste svårt att vara envara
mindre viktigt själva diskussionen.där i sigämnet är än

för-bieffekter dockiakttagelser essensiella inteElsters såärom
pekarödande han enligt motiva-min mening. Han etttror,som

tionspsykologiskt problem sig intei är ett argument mot attsom
viktigasteskulle kunna demokratinspersonlighetsutveckling vara

mål. värdefaktum kan Vägledas ivisstinteDet ettatt enman av
avskrivas helt.praktisk kontext, detta värdeinte Per-måstegör att

vägleda åtgärder konstitutio-sonlighetsutvecklingsmålet kan en
och regelverk.nell då konstruerar institutionernivå, Men närman

regelverk behöver dede enskilda individerna verkar detta inteinom
för Regleringsbeslut kan ha målsättningha detta mål ögonen. en
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för"glöms bort handlar dessa regler.inomnärsom man ramen
med skoldemokratiska behöverMålet skapa inteinstitutioneratt

dessa.vägleda eleverna de utnyttjarnär
uppfostringsmotivenProblemet kanske kan redovisasinteär att

inför införoch ärligt eleverna, demokratiskaöppet när styr-man
försvarametoder. elevmakt medAtt något änannat argument att

förtaeleverna har till makt, kan och hosintresseträtt engagemanget
eleverna. får därför vill skallmakt"Ni niAtt säga att att att ut-
vecklas moraliskt, kan upplevas välvilligt förmynderi,ettsom som
undergräver tilltron till de elevdemokratiska reellainstitutionernas
makt. Syftet social och politisk socialisation vuxenvärldensiär

förlängningen uppfostringsargumentetvärdegemenskap. liggerI
elevmakten kan inskränkas de önskvärda effekterna inteatt om

uppnås.
personlighetsut-värdesätta politiskt deltagandeAtt som en

försvararvecklande aktivitet behöver dock betydainte att man
självförvaltning arbetsplatser och skolor. Deltagarperspektivet
kan riktas alla politisk maktutövning. Självförvaltningnivåermot av
kan viktig aspekt demokratisk fostran. ökat all-Men ettvara aven
mänpolitiskt deltagande, sänkt rösträttsålder, kant.ex. genom vara

politiskalika viktigt. deltagandet kan ske medborgarnivå.Det De
uppfostringseffekter eftersträvar kan ocksåregeringen nåssom om

stimulerar till utåtriktat politiskt deltagande.eleverna ettman
Skolan kan stödja politisk debatt och organisationsverksamhet. Den

fårkan bidra till elever kontakt med politiska institutioneratt
utanför skolan kommunalbara och nationellinte nivå, utan-

internationell nivå.även
fokusera självförvaltningsnivådeltagandet kan bidra tillAtt ett

inskränkt och perspektiv politisk verksamhet. Degruppcentrerat
värden, attityder och förhållningssätt statsmakten vill bibringasom

utanföreleverna kräver sträcker skolanssigett engagemang som
Globalisering och internationell vidgar denintegrationväggar.

utvecklingenpolitiska agendan. kommunikationsteknologiskaDen
dataområdet möjliggör informationsinhämtande, debatt och

frågor gränslös perspektiv de-i Dettanatur.engagemang av
fostranmokratisk torde särskilt viktigt tid då demokratinivara en

nationalstaten. Demokratins agenda blir universalistisk;växer ur mer
det handlar svenska folkets problembara lösa detinte att utanom

hitta för Förhållandet mellangränslösprinciper rättvisa.attom
demokrati och universella värdeprinciper leder till dis-öveross
kursdemokratin.
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Samtal för moralisk enighet

Demokratins etiska dimension också den diskursde-poängteras av
främsta företrädaremokratiska skolan, Habermas.Jürgenärvars

Medan deltagardemokratin till individens moraliska utveckling,ser
diskursdemokratin till utvecklingen och legitimeringen ettser av

kollektivt Demokratins värde ligger dess diskursivainormsystem.
forum förerbjuder och offentlig delibe-praxis. Den ett gemensam

förMålet denna deliberation fram till universellaration. nåär att
moralfilosofiska kan deltagardemo-I sägatermer attnormer. man

syftar förkratin till det goda individen, medan diskursdemokratin
samhället.syftar förtill det rättvisarätta

diskursiva demokratiska dockbeslut barai inteDet ärmomentet
komma fram till kollektivt beslut. Diskursensätt ärett att ett ett

för framredskap individen komma till vad hon själv villatt som po-
offentligalitiskt subjekt. samtalet individernas prefe-Det tvättar
försvarasde kan med principiella, moraliskaså attrenser, argu-

ment. Individens åsikter betraktas inte givna, växautan antassom
fram demokratinresultat den deliberativaettsom av process som
innebär. Därför det komplementärt förhållande mellan demo-är ett

Habermasmkrati och hävdarprivat autonomi,
beslutsfattandebetrakta politiskt diskursiv harpraxis,Att som en

likheter med idén vetenskaplig verksamhet ärstora att ettom
samtal".mrationellt för det vetenskapligaMålet samtalet objek-är

vilket innebär intersubjektiv enighet vilka hypoteser,tivitet, teo-om
accepteradoch finnsdet skälrier Denatt veten-resonemang som

skapliga objektiviteten består verket intersubjektivitet.självai i
förMålet det demokratiska samtalet enligt Habermas,är, en nor-

fram kodifierasintersubjektivitet; tillmativ nå somatt normer ge-
förenklarlagar alla kan rättvisa. Omaccepteranom som som man

kan både kunskap och kollektivrättvisa nåssäga attman genom en
deliberation bygger finnsprimat.argumentets Det ettsom
proceduriellt legitimeringen såväl kun-imoment av normer som

offentligskap. Proceduren består i prövning argument.en av
Diskursdemokratins proceduriella bör förväxlaskaraktär inte

med den proceduriella demokratiteori berörts Densom ovan. senare
betonar den individuella proceduren; diskursdemokratinrättvisan i

momennmbetonar procedurens diskursiva Diskursdemokratin är
utfallsteori demokratinsproceduriell demokratiteori;änen mer en

värde ligger fram förkan tilli rättvisa.nå Genomatt man normer
fram ochsamtalet kommer individer till vad de kol-rättanser vara

lektivet kommer fram till beslut vilka reglerett gemensamt om som
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bör gälla. Proceduren både preferens-kollektiv ises som en resurs
formeringen individnivå och legitimitetskälla kollektivsom en

Samtaletnivå. både sökningsmekanism och normkälla.är en en
Idealt bör diskussionen framleda till konsensus, vilket möjliggör
enhälliga beslut.

Diskursdemokratins föreställningenmålsättning bygger om en
"ideal samtalssituation, praktiken upprätthålla.i svårär attsom

kräver maximalt från frågadeltagarnas sida, bådeDen iengagemang
motivationdtid och moraliskom

Vilket stöd erbjuder den diskursdemokratiska förskolan rege-
förslagringens till elevstyrda skolstyrelser det förstaFör måste

framhålla diskursdemokratin för den samhälleligateoriärattman en
politiska finnsdet andra det, påpekats, betoningFörarenan. som en

rättsstatdoch Båda dessa kännetecken hosnormstyrning
diskursdemokratin den självklart kan kräva själv-integör sägasatt
förvaltning elevstyrda skolstyrelser.genom

talar för elevstyrda skolstyrelser skulle deDet sti-attsom vara
mulerade allmän diskussion bland principfrågorelever i rören som
utbildningens utformning och innehåll. diskussion skulleDenna
dels kunna pedagogisk faktiskt leder fram tillresurs"vara en som
bra och beslut, delsrättvisa legitimitetsskapande procedurvara en

de fastställda principerna allmänvinner Omgör att acceptans.som
den allmänna diskussionen uteblir eller fungerar detinte svårtär att

diskursdemokratin skulle legitimera elevstyrda skolstyrelser.attse
Diskursdemokratin kräver demokratirepresentativnågot änmer

och majoritetsbeslut. kräver kollektiv överläggningDen seriösen
universella elevstyrda förstyrelser används drivaOm attom normer.

skulle förmodligen föredrasärintressen, Habermas äm-ett
betsmannastyre rektorsvälde bygger universellasom normer
och målsättningar härrör från diskursiv medbor-som en process
garnivå.

Diskursdemokratins politiska subjekt medborgaren. Omär man
betonar diskursdemokratins tillämpning samhällsnivå kan den
komma konflikti med elevstyre skäl. det första kan dentvå Förav
samhälleliga diskursiva fram beslutleda till bin-ärprocessen som
dande för alla verkar skola. det andra kan elevsty-inom Försom en

inkräkta den kunskapsinriktade verksamhet, förut-ärret som en
försättning eleverna skall kunna delta det offentliga samtalet.iatt

Diskursdemokratin kräver både djupt och eftertänk-engagemang
samhet. Utbildningsväsendet därför sådant central insti-är som en

för helatution det demokratiska därav följer inteMensystemet. att
utbildningsväsendet självförvaltningsprinciper.bör enligtstyras
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fylla funktion förmedlareAvgörande skolorna kan sinär att som av
den kommunikativa kompetens krävs för diskursdemokratinattsom

samhället helhet skall fungera.i som
Eftersom kunskapsinhämtande generellt bygger diskursiven

diskurs-verksamhet, har utbildningsinstitutioner mycket läraatt av
för deliberativ hardemokratin. erbjuder praxisteoriDen somen en

och frågor.generell relevans både vetenskapligai normativa Men en
självför-behöver förutsätta maktutövningdeliberativ praxis inte

valtningsnivå. diskursiva verksamheten behöver riktasinteDen mot
problem den lokala verksamheten,administrativa i motutan sam-

hällsproblem i stort.
aktö-diskursdemokratins synvinkel eleverna demokratiskaUr är

fullständi-egenskap medborgare har eller kommeri attrer av som
fördjupa den poli-politiska rättigheter. Skolan kan bidra till attga

forum förtiska diskussionen samhällsnivå, att ettgenom vara
kvalificerad debatt och samhällskritik. denna målsättning kan,Men

skäl, till självförvaltningsansvar.praktiska i motsättningstå ettav
All diskursiv verksamhet kräver tid och administra-Ettresurser.

för medden skolan kan konkurrerativt utåt-ansvar egna en mer
komple-riktad diskursiv verksamhet. det kan ocksåMen ettvara

förhållande självförvaltning och allmänpolitisktmellanmentärt
det förhåller med den saken naturligtvissigintresse. måsteHur man

framhållaundersöka. Vad principiellt viktigt dis-ärär att attsom
självförvaltningkursdemokratin sådan ställer kravintesom

alla samhällsområden.
uttrycka det självförvaltning harkan inte prin-någotsåMan att

diskursdemo-cipiellt egenvärde, instrumentellt värde visaviettutan
förgenomförande samhället. starkastekratins i Det argumentet

självförvaltning inlärningseffekter eleverna, dels dessdels dessär
effekter utbildningspolitiska frågor.den samhälleliga diskursen i
Därmed diskursdemokratin inför liknande problemställs ett som

bieffekterna självförvaltningdeltagardemokratin: det deärär av som
skolan byggerviktiga. faktum eleverna makt inteDet överutövaratt

problem drabbar alladen makten. Dettarätt utövaatt norma-en
hävdar det finns till själv-demokratiteoriertiva inte rättatt ensom

förvaltning sammanfattningen.vilket diskuteras imer
Diskursdemokratins krav medborgarnas politiska kompetens

skolans viktigaste funktion, demokratisk synvinkel, ärgör attatt ur
färdigheter förverkligaelever kunskaper och de kangör attge som

inflytandediskursdemokratins målsättningar. grundasEtt som
pedagogiska skäl naturligtvis linje med denna målsättning. Alliär

förutsätter inflytande från skall lärainlärning dem sig. Menett som
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pedagogik klassnivå elevdemo-detta handlar god än ommer om
krati.

härledas diskursde-Elevdemokrati kan ha värde kanett ursom
dock den samhäl-övergripande planmokratiska principer. På ärett

alla självförvaltningsstruk-politiska demokratin överordnadleliga
införs den legitimeras demokra-självförvaltning imåsteOmturer.

för elevde-procedurer medborgarnivå. argumentationentiska I
diskursdemokratingoda effekter imokrati kan åberopa dessman

politiska diskussio-följd densamhället. kan också,Man som en av
uppfattningen elever bör hafram tillsamhällsnivå komma attnen

eventuellasjälvförvaltning oberoende desstillrätt gynnsammaaven
effekter. båda fallen medborgarnaiMen suveräna avgöraär att om

diskurs-skoldemokrati eller bryterde vill ha inte. inteDet mot
frånta lokalademokratiska eleverna imajoritetenprinciper att

åberopar.skolstyrelser. Avgörande vilka Attär argument man
inskränkasjälvförvaltningförhand stipulera tillrätt att ut-voreen

maktutövningenmdiskursdemokratiskaför den uni-Detrymmet
medborgar-diskursdemokratinversalistiska perspektivet i sätter

den kine-Demokratins gällerrollen principer ii störstacentrum.
fungera frågade mindre askarna skallsiska asken. Hur är somen

besvarar förden metod hurdiskursdemokratin inte Men anger en
besvarar den.bör tillväga när manman

och värdenförslag till elevdemokrati deRegeringens eget som
för diskurs-befordra erbjuder lämpligtden i sig ämneettantas en

naturligtvis elevernasdemokratisk dennaI är egnaprocess. process
forum debattenfungeraviktiga. Skolan kan iettargument omsom

Elevdemokratifostran egentligen bör innebära.vad "demokratisk
stimulera denna debatt.kan sättett attvara

förverkligandeHationalistisk demokratiteori: foIkvi/jans

utifrån demokratisynåberopasUppfostringsargumentet kan även en
kan försvaraperspektiv demokratin.har etisktinte Manettsom

marknaden; den det bästaungefärdemokrati ärsättsamma som
önskningar. Liksom markna-tillfredsställa människorssättet att

rättigheter,känner tillden kräver kunniga konsumenter sinasom
till hurmedborgare kännerkräver demokratin kunniga mansom

uppgift blir, dettaSkolansbäst kan påverka sina representanter. ur
förmåga driva iperspektiv, eleverna sina intressenattatt enge en

demokratins värdededemokrati, vilka Omän är. attman anser
centraltförverkligar folkviljan, detta iligger deni är momentettatt

fostran.demokratisk
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Folkviljeteorier har, berördes rationalistisk demo-som ovan, en
kratisyn. Tonvikten läggs preferensaggregering och nyttomaxi-
mering individnivå. följer den förutsätterDärav inte indi-att att
viderna Alla preferenseregennyttiga. räknas lika egoistiska såvälär -

etiska. Till skillnad från deltagardemokratin och diskursdemo-som
kratin har den moraliskt neutralt perspektiv demokratin. Menett
den likgiltig införpolitis/einte rättvisa. politiska be-rättvisanDenär

alla individers företrädeni tillmätsstår vikt den politiskaiatt samma
beslutsprocessen.

politisk krävs alla individer harFör uppnå rättvisa likaatt att
politiska Skolans uppgift kan, detta perspektiv,istora resurser. vara
eleverna likvärdiga politiska Skoldemokratiska in-att ge resurser.

kanstitutioner denna målsättning. kan bidranå Densättett attvara
till elever och driva önskemål demokra-itränasatt att argumentera
tiska kaninstitutioner. elevstyre medbor-Man övning ise som en

denna övningsprocess problemI uppstårgarstyre. samma som
tidigare: den tid kraft frånoch elevernas kompetensut-nämnts tar

veckling andra områden. kan det, rationalistisktDessutom ettur
perspektiv, viktigare eleverna lär politisktsigatt attvara agera som
medborgare de kommunala ochi nationella demokratiska institu-

Avgörandetionerna. vilken erbjuder de effektivaär mestarena som
medlen till maktutövning.

Liksom diskursdemokratin bygger den rationalistiska demokrati-
konceptionen medborgarstyre självförvaltninginte ar--
betsplatser. sker utifrån medborgarrollen.Intresseaggregeringen

förutsättakan individersinte bestämsMan intressen derasatt av po-
arbetslivet.sition i gäller elever. medborgarintresseDetta Derasäven

deras elever. Elever medintresseväger än rösträtt äventyngre som -
de kan påverka sin situation traditionella politiskaviarösträttutan -
kanaler. Eftersom kommunen huvudman för skolan avståndetär är
till de ganska kort. Demokratiskansvariga fostran kan, utifrån den
rationalistiska demokratiteorin, innebära eleverna lär sigatt att agera

den politiska både den kommunala och den nationella.arenan -
Kunskaper och kommunikativ kompetens lika viktigaär ettur

rationalistiskt demokratiperspektiv diskursdemokratiskt.ettsom ur
den deliberativa demokratin till hur preferenserMen uppstårser mer

till hur de Därför fyller diskussion och debattän aggregeras. en
viktigare funktion. rationalistiskt perspektiv kan diskussionUr ett
och debatt drivaträning i intressen, delibe-änatt attvara en snarare

vad och riktigt utifrån universalistisktöver är rättrera ettsom
perspektivd skoldemokratiska läroprocessen fårDen en annan
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innebörd syftetrationalistiskt perspektiv. övergripande bliri Detett
effektivisera preferensaggregeringen.att

Den svenska modellen

s.k. svenska modellen har historiskt byggt förhandlingarDen
oftamellan korporativt uppbyggda maktorgan.särintressen i Dju--

har den svenska modellen likheter med den rationalistiskasettpare
demokratiteorin. Förhandlingar kohandel mellan organiserade

har effektivt förintressen olikavarit maximerasättett att nyttan
fostran den demokratiskasvenska modellens arbetssättiEngrupper.

därförkan lära organisationskunskap och för-sigut att
handlingsteknik. Skoldemokrati kan viktigt läromedel. Menettvara

utåtriktad organisationsverksamhet centraltmåsteäven ettmer vara
fostran den svenska modellens demokratiskai imoment en ar-

betssätt.
Självförvaltning har spelat relativt liten roll den svenskaien mo-

dellen. Medborgarstyret inflytandehar kompletterats medsnarare
nationell ellernivå mindre centraliseradevia organisatio-mer

ner.° har främst byggt individersOrganiseringen position ar-
betsmarknaden. överför den svenska modellens arbetssättOm man
till elevinflytande fackligskolans område, vik-via organiseringär en

självförvaltning. Elevorganisationer kantigare representationän ges
beslutande både ochi central lokal Huruvida sådananivå.organ

korporativa" kanaler för inflytande verkigen den enskildeger
eleven inflytande fråga. de linje mediMenär öppen årmer en mer
demokratiskt inflytande enligt den modellen självför-svenska än
valtning.

Uppfostringsmotivet sammanfattningsvis,kan, olika inne-ges
börd beroende vilken demokratiteorinormativ ärtyp av som man
anhängare har uppfostringsmotivet tolkats ljusetiHär treav. av
demokratiteorier: deltagardemokratin, diskursdemokratin och den

förstarationalistiska demokratiskolan. betonar individensDen mo-
raliska utveckling. andra betonar deliberation och legitimeringDen

rättvisenormer. tredje betonar intresseaggregering.Denav
Vilken dessa skolor ligger de uppfostringsmålnärmastav som

olika styrdokument formuleringar respekti allmännaDeanges om
för oliktänkande, tolerans, solidaritet med de och insiktsvaga om
alla människors lika värde, indikerar etiskt perspektiv demo-ett
krati. Därmed den rationalistiska demokratiskolan mindre rele-är

fostrande Demokratisk kan baraövriga. intetvåänvant ut att
lära driva Målet bibringa elevernasig sina intressen. måste attvara en
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värdegrund bara har med "folkviljans" förverkligandeinte attsom
göra.

Både den deltagardemokratiska och den diskursdemokratiska
uppfostringsmål.skolan värdenregeringens Depassar som

handlar individersbåde utveckling ochanges gemensammaom om
Generellt vill befordra humanistiska och li-regeringensettnormer.

berala värden. den försöksverksamhet elevdemokratiiFrågan är om
föreslås befäster den värderingar. naturligtvisDet ärtypensom av

fråga för empirisk utvärdering.en
Även försöksverksamheten med skoldemokrati lyckas iom en

befordrarorganisatorisk bemärkelse det säkert den deninteär att
samhällsmoral Sambandetvill mellanregeringen månasom om.

reformer effekter förstrukturella och värdemässiga kan inte gi-tas
Eleverna skoldemokrati för drivakan använda särintressenvet. att

Ävenstrider krav solidaritet och allmänanda. ele-motsom om
för-driver kan utesluta eleverinte särintressen, inte attverna man

ordar beslut bygger "fel" Etnocentriska, antiliberalasom normer.
värden kan vägleda elevrepresentanters beslut.

rationalistiska demokratiteorin moraliserar sådanainteDen över
folkviljan. Därför alltföråtgärder länge de speglar denså ettger

inskränkt perspektiv skoldemokratins målsättning. Deltagar- och
diskursdemokratins moraliska ambitioner ligger linje medimer

förordardessaregeringens argumentation. ingen teorierMen av
självförvaltning framför medborgarstyre.

generellt problem uppfostringsperspektivet skoloriEtt är att
politiska lära elever demokratisk självför-inte institutioner. Attär

fostran värdering-valtning sak demokratiskainte iär samma som
Agendan för elevdemokrati liksom för arbetsplatsdemokrati iar. är,

begränsad. villallmänhet, de värderingar läraregeringenMen utsom
förutsätter agenda bredare samhälleligtmed perspektivstörre etten
där solidaritet och tolerans relevanta.principer Ettärom mer mer

därförutåtriktat deltagande kan också viktigt inslag iettvara en
fostran.demokratisk

Effektivare inlärning

effektertredje för skoldemokrati handlar dessDet argumentet om
inlärningen allmänhet. hävdar skoldemokratiRegeringeni att

ökar lusten och lära bara gymnasieskolan:motivationen -inte iatt

inflytande förutsättning förökat också skolan skall lyckasEtt är atten
förutbilda livslångt lärande. Elever tycka det roligt ochmåste ärett att
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förmågaefter skoltiden har lust ochskolan, deviktigt i så ävenattatt
kompetensmoch ökaförbättra utbildningsnivåsin sinatt

behöverhypotes,anförs allmän empirisk i sig inteHär varasomen
Inflytandets effekter kan beroför förslag.stöd just regeringensett

kollektivt eller indivi-omfattning och dess former. Sker detdess
inflytande ellerfrågor har administrativaduellt vilka II pe-man

skol-med elevdomineradeförsöksverksamhetendagogiska justAtt
tillochelevernas genomsnittliga lust motivationstyrelser ökar att

sociologiskaförutsätta psykologiska ochskolan kan inte utanman
ocksåEffekterna det livslånga lärandetundersökningar. måste

undersökas empiriskt.
"lust" ochanvänder uttrycken roligt", "viktigt",Regeringen

inflytande.för effekterna ökatförmåga beskriva Termernaatt av
inflytande denindividnivå.betecknar egenskaper Men egna

genomförande sak; kollektivtoch dess in-studieinriktningen är en
skolstyrelseflytande till äratt utse representanter annanengenom

Även denolika håll.Effekterna skoldemokrati kansak. omav
till skolan deteleverna känner lust inteinnebär större ärattatt

skoldemokratiskainlärningseffekterna blirsäkert positiva. Denatt
Huruvida detmed kunskapsinhämtande.aktiviteten kan konkurrera

finns undersökas.sådan motsättning måsteen
infly-faktorer har avgörandefinns det andraDessutom ettsom

ochNedskärningarbåde trivsel och studiemotivation.tande
ökad elevdemo-standard kan kompenserasmateriell intesämre av

skadaförening med nedskärningarkan elevdemokrati irati. Snarare
fin-samhället torde detelevdemokrati.tilltron till Precis iutesom

förmågademokratins legitimitet och desssamband mellan attettnas
resultat.nå

skolan,"politikerförakt kan bredaLikgiltighet och sig iut
utanför. elevstyrda ledningsorgansamhälleti Omsätt somsamma

beslutarkommunalpolitikerfår administrera nedskärningar om,som
och självförvalt-och inför både inlärningkan lustenmotivationen

för trivsel,Demokratiska strukturerminska. ingen garantining är
utanför.eller samhälletvarken skolan ii

infly-enskilde eleven vill hakan också den inteDet så attvara
detdiskuteratskollektivtande representation. Som ärovangenom

leder tillfråga elevdominerade skolstyrelserockså empirisken om
fråga ocksåför enskildaökat inflytande de eleverna. Denna måste

Även har i sinbesvaras undersökningar. regeringen rättomgenom
mellan inflytande och inlärningsmotivation,hypotes sambandetom
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den belägga sambandet mellan elevdominerade skolstyrelsermåste
inflytande.och
Maktutredningens medborgarundersökning visadeI in-attman

flytandet upplevdes skolvärldenmminst inom detMensom var
individnivå denna frustration fanns. frustration, fastSamma isom
mindre omfattning, kunde Maktutredningen barnom-påvisa inom

Ökadarbetsplatseninom vården och individualisering,sorg,
ökad kollektivinte makt, kan det bästa botemedlet.vara

empiriska frågan hur bästDen åtgärdar individers kravom man
inflytande skall behandlas dennainte i hel-Intenärmare rapport.

ler frågan inflytandets effekter studiemotivationen kan besva-om
här. viktiga samband kan förutsättas.Det intenågra Dess-är attras

det principiellt viktigt skilja mellan effekterpositivaärutom att
och individnivå. effekteraggregatnivå kan infly-positivaNär

tande och studiemotivation godtagbara skäl till elevdemokrativara
inflytande såväl studiemotivationAntag ökar i genomsnitt,att som

Ärsamtidigt upplever den effekten.minoritetstor motsattasom en
dessa effekter godtagbara för införaskäl elevdemokrati Detatt
rimliga hänsyn till hur effekter fördelaspositiva individ-är att ta
nivå.

ställs grundläggande formerproblem vid allaHär normativtett av
demokratisk maktutövning hur skallsin majoritetensspets:

individers Inflytandetintressen majoritetsbeslut ökarviavägas mot
för dem tillhör och förmajoriteten minskar dem tillhörsom som
minoriteten. ökad studiemotivation följd ökat infly-Om är en av
tande, det rimligt effekten studiemotivationenär äratt anta att

förnegativ dem tillhör särskiltminoriteten minoritetensom om-
hyser preferenser frågorintensiva de de förlorar.i Majoritets-som
och minoritetsförhållanden tid och olika beslut kan såledesöver vara
avgörande för fördelningen effekterpositiva studiemotivation.av
Eleverna kan förutsättasinte homogen medvara en grupp ge-

alla frågor. konfliktdimen-intressen i Beroende hurmensamma
sionerna kan elevdemokrati helt olika konsekvenser denutser
studiesociala miljön.

tillHänvisningen inlärningseffekter aktualiserarpositiva också
problemet med essensiella bieffekter. åberopa dettaKan man argu-

inför eleverna, de demokratiska målsättningarna för-ment utan att
lorar i trovärdighet. den Ökade studiemotivationenAntag uteblir.att

skall då för ökad elevmaktHur argumenteraman
Sammanfattningsvis bör frågor besvarasåtminstone innantre re-

kan hävda försöksverksamhetengeringen med elevdomineradeatt
skolstyrelser leder till ökad inlärning:
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Leder elevdemokratisk självförvaltning inflytande förtill ökat
den enskilde eleven
Leder detta inflytandeeventuella till ökad studiemotivation

fördelas de eventuella effekterna studiemotiva-positivaHur
individnivåtionen

Ökat kompetensutnyttjande

för självförvaltningDetta mycket instrumentelltärargument ur
statsmaktens synvinkel. Målet inflytandeinte och lokaldemokrati,är

resursutnyttjande. aktualiserar viktigArgumentet princip-utan en
fråga. Vilken uppgifter har de lokala skolstyrelserna Genom-typ av
för de målsättning statsmakten har bestämt eller beslutar deen som

olika målsättningar. Skall de, kort bedriva politik ellerom sagt,
fungera lojal förvaltningsmyndighet tillspetsadFrågan ärsom en
och förenklad, bestämmer relevansen begreppetsvaretmen av
kompetens hos skolstyrelsernas ledamöter.

förenklar kanOm skilja mellan beslut byggerman man som
värdemässiga överväganden och beslut bygger sakliga över-som
väganden. Weber gjorde distinktionen mellan värderationalitetMax
och målrationalitet för beskriva beslunmdessa olikaatt typer av
Värderationalitet innebär väljer mellan olika målatt man som grun-
das olika värderingar; målrationalitet innebär Väljer medelatt man
för mål. Politiska beslut byggernå visst kombinationatt ett en av
mål- och värderationalitet. beslut förvaltningsledeti bygger,Men
enligt Weber, enbart målrationalitet; målen bestämdaär av
politikerna.

Webers idealtypiska föreställning den lojale ämbetsmannenom
bygger det skillnad mellan förvaltning.politik och Poli-äratt en
tiska beslut skall lösa och värdekonflikter.mål- väl de politiskaNär

fastställdamålen värdeneutral implementeringåterstårär en av en
lojal byråkrati.

viktigt för demokrati har alltid politiskaEtt varitargument att
beslut handlar värdekonflikter, lösningar frågaärytterstom vars en

önskemål.subjektiva frågor handlar implementeringIom som om
demokratiskt fastställda beslut, kan demokratiska beslutsformerav

ineffektiva. kan rationellt överlämnaDet exekutivattvara vara en
makt till det handlar beslut instrumentella frågor,Om iexperter. om

hur bäst mål, detvissa säkert demo-uppnår inteärom man att
kratiska beslutsformer de ändamålsenliga.är mest

modern förvaltningsforskning har den skarpa åtskillnaden mel-I
lan politik och förvaltning ut.och suddats Valet åt-mer mer av

93



SKOLANDEMOKRATI I

politiska denbeslut kan betraktasgärder för implementera iatt som
övervägandengrundas intede normativameningen äratt som

talaEnligt detta detstrikt målrationella. svårtärsynsätt att om en
värderingar. Politik bedrivspolitiskakompetens står översom

experter.ochtjänstemänäven av
denvilken "kompetens" regeringenFrågan närär avser ar-som

förmågaför skolstyrelser. denelevstyrda Omgumenterar enavser
säkertgenomföra mål redan beslutade, det inteärär attatt som

eleverna målen,Avgörande delskompetensen ökar. är accepterarom
rektorfaktiskt kompetentadels de änär t.ex. att ge-mer enom

fråga de elever väljs tillnomföra målen. Det är öppen somen om
synvinkel.skolstyrelserna de kompetenta regeringensär mest ur

förutsätter målsättning.kompetens given MenBegreppet omen
vad "kompe-kan blimålsättningen oenigoenigär man omman om

innebär.tens
Är deha skolstyrelsernaVilken roll kommer eleverna iatt

för och åsikter.värderingareller Poängentjänstemän representanter
enskilda eleversha demokratiska valmed vägaär attatt samman

preferenser. Varken valetpersonliga åsikter och i representanterav
den vik-kanske kompetenseller beslut intei ärrepresentanternas

behöver byggaDemokratiskdimensionen. representation intetigast
åsiktsrepresentativitet ellerkompetens något röst-annatutan

den enskilde eleven har.motiv som
elevinflytandeockså åberopaskanKompetensargumentet mot

Inflytandet inlärnings-lokala skolstyrelser. iirepresentantergenom
eleverna harkan viktigare. gäller särskiltsituationen Detta omvara

inflytande behö-centralt kollektivtindividuella studieprogram. Ett
kompetens.tillvara eleversinnebära Argumentetinte att tarmanver

stället.för inflytande individnivåkan tala iett
dessutomkan kompetensargumentetviss meningI sägas varaen

kunskap.odemokratiskt därför det legitimerar maktatt genom
kompe-förlängningenvilka kompetenta IVem avgör är avsom

väktarstyret".8 elevdemokratiskaligger in-Omtensargumentet
och värdekon-för lösatill intressemotsättningarstitutioner är att

allmänhet.flikter åberopa "kompetens ikan inte någon störstaman
rekrytera dugliga admi-elevdemokratiAtt sättett attsomse

har kriterium kompetensinnebär regeringennistratörer ettatt
preferenser.oberoende elevmajoritetens Dettaär argumentsom av

Handlar detprincipiell invändning.aktualiserar ytterligare attomen
Ärtill detför elever harställetutnyttja" i något rättatt ge som

uppgifter detför administrativa Finnsrimligt använda eleveratt
elevdemokratibakom förslaget tillbesparingsmotiv
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sammanfattningsvis, ganska proble-Kompetensargumentet är,
matiskt demokratisynpunkt. kompe-någonNär säger ärattur man

har indirekt har förmågor behövsvissanågontent sagt attman som
för mål. målvissa vilka de villnå regeringenFrågan är näratt avser

elevers kompetens. kompetensen"utnyttja" relaterad till ad-Om är
uppgifter föreläggs Skolstyrelsenministrativa det demokra-ärsom

tiska urvalet elevrepresentanter osäkert och överflödigt.i principav

Sammanfattande diskussion

anför förRegeringen huvudargument elevmajoritet lokala skol-itre
styrelser:

innebär respekterar den till inflytandeDet sti-rättatt man som
puleras artikel Barnkonventionen.i i12

leder till elever demokratisk fostran.Det att ges en
leder till högre studiemotivation effektivareoch därmedDet

inlärning.

anförs fjärde dock tillmäts likaDessutom inteett argument storsom
vikt:

leder till elevers kompetensDet utnyttjas.att

dessa talar, enligt entydigt förmin mening,Inget justargumentav
det förslag till elevinflytande formulerat. Striktregeringen settsom
åberopas innebäringet skyldigregeringen ärargument att attsom ge
eleverna lokalamajoritet skolstyrelseri gymnasienivå. Alla argu-

bygger förslaget har effektervissa regeringenment att som anser
önskvärda.

Inledningsvis antyddes det första rättighetsar-att argumentet,
skulle kunna tolkas elevdemokrati måstegumentet, attsom ge-

nomföras därför eleverjust har till det. vidMenrätt närmareatt
granskning Barnkonventionen finner infly-den tillrättattav man
tande stipuleras ligger individnivå. elev harVarje rätt attsom
framföra frågorsynpunkter berör vederbörande.i Denna rättsom
gäller lokal skolstyrelse med elevmajoritet. De-även gentemot en
mokratiska val administrativa ledningsorgan kan inteav anses vara

tillräckligt villkor för Barnkonventionens artikel efterlevs.12ett att
det skulle detta ledningsorganOm inte bundetsåvore vara av

Barnkonventionen.
Demokratiska val kan heller nödvändigtinte villkorettanses vara

för Barnkonventionen efterlevs. enskilde eleven kanDenatt ges
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inflytande stipulerar konventioneninteSträngtsätt.annat taget
frånmaktfördelning och respekt dentill hänsynviss rättutanen en

makt.har makten eller vilka utövaroavsett somvemsom -
giltighet således villkorligt. talarRättighetsargumentets Detär

denför lokala skolstyrelser detta leder tillelevmajoritet i attom en-
inflytande blir fallet självklart,skildes ökar. inte måsteAtt så är utan

elevinflytandetundersökas empiriskt. kan de-Det så måsteattvara
individnivål vilkacentraliseras till klass- och institu-Men oavsett

för inflytandet väljs det utvärderastionella former in-måstesom
majoritetsförtryckdividnivå. Barnkonventionen tillåter inte av var-

ken individer eller grupper.
rättighetsfrågaoch ocksåJämställdhet mellan kvinnor män är en

sammanfalla med demokratiskabehöver principer.inte Rättensom
förutsättning för begränsninglikabehandling såvältill är en som en

förutsätter jämlikhetdemokratisk maktutövning. Demokratiav
preferenser likainflödessidan, dvs. alla individers räknas iatt en

utflödessidan", dvs. de beslutkollektiv beslutsprocedur. iMen
fattas, för diskrimineringkan enskilda eller iutsättasgruppersom

respekteras. diskrimi-den deras intemeningen intressen Dennaatt
både med avseende kön och Huruvidakan ske etnicitet.nering

ickediskrimineringdemokratiska beslut respekterar kravet är en
besluten.°fråga. Avgörande vilkaöppen är styrnormer som

förbeslutandekönsbalans garantijämn i ingenEn är attorgan
jämställdhetsmål med avseende undervisningensregeringens

Därför bindande direktivoch innehåll respekteras. kanuppläggning
elevmakten.nödvändiga direktiv inskränkervara som-

samhällets hög gradmångkulturella utmaningar, iDet speg-som
potentiella konfliktenlas skolans värld, aktualiserar särskilt deni

kul-demokrati och rättigheter. rättigheter skyddarmellan De som
till makt-innebär begränsning eleversturella minoriteter rätten av

religiösa frågor kanSkolans behandling inteutövning. över-t.eX.av
följademokratisk elever,lämnas till styrning natio-måsteutanav

ickekonfessionellstyrdokument, stadgar undervis-nella som en
ning den belyserrestriktion kan självklar,sigDenna te men

elevdemokratiskmellan rättigheter och styrningspänningen av
dvs. det sakområdeundervisningens innehåll och uppläggning, som

skall inflytandevill eleverregeringen över.att
jordmån.Historiskt har nationalstaten demokratins bästavarit

alltför konflikter mel-Anledningen demokratin tålinteär storaatt
lan legitimitet kräver värdegemenskapDess gör attsomgrupper. en

frågor dagord-konfliktskapande aldrig tillåts kommavissa upp
ningen statsskickets beroendedemokratiskaDet tyst vär-av en
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till uttryck skolans värld.degemenskap kommer också inom
religiösaolikheter det kan gälla etniska, kulturella ellerstörre -

demokratiska procedurerna.olikheter desto sårbara blir de Demer-
fråndärför hänsyn och finkänslighetblir sårbara det krävsatt mer

fundamentala och livs-sida.majoritetens majoritetenOm utmanar
hotas demokratins legitimi-avgörande nosintressen minoriteter

cum
fördet andra skolstyrelserDärmed kommer in argumentet

fostran.med nämligen demokratisk begreppet de-elevmajoritet, I
fostranmokratisk mängd värden och principer i sigsomryms en

debattenhar med demokrati Liksom den politiskainte igöra.att
för mängd"demokrati till samlingsbeteckninggörs en vag en

västerländsk värdegemen-omistliga värden humanism, tolerans,
värde. därför viktigtskap, alla människors lika Det är poängteraatt

eller mindre.demokrati maktstruktur varken Demo-äratt meren -
till kollektiv maktutövning jämlik basis.krati möjlighet Detger

finns för denna maktstruktur användsingen garanti sättettatt
med moraliska eller politiska ideal.vissa Deöverensstämmersom

föreställningensocialliberala ideal, huvudsak ligger bakomi omsom
fostran skydd demokratiska beslut.demokratisk kan kräva mot

blandas demokrati och moraliskaLiksom den politiska debatteni
aningslöst för elevdemokrati.iprinciper sättett argumenten

Tolerans centralt värde det komplex dygder ii ingårär ett av som
olik-"demokratisk fostran. samhälle alltmer präglasI ett avsom

dimensioner blir tolk-heter längs etniska, kulturella och religiösa
särskilt viktig. förhåller egentligendenna princip signingen Hurav

elevdemokrati till tolerans
historiskt förknippad med libe-Toleransens princip är, sett, mer

förstVärdet aktualiseradesralism med demokrati. toleransän av
Lockes Toleration hansreligionens område i Letters 1689. Men

för gick främst det meningslösttolerans ut att attargument var
Toleransenförsöka människor religiös övertygelse.påtvinga mo-en

respekterade det han tolererade.tiverades haninte Han tange-attav
kallas toleransens paradox:rade därmed det kommit attattsom

fel.innebär tyckertolerera något Para-äratt accepterar manman
för eftersom han anfördoxen lösa Locke,inte ratio-så svår attvar

ändånalitetsskäl för han ogillar: det intenågot går attatt acceptera
påm detändra sådant krasst övervägande knappastEtt är avser

erkänner individersmed tolerans dag. Tolerans innebäri rättatt man
det möjligt påverka demtill oliktänkande, är attoavsett attom
det finnas för toleransentänka Samtidigt måsterätt". gränser -

cynism.amoralism ochden tillövergårannars
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Efter demokratins genombrott blev politisk tolerans lika Viktig
religiös. respektera fri-demokratiska och rättigheterAtt inne-som

bär med nödvändighet tolerant deni meningenäratt attman man
erkänner motståndaressina politiska rättigheter.sinarätt utövaatt

förrespekt demokrati behöver förordarinnebäraMen inte att man
moralisk och kulturell fråntolerans statsmaktens sida. behöverMan

hylla mångfaldinte eller pluralism bara därför demokrat.äratt man
Demokratins stadgar försöka ändra be-princip vissarätt atten
slut, med den stadgar förbud genomdrivainte majori-ett mot att

områdenwvärden mängd olikatetens en
heller elevdemokrati för toleransgaranti inomInte någonär

skolan. Invandrarfientliga kan förhand förbjudasinte attgrupper
verka skoldemokratiska säkerställainom institutioner. tole-Att en

och pluralistisk ordning skolor kan kräva elevdemokratinirant att
omgärdas med restriktioner.

värden åsyftas talar demokratisk fostranDe närsom man om
det demokratiska beslutsfattandet sådant.går Detutöver ärsom en

frågaempirisk förslag får de uppfostringseffekterregeringensom
önskas. till deltagande frågorskoladministrativa be-iFörmågasom

höver innebära känslomässig eller värdemässig utvecklinginte i
riktning liberala ideal tolerans och vidsynthet.mot som

Skolans krav meddela fostrandemokratisk kan ocksåatt ses
restriktion elevdemokratisk maktutövningsom en samma-

stipuleranwde rättigheter Barnkonventionen bådaIsätt som som
fallen handlar det krav maktägandevarje inomyttreom organ
skolan; de skydda individers inflytandetill och demåste måsterätt

undervisningens innehåll eleverna fostras demokratiskt.såstyra att
Demokratisk fostran handlar bara lära procedurerinte sig iattom
praktisk handling, utveckla Övertygelser och inhämtautan attom
kunskaper. för professionelltmål talar inflytande för lära-Dessa ett

amerikanska hävdar läraresDen Amy Gutmanstatsvetaren attre.
professionella auktoritet undervisningeni hindra into-är sättett att
lerans och oliktänkandeysrepression mot

del demokratisk fostran också bibringa elevernaEn in-är attav
sikten skillnaden mellan demokrati och självförvaltning. Demo-om
kratins maktbas medborgarstyret svenskaDetär stat. stats-av en
skicket bygger folksuveränitetens den skolan skallprincip. månI
fostra elever respektera grunden för det svenska statsskicketatt

förhållandet självförvaltningmellan och demokratimåste tydlig-
Självförvaltning skolor och arbetsplatser demo-ingengöras. är

kratisk rättighet. svenska samhället bygger syndi-Det inte
kalistiska principer. delen arbetslivet enligtStörre organiseratärav
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hierarkiska där det ägandet förprinciper privata basen maktut-är
övningen.

offentliga förvaltningen också hierarkiskt uppbyggd.Den är
Statsmakten lagar förordningar.och Statstjänstemänstyrs genom
handlar uppdrag medborgarnas valda ombud. Sammaav upp-
dragsrelation råder också mellan medborgarna och de lokala skol-
styrelserna. elevstyrets förhållande medborgarstyretinte tillOm
klargörs, kan det skapa missriktade förväntningar leder tillsom
frustration.

demokratisk fostran frånkan, denKravet utgårom man
svenska demokratins fungera, stimulans tillmotiverasätt att ett ut-
åtriktat, samhälleligt politiskt förmågadeltagande. denParticipativ i
reguljära politiska kommunal- och riksdagsval de-i ärprocessen ur
mokratisk synvinkel förmågalika viktig delta själv-minst iattsom

Eleverna elever under begränsad tid, de medbor-är ärstyre. en men
hela livet. Demokratisk fostran handlar eleverprimärt attgare om ge

självförtroendepolitiskt medborgare. medborgar-iDet ärett som
rollen de kan demokratiska aktörer.som agera som

värdemässiga komponenten uppfostringsmålet talar ocksåiDen
för utåtriktat medborgarpespektiv. flestaliksom deSverige, iIett
västerländska statsskick, legitimeras demokratin liberal över-av en
ideologi betonar individers rättigheter, förtolerans och respektsom
allas lika värde. demokratiska Överideologin byggerDen i Sverige

folkhemsidealockså "kommunitärt det likainteäven ärett om
framträdande tidigare. kollektiva värden och solidaritetVissasom

framhållsmed och stimulera elever tillgrupper Attutsattasvaga
allmänpolitiskt och delta diskussion ideo-i iett attengagemang en

logiska grundfrågor, har med skoladministrationinte göra,attsom
därför också del demokratisk fostran.måste ivara en en

finns således mellan självförvaltningsperspekti-spänningDet en
och medborgarperspektivet talet demokratisk fostran.i Po-vet om

litiskt självförtroende medborgarrollen erfarenhetkräver ochi trä-
demokratiskt beslutsfattande. eftersom folksuveräni-ning i Men

finns det för självförvaltningen.primär Demokratiär gränserteten
innebär också underordning och lojalitet medborgarmak-gentemot

bara självförvaltning. demokratisk fostran inskränksinte Omten -
till delta självförvaltning kan syfte.i den motverka Eleversitt äratt

demos,inget medlemmar medborgarkollektivisuveränt utan ett
skolan utifrån allmänintresse.styr ettsom

tredje studiemotivationen ökar, linje medDet iärargumentet, att
det instrumentella perspektivet självförvaltning. här åbero-Men

indirekt och effekt.regeringen svårbestämd Som antyttspar en mer
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fördelningen denna effekt individnivå vikt.måsteovan av vara av
också väsentligt skilja mellan lära sakermotivation sigDet är att att

ochhar med det demokratiska deltagandet motivationgöraattsom
allmänhet. gäller generelllära sig i Regeringensatt argument en

effekt gäller individer och alla Huruvida elevstyrdaalla ämnen.som
lokalstyrelser får denna effekt naturligtvis undersökas.måste

Även fjärdedet tillvarata kompetens, högiärargumentet, att
grad instrumentellt. principiellt med dettaintressantaDet argument

grund förhävdar kompetens börregeringenär att att attvara en ge
demokratiska perspektivetsindivider makt. avslöjar detArgumentet

enheter,grundläggande irrelevans. Skolor politiska läro-inteär utan
eleverna skall objektanstalter. Därmed passivainte sagt att utanvara

inflytande eller makt. Både elever och lärare deltar både kun-i ett
och "värdeskapande". eleverna "de-skapande ingeti Men ärett
brukare och förmånstagare.mos", utan

förkanske detKompetensargumentet är svagaste argumentet
konflikten professionelltelevdemokrati. aktualiserar mellanDet

ansvarsutkrävande.ansvarsutkrävande och demokratiskt ochLärare
har professionellt huvudmannen förskolledning ett gentemotansvar

verksamheten. väljs grundval yrkesmässigainte,De utan utses av
elever väljs andra elever de skäl demeriter. Men utsessom av av som

för kanröstande har lägga sin viss Vissaröstatt en person.
kan betona andra egenskaper.betona kompetens, andra Om man

elever har kompetensen iintresse maximeraantar att ett attav
bliskolledningen, skulle lärare och administratörer kunnaäven

valbara.
finns korporativf element tanken eleveri måsteDet attett

elever. Elever kan också lärare ochrepresenteras representerasav av
skolledare. Valproceduren kan utvidgas eleverna kan nomineraså att

valda elev-helst lärare och skolledare. Huruvidaävenvem som -
skoladministrationenökar kompetensen i måsterepresentanter

empiriskt. godtar den demokratiska procedu-Menprövas om man
utfall. Syftet demokratiskagodta dess med procedu-måsteren man

konflikter framlösa mellan olika ad-intressen, inteär att attrer
kompetens.ministrativ

dock bara kompetensargumentetinteDet är som rymmer en
Ävenpotentiell målkonflikt förslag. allai regeringens om argumen-

instrumentella bygger de olika värden självklartinteärten som
harmonierar med varandra. åberopar till de-Inget rättargument en

utfall olika skälmokratiska procedurer, betonar olika ärutan avsom
utfall motsatsförhållandeönskvärda. olika kan kausaltiDessa stå ett

samtidigt.till varandra, vilket innebär de kaninte maximerasatt
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Vilket värde inflytande,viktigast Elevers demokratisk fostran,är
ökad studiemotivation eller kompetensutnyttjande

rangordning dessa mål kan underlätta hanteringenEn av av
eventuella målkonflikter. rangordnar bieffekterMen manom av
elevdemokrati före elevdemokrati kan det skapa legiti-svårtvara

för elevdemokrati.mitet

institutionella problem

utformningeninstitutionella elevdemokratinDen inte iav anges re-
försöksverksamhetdsoförslaggeringens till utformning kanDess

beroendevarieras vilken målsättning viktigast. Manman anser
kan urskilja institutionella problem ochtvå typer ett externt ettav -

problemetinternt. handlar elevdemokratins förhål-Det externa om
lande till andra makthavare: kommunen, skolledning och lärare.
Vilka andra aktörer för elevmaktens dagordning Detgränser sätter
interna problemet handlar hur elevmakten skall organiserasom
underifrån. väljs elevrepresentanter lång blir mandatpe-Hur Hur
rioden

Vilken makt egentligen till elevdominerade lokala skolstyrel-ges
regeringens proposition makten bör gälla undervis-ser I sägs att

innehåll arbetsformeråmningens och frå-elevmakten dessaiMen
begränsas från håll. det första får den inkräktainteFörtregor

ledningsfunktiondrektors det andra får elevstyrelseninteFör
professionelladet frånundervisningen lärar-ansvaretöverta över

na det tredje, vilket allvarligt, lyder de elevdomineradeFör är mer
ledningsorganen den kommunalaunder skolnämnden ärsom
juridiskt och ekonomiskt för de beslut de lokala skol-ansvarig som

fattar. förstyrelserna skada fallertredjeAnsvaret integentemot man
den lokala Skolstyrelsen.

lokala Skolstyrelsen självförvaltningsorgan rättsli-Den år ett vars
ställning regleras kommunallagen. Formellt ledamöternai utsesga
den kommunala nämnden, också kan enskild leda-avsättaav som en

uppgiftmdenne fullgör innebär demo-inte sin Dettamot ettom
kratiskt ansvarsutkrävande från håll: fråndels kommunalpoli-två

fråntiker, dels eleverna. avgörande och juridiskt regleradeDet an-
har dock eleverna, kommunen.intesvaret utan

hur den politiska demokratin medborgarnivåHär ärser
överordnad självförvaltning.elevers Eftersom elevmakten motiveras
med den bristen reellt problem. Vilkaäratt ettger ansvar ansvar
konsekvenser riskerar de elever den lokala Skolstyrelsensitter isom
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Möjligheten till ansvarsutkrävande fundamental allaiär repre-
Eftersomdemokratiska elever maktsentativa antassystem. ge-

för ansvarsutkrävandeockså reglerärrepresentanteratt utsenom
för de får. Möjligheten tillavgörande vilken reell makt ansvarsut-

döma, elevrepresentanternas för-krävande begränsas, allt attav av
valtningsrättsliga ställning: de kan kommunal skol-avsättas av en
nämnd. andra sidan bör de kunna väljare.sinaMen å avsättas av

detta ansvarsutkrävande ska till oklart.Hur är
ansvarsutkrävandeMöjligheten till elevdemokratiskt under-ett

ifrån ofta de Valprocedurenbestäms hur valen sker och hur sker.av
denberörs inte i regeringens proposition,närmare är avgö-trots att

för får. kan tänka flera olikarande vilken reell makt eleverna sigMan
direkta indirekta personval klassråds-personval, viavarianter:

Även"partival med hela skolan valkretsrepresentanter, som osv.
"folkomröstningar" kan synpunkt denparticipativUrövervägas. är
formen maktutövning viktig.av

funktion alla formerhar viktigOrganisationer i av represen-en
dvs. valdemokrati. kan tänka personval eller "partival,tativ sigMan

företräder olika ståndpunkter.mellan grupperingar Om mansom
före-betonar värdet demokratisk fostran kan "partival attav vara

formuleradra. stimuleras eleverna långsiktiga iDå att program or-
former. formulera ståndpunkterganiserade ochorganisera sig iAtt

fora viktigt demokratisk fostran.mindre kan iett momentvara
förValperiodernas längd också avgörande möjligheten tillär an-

svarsutkrävande. Liksom demokratin riksnivån ställs elevdemo-
inför långsiktighet och effektivitetkratin problemet vägaatt mot

väljarinflytande. längre valperioder desto möjlighetstörre att
till deltagandekortare valperioder desto möjlighetregera; större

för alla elever.
meningsfullhetenMöjligheten och demokratiskt ansvarsutkrä-i

och stabilitet hosvande kräver också visst måttett ettav permanens
demos. Problemet med elevdemokrati dess demos mycketär äratt
rörligt. Elever slutar, byter skola, studerar utomlands Rörlig-etc.

de valtheten särskilt elev-vuxengymnasier. Kommerär stor som
från de harkunna utkräva dem valtrepresentanter att ansvar som

de valt kunna demelevrepresentanterKommer avsättaattsom
demos organisk helhet, individer medinteEtt är utanen egna

och önskningar. svenska valmanskåren delvisintressen Den är ny
inför val. rörligheten sker mellanvarje generationer.Den största

fat-skapar demokratiskt rättviseproblem. Med vilkenDetta rättett
fördemos beslut binder samhällsutvecklingen de-nästatar ett som

Kärnkraftsfrågan typexempel detta rättviseproblem.mos är ett
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Beslut med långsiktiga konsekvenser kan skapa rättvisepro-samma
Årskullarblem skola. elever kommer och elevergår. Nyaen av

får konsekvenserna vad beslutat.deras äldre skolkamraterta av
demokrati innebär demos skall välja och kunnaOm att samma

korta valperioder.krävs relativtsina Omavsätta representanter
ansvarsutkrävandet dessutom skall kunna grundas utvärderingen

fattats alltförde beslut bör besluten långsiktiga.inteav som vara
feedbackMöjligheten till mellan maktutövning och ansvarsut-

krävande underlättas korta valperioder och reversibla åtgärder.av
skoldemokratin oftaValmanskåren byts dess möjligheti såut att

demokratiskt subjekt begränsas. le-Majoritetsstyretsatt agera som
konflikterbara potentiella med samtidagitimitet inteutmanas av

konflikter med framtidapotentiellaminoriteter majo-ävenutan av
riteter355 demokrati öka inflytandet frå-Om i isättett attman ser

berör personkrets, bör beslutsområdet tillvissgor som anpassasen
denna personkrets. fatta beslutavgränsningen Rätten attav som

elevinflytandepåverkas kan, paradoxalt tala viaettemotman av nog,
frågor föremål förkollektiva beslut. vill tillregeringenDe görasom

främst utformningelevmakt gäller undervisningens och innehåll.
makt undervisningens innehåll och utformningFrågan är överom

bör ligga hela elevkollektivetett representerarorgan som en
skolenhet. Undervisningen individualiseras alltmer. Tonvikt läggs
kunskapande projektarbeten. Undervisningen blir alltmeri en

innehåll förutsäga mindrekan ochinte"öppen änvarsprocess man
elever har påverka undervisningen dennaOm måsterätt attstyra.

främstrimligen ligga individ- och klassnivå.rätt
skolstyrelser alltför centralistisk.Elevdemokrati kangenom vara

främstskolstyrelser har administrativt elevensLokala Urett ansvar.
synvinkel kan verksamhet uppdrag skötadess ett attman som re-se
surstilldelning och regelverk möjliggör elevernas "kun-ett egetsom
skapande. inflytande frågor ovik-dessa administrativai inteEtt är

det för kunna påverka undervisning-avgörandetigt, inteär attmen
innehåll och tidigare påpekatsuppläggning. Som måste ävenens en

infly-skolstyrelse med elevmajoritet respektera elevs tillvarje rätt
finnastande Därför det beslutsområdesin situation. måsteöver ett

ochelevdemokratin bör inkräkta elevens synvinkelinte på. Ursom
Barnkonventionens behöver avgörandedet inte omur vara

Skolstyrelsen har elevmajoritet eller inte.
Individens kollektiv maktutövning vianytta representanterav

majoritetsbeslut, vilket demokratins modusärutsessom genom
operandi, bestäms faktorer: varaktigt och de-Ett avgränsattreav

beslutsområde intressesfären hos dettaEtt motsvararmos. som
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demos. Risken besluten individens Allaintresse.gåratt emot
dessa faktorer faktiska infly-bestämmer elevens möjlighet tilltre
tande elevdemokratiskasin situation via institutioner.över

Enligt rationalistiskt demokratiperspektiv bör dessutomett man
beslut.förbeslutskostnader demokratiska kostnaderDessaväga

dels valet dels de beslutsprocesseri iuppstår representanter,av som
fördeltar den lokala Skolstyrelsen.i i Prisetrepresentanterna

demokrati består beslutskostnader och utfall demo-i negativa av
kratiska beslut. utfallen behöver bara bestå be-negativa inte iDe att
sluten individers också betydel-intressen, deigår åremot utan att
selösa.

ekonomiska perspektiv demokrati kan inskränktsigDetta te
alltföroch instrumentalistiskt. vill betona andraMen även om man

värden, moralisk utveckling och deliberativ aktivitet, kansom man
frånbortse nyttoaspekten. den elevdemokratiska besluts-inte Om

kostar vad den upplevs den illegitim, vil-änapparaten mer ger, som
Ävenket kan önskvärda bieffekter uteblir. deltagardemo-göra att

kraten och diskursdemokraten kunna demokratinvisamåste att
faktiskt leder till goda resultat för de flesta.

reflexioner kan överdrivet cyniska och pessimistiska.sigDessa te
de speglar problemet med skolan till demokratiskMen göraatt en

enhet. Skolan politisk läroanstalt harinte instans,är utanen en som
demokratiskt sanktionerat frånuppdrag medborgarna. Dessutomett

informationsuppdraghar skolan eleven och hennesett gentemot
framtida arbetsgivare: den skall gradera elevens kompetens med
avseende den verksamhet skolan bedriver. Makten be-översom

kan till eleverna. finns motsägelse dettygsättningen inte Häri ien
elevdemokratiska projektet. Elevrollen konstitueras tillinte rättav
makt, och skyldighet delta läroprocess därirättutan attav en en- -

efterblir bedömd resultat. pedagogiska uppdragetsina Det ute-man
sluter elevmakt, det elevmakten Villkorlig och begrän-inte görmen
sad.

En sko/demokratisk över/deo/ogi

försök förvalt-introducera elevdemokrati kräver barainteAtt
Överdrivnareformer. felaktiga förväntningarochningsmässiga

elevdemokratin kan lika problem det praktiskaett stortvara som
genomförandet. Liksom den politiska demokratin kräver elevdemo-
kratin "överideologi, dvs. rätt-ett gemensamt normsystemen som
färdigar den. elevdemokratiska överideologin kanDen inte sam-
manfalla med den politiska demokratins överideologi. Elevdemo-
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annorlunda. Elevernasyften legitimitetsgrund intekratins och ärär
genomföra det pedagogiska projektet.definiera ochsuveräna att

mål-skolanslärare och politikerelever, oenigaOm är ytterstaom
ineffekti-konflikter ochkälla tillkan elevmakten blisättningar en

vitet.
fyragenerelltöverideologi börelevdemokratiskEn sett ge svar

frågor:

till medborgarstyretförhåller elevdemokratisigHur
inflytan-individuellaförhåller elevdemokrati till eleverssigHur

de och rättigheter
professionellaförhåller elevdemokrati till lärarnassigHur an-

svar
inflytandefackligaförhåller elevdemokrati till lärarnassigHur

ochutvecklasbehöver såledeselevdemokratiska överideologinDen
stimulans tillelevdemokratiförtydligas. Försöken med i sigär enen

förut-fråga. denna diskussondennadiskussion i måsteMen vara
godtaDärför finns det anledning regeringenssättningslös. ingen att

den enda rimliga.argumentation som
genomgåendeför elevdemokratiargumentationRegeringens är

absolutinstrumentell. regeringen ingetSträngt taget presenterar
skolstyrel-lokalaför tillbindande elevers majoritet irättargument

kan kräva andrabygger målsättningarAlla argument somser.
medel.

den amerikanskavill AmyAvslutningsvis jag citera statsvetaren
amerikanskabeträffande elevdemokrati pri-slutsatser iGutmans

för elevde-relevantaockså tordeschools, slutsatser varasommary
svenska gymnasieskolor:mokrati i

ofknowledge and instillingofThe disciplinary the impartingvirtues -
thealsointellectual disciplineemotional along with among purpo-are-

alwaysappearantly theyof eduation, anddemocratic mostnotareses
methods, especiallyeffectively taught the democraticmost among

of muchThe howcommitted learning. questionthose students least to
doublydesirableschools democratically remainsdemocracy within

data thehave incompletedifficult therefore, becauseto onweanswer,
rightlymethods and becauseeducative effects of democratic wemore

of primaryvalue the disciplinary well the participatory purposesas as
preciselyempirical evidence,education. Without cannotwe saymore

desirablemmschoolshow much democracy in
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Noter

1 bearbetadDenna till Skolverketversion angåendeärtext en rapportav en rege-
förslag till elevmajoritetringens lokala skolstyrelseri gymnasieskolan.inom Mitt
föruppdrag Skolverket analysera förslaget statsvetenskaplig synvinkel.attvar ur en

skäl till accepterade Skolverketsjag erbjudande skrivaEtt skoldemokratiatt att om
arbetar med forskningsprojektjag med titeln Demokrati och mångkul-är ettatt

turalism finansierats Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet.som av
Manuskriptet har sedan bearbetats under höstterminen då hade förmånenjag1998

Fellow vid Kollegiet för samhällsforskning Uppsala.i vill tackaScasss Jagatt vara
och kollegamin universitetslektor Donald Söderlind för värdefull gransk-vän en

manuskriptet.ning alla fel och brister naturligtvis författarenFörav ansvarar
ensam.
2Prop 1996/97:109.
3 Ibid
4 för uppmärksammat bidrag forskningenSe Putnam till demokratins1993 ett om
sociala förutsättningar.
5Se Popper 1972:19
6Historiskt har faktiskt diktatur för innebörden begreppetanvänts att ange av
demokrati. och Engels hävdade demokrati betyder proletariatetsMarx dik-att

eftersom proletariatet.majoriteten Påverkade de franskatatur, utgörs av av revo-
lutionärernas språkbruk de likhetstecken mellan diktatur och maktutövning.satte
Demokrati betyder således folkets diktatur. Se Naess 1956:116
7 använder dockSe "descriptive definition förNaess Naess det1956:27. termen

kallar lexikalisk definitionjag och definition" för det"normative kallarjagtermen
stipulativ definition. Jfr Vedung 1982:80.
8 ConnollySe 1993:22.
9 beskriverStevenson övertalningsdefinition definition1969:210 persuasiveen

följande definition the defined familiarIn persuasivesätt: termany a one,
whose both descriptivemeaning and strongly The of theemotive. purpose
definition alter the descriptive of themeaning usually givingto term,

withinprecision the boundaries of but theitsgreater costumary vagueness;
definition does make change thein And theterms emotive meaning.not any
defintion used, consciously unconsciously, effortin by thistoor an secure,
interplay between and descriptiveemotive redirection of peoplesmeaning, a
attitudes.
° Elvander red.Se 1975.

Tingsten 1945:57.
z Tingsten ochSe l988zkap.1933:58. Naess Boström1956:158även
13Citerad i Tännsjö 1992:7.
H BobbioSe 1993:17.
15Se Ross 1968:84.
6 Dahl ochSe 1979 1989.
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Demokratiråds7 utgångspunkten förDahls definition demokrati SNS utvär-ärav
till ytterligare villkordemokratin. Rådet lägger dock i sindering den svenska tvåav

m.fl.demokratidefinition: effektivitet. Rothsteinoch Se 1995:122.rättsstat
B formu-Dahls upplyst förståelse.finns dock tvetydighet krav VissaiDet en

rationellafaktuell kunskap möjliggörantyder han baraleringar inteatt somavser
fall DahlDahl byggerbeslut, moraliska insikter. inSe I så1989:168.även ettutan

definitionbeslutdemokratibegreppet, vissanormativt i gör attmoment persom
moralisk Överygelsedefinition demokrati. istrider hans viss ingårOmmot av en

ochlikhetstecken mellan demokratidefinitionen upplyst förståelse har han sattav
rattvisa.
9 definition,utfall demokratiska procedurer uteslutsEnbart Barrysett avav

fortlevnad.nödvändiga för demokratinsavskaffande rättigheternämligen ärav som
Se Barry 1991:25
2°Ibid.
21Dahl 1989:221.
22 och BarrySe Naess Ross 1974.1968:12, 1968:82
23 LivelySe 1975:17
24Ibid.
25 SejerstedSe 1988.
26 framhållsoch demokratiskDistinktionen mellan demokratisk styresett"styre

ungefär den svenskaDenNaess 1968:92. termen motsvaras termenavsenareav
"folksuveränitet.
27 LundströmSe 1998.
28Dahl 1990:68.
29 contradictionframhålls Dahl do believe there inDetta 1970:72: I not anyav

offor the people their choices effectivethat order makesaying in mattersto on
of that less demo-them they will needimportance governmentto stages aresome

than others.cratic
3° ff.och SöderlindSe Petersson 1992:20
3 Se Hermansson 1986.
32 Frändberg och SejerstedSe 1988.1986
33 MontesquieuSe 1990.
34 HayekSe 1969:165.
35Regeringsformen kap.11
u Elster och LundströmSe 1996c:19n.1988:2
37 HayekSe 1969:165.
3 Ross 1963:221.
39 för diskussion.SimmondsSe 1989 en
4° skolbildningar.Lively för översikt dessaSe två1975 överen
41 DahlSe 1989.

107



DEMOKRATI SKOLAN|

52 kan diskursdemokratin lämnar frågan självförvaltninglokalMan säga att om
för demokratiskt samtal. föreskriva lokal självförvaltningAttöppen ett

arbetsplatser och företag kan också strida kravet statsmaktensi neutralitetemot
inför olika livsideal. självklart allainte medborgare föredrarDet är att
självförvaltning framför andra förstyrningsprincper. Se Arneson 1995:143 en
diskussion.
45 ofta formuleringciterad har Joseph Schumpeter formulerat den modernaI en
demokratins innebörd följande "The democratic method that institu-sätt:
tional for political decisionsarriving which individuals acquirearrangement at
the decide by of forStruggle peoplescompetitive Denvotes.topower means a
klassiska innebörden formulerardemokrati Schumpeter härz ...that insti-såav
tutional for political decisions which realises thearrivingarrangement at common
good by making the people itself decide through the election ofissues individuals
who assemble orderin will. Citerad Liveleyits i 1975:37.to to outare carry
45 debatten mellan Torbjörn ochSe Tännsjö Tidskrift för politiskiLars Bergtröm
filosofi, 2 1997.nr
55 MichelsSe 1962.
55Citerad Ravichi 1992:85.
17 använde uttrycket förPopper beskriva samhällsideal,"Open Society" sittatt som

besläktat med Hayeks idé "the idealSociety" präglas libe-Greatär ettom som av-ralismens rädsla för all politisk makt demokratisk makt. Se Popperäven-Hayek och Lundström för diskussion.1972:350, 1969:163 1996a en
48 ff.Se Lewin 1990:73
49 Riker 1982:kap.Se
5° skolas typiskeDenna Anthony Downs 1957.ärmest representant
51Sartori 1989:232.
52 ColeSe 1919
55 översikt LundströmSe Beitz och LundströmFör1989. 1996c 1997.en se
54 ElsterSe 1986.
55Jfr Downs 1957.
55 ochSe Downs Sartori1957 1989.
57 Hardin och ochSe Runciman Sen1984:155 1965.
58 PlamenatzSe 1992:176.
59Jfr Buchanan 1988.
°° Buchanan och TullochSe 1969.t.ex.
51Rawls 1971:60.
52Rawls skriver: framing that the1971:198 just constitution"In I twoa assume
principles of already chosen define independent ofjustice standard the desiredan
outcome.
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66 Cohen skriver: "mdemocracy, the deleberativeSe 1998:187t.ex. som on con-
substantive, simply procedural, ideal and that the substanceception, nota com-

egalitarian and liberal political values. vidare Elster Habermasprices Se 1998, 1988
och Dryzek 1994.
64 Elster för kritisk diskussion.Se 1986 en
65 och ThompsonSe Gutman 1996:26
66 förGould kritisk diskussion.Se 1990:127 en
67 MillSe 1958
66Mill citerad Nelsoni1958:25 1984:48.
Jfr Gould 1990:255.
70 1989:kap.Se Barry
71 Kelsen för översikt. Jfr LundströmSe Se Spragens1955:15 1981t.ex. en
1993:173
72Sambandet mellan moralisk skepticism och den proceduriella demokratiteorin är

ochintuitivt teoretiskt osäkert. Grundpremissen politiska skallinstitutionerär att
opartiska, vilket implicerar alla lika villkor för deltagande den politiskaiattvara ges

maktutövningen. denna kan naturligtvis härledas moraliskprincip inteMen ur en
Oftaskepticism. har den härletts,principen "makt rätt.ärmotsatta att

76Se Hermansson 1994.
74 ThuressonSOU Se1996:22, 48. 1993:48.ävens.
75 Dahl ochSe Barry Ross Naess1974:493;1991:25, 1989:194, 1968:82, 1968:111
Tingsten 1933:58.
76Jfr Demokratiråd har den lilla demokratin för be-SNS myntat termen attsom

inflytandeteckna individers mängd områden boende, skola, arbetsplats,en
sjukvård lilla demokratin uttryck för "valfrihetsrevo-m.m.. "Den anses vara en
lution. Demokratibegreppet kopplas valfrihetdärmed till individuell all-i största

m.fl. ff.mänhet. Problemet med sådan demokratikon-Se Petersson 1998:44 en
det blir inkoherent samtidigt inkluderar demokratiception iär att om man man

traditionell dvs. medborgarstyre Medborgarstyret kanmening, använ-stat.av en
fördas öka eller minska valfriheten individnivå, sjukvården.inomatt t.ex.

77 DworkinSe 1977.
78 LundströmSe 1989.
79Berlin 1984.
60 Olsen Lundström för kritisk diskussion.Se Se1990. 1991 en
6 BobbioSe 1993.
62 Grundskoleförordningen och GymnasieförordningenSe 1994:1194 1992:394

refereras för bestämning begreppet samverkan.i 1996:109, 12.som prop. s. en av
83Prop 1996/97:109, s.
66 WhelanSe 1983.
85 DahlSe 1989:105.
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86 den innebörd ofta läggs subsidiaritetsprincipen. diskussioneni SeDetta är som
författningsvensk Moderna Tider, Oktoberi 1997.om en ny

87 ElsterSe 1988.
88 invandrarfientliga fårHypotetiskt kan tänka makt beslu-isig attman grupper

Nationella framsteg franska kommunalvalettande Den i vårenJ Frontensorgan.
ändrades förstäder ledde till bibliotekens urval litteraturvissai1997, attattsom av

"franskt". vidtogs korrekt demokratisk ordning.bli åtgärderDessa i enmer
89Prop. 1996/97:109, s.
°° SFS 1994:690.
91Prop. 1996/97:109, s.
92Prop. 1996/97:109, 13.s.
93 GymnasieförordningenGrundskoleförordningen ochSe SFS 1994:1194

refereras iSFS1992:394 1996/972109, 12.s.som prop.
94 Skolkonferensens kanRektor har dock utslagsröst. beslutskompetens variera
från till kommun. Huvudmannen för gymnasieskolan, dvs. kommunen,kommun

skolkonferenser tillhar delegera uppgifter till hör rektorsrätt att som annars
beslutsområde dock frågor författning ålagts rektor besluta.i Se SFSattsom

har Skolkonferensen långt gåendekommuner§3 I många1992:394, 5-10 getts en
elevinflytandetbeslutanderätt och därmed har blivit betydande.

95Prop. 1996/97:109.
96Ibid, s.
97 ochBring Lysén 1996:242.
98Enligt Hohfeldts klassifikation rättigheter Barnkonventionen "claimav anger en

därmed plikt hos de har maktenright eller kravrättighet. Den attanger en somen
frågorlyssna och hänsyn till barns önskemål berör dem. Simmondsi Seta som

1989:136.
99 DworkinSe 1977.
1°° familjenJfr det uppmärksammade fallet med medlemmarutvisningen av av

Åsele Beslutet korrekt demokratisk ordninvintern iSincari i 1996. togs men
strida Barnkonventionen.mångaansågs motav

m amerikanske Coleman definierar maktsociologenDen James 1990 som
maktmodellprodukten mellan och kontroll.intresse SNSHans tas upp av

m.fl.Demokratiråd diskussionen demokrati ochi Se Peterssongränser.om
1997:18.
m Dahl TufteochSe 1973.
m för diskussion.Se Barry 1991 en
m hemsida http://www.skolverketse/indexhtmlSkolverketsviaLpO 1994
1°5Ibid.
°° Ibid.
l°7 Ibid.
108SOU 1996:22, 22.s.
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109Ibid:23.
m Skolverket 1995:13.
m Prop. 1996/97:109, s.
z kan också ha deskriptivAnsvar innebörd. har makt kanDen sägasrenten som
ha vilka beslut fattas. tycks dockRegeringen denoavsettansvar, som attavse som
har makt blir ansvarsfull, deni vederbörande fårmeningen moralisktatt ett pers-
pektiv. Huruvida det naturligtvis undersöka.så måste får maktDenär man som
kan handla ansvarslöst. Lundström förSe diskussion1993:25 en om ansvars-
begreppet.
3 Elster för diskussion.Se 1986 en
l Ibid.
H5SOU 1996:22, S.
6 Se Copp 1995:113.
7 Riker och Ordershook har betydelsefull distinktion1973:276 gjort mellanen

ofquestions och ofactions" regulation"."questions skapar skoldemo-När man
kratiska handlar detinstitutioner of regulation"question lösernärom man pro-
blem för dessainom handlarinstitutioner det of"question action".ramen om
s Se och JfrMoon Habermas.Beynes1995:150 1995. 1995.
9 GoodinSe 1986.
2° Habermas 1995:66
m Björklund.Se Jfr Dryzek1996:133 1994.
m Se Popper 1972.
m Se Beynes 1995:214.
m Elster kritiska1986:153 sju synpunkter denna målsättning:anger mot

delta diskussion kanKravet i leda till paternalism. Diskussionen behöver inteatt
leda till konsensus grund fundamental värdepluralism. enhällig-Att nåav en
het kan tidskrävandeså slutändani tillgripa majoritetsbeslut.måsteattvara man
Individernas utgångspunkter behöver inta moraliska, vilket kan leda till attvara en
kompromiss blir Offentligorättvis. diskussion kan frammana primitiva, amora-
liska beslut masspsykologiska mekanismer. Enhälligheten kan dölja kon-genom
formism enighet mellan individer. Universalistiskaänsnarare autonoma argu-

kan dölja särintressen.ment
125 finns släktskapDet mellan diskursdemokratin och den liberala kontrakts-ett

förknippasteorin med.Kant målet individuell och kollektivYtterst ärsom auto-
nomi. ungefärFör Kant autonomi sak förnuft.moral och Kantvar samma som
betraktade det individuella abstrakta förnuftet moralens normkälla.ytterstasom
Till skillnad från betonar dock Habermas den kollektivaKant deliberationen och
den konkreta politiska diskursen normkälla. likhet med försvarariMen Kantsom
Habermas konstitutionellt bunden tillåterinte användsen stat, att statensom av

Habermassärintressen. 1995:kap.Se
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ff.Habermaskollektiva rättigheter.m generellt SeHabermas 1995:151är emot
neutralitets-utifrånockså kritiserasm självförvaltning kanföreskrivaAtt ett

förlivsstil.medborgarna Seviss Arneson 1995perspektiv; påtvingar enstaten en
diskussion.

1986:kap.m och SartoriSe Downs 1957
Öberg1 Se 1997:2243.

w för analys.LewinSe 1992 en
m Prop. 1996/971109, s.
m BlombergWestholm och 1989:53.Petersson,
m Ibid:52
I Weber 1977.
135Dahl 1989:65
13° RothsteinSe 1991.

jämförde Rothstein37 socialdemokratiskaavhandling, 1986 Bosin DenI staten
arbetsmark-politiksocialdemokratiskgenomförandet inomeffektiviteten i av

eftersom tjänstemännenutbildningspolitiken.nadspolitiken och visarHan att
imple-målsättningar blevdeladeArbetsmarknadsstyrelsen regeringensinom
utbild-falletomvända förhållandet inomeffektiv, medan detmenteringen var

för-vilketborgerliga värderingar,domineradelärarkårenningspolitiken. Inom
Rothstein.politik, hävdarsocialdemokratiskgenomförandesvårade lojaltett av

kompetensargumentprincipfrågorviktiga regeringensRothsteins teser omreser
maktensden politiska möj-effekter har elevmaktenelevdemokrati. Vilkaför

värderingarVilka skolpolitiskautbildningspolitiklighet implementera vissatt en
lokala skolstyrelsernadebland elevrepresentanterna idominerakommer att

1989:kap.s DahlDahls kritik "väktarstyre" iSe av
DalbyNyvångskolan i39 "elevdemokratiskautvärdering grupperI en av

utsträckningvilkeniDenvall inteskriver "Vi1996:4:Verner ännuvet som
skolan och dessfrån elevernareellt inflytandelängdenarbetet i överettgagnar

ocherfarenheteleverna harde områden därundervisning. På stortstor egen
för släppafinns beredskaplågskolans undervisning,dvs. inomegenintresse, atten

vuxenvärldenkonsekvensernabefogat fråga vilkasigelever.in Det ärär attatt av
behöver ocksåformer. eleverdemokratiskaelever i sina Menintegrerar egna

Duvallskyddade insyn."från vuxenvärlden och revirfrizoner störreutanegna
kalladeför det Herbertskoldemokrati uttryckantyder Marcuseär ettatt som

dold makt.tolerans, dvs."repressiv utövasättett att
14° 1999b för diskusson.Lundström 1996b ochSe en

religionsfriheten skolan.il för diskussionBoreviSe 1997 omen
Z 1995:kap.HolmesSe
3 för diskussion.LundströmSe 1997 en

tole-dockliberal modernt snitt1" ff.,MendusSe För1989:22 78. ärav meren
liberalismenstoleransens iparadox svårlöst. går gränser EttVar ternamerransens

med säkerhet kan vadMill,oliktänkande, hos ingenförsvar för sägaär attt.ex.
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eller fel. hur kan då det tolerantMenär rätt säga är rättsom att attman vara
Toleransens paradox aspekt liberalismens varförparadox: liberalär nären av vara

har objektiva förinte liberal ståndpunkt. Mill hade docknågra argumentman etten
"objektivt" för friheter:liberala de förutsättning för moralisktärargument en
framåtskridande. människor tillåts med olika livsstilarOm experimentera skeratt

utveckling allt bättre livsstilar. resonerade beträffandeMillPå sättmoten samma
yttrandefriheten: förutsättningden för skall kunnaiär närmaatten oss

Millsanningen. Se 1984.
5 Ibid.
f kommunitäre filosofen Charles TaylorDen hävdar harmajoriteten1994 att

använda statsmakten för skydda "majoritetskultur".rätt att att en
7 Barnkonventionen åberopades skäl för ändra det uppmärksammadeattsom

Åselebeslutet medlemmar den turkiska familjenutvisa frånSincari vinternatt av
utvisningsbeslutet demokratisk ordningi Exemplet1996. Men regeringen.togs av

Barnkonventionen restriktionvisar demokratiska beslut -inteäratt etten
för demokratiska beslut.argument

s kommentar härvidlag också för maktförhållandenarelevant mellanHennes är
elever och lärare generellt: The professionalism of teachers, defined,properly

saveguard and discrimination. professionalism,against repression Butserves as a
this democratic definition, another obstacle democratic edu-erectseven on to

The professional ofcation. teachers stands with democraticin tensionautonomy
education the that teachers invoke their professional denyto extent Competence to
students influence shaping the form of their education. Thecontentany or own
solution this problem be give students equal control the condi-to cannot to over

of their schooling.tions Students lack the share equally inCompetence tonecessary
making decisions. Ceding them equal control all wouldissuesmany on mean
denying teachers minimal degree of professional The problem ofeven autonomy.a
authority within therefore,schools, does itselflend the democratic solutionnot to
of political equality." Gutman 1987:88.
g Se LpO 94.
15°Vid tidpunkten för författandet denna omfattningen försöksverk-ärtextav av
samheten och dess konkreta utforming okänd. analys de praktiska erfa-För en av
renheterna, kommande Danielsson vidC-uppsats Mattias Statsveten-se en av
skapliga institutionen, Uppsala universitet.
15 Prop. 1996/97:109, s.
52 Ibid:10.
53 Ibid.
154Ibid:9.
55 principiella kritik har riktats brukarinflytandeDenna statsförvalt-inommot

Rothsteinningen. principiella problem brukarinfly-medl99lz77 treanger
tande, också förhar relevans förslaget till elevdemokrati. Olika majoritetersom
kan fatta frånbeslut till motstridiga och därförgång gång svåraärsom att genom-
föra. Konflikter mellan ochmajoriteter kan leda till ochminoriteter2. orättvisor
därmed legitimitetsproblem. Brukarinflytande tenderar elit medatt gynna en
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form tid. och Söderlindöverlägsna begåvning ochi Petersson 199299resurser av
konfliktanför också brukarinflytande kan komma med den politiska demo-iatt

och med de fackliga inflytande.kratin organisationernas
15° 1987:kapSartoriSe
157Gutman 1987:91.
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Elevinflytandets realiteter

Verner Denva/l

väl bra skolan löjligt skolan /aarfåttdetpåDet såar ar gottatt ettmen
rykte för elevdemo/erati. fantastiskt det valSverige Såi sin inte.är

råden direkt nödvändiga för skolan ska fungera enligtMånga minar attav
och för har ska roligt ochmening, intressant vistas.att attvara

bort s/eitetTa
elever, åk Nyvångskolan,Tre våren 1998

Elevdemokrati aktuellt fleraaldrig tidigare. olikaPåär sättsom upp-
inflytandemärksammas elevers vardag skolan och derassin iöver

rättsliga ställning har stärkts under nittiotalet. exempelvisDet är nu-
för arbetsformerskyldighet rektor utveckla skolansattmera en en

de elevinflytande.aktivt har också blivit möj-så Detatt ettgynnar
ligt lokala styrelser elevmajoritet.inrätta medgymnasiet Sta-att

har aktivt medverkat till denna utveckling och ochåttio- nittio-ten
talens samfällt fört framskolministrar har betydelsen ökad skol-av
demokrati.

Skolverket har erhållit flertal direktiv för genomföra dennaett att
förändring skolan. bland sker tillsyninom Något annat genomsom

landets försöksprojektskolor, och kunskapssammanställ-ute
ofta skiljer politisk retorik och administrativningar. sigSom så

praktik Skolverket skrifter detkonstaterar i sinaåt. går trögt,att att
starka traditioner skolan och elevinflytandesvårgör att styra att

begrepp och praktik otydligt, komplext mångtydigt.är samtsom
Ofta formaliseradetycks det bara handla de beslutsgångarnainte om

skola mycket och beskrivsnågot Detstörre.utanen om mera
fråga delaktighet ochgenuintettsom om engagemang, ansvar.om

utveckla formerna för och fördemokrati skolan lusteniFör att att
lära och lära tillsammans, livfull och oavbruten dialogkrävs ien en

respekt"anda ömsesidig otydlighet det allmän-Trots isinav anses
het innebära något gott.
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Syftet med det här kapitlet undersöka ochbegreppet dessär att
praktik fram skola där elevdemokrati och elev-visaattgenom en
inflytande blivit del vardagen. medTexten startar atten av argumen-

varför för beskrivadetta exempel väl valt sedanjust ärtera att ut-
och elevdemokrati elevinflytandetveckling kring och istatus

Därefter redogör för hur det elevdemokratiska arbetetSverige. jag
bedrivs konkret hur det uppfattas denna skola. Vidare berörsamt

konsekvenserna för elever, lärare och skola och avslutar medjag
generella iakttagelser kring elevdemokratins räckvidd ochnågra

villkor.

"Nyvång"Exemplet
Under nittiotalet har superlativen haglat Nyvångskolan Dalbyiöver
utanför Lund. Skolans arbeta med elevdemokrati ochsträvan att

fåttmed mobbing, har journalister och studiebesökare skyndaatt
för-dit. Rektorn hyllas demokratins ängel", Elevdemokratisom

skolan, det tuffast bekämpa mobbing;vandlade någraHär är att
rubriker från blandtid. Skolans elever,representanter, annatsenare

andra skolor och berättar arbete. Skolans rektor harsittär ute om
filmdeltagit Kvällsöppet, skolan visadesi i TV våren 1996,en om

Ekoelever har och skolan erhöll kro-intervjuats i Dagens 100 000
det skånska näringsliveti pris våren 1999.nor av

sådan uppmärksamhet vanlig för skola. Vadpositiv inteEn är en
har hänt här kapitlet bygger undersökningar harjagDet två som
utfört. Dels utvärderingsrapport Ungdomsstyrelsen då-1997en
varande Ungdomsråd och Lunds kommun. Dels under-Statens nya

med detta sammanföllsökningar samband kapitel,i något1998 som
Skolverket förmed stimulerainom sina satsningaratt attramen

elevinflytande önskade utvecklingen skolan.rapporten om
femtonde grundskola.Nyvångskolan till-Sveriges Härär största

fem veckansbringar drygt elever och cirka dagar.800 100 vuxna av
Eleverna kommer från centralorten Dalby liksom från byar och går-
dar den omgivande skånska slätten. Skolan byggdes och det1967
finns fortfarande frånpersonal kvar den tiden. slöjd-1987 tog en
lärare till bilda trivselråd bland eleverna högstadiet.initiativ att

mobbing.ville motverka nedskräpning, vandalisering ochHan
inflytande och påverkansmöjligheterelevernaGenom störreatt ge

han befrämja och bättre arbetsmiljöhoppades trivsel skolan.en
startade projekt, har reguljärtillvuxitDet ettsom men nu en

verksamhet innefattar olika råd elevdemokratiska grupper15som
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träffas regelbundet skoltid bilaga. diskuteras alltunder se Härsom
möjligt. ordningen matkön till schemaläggning och mobban-iFrån

finns och oftastde elever. och råden cirka elevertioI vart ett av en
flera formereller Eleverna väljs under demokratiska klass-vuxna. av

Ordföranderåden vid höstterminens början. alltid elev. Samt-är en
liga ordförande dessutom till elevrådsstyrelse.samlas Gruppernaen
träffas fyra lektionstid,undertermin timmargånger 2 möte,per per
enligt schema. protokollförs. Cirka fjärdedeluppgjort Mötenaett en

skolans samtliga elever deltar rådens arbete. Under skoltidsiniav
beräknas ungefär ha deltagit råd.elev i något Vuxenrepre-varannan

finnsintresserade lärare och personal. Detutgörssentanter av annan
träffaskärngrupp med slöjdläraren i spetsentreen av personer som

regelbundet och söker stödja rådens arbete.
kommer inrikta huruvida arbetet med de elev-mejJag att

medför inflytande fördemokratiska reellt eleverna.någotgrupperna
Är under formaliserade demo-det skola elever arbetaisättett att att

formerkratiska eller det verkligt stöd eleveriutgör ett att ge mera
inflytande konsekvenser fårmakt och skolmiljö Vilkai sin såett

och långvarigt arbete med elevdemokrati för skola,intensivtpass en
för dess lärare och elever Vilken räckvidd har elevinflytandet Vilka

och hur kan dessa hanterasintressemotsättningar uppstår
oftakan ställas och har imponeratFrågorna mångaärsom svaren

gladastudiebesökarna. kommer dock bortom deHär att se
nyanserad bild vad demo-och visareportagen ettupp en mera av

kratiarbete innebär skola. Undersökningen har sketten genom
frågeformulär ochmed urval elever och personal,intervjuer 1996av

och samtlig med detill elever personal, deltagande vid1998 möten
utanförelevdemokratiska med eleverintervjuer ståttgrupperna, som

råden flera träffar de aktivt driver det elev-medsamt vuxna som
demokratiska arbetet. från dessa undersökningar harResultaten
därefter helaför lärare, elever och beställare. Skolan harpresenterats
tiden nyfikenhet samband med dessaochvisat intresse iett stort
undersökningar.

Utvecklingen
förhar valt översiktligt redogöra det elevdemokratiska arbe-Jag att

utifrån perspektiv. Dels beröra utvecklingentvåtet att ge-genom
formertidsmässig tillbakablick de olika det har tagit,nom somen

framhålla utvecklings-dels villkoren under vilka skolansattgenom
och förändringsarbete bedrivs.
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inflytandeTrivsel, och ungdomsprojekt

förUnder 1980-talet ökade olika stödja ochintresset på-sättatt
uppfostran.verka ungdomars utveckling och allmän åsikt tycksEn

ha det alltför avstånd mellan vuxenlivetvarit uppståttatt ett stort
med dess värderingar och kundedet uppväxande släktet. pekaMan

problem ökande ungdomskriminalitet, konfrontationersom
mellan ungdomar från skilda kulturer, mobbingproble-grupper av
matik skolor vandalism och förstörelse. ökadeDennasamt upp-
märksamhet ligger bakom den projekt, utredningar ochuppsjö av

från då startade. antivålds-satsningar Satsningarstaten som som
kampanjen tidiga drogmissbruk blandTIMU insatser1986, mot
ungdomar och andra antidrogkampanjer till Salu baraEj ärsamt

exempel. Ofta initierades myndigheter.dessa statliganågra Såav
hade också de flesta departement flera syfteeller projekt medett att
förhindra ungdomar begick brott, vandalism och klotteratt stoppa

förebyggaoch missbruk droger. Vanligen organiserades dessaav
projekt samverkan med lokala föreningari kommunerna.i Detute

omfattandekunde också ske kampanjer för förändraattgenom
syfteungdomars värderingar, Tänk slag. medGärnat.ex. ett att

fostra ungdomar och dem organiserade vuxensammanhang.i Om
de med samhällslivet utanför kaninte kulturi istårär utan egenen
det skapa problem. syfte har därför ungdomar,varit integreraEtt att

dem delaktiga samhället och minska konflikter.igöra
finns omfattningenberäkning kring den ekonomiskaingenDet

dessa projekt. undersökning utförts SahlinIngridIav en som av
det emellertid klart hundratals miljoner Oftastår1992 att omsattes.

krävdes förutom frånbidrag de lokala aktörerna, iattstaten synner-
het kommuner, skulle bidra med ekonomiska frånmedel. Resultaten
dessa projekt lätta reda Förändrades ungdomarsinte på.är vär-att
deringar mindre ungdomsbrottslighet Deltar ungdomarHar

aktivt samhällslivetimera
för-vanligt uttalat mål dessa projekt och deni iEtt syn som

medlats olika signaler sedan 1980-talet har varitstatens attgenom
öka ungdomars delaktighet inflytande frågoroch gäller demi som
själva. framhålls ökattill exempel behovetSOUI 1985:30 ettav
verkligt elevinflytande skolan, kommit tillockså uttrycki något som

den läroplanen. Ungdomsstyrelsen den myndigheti ärnya som
kanske förfäktatihärdigt betydelsen ungdomars delaktighetmest av
och inflytande. idéskrifter har de sökt sprida kunskap olikaI om

förmedlarexempel. där avsevärd tilltro till ungdomars aktivi-De en
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ansvarskänsla och skaparkraft ochtetslust, argumenterar gentemot
bilden ungdomar och problemskapande:passivaav som

kraftProblemet vuxensamhället har tillvara densvårtär attatt tasnarare
ungdomar har. hellre ungdomar problemVuxna änsom som re-ser som

dialog bjuda ungdomar tillnå måsteFör attsurser. en envuxna
ofta formelltdiskussion lika villkor. Alltför tilldelas ungdomar bara

inflytande reella möjligheter påverka. makthavare lutarVuxnautan att
olika regler, och traditioner och glömmer bort desig principermot att

samtidigt omöjliggör utveckling där idéer får prövas.en nya
SUR 1994:2

Generaldirektören krävde offentligt under införandetvåren 1999 att
elevinflytande skolan skall skyndas och nödvändigt tving-iav om
fram BRUS 19923.as

offi-Aspekter kring elevers inflytande har behandlats mängdi en
ciella publikationer de Ungdom och makt Ungdoms-åren:senaste

Inflytandekommittén riktigt SkolkommitténSOU 1991:12,
Bilden skolan Skolverket och Krokig till1996:22, 1996 vägav

Ungdomsstyrelsen, ungdomsrapport del och 1996. I1 2vuxen
skrifter förs bottnardessa tämligen likartad diskussion. iDen enen

inflytandeproblemen: elever har begränsat sinöverettsamsyn
föränderligavardag skolan, skolan hänger dåligt med dagens snabbti

outnyttjadvärld, elever riskerar bli understimulerade, de utgöratt en
Eftersom befinner tidskolan. ungdomar längrei sig iresurs en

skolutbildning förut bör och bestämmandederasän överansvar
eftersomskolan arbetsmiljö öka. yrkeslivet ställerminstIntesom

problemlösningsförmåga.krav självständigt tänkande och Elevers
formella inflytande skolan skall öka och deras rättigheter tillvaratasi
bättre. också fått genomslag läroplaneniNågot Lpo 94ettsom
liksom kommuners skolplaner där aspekter kring demokrati ochi
medinflytande förekommer.vanligtvis

Efterkrigstidens politiska arbete bland inriktatannat attvar se
ficktill medborgarna fostrades tänka demokratiskt.så Detatt att

fyrtio-bland genomslag skolkommission liksomi iårs1946annat
talets samhällsplanering. Gemenskap och samhällsanda behövde
åstadkommas, grannskapstänkandet betonades samband medi ny-

främjasbyggnation och demokratins ideal skulle femtioDrygt år
uttrycks elevers till inflytande klart läroplaneni LPO 94rättsenare

för det obligatoriska skolväsendet demokratiska prin-"De1994.
omfattakunna påverka, och delaktig, skallciperna att ta ansvar vara

förut-alla elever. Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling
för förde allt det arbetet ochsätter störreatt tar ett ansvar egna
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skolmiljön de får reellt inflytande utbildningenssamt att ett ut-
formning kap. Skolans inriktning uppfattas med andra 0rd1 2

förmedlaenbart kunskapinte positivävenatt utan attvara ge en
relation beslutsformer förtroende förtill demokratiska och det poli-
tiska funktion.systemets

rad bestämmelser sedan föregått1970-talet har detta ställ-En
ningstagande, beslut klasskonferenser och klassråd, skyl-som om
digheter till information och samråd med företrädare för elever och
föräldrar, möjlighet till skolkonferenser och ökat formellt in-ett
flytande för elever arbetsmiljö. särskild föreskriftsin Enöver

ålägger rektor för utveckla skolansSKOLFS 97:13 ansvaret att
arbetsformer de aktivt elevinflytande. Utform-så att ettgynnar

skall skolans arbetsplan. detningen preciseras i Däremot är sämre
beställt med klargörande hur detta skall och konsekvensernautse
för de skolor framåt. vilketinte preciseras inteDetärsom ansvar

kan utkrävas eller elever skall vända tillsig intesom vem som om
Ävenskolan till ungdomars rättigheterintentionerna.svarar upp om

har stärkts har bara konstruerat regler,dessa de harintevuxna nya
fortsatt tolkningsföreträde Lindberg 1998.även ett

Innebörden begrepp delaktighet", inflytande ochi som
makt frånlångt självklar. Olika läggeri intressenter sin tolk-är

medför komplikationerning. naturligtvisDet inomom man en
verksamhet efter förökad delaktighet elever isträvaenats attom
skolans arbete det sedan visar dit.sig är vägenattom man omoense
Ofta beroende lägger olika betydelser begreppetiatt man
delaktighet. Sahlin har refereradeden tidigarei visatgenomgången
hur sådana inbördes skiljaktigheter kan skapa konflikter och tolk-
ningsproblem och hur detta sedan påverkar projekts utveckling.ett

bör ske sedan det kommer till kritanMan något närattenas om -
klarar kanske reda vad de varierandeinte utgångs-att utman av
punkterna egentligen för. förbiOlika aktörer varandra,står pratar

sällan med resultat ungdomar känner ochinte sig uppgivna inteatt
allvar. Skolverkets attitydundersökning framkom-I 1997tagna

elever tycker de kan med och bestämma deatt att attmer vara men
framför allt frågor utformningsjälva undervisningensi rörsom
känner begränsat inflytande. fortfarande sinLärare utövarett
urgamla utforma undervisningen de själva vill.rätt att som

problematik tycks bottna delaktighet ochDenna i två synsätt
inflytande. det första kan delaktighet uppfattas inflytandeFör som

villkor, det vill ungdomar stöd och möjlighet tillsäga attegna ges
frågorsjälvbestämmande berör dem. Med sådan betoningi som en

blir det viktigt stödja ungdomars det handlarinitiativ,att attegna
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lära tolka dessa och kanske förståsigatt attom som vuxen ung-
domskulturens snabbt föränderliga skepnad. Inflytande kan då
exempelvis skola medföra det stöd tillatten ges processer som
stödjer ungdomars och enskilda själv-organiseringegen personers
ständiga utveckling. viktigt medel kan ungdomarEtt attvara ge
möjlighet själva påverka vardag och det delaktigasin de äratt som

ligger då inflytande delaktighet.Betoningen änav. mera
Med det andra finnsperspektivet tonvikten tillanpassning

vuxenlivet. Elever och ungdomar behöver stöd fostran,i sin något
kan tänkas ske de inlemmas lämpliga demokratiskaiattsom genom

former. sådant syfte kan bottna vill undvikaiEtt passivitetatt man
bland ungdomar liksom förhindra de dras olämpligaiatt ung-
domsmiljöer. Delaktighet samhällslivet och de sammanhang däri i
det finns de kan relatera till och lära kan då lämp-sigvuxna av vara
liga medel. Ungdomar känner och allmäntistörre växeransvar
accepterade för vuxenbeteende. Delaktighet kan därförnormer

faktisktexistera inflytande för ungdomar och lednågotutan ettsom
vuxenvärldens uppfostran.i socialisation och

Att förändra skolan

samband med den utvärdering elevinflytande föregickI av som
denna undersökning och utfördes Ungdomsstyrelsen 1996som
framkom det enbart vid Ungdomsstyrelsens totalt 13att trevar av
pilotkommuner det pågick demokratiarbete knutet till skolan.som

Överraskande bakgrundNågot det skolaniärsyntes mot attsom av
ungdomar vuxenvärldens varför det bordemötersom normer vara

särskilt lämpligt stödja elevers för den plats de till-att engagemang
bringar mycket tid det allt projekt dåså rik-Att såärtrots som
tades relationen skola elever skulle kunna bero skolanmot att-

helig plats och de inflytande- och maktformer råderär atten som
mellan elever och personal överlag bestämda och välfungeran-såär
de det finns anledninginte efter förändring. allaPåsträvaatt att
skolor förekommer form elevråd, de flestanågonnumera av
klasser har klassråd, det vill förtid diskuterasäga attegen gemen-

angelägenheter.samma
detta talar de ökande krav inflytande skolansMot inreöver

värld kommer till uttryck olika tycks upplevaMångasätt.som
skolan sluten och påverka. Därförsvår experimenterasattsom
olika håll med har inflytande överpartssammansatta organ som
skolans ledning. Lunds kommun finns exempelvis rektors-I varje
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Skolkonferens besluta viktiga angelägen-område skall omen som
frågor hän-Vid eventuella skall olöstaheter rörande skolan. tvister

fyra föräldrarkommundelsnämnden. elever och del-skjutas till Tre
exempelvis den Skolkonferens organiseradi Nyvång-ärtar som

skolan.
Å fortfarande maktlösa.andra sidan känner eleversig Något som

Förändring kräverkan bero skolan trögrörlig institution.äratt en
förnyad eleven dennes till inflytande. deloch Enrätt aven syn

med läroböckernas starka ställninghindren hängatros samman
förekommer begränsat med studierEnglund Det1998. som upp-

arbetsformermellan skolorganisation, ochmärksammat relationen
elevinflytande.

med och formaför påverkan. villSkolan Mångaär utsatt stor vara
underden utifrån specifika Sådana exempel harsina intressen.

förslagmarknadsanpassadnittiotalet gällt dengöraatt genommera
öppnande skolor för konkurrens ochinförande skolpeng,om av av

från föräldrar, reglering den tid lärare till-valfrihet starkare av som
fogoch läroplan. kan medbringar skolan Man säga atten ny-

försök ändåför omfattande till ingripande. Ochskolan ärär utsatt
fått genomslagskulle hävda dessa ocksådet insatser någotattsom
skall skapa brahur undervisning bedrivs. huri Frågan enom man

kring.skola nämligen enkelinteär att enas
förkan kriteriersigEtt sätt närmaatt svaret attvara genom ange

skolforskningframgångsrik skola. Amerikansk sedanvisar 70-en
framför fyra börtalet det allt områden intressera sigäratt som man

för ff:vid skolutveckling Winberg 1995:73

och för-Skolkulturen; ordning, sammanhållningengagemang,
väntningar

feed-back ledarskap,Skolstrukturen; till personalen, satsning
skolförbättring och medveten rekryteringspolicy

fokus basfärdigheter och avanceradeKlassrumskultur; mer
kunskaper
Klassrumsstruktur; former för tidsanvändning, schemasamord-

effektiva under-tillgång till bra undervisningsmaterial ochning,
visningsmetoder.

automatiskaforskning också det tycks rådaintevisarSamma att
resultat,samband mellan tilldelning och skolansexternaav resurser

faktorer.dessa heller beroende elevunderlag och socialainteär
förskolans former ledarskap och dess allmännaDäremot är atmos-
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förväntningarna eleverna och möjlig-fär betydelsefulla liksom
undervisning.vetskap resultatet sinheten lärareatt avomsom

organisationsforskare från sekto-andraaspekter liknar vadDessa
föreslår strategiska inslag för utveckla kvalitén inomatt enrer som

förmågan läraFramför allt föreslås stödjerorganisation. attatt man
kunnande hos med-förnya och utveckla kompetens ochoch att

lärande" och kontinuerligtorganisatorisktarbetarna. Begrepp som
lärande har blivit modeord riskerar Mennågot att urvattnas.av som

efter arbetsplats kon-verkligen skapasträvar att somman enom
och förnyar medarbetarnas kompetenstinuerligt tillvaratar, stödjer

förekommerrad avseenden.krävs medvetna satsningar i Deten
accepterad elleremellertid allmänt teoriingen någon gemensam

fårtillefter. Beroende vilken källareceptsamling gåratt man
vilketfinns sålunda kringskilda ingenDet sättsamsynman svar.

Änkontinuerligt.skola den utvecklasbör inrätta så attman en
åstadkommashur sådan skulle kunnamindre genomprocessen

för kan ökat elevin-ökat inflytande elever. Tvärtomsatsning ett
former aktualiserasflytande medföra intressemotsättningarnya av

Vuxenvärlden fårfler tidigare blir reglerade.områden änattgenom
tidigare haft ensambestämmande.maka där desig

organisatorisk inlärningkonsulter förespråkarForskare och som
enskildes möjlighet till överblickföreslår skall öka deninsatser som

vederbörandes arbete inverkar helheten liksomoch känsla för hur
ochfungerande Vidare brukar viktenbetydelsen attteam. varavav

arbetet be-får förverkliga personliga drömmarchansen sina iatten
kring arbets-liksom delaktig visionitonas att vara en gemensam

kvalifi-förefaller det stödjaplatsens mål. Särskilt väsentligt attvara
kanförmåga till lärande. Paradoxaltcerade medarbetares nog gam-

professionellas nyinlärning.kompetentamal kunskap begränsa Det
krävas avlärningkan ArgyrisSenge 19941995,

arbetsplatser hellresärskilt problem mångaEtt utgörs attav
medvetenefter och icke-förändringstabilitet sigän ägnarsträvar

befolkas indi-utveckling. kommer sig organisationDet att avav en
professioner,vider och med skiljaktiga intressen t.ex.grupper

formerförändringar tenderar aktualisera olikaåldrar, kön varför att
konflikter.därmed ochmotstånd och intressemotsättningarav

för-kanVilket inte Däremotgärna öppet pratpratar omom.man
och respekt frånför åstadkomma legitimitetändring användas att

Sahlin-Andersson minstomgivningen 1989. InteBrunsson 1990,
för krav.det skolans värld särskiltgäller Någotär utsatt yttresom

förändrasbidra till sådankan organisationatt mera somensom
inflytande-undervisningsmodeller,tillfälliga modenresultat av
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former utifrån den arbetsplatsens särskilda utvecklings-än egna
behov.

förekommer flertaldet uppfattningarSammantaget kringett
vilka kan krävas förinsatser stimulera utvecklingenattsom av en
skola. drag förefaller betydelsen stimuleraEtt gemensamt attvara av

Åreflektion frånresultaten arbetet. andra sidan problematise-över
dessa antaganden möjlig och harmonisk utvecklingpositivras om en

peka den ytlighet kan komma utvecklas. Detattgenom attsom
kan behagligare tillrättalagd bild för omgivningen änattvara ge en

de reellavisa drasmotsättningar med. Därmed äratt som man
också vikteninne ärligt redogöra för demokratiarbetetsattav
fram- och baksidor. utvecklingsprocess liknande denEn Nyvång-
skolan föder med naturlags nödvändighet ochmotstånd olikaen

mobiliseras.intressen

Starten

frågar de aktiva med vid tiden förNär någonman starten,av som var
kan det låta här:så1986-1987,

startade, detDe medår någonting10 sånt,86-87är nästan,sen att
Kjell slöjdlärare och efter tillsynslärare,Persson jag korntror straxvar

till mig med idé han hade huvudet, och han hade alltså bliviti till-en
frågad dåvarande rektor han kunde för inköpvår taav om ansvar av nya
möbler till uppehållsrum för eleverna. Och eftersom hanvåra slöjd-är
lärare och jobba praktiskt med elever och ungefär vad domär attvan vet
kan och hade han med elever delar den härså, så någrapratat om av
tanken han planterade hos nämligen hur skullemig,som man
eleverna här, för inköpet. fick demFör görataatt ett attansvar attman
det tänkte han då kanske de också skulle ansvarsfullaså att vara mer

det dom hade köpt eller införskaffat.mot

berättar HjorthagenDen arbetar socialsekre-Evaärsom som som
skolan Skolkurator. tidningsartiklar brukar den tidenIterare

förfärlig:utmålas som
ÖveralltFörstörelsen fanns klotter ochväggarnavar enorm. snus-

prillor, elevskåpen söndersparkade och det rådde mycket obe-ettvar
hagligt tufft klimat korridorerna.i det matköerna.iVärst nästanute var

hade för länge sedan hoppetLärarna givit skapa lugn. Denattupp om
uppgiften vilade stället vaktmästare likt furiri tillrättavisadesom en
stökiga elever med kommandorop.

tidningen Litteraur 18-19s.
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Slöjdläraren, socialsekreteraren och kanslist startadeävensenare en
trivselgrupper skolan. tillkom matsalskom-Några årtre senare

för funge-busskommitté och trivselråd mellanstadiet. Rådenmitté,
fyra första olikarade under de remissinstans i internaåren som en

frågor rökfri temadagar skolmiljö,till exempel kring skola", ien
utvärderingsdag, med konkreta arbetet medpersonalens Detmera.

förbättra skolmiljön skedde s.k. målarhelger och vid sär-att genom
temadagar skolmiljö. olika hade konstnärligaskilda i De grupperna

ledare till stöd och omfattande ommålningar skolan blevinom av.
möbeltillverk-gjorde studieresor, bland hosGrupperna även annat

för fungerande busschema ochelev anlitadesEn göraatt ettare. upp
flera effekter:de drivande tyckte arbetetansvariga positivagav

mellan elever och personalskadegörelsen minskade och relationerna
förbättrades. uppnåddes bieffekter: eleverna tränades iDessutom

framställning, protokollskrivning och kon-mötesteknik, muntlig
utanförtakttagande och politiker skolan: lärmed tjänstemän "De

Allteftersomkänna rättigheter och skyldigheter.sina sina våraser
elever resultat också de bi-ansträngningarna attatt trorser ger

inflytande, ochbringas bättre insikt möjligheter till medverkani sina
eleverna skadelaktighet dagliga tillvaro skolan. villi sin i Vi att se

samhället. projektskolan del Vi vårttror att genomsom en av
verklighetsanknuten undervisningockså bidragit till urmeren

projektrapport 1990.
uppgifterna hur deråden ochListorna initiativ tagitöver som om

den exempelvishar arbetat lätt.imponerar Läsåret 1990/91 upptar
skilda inslag. målat korridorer, asfalt skolgården ochiFrån47 ny

informeratanslagstavla korridor till hur de har andra skolori varje
angående fråganarbete och uppvaktat skolskjutsarna.sitt Justom

visade fråga engagerade ele-kring skolskjutsarna sig vara en som
elever tvingades dela bussåte förTre tvåavsettettverna. perso-

Deltagarna busskommittén uppvaktade skolstyrelsen ochiner.
mobiliserade massmedia. Bland kom TV-programmet Barn-annat

och gjorde Enligt vad berät-journalen till skolan ett reportage. som
grund dessaskolan det elevers ansträngningartas av somvar

de slipper bussäte.trängas tre ettnumera
frånUppmärksamheten utomstående glädjasnågot över.attvar

Ökaduppfattades fortfarandeRådsverksamheten då projektsom
trivsel skolan:i

tillfredsställande skaSvårigheten dag ligger hur elevernai i sättett
ordinarie undervisningen och det trivselbefräm-tillgodogöra densig

fler elever har involverats och det uppmärksammasjande arbetet. Allt
alltmer ordinarie lektionspass. Vid rektorsområdetslärare vid senasteav
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utvärdering visade det dock fåtalendast lärare hade kritiskasig att ett
synpunkter... Allteftersom elevervåra ansträngningarnaattser ger
resultat har de också förstått deras möjlighet till påverkan deniatt
dagliga skoltillvaron förbättrats och inflytandederas ökat.

ur Rapport 920612

Arbetet har därefter förändratsblivit stabilt och från osäkeren pro-
jekttillvaro till regelbundet inslag skolans verksamhet.i Detett

början 90-talet från trivselbefrämjandei arbeteövergår att ettav vara
till handla elevdemokratiarbete elevinflytande.respektiveatt om

betydelseskiftning infaller samtidigt med ungdoms-Denna statens
råds för pilotkommuner kring inflytande ochintresse del-att
aktighet dvs. omkring Nyvångskolan sökte fördå stöd1992/1993.

kafeteria och iordningställande möteslokal förupprustning av av
elevråden. Lunds kommun har aktiv kontakter medvarit i sina

ungdomsråd och förbl.a. erhållit stöd arbeta framstatens att en
rättighetshandbok liksom för de drivande arbetet vidi Nyvång-att
skolan frikopplasskulle under del förtid stödja elevrådensin attav
vid högstadieskolor och arbeta med liknandeövriga igångatt ut-
veckling håll. dock eftersomNågot visat sig varjesvårtannat som
skola vill hantera elevdemokratifrågor pla-sitt Kommunenssätt.

erfarenhetsseminariernerade fick ställas förgrund anmäl-in av
Utanför framstodLund emellertidningar. rådsverksamheten som en

förebild.
Nyvångskolan hände desto startadePå Tvåmera. nya grupper

omkring Antimobbinggruppen respektive1993/94: AMOR
undervisningsrådet. informationsfilmOch spelades in 1994;en
Nyvångs/eoløzn skola med fyraSedan har rådAM OR. 1994en nya-
tillkommit. Nyvångskolan har under erhållitåren 300 000-400 000:

projektstöd, hari till eleverna be-utnyttjatsnågotexterna som av-
slutade inköp dator till elevrådsrummet plus inredningsåsom av

möbler till uppehållsrum Skolans löpande kostnaderrummet, m.m.
uppskattas till mellan kronor exklusive tid förår50 000-60 000 per
personalens deltagande elevråden.

betydelsefullprincipiellt händelseEn många gärna tarsom upp
Lunds kommuns planer städningenprivatisera skolornarör att av

slagkraftiga rubriker kunde Lundaborna del eleversI1993. ta av
budskap: Rädda gemenskap. Eleverna Nyvångskolan Dalbyivår
vill ha kvar städerskor, "Uniktsina projekt hotat". Dåvarande ord-
föranden elevrådet trädde fram kraf-i och argumenteradei pressen

för det nuvarande med kommunaltigt städning skulleatt systemet
bibehållas. skulle det byggts skolanAnnars som upp raseras me-
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nade han. Städerskorna viktiga kuggar för trivseln och gjorde såvar
mycket enbart städa. städbolag skulle aldrigprivatEttän att tamera

och befaradelägga tid elevkontakter han. Ensamma ansvar ner
viktig grund till elevdemokratin skolan fungerade bestod detiatt
goda samarbetet med personalen, städerskorna.inte minst Dessa
finns fortfarande kvar. särskilt engagerad, hjälper till medEn är

kafeteriaelevernas och kafeteriarådet. efter-i Iär vuxenrepresentant
hand tackar drivande elevrådsordföranden.den hansmånga Utan

hade kanske kunnatinte privatiseringen stoppas.engagemang
krävs välfungerande föradministration arbetet skallDet atten

friktionsfritt;löpa val ledamöter hanteras,skall mötestider150av ca
sammanträden/ bokas, protokoll fråntermin samtliga60 möten

skrivas och anslås, hemsida hållas aktuell, förberedelser ske under
klassråd klass veckan, de deltagarna informeras,min/ i40 vuxna

filmenutlån ständigtorganiserasAMOR 10 ärav om ex som
utlånade till andra skolor, studiebesök termin,ca tre/tas emot
besök ske andra skolor etc, etc.

Hur har fungeratdet

Framställningen inriktas hur det elevdemokratiska arbetetvisaatt
uppfattas Nyvångskolan jämföra med andra lärare ochsamt att

skolanelevers inställning elevinflytandetill Personalgruppeni
Nyvångskolan stabil. tredjedel de anställda har arbe-Nästanär en av

där eller hälften eller äldre,år majorite-Nästan år20 50ärtat mera.
fjärdedelar kvinnor. sker begränsad nyrekrytering,Detärten, tre en

framhäverrektor de anställt och lärarenågraäven attom nya unga
Överlagtiden. de lärarna till detpositivaärsenaste mestyngre

med elevinflytandearbete Skolan har cirka eleverpågår. 800som
högstadiet. elevdemokratiska förknippasarbetetDet400varav

med de elevdemokratiska de kallade råden.sågrupperna,
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ÅsikterTabell råden, elever årskurs 9om
Markera de åsikter med dinastämmersom

Antal Andel %svar svar
Skolan får Godbra rykte PR 83 73,5
Får för lite vad händer 63,772veta som
Mindre risk för mobbing 68 60,2
Råden påökar trivseln skolan 65 57,5
Man missar lektioner 64 56,6
Bra deltar 64 56,6att vuxna

bråkGör det lugnare, mindre 61 54,0
Skolan blir demokratisk 61 54,0mer
Större inflytande till elever 55 48,7

undan undervisningenMan kommer 52 46,0ett tag
Eleverna lär sig demokrati 44,250
Personalen i alla fallbestämmer 48 42,5
Lärarna blir 39,845sura

påProblem skolan har minskat 62 54,9
För mycket PR och studiebesök 34 30,1
Vuxna borde inte delta 27 23,9

behövsDe inte 6,27
frågansaknat elever har besvarat1 113svar;

ÅsikterTabell råden, lärare Nyvångskolan2. om
Markera de åsikter med dinastämmersom

Antal Andel %svar svar
Bra deltar 58 98,3att vuxna
Större inflytande till elever 55 93,2
Eleverna lär sig demokrati 93,255
Råden påökar trivseln skolan 51 86,4
Mindre risk för mobbing 48 81,4
Skolan blir demokratisk 44 74,6mer

fårSkolan Godbra rykte PR 43 72,9
Gör bråkdet lugnare, mindre 38 64,4

påProblem skolan har minskat 33 55,9
Man missar lektioner 21 35,6
Man kommer undan undervisningen 11 18,6ett tag
För mycket PR och studiebesök 10 16,9
Lärarna blir 8 13,6sura
Personalen bestämmer i alla fall 5 8,5
Får för lite vad händer 2 3,4veta som
Vuxna borde inte delta 1 1,7
De behövs inte O 0

fråganInga saknade har besvarat59svar, personer
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det omfattande stöd för råden.existerarSom Ingenett avsynes
och de behövs.lärarna enbart elever intenågra Däremotattanser
eleverna lika övertygade de viktiga deltagare iinteär ärattom vuxna

rådens arbete, vilket däremot de samtligaNästanvuxna anser. vuxna
elevbetonar eleverna lär demokrati, medan knapptsigatt varannan

förtjänsten skolandet. stället deniDe ärstörstaatt attanser anser
Åfår det minskar risken för mobbing.god uppmärksamhet samt att

andra sidan drygt de får för lite information vad2 3 attanser av om
sker rådsverksamheten. Både och eleverlärareinom attsom anser

uppfattasarbetet främjar trivseln skolan. och trivselrådenAMOR
finns företrädda.de viktigaste råden. åsiktermångaMensom

Kritiska elever pekar det för onödiga råd ochmångaär attatt
för demycket lektionerna deltar. Vidare kanmissarman av om man

rådenkritiska till hierarkin råden, elevernainom sitter iattvara som
för har särskilthar mycket makt skolan alternativt råden inteatt

undervisningsrådet påpekarmycket makt. elev medvarit iEn som
de särskilt mycket Framför allt höjs deåstadkominte tyvärr.att

frånkritiska kring informationen, särskilt de del-interösterna som
Å andra sidan påpekar elever huvudsak dei positivatagit. är attsom

ochtycker det viktigt, roligt, och vill medintressantär att man vara
verkar kulhär resonerade eleverinsats. i sjuan:Så "Detgöra atten

känna delkunna och iAtt någon-görta att nytta. varaansvar man
förvill med skulle med och be-jagting.... Jag gärnaattvara vara

och lära ansvar.stämma ta mer
huvudsak inställda. Lärarperspektiveti positivtLärarna är

rådsdeltagande betonar sidan vikten detelevernas å ärattena av
deltagandetelever kan föra klassens talan och den andraå attsom

kan enskilda elever:gagna

för för det pojkehar betytt väldigt mycket honomDet ärnog en som
har det lite teoretiskt, väldigt duktig praktiskt och det harsvårt ärmen

hade farhågorhan känner lite viktig och han,gjort sigatt man
han skulle bli problem ochskulle börja högstadiet. Det så,när stora

vilket det alls har blivit.inte
klassföreståndareKvinnlig lärare,

det förekommer elever enligt lärarna olämpliga;ocksåMen ärsom
de deltar för komma bort från lektioner. det dåOm svag-äratt
presterande detta kan iblandelever sig i ten-engagerar man sesom
denser till studieresultatet blir lidande." med manligintervjuatt

Åsikten för bullar och fikalärare. del vill medatt attom en vara
blandhar vid flertal med personalen, såvälintervjuernämnts ett som

och drickerelever: Ibland har känsla de barajag sitteratten av
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kaffe och och kakor och de här Ochtårtaäter mötena. attmyser
de onödigt länge borta från lektioner. det före-lärare. Menär
kommer åsikter de busiga har fångatsnågraäven attom av upp

deltar frånde råden. delar skolansi Förväntningarnaattgenom av
personal de elever deltar rådsarbetet klart uttalade.i Dessaärsom
har de leva till. kan då innebäramåste Dettaett stort ansvar som upp

de skall fungera föredöme inför kamrater, framför alltsinaatt som
befrämjasjälva aktivt och stödja regler olika slag. Exempelvis inteav

själva klottra skåp, hoppa soffor eller bete illai sig mot vuxen-
personal skolan.

Vad vill och omvad kan elever med och bestämmavara
Skiljer på Nyvångdet sig mellan elever och elever i övriga
Svenge

Vad ska undervisningen olika innehålli i ämnentassom upp
Vilka läroböcker och läromedel ska ha skolan läromedeli

ska arbeta lektionerna,ni iHur görat.ex. grupp,
undersökningar eller lyssna läraren arbetssättegna
skolmiljön, lokalerna och skolgården ska miljöHur t.ex. vara

Reglerna skolan regleri

skolan använder inköpsinaHur t.ex.pengar, av
material, vikarier och studiebesök resurser
Vilka lärare du har lärare

Skolmaten skolmat
läxor4mycket läxor ska haniHur
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bestämma hög utsträckningvill med ochAndel elever iiFigur vara50m
mycketmycket eller ganska/øögutsträckningskolan i

100

80

60

40

20

innehåll LäromedArbetssätt Miljö Regler Lärare SkolmatResurser Läxor

. i Åkåk NyvångSverigeElever 7-9 8
i Åk Nyvång9

allmänhetNyvångskolantolkas eleverna iUnderlaget ärattsom
förhållanden skolanvill påverka sinade sina iklara änöver attmera

aspekter -innehålletsamtliga ikamrater i Sverige. Pårunt om
lärare,miljö, regler,läromedel, arbetssätt,undervisningen, resurser,

kunnaskiljer de villoch förekomst läxor sig.skolmat De utövaav -
uppfattas demokrati-kan denna skillnadinflytande. Möjligen så att

och självbestämmande blirmed-arbetet någotsina spår;sätter
självklart.viktigt och

skolanattitydundersökningSkolverketsEnligt Vem tror
de hardäremoteleversvarade där majoritet1997 även attaven

förhållandenapåverka imöjligheter kunnajämförelsevis små att
kanvill kan situationenskolan. inte; såDen sätt samman-men

jämförelse med elevernauppfattningfattas. då denna isigstårHur
Nyvångskolan
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Andel elever kan med bestämmaFigur och bög utsträckningisom vara
skolan bög utsträckning mycket elleri ganska mycketi
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märkligare kan detLite då tyckas elever Nyvångskolan inteatt
upplever de kan med och bestämma hög utsträckning.iatt vara

den omfattandeTrots elevdemokratisatsningen vilken saknar
motstycke inom den svenska skolan. endastiDet princip inomär

områden, skolmiljön och skolmaten,två där eleverna Nyvång-
skolan upplever de har inflytande högrei utsträckning kam-änatt

från förståÖvriga Sverige. detta Skolans tolkningHur ärrater att
elever har finnsambitioner också risken de blir miss-storaom att

nöjda, de upptäcker det kan säkertFörnär att tungrott. att vetavara
krävs andra komparativa undersökningar.typer av

Inflytandets gränser
förekommer starkt stöd förDet verksamheten skolan, bådeett

bland elever och personal. Elever har råden både insyn ochigenom
förvisst delar den komplexa verksamhet bedrivsansvar av som

skolan. eleverNio tio tycker det bra finns.råden Anti-är attav
mobbingarbetet och arbetet med trivselfrågor framhålls särskiltsom
viktigt både personal och elever. arbetet med de elevdemo-Menav
kratiska råden har förändrats från början enbarti betona triv-att
selfrågor till fokusera inflytandeformer. flestaallraDeatt nu som

jämförakan skolansituationen dag med hur det föri tio årvar
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nedskräpning,Mindresedan upplever skolan trivsammare.äratt
och be-mellan elevervandalisering och stök. Relationerna vuxna

hautvecklingbättre flera avseenden. tycksskrivs i så måttoI ensom
inflytandet förhur det meduppskattas skolan.skett Men ärsom

klas-arbetet till demokratinsOch vilket anknytereleverna sätt
deltagandeoch begränsningar, hursiska problem rörande räckvidd

och eventuellaliksom kring regleringskall främjas och organiseras
sanktioner

för räckvidddärför vilkennaturligt sigintresseraDet är att som
fåridentifiera för vadinflytande har ochelevernas gränserna som

får med och bestämmaoch eleverdiskuteras inte. Att över ut-vara
inflytandeom-traditionellaformningen undervisningen läraresav

finns tradi-Nyvångskolanbrukar framhävas viktigt.råden Påsom
miljö,för eleverna sådantoch släppa ition intresse röratt som

Undervisningsfrågorna skiljer härdrift och trivsel. sig. Såut resone-
flicka ordförande råd:åk tillika ii ettrar en

myckethar inflytande miljö ochtycker det inteså såJag överatt men
och och det därlärare och undervisninghar så äratttrorsom

framtidenAlltbiten ligger. det absolut viktigaste. iden Det ärstora som
detskolan ochhänger lärarna. verkligen lärarnaDet ärär styrsom

vilka buskar ska plantera.det det viktiga. måsteDetInteärsom
detförsöka förändra. Allt viktigt lärarnaoch ärärsatsa men

viktigaste.

regelundervisningsrådet.Enskilda lärare får diskuterasinte i Denna
efter från kanhar önskemål lärargruppen. Detupprättats ettvara

frågor gällande undervisningför skilja allmännaproblem elever att
från enskilda lärares undervisning.

hur känsligt detmedlem undervisningsrådet märker jagiSom är att
verksamhet byggtsdålig alldiskutera lärare. lärareEn somraserar annan

Varför får dåliga lärareför förbättra undervisningen stannaattupp
enkätKille åk

missköterklart det lärare jagdet sig, såsåMen är är att menarom en
härkunna deneller idet måste sätt taett annatatt grup-uppman

Därfördå det till skolledningen. vitsenför kanalisera attatt senpen,
lille Pelle och Kalledemokratins styrka, dvs detmed det inteärär

de har chansoch klagar, därför då detkommer inte, integår attensom
får ärende.det tillvinna, ettmen om man

intervjuLärare,

kärnfråga: enskilda lärar-reflektioner illustrerar deOvanstående en
"sökaförändra skola enligt rektorställning. Att är attsomnas en
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vända atlantångare med virknål". det gäller för skolled-Dvs.en
fast och bestämd,ningen ändå lyckas lärarna med sig.att vara men

kommer lyckas medAnnars inte elevinflytandetnågot. Hurattman
kring undervisningen reellt ska bedrivas, det formvill ochsäga
innehåll, skolledningen osäker professio-enskildaLärarnaär ärom.
nella med behov arbeta självständigt utifrån kompetenssinattav
samtidigt ochinsyn påverkan krävs. Såväl från skolledningsom som
från elever och föräldrar. Sak gäller lärare har varitsamma som an-
ställda under lång tid och där elever och lärare uttalatgång gång

fungerar.det inte enda kanDet göra är stöttaatt att personen
med råd och samtal, andra, mindre kan baraDetgöra grupper.

till viss det inget problem med. rektorDegöra gräns. ären nya
också framhäverintervju. hur viktigt det för skolansSom ärur ut-

eckling med aktivt elevinflytande och vilket stöd det innebär iett
utvecklingsarbetet skolan. henne elevdemokrati bådeFör är ett
mål och föri sig medel kunna administrera och utvecklaett att
skolan.

Konsekvenser för elever, lärare och skola

Elever

Eleverna framhåller positivt råden dem inflytandevisstattsom ger
och de bidrar till trivseln skolan. Skolan uppfattasatt tryggsom

Elevervistas med, framförinte allt årskurs kani sju,äratt som
Åtänka delta. andra sidansig märks de kritiska rösternaatt mera

äldre eleverna elever de ändå bestämmer för liteDessaär. tar attupp
och lärare kan klaga då elever närvarande lektioner.äratt
Elever utanför råden pekar bristande och destår insyn ärsom att
osäkra vad egentligen Informationsproblemsker. äventassom

elever från de elevdemokratiska klagar delsDeupp av grupperna.
ointresserade kamrater tycker också det svårtär över-att attmen
blick vad andra råd det sysslar med.över än egna

Cirka hälften eleverna deltar råd under skoltid.i något sinav
Åtskilliga dessa intresserade delta väljs inte sinaär attav av men av
kamrater. finns också sned könsfördelning. ExempelvisHär en

flertalet ordförande killar. Råden reproducerar tydligtärattgenom
den hierarki råder skolan: ordförande killar niorsom vuxna - -

mellanstadiumsjuor lågstadium.åttor- - - -
lärare eleverVissa väljer den lättare med råds-utvägenattanser

framför krävande undervisning. elever misstänk-Någramöten ären
deltagarna tiden, har det och fikar.sitter mysigtöver attsamma av
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Elever deltar rådsarbetet hamnari mellanställning. för-i Desom en
uppträda föredömen och inställning tillVisa allmän-väntas rättsom

regler. elevdemokratiska innebär bara ökatDe intena grupperna
elevinflytande. upprätthålla förrespekt reglerDe är även sättett att
och god ordning och uppförande bland eleverna.ett gotten

Enskilda elever pekas och kallas till olika rådsmöten. Tillut
exempel de bråkat i matkön eller skolbussen. får där-Lärareom

underinte exempelvis undervisningsrådets Härmöten.emot tas upp
finns tydlig för hur långt fördenna skola närvarande be-gräns ären
redd släppa eleverna.in riske-Närvaronatt vuxenrepresentanterav

ha dämpande inverkan diskussionerna råden blandiattrar annat
formaliseras liksom demötenattgenom att tar stort utrym-vuxna

Å andra sidan påpekar del elever braatt ett engageratme. en vuxen-
stöd kan ha avgörande betydelse för rådets arbete. Eleverna deltaren
inte val vuxenstöd frivilligti det åtagande från lärarnasärutan ettav
sida.

Lärarna

Personalen pekar trivseln ökat skolan sedan råden startade.att
tycker det bra elever lär arbeta demokratisktDe sigär att att men

det uppfattas också bland lärarnamajoritet positivt atten av som
eleverna får inflytande skolan. kritik deSomstörre över tar attupp
elever undervisning,missar för lite vad skeratt vetman som

och det kan oklart vad råd har för syften.vissa Enmötena att vara
del lärare uppfattar riktigt företräddasig inte arbetet med dei elev-
demokratiska kritiska framför frånhörs alltDe rösternagrupperna.
de äldre lärarna. åsidosätts till delDeras intressen vilketviss är ett
medvetet ställningstagande från skolledningen. relevantDet är att
tala maktförskjutningsprocess, vilket inneburit reella in-om en
tressekonflikter klagomål bristande information,ävenmen om
delaktighet och insyn.

Skolan

Skolan dag med mångfaldi organisation finnsnivåer. Härärav en en
flera källor till förvirring. Olika formella skallgrupper samsas om
arbetet, det finns alltid tydliga distinktionerinte mellanmen
respektive ansvarsområden. och fråga kan behandlas bådeEn samma
här och där: elevdemokratiska klassråd, elevrådsstyrelse,14 grupper,
föräldraråd, Skolkonferens, kommundelsnämnd, fackliga organ,
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fler-kommunfullmäktige. finnsochkommunstyrelse Dessutom ett
bland föräldrar och personal.informellatal eller mindre gruppermer

brokigt och levandedettaSammantaget systemrepresenterar ett
ochmöjlighet till bådeskolans skilda insynintressentergersom

finns besitterinflytande vad intei pågår. Det parten som ensom
Å sådan mängdandra sidan omöjliggörtotal och enväldig makt. en

för olikaöverblick möjligen rektor. ni-skilda enheter Deutom-
från Medandel avskurna varandra. itillexisterar vissvåerna man

sker kanfrågor starkt beroende vad nivå,vissa är en annanav som
förfinns tillfälle oklar-självständigt.andra mångai Härageraman

faktisktvilken eleverkonflikter. Blandheter och i månannat som
jämförtinflytande skolans rådha reellt ikan ett genom engagemang

med egenorganisering.spontan
fortgå under lång tidarbetet kunnatanledning till såEn är ettatt

engagerademed hög kontinuitet,välfungerande stödsystem tre an-
förliksom goda administrativa rutinerbland personalensvariga

förut-protokollspridning. viktigval elever ochbland Enannat av
finnsskall lyckas detför nystartad verksamhetsättning är attatt en

förengagerade och dettillräckligt envisaeldsjälar göraär attsom
erhållitisoleras har underlilla Eldsjälar riskerar årenattextra. men

Ävenfrån skolledningen Nyvångskolan.uttalat stödett om
helhjärtatbrett stöd saknasarbetet har relativt ettett engagemang

från lärarkåren.delar av
drift förändringled såvälArbetet med råden slutligen iär ett som

för utveck-och elever förenas kringskolan. Skolledning intressetav
riskerar bli brickorundervisningsformer. elever iling Men attav

vidintresseuppgörelser skolan. Exempelvis kon-internavuxnas
skall bedrivas, reglergällande hur undervisningflikter kollegietinom

arbetetvilken utsträckning iolika slag Vi inte iännuetc. vet somav
skolan och dessinflytande från eleverlängden reellt överettgagnar

erfarenhetde områden där eleverna harundervisning. På stor egen
finnsskolans undervisning,det villoch inomegenintresse, sägastort

för dem.lägre beredskap släppaatten

demokratidemokrati eller reellTräning i

Är eller faktisktelevdemokratidå detta exempel träning iett
demokratibegreppet. allainflytande ord själva InågraFörst om

styrda och styranderelationen mellan organiserassamhällen måste
dåMed demokrati varigenomnågot sätt. ett systemavser

deltar maktut-folket direkt eller indirekt irepresentantergenom
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övandet. parlamentarisk demokrati finnsI allmän fria valrösträtt,en
och flerpartisystem. Medborgarna förväntas sedan möjlighetett
till inflytande och deras åsikter beaktas förhållandei till styrkan iatt
de mandat ligger till grunden för hur inflytandet organiserassom

deinom olika institutioner byggts kommuner,som staten;upp av
landsting, riksdag.

Elevinflytande inom skola aktualiserar tidlösa frågor kringen
demokrati. har med demokratinsDe räckvidd och begräns-göraatt

hur långt skall inflytandetningar; sträcka sig, vilka områden skall
demokratiskt arbete tillämpas Vidare anknyter de till deltagande:ett

vilka skall med och Vilka skall ställas utanför skallHurvara
deltagande befrarnjas: under vilka förutsättningar bereddär attman
delta och vill utanför vilketstå reglerasPå detnär sättman som
bestäms under demokratiskt arbete: dvs. vad med degörett man

ställer utanförsig och inte vill demokratiskt fattadesig irättasom
beslut. Skall det då tillgripas sanktioner

Demokratiskt påarbete villkorvuxnas

Inflytande och demokrati behöver naturligtvis förenliga.inte vara
kan tänkaMan sig institution skolan elev-organiseraratt en som

inflytande enbart deså äldsta och bäst skickade elevernasätt att
betyg, social till inflytandestatus förinomutövautses att ramen
skolans arbete. skulle främmandeEtt för densystem som anses som
svenska skolan helt normalt andrai sammanhang engelskat.ex.men
internatskolor. stället väljer skolan elevrådsmodellenI där elever
väljer reglerat inflytande skolan.inomutövarrepresentanter ettsom

långt detta sedan sträckerHur och frågorsig vilka elevrådensom
inflytande bestäms bland relationen mellanutövar över annat av

elevråd och skolledning. elevråden formOm betraktaär attsom
demokratiska skilda faktorer.åtminstoneavgörssom treav

Elevernas val huruvida dettarepresentanter, sker fritt och utanav
påtryckning och kontrollextern

Nyvångskolan försig arbetet skall ske ochrättvistanstränger att
från skolan.styrning försöker också tillmötesgå enskildaManutan

elevers intresse tillhöra vissa speciella råd. Enbart rådnågraattav
bygger lämplighet och förtroende. väljs elevDär man som
obestämd tid och själv vill nackdel med detavgå. Enavgör när man
representativa valen byggerinte elevers in-ärsystemet attannars
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intresseradeområde devilketsakfrågor. Elevernaför ärangertresse
möjliga elever.platser meddärefter ledigaskolan pusslar sammanav,

tillelever utnyttjaspotential bland intefinns alltsåDet stor somen
Ojämlika könsmöns-könsfördelning.snedfinns ocksåfullo. Här en

ordförande killar.Flertaletreproduceras. ärter

arbete ochkontrollera sinamöjlighet representantersElevernas att2.
någon formutkräva ansvarav

Även tillhandahållaskolanhär siganstränger att samman-genom
Formelltskolan.och personalför eleverträdesprotokoll samtliga

frånkritik såvälförekommerdetdetta önskemål,tillgodoses trots
be-blandbristandeelever insyn. Någotpersonal annatsomsom om

eller eleverskolledningolika,fungerar sigklassrådenatt vareror
personal kanfullo. Såväl eleverutformning tilldesskan somstyra

pekarutsedda.hos delbristande lämplighet Lärareklaga över en
framförmed rådsmötenväljer den lättareelevervissa utvägen enatt

Ävenundan.försöka smitasomligakrävande undervisning; uppges
misstänk-undan ochförsöker kommahellrekamraterelever tror att
och fikarhar dettiden, mysigtdeltagarna sittersamheten över att av

hyckleri.tillbullätandet. Men även systemet uppmuntrarattom
antimobbingrådet.förekomma iharMobbande elever uppgivits

själva insyn.sigVuxenrepresentanterna utanutser
representantskapetsrådsarbetet hamnar iaktiva iElever ärsom

barahandlarmed råden inteArbetetklassiska mellanposition. om
vilket det talasocksåelevinflytande omutökat sättär etttystutan

godupprätthållaelever ochkontrollför skolan stärka över enatt
för-rådenmeduppförande. Elever iordning och ärett gott som

föredömen.uppträdaväntas som

frågor, exempelvisdiskussioner itill friaMöjlighet gemensamma
yttrandefrihetochmötes-

skolans försökuppfattaskanelevdemokratiskaDe somgrupperna
tillgodoses ochrättigheterstödja elevernasså väg attenatt somatt

formerna för derasförberedahjälpa eleverna Genom atttraven.
haraspektarbete.skolanshar eleverna i Dennaintegreratsmöten en

Å mötesfrihetelevernasidanbaksida.fram- och garanterasenaen
understödjaförberett deras organiseringskolan haroch attgenom

Å formerna relativtlektionstid. andra sidanmedoch bidradenna är
skall ske,för hurfastfixerade. Skolan har mötenasystem vuxnaett
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agendan för mötesfriheten. märks tydligast för-Dettasätter genom
budet diskutera enskilda lärares undervisning undervisnings-iatt
rådet. jämföra frekventmed hurAtt enskilda elevers uppfö-som
rande under matsals- och bussrådets möten.tas t.ex.upp

detta avseende finns markerad för hur förI långt skolangränsen
närvarande beredd släppa eleverna. harin utvecklatsDetär att en

förinom de olikapraxis respektive arbete. Vadramen gruppernas
gäller undervisningsrådet baserat lärares önskemål slippaatt
schavottera offentligt. Oklarheter och bör klarasosämjor mellanut
respektive lärare och elev spridd åsikt. elevperspektivUrär etten
kan däremot det faktum elever och söker stöd hosgåratt samman

medföravarandra ökade möjligheter impopulära beslutatt emot
och lyckas påverka skolledning eller enskilda lärares arbete. villDet

till inflytande.reelltsäga utgöra vägen
Utifrån det arbete faktiskt bedrivs dei elevdemokratiskasom

det entydigt Mycket detsvårtär att ettgrupperna ge svar. av som
avhandlades råden kan karakteriseras löpande verksamhet.som
Bussrådet snöbollskastning och vilka elever skulle åkatog upp som
med vilka bussar. Matsalsrådet diskuterade disciplinen matsaleni

förslag förändringar.praktiska diskuteradeAmorgruppensamt
fall mobbing hurvissa information.med Fler-nårsamt utav man

talet råd stabila med tydliga ansvarsområden medförvilketär
perioder då radikala förändringar föreslåsinga tiden ägnasutan
den löpande verksamheten. förhållandenaturligtDetta iär ett ett
demokratiskt arbete. Undervisningsrådet arbetar däremot under

förhållanden.annorlunda finns det regler förhindrarHär ettsom
Åfritt meningsutbyte. andra sidan det kring detta råd bådeär som

elever och skolledning uttrycker såväl frustration höga för-som
väntningar.

Sammanträdena förvisso formaliseradeträning demo-iär en
kratiska mötesformer. Därmed råden innebärinte inte elev-sagt att
inflytande. Vi sedan tidigare elever med och genomdrivitvaritvet att
förändringar skolan. finnsVidare det potential råden försökai att

inflytande, flertalet elever uppdragnå sinastörreett tar ett
allvarligt funnits medDe råden harisätt. vuxenrepresentanter som
visat det elevdemokratiska arbetet.i detMenett stort engagemang
finns också risk deras råden helt enkelt blir föriatten engagemang

för mycket plats. Eleverna får det deintestort, tar utrymme
behöver.
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Avslutning
rättighet påverkaSkolkommittén föreslår utökning elevers atten av

förespråkar utveckling ligger vadskolmiljö ochsin närasom somen
InflytandeNyvångskolan rik-dag praktiserasi SOU på1996:22,

utvecklingfrågan: det lämpligden viktigaDå återstårtigt. är en
demokratisktförsta klardet måsteFör över att ett ut-man vara

vilken modellvecklingsarbete aldrig kommer Oavsettavstanna.att
flertal det alltidför tillfället främjas kommerintressenterettavsom

Därförförändraförekomma kritik och denna. måstesträvan attatt
underrättad konsekvensernamedvetet hålla sigsättett om avman

för dess fortsatta Medmodell kämpa existens.än atten snarare
för elevdemokrati också innehålla inslagandra 0rd bör modell aven

feed-back hur den fungerar. Ovanståendeoch returkunskap om
leder den triviala slutsatsen dettill intenärmast attresonemang

för ökatfinns modell använda elev-och given nåsätt attett atten
Nyvångskolaninflytande. olikakan DenDet nås sätt. väg som

den harvalt innebär för elever arbeta representativt,träning atten
respekt och lyhördhet base-innehållit kontinuitet,måttett stort av

ledningsstöd.eldsjälsinsatser liksom långsiktigtettrat
fokuserar arbete med elevdemokratidet andraFör en svag

förutsätts främjas ochoch makt kunnaelever intressengrupp vars
finns skälformer för inflytande.ökas ingaDet att tro attgenom nya

förändring applåderaalla berörs sådan kommer attparter som av en
Eftersom kommer relationerna mellanden. det handlar maktom

förändras. nollsummespelelever och andra Makt är än ettatt mer
förändras bekostnaddär inflytande någonav annans.en grupps

form makt de kan demonstrera.Elever har alltid För-någon somav
föder olika former motstånd.ändring maktrelationer Detgärna avav

skolan. Medarbetare skolanleder till reaktioner och iinom utom
förändringar.förstå med föreslagnakan ha meningensvårt att

inflytande frågorUngdomar kommer ställa krav iegetatt som
förbehållna finnstidigare varit ingenDet gräns ärsomvuxna.

förhand förväntas vid sidan.där ungdomar kan Tvärtomgiven stå
gränsfrågor kring får med och bestämmakommer attvem som vara

förut. kommerlika viktiga och infekteradebli precis På så sättsom
lugnare ochökat elevinflytande automatiskt leda tillinte attett en

därför skillnad skolledningharmonisk skola. Det är stor om enmera
inflytande trivselbe-efter öka elevers inslag isträvar att ett ensom

främjande förändra maktbalan-åtgärd respektive avsikten är attom
förmån för elever.skola tillinomsen en
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det framhållittredje det skillnadjag mellanFör in-är storsom
flytande och demokrati. detrepresentativtEtt Ny-system som
vångskolan uppbyggt för val.rättvisa inne-Detär att garanteranoga
håller god för stadga detportion vuxenstyrningäven sättatten ge

förväntaselever arbeta demokratiskt. sker arbetet tillvarpå På så sätt
del välvilliga ocksåpremisser. Vi mångastor vet attvuxnas av

ungdomarna uppskattar detta däremotDet vetvuxenengagemang.
mindre vilken utsträckning arbetet längdeni iär ettom som gagnar
reellt inflytande från elever skolan och dess undervisning.över
Undersökningen har förekommerdet frustration ochvisat att mer
kritik äldre eleverna områden där eleverna harInomär. stor egen-
erfarenhet och dvs. skolans undervis-egenintresse inomett stort
ningsformer finns det relativt förlåg beredskap släppa dem.inatten

elevinflytandet förandra medel skolledningensMen är även ett av
utveckla skolan.strävan att
sammanfatta befogat frågamej vilka konse-Låt sigDet är att

kvenserna vuxenvärlden inordnar elever formeri sinaär attav egna
för demokrati. fårElever plats redan existerande modeller föri in-
flytande. ungdomar behöver frizonerockså från vuxenvärldenMen
och skyddade Elevdemokratiskarevir insyn.störreutanegna grup-

kan uppfattas för vuxenvärlden skola elever inomsätt attper som
förhand accepterade institutionella demokratiska arbetssätt och

därigenom tillrättalagda makt- och inflytandeformer. fost-Dessa är
rande och bevarar allmänt rådande samhällsnormer och politiska

ställer de till densig rad sunda aktiviteterPå så sättsystem. av som
vuxenvärlden sedan årtionden för stödja goda demo-anammat att
kratiska seder och förhindra ungdomskriminalitet, vandalisering och
alltför flagranta vuxenvärldens Med dennamotuppror normer.
betoning det tämligen villkorad demokrati.är en

Å andra sidan också fortgående utveckling där eleversser en
och ungdomars rättigheter stärks och hur det riktas betydandeen
uppmärksamhet de skall inflytandereellt övermot att ett sam-
hällslivet, skolan. sker spänningsfältinte minst i iNågot ettsom
mellan olika Alla vill ungdomarintressenter. inte ska organiseraatt
och villkor. Skolan har möjlighetsig att ettengagera egna en som

föredömeviktigt praktisera sådan utveckling med-atten genom
vetandegöra ungdomar, tillämpa rättighetstänkande och stödjaett
deras självorganisering och skolan kan hjälp elever i sittäven ta av

förbättrings- och förändringsarbete. Exemplet Nyvångskolaneget
inblick dessa dess och möjligheter.i Detgränserger processer,

betyg denna förändring kommer baseras i sinatt tursom
intressenternas avsikter ochposition, engagemang.
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Noter

inflytande allt.Baksidestext Skolverket vill bajag1998. över
Åhrén2 sambällsbyggande. till bostads-planmássigt ilagaSe Ett BUno 1945.t.ex.

sociala utredningen. SOU 1945:63.
3 omfattande framställning publiceras underkommerEn 1999att genommera

faxSocialhögskolan Lund. Beställning tel.viai 046-2229425, 046-2229412.
4 åk ochUnderlaget har hämtats dels från enkäter till lärare och elever i 8 9

från SkolverketNyvångskolan, dels underlagsmaterialet till Vem på1997. tror
skolan Attityder till skolan Stockholm: Skolverket Samma1997. 114.rapport nr
frågeunderlag har utnyttjats.
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Därtill kommer mängd lokalt källmaterial framtagits inomen som
arbetet med de elevdemokratiska Nyvångskolangrupperna
protokoll, diskussions-PM, liksom antal tid-m.m.rapporter ett
ningsartiklar.

Bilaga påpresentation det elevdemokratiska arbetetav-
Nyvångskolan

denna bilaga beskrivs kortfattat de olika råden och derasI verksam-
heten

Valen till råden sker där klassrådet väljer elever tillett systemgenom
de olika platserna. Fördelningen till de olika råden sker sedan
huvudsakligen utifrån de valda elevernas väljsintresse. Några

AntimobbingrådetAMOR deltagare självasättannat som vars
väljer in sina väljs normalt förMan år. Derepresentanter. ett vuxna

internt skolan blandinom intresserade eller de särskiltärutses som
respektiveinsatta i råds sakområde.

Klassråd finns i klass. Tankenvarje arbetet råden skall för-iär att
beredas diskussioner här. denna verksamhet harFörgenom avsatts

lektionstimme veckan.min i Elever ordförande och40en agerar
sekreterare. Klassråden brukar inledas med läser före-att man upp
gående veckas protokoll varefter läraren lämnar information till
klassen, exempelvis vad sker kommande vecka, därefteriom som

elevernas dagordning stående punkt upplås-Enmötet. ärstyr egen
protokoll frånning de olika råden liksom eleverna brukarattav ta

läget klassen ochi diskutera detta.upp

l http://wvvw.skolor.lund.se/nyvang/titelsidahtmSe HYPERLINKäven
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från de olikaordförandenaelevrådet bestårElevrådsstyrelsen av
förutomhögstelev medkan iMan gruppenvaragrupperna. som

elevrådet. deltar ingaordförande tillsammans Härrådens utgörsom
träffas.det skallsjälvoch rådet bestämmer närvuxna

lektionstid.råden sker under VarjeMötesver/esambeten i möte varar
schemafyraoch sker termin. Ettcirka timmar gångertvå görsper

utspriddamötestider terminen sårådsdär respektive överär attupp
frånvaro.har högeleverskall drabbasenskildainte ämnen attgenom
skall skefram till börkommerråden det görasSjälva arbetet i man

utanför lektionstid.

finnselever.rådenOrdförande och sekreterare i Detär en vuxen
deltar.flera olikaförutom därnärvarande i AMOR vuxna

strategisktanslagstavla hängerProtokollen redovisas somen
har slöjdlärarenoch biblioteket.mellan lärarrummet Dessutom en

arbetar.slöjdsal där haninnanför denarbetsrumtavla inne sitt
bordehantill läraredistribuerar han kopiaOfta upp-ansersomen

råden.detmärksamma tas uppsom

eftersom de därAntimobbingrådet sekretessbelagtAMOR är tar
informera ochUppgiften förebyggaenskilda elever. är attupp

andra formermobbing ochfysisk och psykiskarbeta tra-mot av
kasserier.

från skolan.till ochåker bussbestår eleverBusskommittén somav
och deordningsfrågor bussarnabland idiskuterasHär annat sam-

från skolan.busschaufförerna. Kjell deltarmedarbetar

matsedeln.ordning ochmöblering,Matsalsrådet diskuterar Husmor,
deltar.skolvärdinnanslöjdläraren och

gymnastiklärarefrilufts- idrottsdagar.ochSportrådet planerar En är
med.

avslutning-discon ochKulturrådet har hand Luciaevenemanget,om
kulturellastimulera elevernas intresse.arbeta föroch skall atten

från vuxensidan.Skolvärdinnan deltar

och mellan-vardera låg-fem antalet.Trivselråden till Ett:är
dehögstadiet.arbetsenhetoch Dessastadium Varje är ur-tre

uppehålls-diskuterasfrån 1980-talet.rådensprungliga Här t.ex.
för för-arbetaUppgiftenmiljön.och den är attattyttrerummen

ochför eleverpsykiska trevnadenfysiska ochbåde den såvälbättra

151



ELEVINFLYTANDETS REALITETER

personal skolan. Deltagarna kan föreslå inköp ellerutrustningav
initiativ till aktiviteter berör hela skolan.ta som

Undervisningsrådet har bara funnits diskuterasnågot under-år. Här
visningsformer, datasatsningar skall förarbetaDetprov, attm.m.
förbättra elevinflytande undervisningeni skolan.samt mer

lärare företräder skolan.En

elevskyddskommitténESKO leds skolsköterskan, skolans löne-av
assistent lärare och har till uppgift förverka Öka säker-samt att att
heten och förbättra förmiljön eleverna skolan.

Kafeteriarådet uppstod eleverna kände behov driva skolansnär attav
kafeteria under fastare former. beslutar inköpDe och organise-om

skall och sälja. Skolvärdinnanstå och städerska ärrar vem som en
vuxenstöd.

iblioteksrådet diskuterarB bokinköp, regler och har aktiva kringvarit
skolans internetuppkoppling. Bibliotekarien och SO-lärare deltar.en

Internøztionaliseringsrådet består elever intresseradeärav som av
globala frågor. har anordnatDe temadagar skolan utveck-om
lingsländer och för operation dagsverke. SO-lärareEnansvarar
deltar.
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påBrukardeltagande gott
ontoch

Maria Jarl

Fenomenet brukardeltagande
svenska demokratin med politikernai MissnöjetDen gungning.är
förtroendet förökar, politikerna och de politiska institutionerna

minskar ifrågasätts.samtidigt det politiska legitimitetsystemetssom
höga förenings-valdeltagande och och organisationsengage-Det

har förkännetecknande det svenska politiskavarit såmang som sys-
avtagande. Samtidigt åtskilliga undersökningari visarärtemet att

medborgarna lag möjlighetermissnöjda med påverkasinaöver är att
beslutsfattandetsåväl det politiska de offentliga verk-i stort som

samheter berörsde vardag.i sinav
takt med denna frånutveckling det politiskt håll alltI ses som

Viktigare medborgarna lokal-delaktiga politiken ochi igöraatt mer
församhället vitalisera den svenska demokratin.så Somsättatt

har skrifter, LokalaDemokratiutredningensStig Montin visat i en av
demokratiexperiment sker de svenska kommunerna dagi i1998,
åtskilliga öka medborgarnas och del-satsningar att engagemang
tagande. förnya och de traditionella parlamenta-Förutom göraatt

kanalernariska lättillgängliga förekommer också satsningarmer
medborgarna direkt delaktiga lokalsamhället,igöraatt exem-mer

pelvis ökad valfrihetsdemokrati, byaråd och lo-satsningargenom
kala utvecklingsgrupper och införandet medborgarkontor- ochav
paneler medborgarna direktMontin Satsningarna1998. göraatt
delaktiga kommer formspeciellt tydligt till uttryck dengenom av
deltagande kallas brukardeltagande. ochEtt störresom engagemang

ökad delaktighet bland brukarna den lokala de-leda tillantas atten
förbättras.mokratin

Vilka då betrakta brukare Vad innebär egentligenär att som
brukardeltagandet Grunden för brukarens till deltagande liggerrätt

faktiskadet nyttjandet kommunal serviceverksamhet. Enligti av en
den riksdag definitionenoch vedertagna brukareregering ärav
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och personligt berörs kommunal verk-"personer närasom av en
ochsamhet regel den under relativt lång periodi utnyttjarsom en

faktum brukaren ochDs 38. Det1991:18 nåra person-att etts.
ligt skall beröras den kommunala verksamheten under långsätt av en

tillfälligaperiod innebär och kortvariga kontakter med olikaatt mer
definitionen.kommunala verksamheter utesluts Typiska brukareur

skolanzföräldrar till barn och de äldre äldrevår-i nyttjarär t.ex. som
den. Såväl skolan äldrevården verksamheter individenärsom som
kommer kontakt med under lång tid och de också mycketi är ge-

för individen.nomgripande och betydelse den enskildestorav
Brukardeltagandet omfattar den del den politiska beslutspro-av

själva driften verksamhet och sker såledesvissrörcessen som av en
för de politiska beslut har angående verk-inom tagitsramen som

samhetens mål och ekonomiska sammanhanget detI ärresurser.
brukarmedverkanmycket viktigt skilja mellan begreppen ochatt

brukarinflytande. Med brukarmedverkan brukarnas medverkanavses
förskola.verksamhetens dagliga sysslor, arbeteti Bru-t.ex. en

karinflytandet, vilket här med brukardeltagan-jag sätter synonymt
det, däremot fatta beslut och påverka verksamhetensrör rätten att
utformning skall kunna åstadkom-Ds 25. För1991:18 atts. man

reellt deltagande krävs dock brukarna har be-någotett att attma
har formell fatta Brukardelta-de beslut.stämma över, rättatt atten

förutsätter därför maktförskjutninggandet långtgående eller,en
med andra ord, delegering fatta för verksamhetenrätten atten av
avgörande beslut från de demokratiskt valda representativa organen
och från till brukarkollektivetansvariga tjänstemän se Dst.ex.

Strandberg 1998:329.1991:18 26s.
framställsökade brukardeltagandet alltsåDet sättett attsom

förbättra den lokala demokratin och följaktligen med demotiveras
konsekvenser det ha för demokratin. emel-positiva jagantas menar

baksidalertid brukardeltagandet också har demokratisk iatt en som
själva verket kan komma innebära förbätt-änatt att man snarare en

demokratin åstadkommer försvagning densamma.ring Detav en av
mellan vad kan bli de respektivemotsåttningen positivaår antassom

följderna för lokala brukardelta-den demokratin det ökadenegativa av
skall kapitel.gandet uppmärksammas detta kommer ocksåi jag attsom

nedslag skolans det försök medområde darpå pågårgöra ett ettna
mycket långtgående brakardeltagande. mellan be-Motsättningen att

förtrakta brukardeltagandet sidan demo-positivtå någotena som
kratin och andra sidan för demokratin fram-negativtå någotsom
träder mycket tydligt till den politiska diskussionom man ser som

föregått införandehar brukardeltagandets skolan, vilket skolani gör
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tidigareproblemintressant på. De ansågsnärmareextra att se som
förefallerförknippade brukardeltagande skolanmed ökat inomett

förhopp-bortblåsta och från politiskt håll dag idelisättsnu vara
till brukardeltagandets demokratiska potential.ningar

Brukardeltagandets demokratiska

tvetydighet
fleraför ökat brukardeltagande MontinMotiven seär t.ex.ett

f..Jarl Möller och Kristensen1997:1; 1996:232 1998:141998:44;
första för minskadet kostnaderna verksamhetenFör attantas genom

driften verksamhet.brukarna själva medverkar olika delari av av en
och inflytande från dedet andra ökat deltagandeFör antas ett som

kan hadirekt berörs verksamheten, vilka därmed också antas enav
uppfattning förutsättningar råder, ledagod de behov och somom

kvalitet de produceras. Exempelvis kantill bättre tjänster somen
föräldrarnas tillföra verksamhetendeltagande skolani synsättnya

olika kan förbättra kvaliteten skolan.och kunskaper sättsom
legitimitetsargument.det tredje framkommer solidaritets- ochFör ett

tillfälle och dettabrukarna själva deltaGenom sättattatt ges
skaffa förståelse för hur de kommunalainblick ochsig i störreen en
verksamheterna verksamheternas legitimitet öka. taktIstyrs antas

förväntasbrukarna också derasmed själva störreatt ettges ansvar
med verksamhetensamhörighetskänsla och därmed deras solidaritet

förbättras.att
antagandetspelar demokratiargumenten ochinteSist, minst,men

för lokalabrukardeltagandet leder till konsekvenser denpositivaatt
främst demokrati-demokratin mycket central roll. dessaDet ären

skall detta kapitel. danskeuppmärksammajag i Denargument som
Hoff brukardeltagandetJensstatsvetaren att rymmer enmenar

potential för skapandet demokratisktmycket ettstor sam-av mer
Hoff fårhälle Hoff också medhåll svenska1993:76. statsvetareav

föregått det ökade brukar-de tankegångar harattsom menar som
dessa demokratiargumentdeltagandet hög grad präglasi Sverige i av

demo-Möller granskaMontin 1996:232. Låtse 1998:45;t.ex. oss
deltagandevilket kan ökatkratiargumenten lite Pånärmare. sätt ett

förbättrasfrån brukarnas sida leda till den lokala demokratinatt
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En möjlighet för demokratin

faktum medborgarna och brukarna harDet visat sig miss-att vara
nöjda med möjligheter påverkasina såväl politiken deiatt stort som
verksamheter de dagligen berörs betraktas demokratisktettav som

för fungerandeproblem. Grunden väl demokratiskt samhälle ärett
medborgarskapet förverkligandetoch de rättigheter det medför.av
Författarna till den svenska Maktutredningen skriver medbor-att
garskapet bygger människors lika Värde och lika"principen om
rättigheter. medborgare tillförsäkradVarje möjligheterär attsamma

del samhällsutvecklingen m.fl.i alltsåPetersson Det1989:9. ärta
demokratisk rättighet ochmed påverka det samhälleatten vara

lever brukarna ökade tillmöjligheter deltagandeGenom att gesnu
hoppas från politiskt håll komma till med det underskotträttaman
vad beträffar deltagandemöjligheter råder det svenskaisom
samhället.

Brukardeltagandet förverkli-dock enbartinte sättett attses som
de rättigheter medför. förhoppningarmedborgarskapet Dega som

från politiskt håll till brukardeltagandet betydligt högresätts ärsom
ökat deltagande också leda till konsekvenserså. positivaEttän antas

för de brukare deltar, för den lokala demokratin iävensom men
Anledningen förhoppningtill denna brukardeltagandetärstort. att

slags skola demokrati. kan vända till denViiettses som oss norma-
demokratiteorin förtiva utveckla denna tankegång lite närmare.att

förhoppningaroch har framförts från politisktDe argument som
håll har nämligen mycket tydliga paralleller till den del denav nor-

teorindemokratiteorin kallas den deltagardemokratis/eamativa som
har fått tydligt alltsåTeorin uppsving tid vilket märks iett senare

de tankegångar har föregått det ökade brukardeltagandet. Upp-som
framkommer också den Statsvetenskapliga forskningensvinget inom

där har börjat fråganställa huruvida medborger-sig ökatettman nu
ligt deltagande den lokala verkligen innebär den skolanivån i
demokrati förespråkare hävdarteorins Kristensense 1998t.ex.som
och Annika Theodorssons bidrag denna antologi. föri Låt ettoss
ögonblick diskutera hur den deltagardemokratiskainom teorinman

det medborgerliga deltagandet och den betydelse deltagandetser
förväntas spela för demokratin.

deltagardemokratiska skolan bygger till del vadDen stor som
kan de klassiska demokratiidealen, föreställningensåsomsägas vara

medborgarnas direkta deltagande den grekiska stadsstatensiom
församlingar eller medborgarnas överläggningar ekenunder i Rous-

1700-tals samhälle m.fl.Peterssonse Pateman1998:18;t.ex.seaus
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fyller medborgarnas delta-Enligt deltagardemokraterna1970:17.
för demokratingande mycket central roll Elster 1992:143. Manen

offentlig angelägenhet och bördeltagandet något somser som en
parlamentariska ka-samspråk med andra medborgare.i Deutövas

förför deltagande och påverkan ligger till grund detnaler som re-
ochdemokratiska exempelvis valdeltagandepresentativa systemet,

kontakter med politiker och betraktasindividuella tjänstemän, som
direkt deltagande.otillräckliga och bör kompletteras med ett mer

deltagandet bör utvidgassåledes det medborgerligaMan attmenar
fler politiska ochtill gälla områden de traditionelltänatt represen-

tillfällemedborgarnaNagel dettatativa På1987:19. sätt attges
samhällsområden viktig platsdelta och påverka de intar ii som en

of everyday policies"det vardagliga livet, thein ongoing process
Thompson PatemanGutman Warren1970:35;8C 1996:40; ävense

Även deliberativaBarber vad benämns deninom1984.1992:9; som
demokratiteoriøf deltagandeförespråkar utökat, direkt,ettman mer
bland medborgarna Elster Gould Precisse 1988.1992;t.ex. som

denna antologi grundenAnnika Theodorsson bidrag tillvisar i sitt är
offentligadet samtaletsden deliberativa demokratiteorini synen

Eftersomför den lokala demokratin.betydelse vitaliseringen av
brukardeltagandet komplement till de traditionellaettses som

omfattar områden spelarpolitiska kanalerna och dessutom som en
för kan alltså brukar-central roll medborgarna deras vardagliga livi

den form deltagandedeltagandet exempel justett av somses som
deltagardemokraterna och de deliberativa demokraternai viss mån
förespråkar.

förespråkar utökat deltagandeAnledningen till är attatt ettman
fostrande effekt för medbor-det förutsätts ha utbildande och deen

Nageldeltar GenomPateman 1987.Warren 1992;1970;gare som
ökad kunskap ochdeltagandet förutsätts medborgarna erhålla omen

för förväntas också utvecklaökat politiken ochintresseett enman
förmågan deltatilltro till själv och till den isig ävenstörre attegna

och fatta beslut till-sammanhang. delta, samtalaandra Genom att
förförståelsemed andra utveckla störreantas var-sammans man en

ochpreferenser. Deltagandet det näraliggandeandras önskemål och i
försammanhanget slags grogrund såvälvardagliga ettettses som

politiskaoch för övergripandevidare intresseengagemang mer
traditionella poli-frågor för ökat deltagande deinomettsom mer

individerna bli bättrekanalerna. delta alltsåtiska Genom att antas
för fortsatt deltagande framtiden ochpsykologiskt rustade iett man

självför-utvecklar ökat politisktbrukar tala de deltaratt ettom som
den förväntade ökningen deltagandetroende. bland iDet är annat av
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andra sammanhang sikt medföra vitalisering denantassom en av
lokala demokratin.

beaktar det finns bland medborgarnaOm missnöje ochman som
brukarna det gäller möjligheterna påverka såväl politiken inär att

offentligade verksamheterna fögaråder det tvivelstort attsom om
ambitionen vitalisera den lokala demokratin bru-göraatt attgenom
karna delaktiga förtjänstfull. skall deOmär tromer argumentman

framförs från politiskt håll och samtidigt beaktar de antagandensom
brukardeltagandets konsekvenser utläsaspositiva kanom som

främst den deltagardemokratiska den delibe-teorin ävenur men ur
verkar det alltsårativa teorin brukardeltagandet besittersom om en

demokratisk potential. enligt onekligenDet min mening någotär
brukardeltagandetpositivt leder till de brukare deltarattom som

upplever ökat politiskt självförtroende och därmed blir bättreett
lämpade för vidare deltagande och framtiden.iett engagemang

Problemet emellertid brukardeltagandet ifrånlångt omfat-är att
alla medborgare samhället. verkligen för-i talaKantar man om en

bättring och vitalisering demokratin enbart fokuseraatten av genom
den väl avgränsade brukare påverkas det resterandeHurgruppen

medborgarkollektivet och deras möjligheter till deltagande och
påverkan Samtidigt brukardeltagandet harantar attsom man

konsekvenserpositiva medveten fenomenetmåste attman vara om
också har baksida. faktisktbaksida kommakan inne-En atten som
bära förbättring demokratin åstadkommeränatt man snarare en av

försvagning densamma följd det ökade brukardelta-en av som en av
gandet.

Ett hot demokratinmot

Precis noterades tidigare innebär medborgarska-principensom om
alla medborgare bör ha rättigheter med ochpet att attsamma vara

påverka politiken lika villkor och brukardeltagandets införande
kan alltså förverkliga dessa rättigheter. Vadsättett attses som som
dock de allvarliga demokratiska problemen med detär ett mestav
ökade brukardeltagandet dess införande medförrealiteteniär att att
rättigheterna till deltagande snedfördelas samhället och blandi med-
borgarna. Därmed kan vad åsyftades, faktiskttvärtemotman, som
tala slags uppluckring den grundläggande medborgar-om en av
skapsidén. förklara vadmigLåt jag menar.

Grunden för medborgarnas till deltagande självarätt utgörs av
det faktum borde och således kan betraktasi Sverigeatt som sam-
hällsmedborgare.5 det demokratiska därrepresentativaI systemet
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förenklatfrämsta till deltagande och påverkan kanden någotVägen
medborgarnavalet politiska har alltsåVia isägas representanterav

inflytande offentliga verksamhetenhela denprincip samma över
1995:16 brukardeltagandet har dock formLindbom Med en ny

förför deltagande och därmed förändras också grundenuppstått
för brukarnas till deltagandetill deltagande. Grundenrätten rätt

bygger faktiskt nyttjande kommunal verksamhet ochett av en
därmed brukarna särskilda rättigheter bestämma denöverattges
offentliga sektorns olika delar ibid..

brukarna bärare de medborgerliga rättigheternaUtöver äratt av
dentill deltagande de särskilda rättigheter bestämma överattges nu

rättigheter deltaverksamhet de brukare derasDettaär gör att attav.
kraftigt jämförtpolitiken utökas med medborgaresi övriga rättig-

medborgar-heter. Samtidigt också medvetenmåste attman vara om
inflytande och politiskatill indirekt valetviagårväg är av repre-nas

politiskavilka, de representativaså säga, utgörsentanter att organen.
dra till brukardeltagandet byggerockså minnesLåt attattoss oss

förflyttas frånfatta för verksamheten viktiga beslut derätten att po-
Maktförskjutningenlitiska till brukarkollektivet. till bru-organen

karkollektivet innebär alltså realiteten medborgarkollektivetsi att
inflytande försvagas kantill Sørensen 1995:7. Manväg samma

tala utökning brukarnas till deltagande ochgång rättav enom en
försvagning medborgarnas deltagande. olikatill Genomrätt attav

medborgare olika det politiskaivägar systemetgrupper av nu ges
kan fragmentarisering medborgarskapettala se t.ex.man om en av

Hoff demokratisk synvinkelKristensen 1993:76. Ur1998:16; är
fråndetta problematiskt och politiskt håll har det också mycket rik-

framförts brukardeltagandet med hän-kritik det ökadetigt justmot
till den fara det för medborgarnasvisning principen jäm-utgör om

lika rättigheter deltagande och påverkan Möllertill 1997:6, ävense
ff..ochSørensen Ds1998:129 1991:18 48s.

Även baksidadet gäller brukardeltagandets demokratiskanär
demokratiteo-kan dra parallell till den normativajag attmenar en

här fallet vad brukar benämnas den konkurrensde-det tillrin, i som
te0rin.7mokratiska därför diskutera hur konkurrensdemo-Låt oss

spelarkraterna det medborgerliga deltagandet och den roll detser
haför demokratin. konkurrensdemokratiska kanteorinDen sägas

demokratins föresprå-reaktion den klassiskauppstått som en
deltagande Heldkande utbrett medborgerligt Pateman 1970;ettav

till deloch dess grundläggande tankegångar återspeglas i1995 stor
demokratiska råder dag. Enligt dendet irepresentativa system som

konkurrensdemokratiska bör medborgarnas deltagande intateorin
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till del undanskymdviss roll. Deltagandet ochprivaten ses som en
individuell handling och främst bör omfatta det traditio-något som
nellt politiska området indirekt deltagande iutövassamt genom
allmänna val Elster m.fl. Enligt före-Petersson1992:143; 1998.
språkarna för konkurrensdemokratiskaden det demokra-teorin är
tiska främsta mål alla medborgares preferenser ochsystemets att
önskemål skall lika och tillmätas lika vikt deti poli-väga tungt stor

beslutsfattandet.tiska åstadkommasDetta någotär antassom ge-
medborgarna väljer politiska vilka sedansinaatt representanternom

sinsemellan konkurrerar makten ff.;Elster Held1992:143om
1995.

främst med anledning den konkurrens-inomDet är attav man
demokratiska skolan det bör råda jämlikhet hänsynsta-iattmenar
gandet till alla preferensermedborgares skeptisk tillär ettsom man
utbrett, direkt medborgerligt deltagande samhällsområdeninommer
utanför det traditionellt förenklatpolitiska. kanNågot säga attman
konkurrensdemokraterna förmågade enskilda individernasmisstror

hand tillvarata det allmänna medborgarintresset ochatt egen
därmed tillgodose den jämlikhet eftersträvas. betraktarMansom
individerna drivna vilket de främstsitt egenintresse gör attsom av
förväntas hänsyn preferensertill önskemål och ochsinata egna
därför förmår hänsyn till andras.inte Individerna bedöms inteta
heller ha den kompetens krävs för detta. denInomgöraattsom
konkurrensdemokratiska befaras också betydandeteorin instabi-att
litet och ojämlikhet uppkommer medborgarevissa attom ges mer

till andra det beslutsfattandetpolitiskai Lewinsäga änom
f..Pateman Warren1970:180; 1970:7; 1992:9

Risken för ojämlikhet föreligger emellertid bara mellan olikainte
medborgargrupper brukarkollektivet.inom välDetäven ärutan ett
etablerat faktum forskningen förutsättningarna för delta-inom att
gande och fördelade mellan olika individer.ojämntärengagemang
Bland har det utbildningsnivåervisat sig och yrkestillhö-annat att
righet spelar förroll vilken utsträckning individerna deltari istoren
samhället Hoff Möller Ribom individerna1993. Att1993; 1996;
har förutsättningarojämlika för deltagande problemgivetvisär ett

det gäller indirekta deltagandeformer val-även när t.ex.mer som
deltagandet. dock det direkta deltagandeJag attmenar mer som
brukardeltagandet ställer mycket krav individenutgör närstora
det gäller tid, sociala och förmåga själv ochsig sinagöraattresurser
ståndpunkter hörda, detta problem blir aktuelltäratt ett som mer
och brännande samband med brukardeltagandet. ökade bru-i Det
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kardeltagandet kan alltså innebära social dubbel be-segregering ien
märkelse.

sammanfatta. Brukardeltagandet bygger maktför-migLåt en
skjutning från de politiska till brukarna och det därförärorganen
befogat tala slags fragmentarisering och uppluckringatt om en av
medborgarskapsbegreppet. Samtidigt brukarnas till delta-vägarsom

förstärksgande försvagas medborgarkollektivets till deltagan-vägar
de. demokratisk synvinkel detta problematiskt. de tanke-Ur Omär

råder den konkurrensdemokratiskainom applice-gångar teorinsom
förefallerbrukardeltagandet det högst rimligt detatt anta attras

kan komma leda till ojämlikhet det gäller vilken utsträck-inäratt
hänsyn till olika medborgargruppers prefe-ning åsikter ochtarman

det beslutsfattandet.politiska långt ifråni oproble-Detta ärrenser
Ärmatiskt. det självklart, för skolan exempel,t.ex. att ta ett attsom

skolan främst skall för de elever och föräldrarintresseettses som
berörs dess verksamhet Skall medborgarna, deintesom av vars

skattepengar till finansiera verksamheten och de barngår att vars
framtidenkanske kommeri skolan, också ha möjligheteriatt att

med och påverka densammavara

Situationen i dag
har alltså kunnat konstatera föreliggerVi det motsättningatt en

mellan sidan betrakta brukardeltagandetå sättatt ett attena som
förbättra den lokala demokratin och sidanandra betrakta detå som

innebär hot det jämlikhetsideal präglarnågot ett motsom som
medborgarskapsbegreppet och den demokratin. Vadrepresentativa

praktiken blir följden deti utökade brukardeltagandet ärsom av
osäkertalltså och därförjag kan det demokrati-inteatt tamenar

föranvänds ökat brukardeltagandemotiveraargument att ettsom
för kan talagivet. brukardeltagandetInnan någotom som som
vitaliserar den lokala demokratin, oftadet denisätt görssom po-
litiska debatten, enligt också ställning till vadmåste min mening ta

blir följden för det resterande medborgarkollektivet och desssom
möjligheter till inflytande.

faktum teoretiskt plan, harDet jag gjort isåatt ettman som
detta kapitel, kan brukardeltagandet för med såvälsig posi-anta att

konsekvenser förtiva negativa demokratin behöver emellertidsom
innebära dessa konsekvenserinte uppkommer praktiken. dagi Iatt

kunskaper vad blir konsekvenserna det ökadevåraär om som av
brukardeltagandet överlag bristfälliga. beror till delvissDetta att
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brukardeltagandet förhållandevis inslag den svenskaiär ett nytt
outforskat. Tillkontexten och således naturliga skäl ganskaärav

hittills den empiriskadelen beror det dock det inomstörsta att
fråganforskningen betydande koncentration kringhar skett omen

föregår deltagande. Vad hittills har fo-vad brukarnas iståttsomsom
förfrämst olika socioekonomiska faktorers betydelse behovetkus är

brukardeltagandereformensoch viljan sig institu-att samtengagera
m.fl.tionella förutsättningar Möller Peterssonse 1996; 1989;t.ex.

dockHoff Lindbom Ribom kan1993. Man1995;1993; notera att
betydligtbrukardeltagandet, skolans område, år ut-t.ex. mer

Erfarenheterna från Danmarkvecklat Danmarki i Sverige. visarän
föräldrarna påverkansmöjligheterde danska upplever sinaatt som

svenska föräldrarna vilket kanbetydligt vad de gör,större än tas som
för konsekvenserintäkt brukardeltagandet innebär positivavissaatt

finnsför Hoff f.. ocksåde deltagande brukarna Det1993:92 en
undersökning deltagandet de danskavisar inomattsom

föräldramajoritet medför föräldrarnaskolstyrelserna med att ut-
vecklar slags demokratisk kompetens. kan dock beläg-inteDetett

medför deltagandedenna demokratiska kompetens ökat iettattgas
ff..andra sammanhang Kristensen 1998:195

förhåller med vad de kon-det då negativasig jag påstårHur vara
maktför-ökade brukardeltagandetsekvenserna det Trots attav

från politis-skjutningen politisk beslutanderätt de representativaav
faktum rättigheterna tillka till brukarkollektivet och det attorganen

snedfördelas uppenbara problem demokratiskdeltagande utgör ur
huruvidasynvinkel, det för tidigt uttala dettasigär ännu att om

också kommer bli problem praktiken. Allt beror, jagiettatt som ser
försök brukardeltagandedet, hur de med ökat pågårett som nu

de möjlig-landet faller brukarna tillvaratai Kommerut. attruntom
förfinns detheter till deltagande intresseFinns ettettsom nu

förmårform Och kanske viktigast allt,deltagande dennai av man
inflytan-från informell medverkan till konkretettta steget en mer

den långtgåendede Eller, med andra 0rd, kommer utnyttjaattman
finns skaffa reelltbeslutanderätt och det in-sigsättet ettsom nu

förstflytande ifråga nämligenverksamheterna Detöver är när
kan brukardeltagande Verksamhet, ellerökat inomvisa att ett en

leder till reellt inflytande bekostnad de politiskadelar den, avav
maktförskjutningeninflytande kan tala ettsomorganens som om

ifrån lika uppenbartdemokratiskt problem. Problemet blir långt om
med skendemokrati"det stället skulle hari Visa sig göraatt att en

fortsättningendär brukarna heller kommerinte i någotgöraatt
fram-färg ellerbestämma gardinerna klassrummetiänannat att
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föra synpunkter vilken skall ålderdoms-mat som serveras
hemmet, för tydliga exempel. Huruvida konsekven-att ta ett par

det ökade brukardeltagandet verkligen innebär vitalise-serna av en
den lokalaring demokratin alltså länge betraktasåär än attav som

empirisk fråga, för använda statsvetenskapen flitigtinomatt etten
uttryck.nyttjar
förhåller det då empirisktsig vilka verksamhets-Hur Inomrent

områden ökat brukardeltagande aktuellt och har utveck-är ett var
lingen kommit längst införandetSverige ökat bru-I är ettsom av
kardeltagande aktuellt flera offentligainom den sektorns politik-av
områden, däribland skola- och barnomsorgen äldre- och sjuk-samt
vården, boende-, fritidssektorninom kultur- och Dsävenmen

f.. för genomförandeFörutsättningarna bru-1991:21 55 etts. av
kardeltagandereformen sig emellertid likainte inomter gynnsamma
alla områden. Grundskolan och barnomsorgen områdenanses vara
där det finns förnaturlig grund föräldraengagemangaktivtetten
Möller m.fl. SamtidigtPetersson1996:42; 1989:59.ävense anses
förutsättningarna sjuk- och äldrevården.inom Dettasämre t.ex.vara
beror dels det dessa verksamheterinom svårtatt attanses vara
uppbåda det kollektiva brukardeltagandet kräverengagemang som
och dels äldre och högpatienter grad upplever självai sigatt som
tämligen den aktuellapassiva serviceverksamhetenmottagare av
Möller ff.; m.fl. f..Petersson1996:42 1989:57

kan också faktiskaden utvecklingenMan notera att motsvarar
dessa skilda förutsättningar eftersom utvecklingen reelltmot ett
brukardeltagande har kommit allra längst den svenskainomsom
grundskolan. skolans område det försök medPå pågår ettnu
mycket långtgående brukardeltagande för vadinom kal-ramen som
las lokala styrelser, vilka föräldrarnai finnssitter i majoritet. Det an-
ledning utfallet denna försöksverksamhet kommeratt tro att attav
spela mycket förcentral roll den fortsatta svenska utvecklingenen

det gäller brukardeltagandet. Eller Andreas ochDuitnär som
MöllerTommy uttrycker saken rfarenheterna denna försöks-e av

verksamhet kommer med mycket sannolikhet konsekven-stor att
för brukardeltagandets framtida möjligheter generellt irentser

svensk politik Möller föräldrarnasDuit 1997:38. Frågan8C om
plats skolan har docki sedan länge mycketvarit laddad och det
långtgående deltagande finns dag bryter, vilketi skalljag visasom
nedan, mycket kraftigt tidigare traditioner skolans område.mot

teckna utvecklingen skolansGenom område får ocksåatt en
inblick brukardeltagandetsi allmänna historia i Sverige.
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i svenskaBrukardeltagande den

grundskolan
och detaljregle-har skolan präglats statligHistoriskt styrningsett av

offentliga verksamhetsområden skolanJämfört med andraring. är
centralstyrningen haronekligen det område där den statliga varit

Lindbompåtaglig och genomgripande 1995:55; ävenmest sesom
Ända infördesallomfattande skolpliktenRothstein sedan den1992.

skyldighetdet1800-talet har sinmitteni attstaten sett ge-somav
utformandet enhetliga regler skapacentralstyrning och enavnom

för skolsys-för medborgare. dettalikvärdig skola alla Inom ramen
föräldrarnaallvar talhar det heller aldrig varit nå-atttem geom

inflytande. Anders Lindbom skriver sinreellt iStatsvetarengot av-
det stodMedborgarskapet välfärdsstaten ihandling 1995i att som

föräldrarnas skolan fram till slutetfokus för debatten plats i avom
föräldrarnaformer för informera1970-talet främst olika att omvar

dem möjligheterskolan och dess verksamhet, snarare än attatt ge
Lindbompåverka verksamheten 1995:131.

förhållandevisfenomen brukardeltagandet DetSom är nytt. var
socialdemokraternasamband medförst början 1980-talet,i i attav

frågan brukardeltagandetregeringsmaktenåtertog 1982, som om
1995b:75;dagordningen Rothsteinallvar kom den politiskaupp

framväxtenff.. Flera forskareStrandberg 1998:312även avserse
före-reaktion de borgerligabrukardeltagandet partiernassom en

för mellan ochspråkande ökad frihet individen välja privataattav en
Strandberg f.. den social-kommunala alternativ Ise 1998:328t.ex.

förnya offentliga sektorndendemokratiska regeringens strävan att
delaktighet och ökatunder 1980-talet spelade frågan ökad ansvarom

fråganroll. Lindbomför brukarna central noterar att omen
diskuterades livligtföräldrarnas plats skolan under denna periodi

flertal utredningar Lindbomoch föremål för statligaettvar
ff..1995:137

brukardeltagandetfaktiskt genomslag fick dock hellerinteNågot
tongivande debatten underskolan under 1980-talet. Absolut iinom

fak-1990-talet, tvivel det1980-talet, och bit inäven utanvaren
för tydligtföräldrarna särintressesågs representanter etttum att som

betraktadesff.. Eftersom skolanbl.a. Lindbomse 1995:137 som
detför hela samhället, medborgarintresse,intresse sågsett ettsom

föräldrarna reelltomöjligheteller mindre ettatt mergemer som en
inflytande hota detinflytande dyliktskolan. ansågsEttöver repre-

grundläggandedemokratiska och dess principsentativa systemet
försäkrasmedborgarna skalloch mycketi gårmångt ut attsom
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påverka politiken ochrättigheter och möjligheter att sam-samma
från dåvarande skolministernhällsutvecklingen. Följande citat Bengt

ordförande Demokratiutredningen,och tillika iGöransson, är
från regeringshåll rådde för-för denmycket talande syn som

under denna period:äldradeltagandet
föräldrarnaselevernas ochVad gäller frågan möjligheterna ökaattom

förskolväsendet har detinflytande beslutsprocesserna miginom
inflytande får stridautgångspunkt sådantsjälvklar intevarit att etten

självstyrelsensdemokratins och den kommunaladen representativamot
förhållande till samhällsin-och föräldraintressetElev- iprinciper. utgör

bör enligtspecifikt Sådana minsärintresse. särintressentresset ett me-
allmänna medbor-företrädda vilkaining inte representerarorgan,vara

garintressen.... Prop. 41.l988/89z4 s.

samband med kommunalise-statliga detaljregleringen iDen avtog
främjade1980-talet. Kommunaliseringenskolan slutetringen iav av

från regelstyrd till målstyrd skola där kommu-utveckling enen en
frihet förhuvudman med välja sina vägarär attstor egnanen numera

kommunaliseringuppställda nationella målen. Skolansdenåatt
från den centralatid omfattande decentraliseringskedde i po-en av

frånframhölls det centraltlitiska till kommunerna. Samtidigtnivån
viddecentraliseringen ingalunda bordepolitiskt håll stannaatt

fortsätta längre de kommunala verksam-kommunnivån iutan ner
infördes därför möjligheter olikakommunallagenheterna. I att

förbeslutanderätt ochoch olika utsträckning delegeraisätt ansvar
de berörda, dvs. till brukarna.olika verksamheter till För-närmast

infördes möjlighetsamrådsförfarande med brukarnaökatettutom
självförvaltningsorgan.villkorad delegation och inrättandetill av

tilldelegationsbestämmelsen kan beslutanderätt delegerasEnligt
verksamhet med förbehållet brukarnaspersonalen i viss att syn-en

fattas. Självförvaltningsorganeninhämtas beslutpunkter skall innan
långtgående där brukarna tillsam-bygger princip,någoten mer

driftenfår sköta anlägg-med personalen hand av enmans egen
ff.;eller Montinning institution Ds 1991:18 29 ävens. se

L.1998:45
onekligen harreformeringen kommunallagen inne-Trots att av

för brukardeltagande depotential ökat inomburit ettstoren
potential tämligen be-offentliga verksamheterna har denna varit

skolans område Möllergränsad det gäller Duitjust 1997:10.8Cnär
ekonomifrågor, frågorflera frågorberor centrala såsomDetta att

olikaoch pedagogisk inriktning, enligtpersonaltillsättning spe-om
politiskaunder rektorn eller dencialregleringar har legat ansvariga
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nämnden och därför delegeringsbaravarit enligt kommu-inte just
nallagens föreskrifter MöllerDuit 8C 1997:10; ävense prop.

Skolan därför fortfarande1995/962157. i mitten 1990-taletvar av en
de kommunala verksamheter där brukarna hasig minstansågav som

möjligheter kunna påverka verksamheten ifråga m.fl.Peterssonatt
1998:28.

utökades dock föräldrarnas möjligheter till deltagande1996 inom
skolan mycket kraftigt. fattademaj riksdag beslutenigI 1996 en om

skola, för femårig försöksverksamhets,varje inom kanatt ramen en
införa lokal styrelse föräldrarnadär sitter i majoritet. och medIen
införandet de lokala styrelserna undanröjs till del de be-av stor
gränsningar speciallagstiftningen tidigare har inneburit ochsom re-
formen till och med långtgående skolan kansåär att numera ses som

pionjärfall brukardeltagandesammanhangi MöllerDuit 8Cett
kan beslutanderätt tidigare,1997. enligt grundskoleför-Nu som

ordningen och läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, har le-
under rektorn och den politiskaansvariga nämnden delegeras tillgat

brukarna. praktiken medför detta det de skolorI där lokalaatt
styrelser har införts föräldrarsitter och bestämmer frågori intesom
bara friluftsdagar, byggandet klätterställningar eller kokanderör av

kaffe till olika klassmöten frågori den lokalaäven rörutanav som
arbetsplanen där bland undervisningens pedagogiska inrikt-annat

och skolansning ekonomi centrala delar. Vidare har beslu-är man
tanderätt lärotider, fördelning och budgetmedeltimmaröver av

MöllerDuit SFS8C 1996:605.1997:10;
deDet intressant för föräldra-ökatär att notera argument ett

deltagande har framhållits deni politiska debatt har före-som som
inrättandet de lokala styrelserna.gått drar tillOm minnesav oss

det ända fram till början 1990-talet demokratiska skäl sågsatt av av
otán/ebart släppa föräldrarna verksamhetenin dei ärattsom argu-

används, enligt mycketmin mening, uppseendeväck-ment som nu
ande. det demokratiska skälNu angelägettvärtomses ytterstav som

släppa föräldrarnain verksamheten.i Med hänvisning till detatt att
grundläggande medborgerlig rättighet med och påver-är en att vara

ka samhällsutvecklingen forskningsresultatde för-Visar attses som
äldrarna upplever deltagandemöjlighetersina påfallande småsom

mycket problematiska ff.. FöräldrarnaSOU 1995:103 13som s.
också tidigare outnyttjad, oerhört viktigses som en men resurs som
tillförakan skolan och värdefulla perspektiv. Föräldrarnas delta-nya

gande skolani öka skolans legitimitetsättett attses nu som men
också slags grundbult för det demokratiska samhället iettsom stort.
Eller med dåvarande skolministern Ylva Johanssons ord:
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deltagande demokratin.människans isamhället vilarHela ytterst
för demokrati,grundfundamentskolansammanhållna sigiDen är ett

människors berättigadeSkolanjämlikhet och rättvisa. måste motsvara
brukardeltagande.med starkt inteskola hög kvalitet Omkrav en av

legitimitetskrisskolväsendet hamnariskerar hela idetta lyckas att en
7.prop. 1995/96:157 s.

betraktaföräldrarnauppfattningenförefallerSamtidigt är attatt som
medborgarintressetkonflikt medisärintresse står varaett som

debatten allt-har dominerattydligtbortblåst. problem såDet som
huvud i1970-talet berördes intesedan början över tagett.ex.av

styrelserna den riksdags-lokalaberedande deSkolkommitténs Iav
frå-väcktesinförandet de lokala styrelsernaföregickdebatt avsom

vänsterpartistisk ledamot.myckettillendast ensam,synesgan av en,
problemetavfärdade dockJohansson,Skolminister Ylva attgenom

eftersomfaktisktmedborgarintressetpåstå ansvaretgaranterasatt
denfortfarande ligger kvarövergripande planför skolan ett

"medborgarintresset justkommunala Johanssonnivån. ärattmenar
kommu-politiskt valdfinns instans ipolitiskadet Detansvaret. en

försöksverksamhetenifall vill Denbeslutar ingå imansomnen
allmänna Valdetpolitiska i RD 1995/instansen 96:97går avsätta s.

harbemöta problemetdettaförefaller migDet161. sätt attsom om
långtgående makt-Med tanke den mycketsvagheter.uppenbara

innebär kan detstyrelsernainförandet de lokalaförskjutning avsom
ha denför politiskabli deonekligen komma svårt attatt organen

derasverksamheten positionoch kontrollinblick i över somsom
huvudman kräver.skolans

framtidstyrelsernaslokalaDe

brukardeltagandetfinns mellanmotsättningDen att som ensesom
lokala demo-förbättrar dendemokratisk rättighet, någotsom som

ochdemokratin principendet hotochkratin, ett motatt omsomse
den diskussionalltså tydligt imedborgarskapet igendet jämlika går
1970-talet.sedanföräldrarnas plats skolan Detförts angående isom

rättighetdemokratiskföräldradeltagandetdockär som ensynen
införandethar föregåttden debattkraftigt dominerar avsomsom

harkraftiga omsvängningVarför dennade lokala styrelserna.just ägt
frånproblemför mysterium. Demig någotär ett somavrum
brukardel-ökatförknippade medpolitiskt håll tidigare sågs ettsom
blirifrån överspelade.långt Tvärtomtagande skolaninom är pro-

detta kapitel har visat,diskussion iblemen, vilket hoppas minjag att
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påtagliga och aktuella takt med brukardeltagandeti ökar.än mer att
riksdag och efter försöksverksamhetensregeringNär slut skall ta

ställning till de lokala styrelsernas framtid det därför bestäm-minär
da uppfattning det ifrånlångt tillräckligt studera huruvidaäratt att
de uppställda demokratiska målen har uppfyllts eller lokalainte. De
styrelserna bör i vidare perspektiv bör ocksåså. Hänsynänettses

till huruvida brukardeltagandet praktikeni leder till medbor-tas att
garkollektivets möjligheter inflytandetill skolan försämras ochöver

detprincipen jämlika medborgarskapet undergrävs.om
avslutningsvismig kortLåt spekulera kring de lokala styrelsernas

framtida eller icke faktum reformenDet utgörattvara vara. ett nytt
fenomen deni svenska kontexten och uppenbart brytersättett

tidigare traditioner skolans område fåtthar forskaresvenskamot
uttala skeptisktsig till de lokala styrelsernas framtid. Andersatt

Lindbom den historiska bakgrunden förtill intäkt genomfö-tar att
randet de lokala styrelserna kommer tid och innebäraav att ta mot-

frånstånd framför allt lärarkollektivet Lindbom Duit1995:203. 8C
Möller i sin kan drainte slutsatsnågon äntur attmenar man annan

den påbörjade försöksverksamheten med föräldrastyrda lo-att nu
kala grundskolor tämligen ljumt intresse MöllerDuitmött 8Cett

hävdar också detta beror1997:14. det finnsMan bristatt att en
grundpremisseni bakom försöksverksamheten", vilken sig iyttrar

det forskningeninom harinte belagts föräldrarna bereddaäratt att
det de lokala styrelserna innebär ibid.. kanManatt ta ansvar som

också författarna till Demokratirådets förut-1995notera att rapport
spådde denna deltagandeform skulle innebära mycketatt storen

förpotential lokala demokratin, eftersom "medborgarinflytandet i
svenska kommuner skulle stärkas denna styrelseform all-itogsom

bruk Rothstein Två1995a:66. årmänt noterar att ut-senare man
vecklingen och därmed ifrågasättsgår det verkligen finnströgt om

förintresse dyliktnågot deltagande från brukarnas sidaett
m.fl.Petersson 1997:73.

vill det för tidigtJag påstå dra dessa pessi-någotännu äratt att
mistiska slutsatser. skrivande stund har detI gått precis årnästan tre

den försöksperiodentotala och mittentvå år återstår. juniIav av
hade formellt lokala bildats.styrelser Skolverket1999 169 ser po-

utvecklingensitivt och betydligt fler lokala styrelser kan komma
bildas. Med tanke de lokala styrelserna innebär mycketatt att en

långtgående och genomgripande reform förefaller det troligt in-att
förandet kräver och falli tidsödande förberedel-månganoggranna

kan deDet skolor där lokala styrelser harså redan bil-attser. vara
dats skolor redan tidigt hade kommit långt tankarnaiär som ett
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denföräldradeltagande. därför fullt rimligt underökat Det är att
lokaladelen försöksperioden kan tillskottåterstående vänta ettav av

framme vidstyrelser skolor lika långt tankarinte i sinasom var
tiden kommer medförsöksperiodens början. Den närmaste stor

för de lokala styrelsernasannolikhet bli avgörande huruvidaatt
de skolorna. Med tankekommer bli bestående inslag svenskaiettatt

betydelse försöket med de lokala styrelserna tillskrivsden stora
för brukardeltagandet generellt, den tidenkommer närmasterent

för huruvida brukardeltagandet kommerockså bli avgörande attatt
bli allt vanligare inslag det svenska samhälleti i Omstort. ettett

samhälletinslag brukardeltagande det svenskai någotärstörre av
tillförsiktskall med eller dockinte återstår attsom se an se.

Noter

1 utsträckning dettankegångar detta kapitel byggeri iDe storpresenterassom
avhandlingsprojekt för närvarande bedriver vid Statsvetenskapliga insti-jagsom

Brukardel-Göteborgs Avhandlingen har arbetsnamnetuniversitet.tutionen,
konsekvenser -føzllet grundskolan.tagandets

2 eftersomformell det brukare skolan elevernaelevernameningI är ärsom av men
myndighetsålder betraktas föräldrarna ellerunder grundskoletiden inte uppnår

gymnasieskolan däremotmotsvarande vårdnadshavare skolans brukare. Isom
diskussion brukardeltagandetbetraktas eleverna brukare. inomFörsom en om

denna antologi.gymnasieskolan, Lundströms kapitel Demokrati skolan iMats ise
3 självrea-deltagardemokratiska kan under olika beteckningar,teorinDen t.ex.
liseringsdemokrati Elster eller direkt- och deltagardemokratisk teori1992

m.fl.Petersson 1989.
Även4 den deliberativa demokratiteorin kan under olika beteckningar, t.ex.se

eller samtalsdemokratideliberativ demokrati Eriksen diskussions-1995,
m.fl. och diskursiv demokrati Dryzek 1990.Petersson 1998

5 sammanhanget.formella medborgarskapet det centralainte i DetDet i sig är mest
samfällighet" harfullvärdig medlemavgörande ställeti i"somär är att ensom man

m.fl.med och påverka det samhälle lever i Peterson 1989:12.serätt att vara man
6 kursivering.Min
7 skolan, kon-olika beteckningar den konkurrensdemokratiskaFör tse ex:

ochsocial beslutsdemokrati Elsterkurrensdemokrati Lewin 19921970,
m.fl.doktrinen demokratirepresentativ Petersson 1989.om

8 Skolverket harFörsöksverksamheten under perioden ipågår 960701-010630.
riksdagförsöksverksamheten och efter periodens slut skalluppdrag utvärderaatt

framtida permanentande de lokalaoch ställning till eventuelltregering ta ett av
styrelserna.
9 självförwaltande skolor.FöräldrarSe SOU i1995:103
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mSkolverket har dessutom fått anmälningar ytterligare lokala styrelser50om ca
ijönköpings län. Samtliga dessa styrelser uppifrån,emellertid initierade frånär
centralt kommunalt håll, och Skolverket ifrågasätter därmed det verkligen finnsom

fungerande verksamhet dessa styrelser.inågon
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Föräldrakooperativa
förskolor demo-som

kratiska plantskolor
Annika Theodorsson

förskolor plantskolortiteln Föräldrakooperativa demokratiskaI som
växandel.deltagande ochtankar demokrati, Omryms om om om

börjar bekant för de allra flesta demokratimed demokratin detär att
betyder folkstyre. detta brukar handlar demo-Med texter som om
krati inledas. människor bor stadsdel, kommun,i i iDe som en en

land, ska med och bestämma lika villkor. Det ärett ytterstvara
det bör och andras,sig min,så. Det mångamotsätter ärattsom vara

fler och medövertygelse människor villsigatt engagerar varasom
och desto bättre det. Alla former börpåverka är av engagemang upp-

och främjas.muntras
tvivel deltagandet demokratiska harisåDet är attutan processer

effekter plantskola den lik-de människor med. Ordetär ärsom
använder för sammanfatta den jordmån för växandenelse jag att som

föreningföräldrakooperativ eller liknande kanjag tror att ett en
förändring form kunskaper till exempeliDenna större attvara. av -

fatta med och självför-lära beslut tillsammans andrasig störreett-
troende, blir benägnakan tänkas leda till människoratt att en-mer

andra sammanhang, till exempel bli politisktisig å något sättgagera
Filosofen lärandetaktiv. John Mill har uttryckt tankenStuart om

såhär:

do learn read ride merely being toldwrite, swim,We not to toor or
how do but doing only popularpractisingto govern-so

limited scale, that people will learn how exercisetoment ever onon a
larger. Mill i Pateman 31.1970 s.a

för-limited scale, Mill. lilla deltagande kan medOn Dettasägera
föräldrakooperativ förskola. finnsdel till exempeli Detäga rum en

för deltagandet föräldrako-hel del talar just irentav att etten som
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kan den jordmån detoperativ just växande talarjust jagvara som ger
finnskooperativ litet, och idealt detEtt är ett stortom. engagemang

och demokratiskt demokratiska viktig in-Det ärett styre. styret en
grediens för jordmånen för växande ska den Denrätta.att vara ame-
rikanska Carole ofequalityPateman poängterarstatsvetaren att

determining the of the decisions" ska råda 1970outcomepower
43.s.

finns definieraolika demokrati det handlarDet sigsätt att vare
förening.demokrati land eller den föränd-i i Jagett tror attom en

och det lärandering hos individen bara berorinteägersom rum
föreningen demokratisk vilket den demo-är även sätt äratt utan

kratisk. återkommer till dettaJag senare.

kommer börja detta kapitel med diskutera demokrati ochJag att att
deltagande allmänt Efter följerplan. det tankar de-minaett om

och deltagande föräldrakooperativ, frånmokrati med exempel dei
kooperativ håller och undersökerjag avhandlingspro-i mitttre

jekt. Kapitlet avslutas med funderingar det ellerpositivanågra om
med den här deltagande.negativa sortens

Demokrati olikakan betyda saker

land eller demokratisk beror vadorganisationOm ärett en man
med demokrati. och andra harMassor statsvetaremenar av genom

historien tid fundera hur definieraska demokrati,ägnat att ut man
ändå finnsvad det deinte Detär överens är. attman om som menar

ska demokrati, folkstyre, bokstavligt, så män-ta termen attman
niskors deltagande politik och samhälle blir avgörande del de-i ien
finitionen demokrati. modell, den det ska handlaDenna ärav som

här, brukar kallas deltagardemokrati och enligt de teoreti-mest om
ker företräder den högt deltagande, bara valeninte iär ett utansom

andra sammanhang, politiskai positivt. Den så-även processen som
dan viktig, bara resultatet.inteär

formerhar det allt demokratiPå år pratatssenare mer om av som
till innebär förälderexempel bör möjlighet be-att attman som ges

barns skola eller det folkomröst-borde ordnassittstämma över att
kommunala frågor.ning skrev inledningsvis deti jagSom mångaär

tycker fler människor och med ochsig ärattsom som engagerar
påverkar desto bättre det. Alla håller dock detta.medinte Detär om
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finns deltagande valende tycker positivt,i äratt ett stort mensom
samtidigt bra beslut och kan kallas in-A O. Deärattmenarsom

och för dem nöjda medborgare viktigast.strumentella demokrater är
förs behövsmedborgarna nöjda med den politik detOm är som

tillfällendeltagande vid andra valen.inget några än
instrumentella demokraterna valdaDe att representantermenar

fatta för Jarls kapitelbäst beslut bra alla. Maria iLäsärär att som
för utförligare kring denna kritikdenna antologi seett resonemang

Held Lewin 1970.1995,även t.ex.
kritik det första detvill bemöta denna gårtvå FörJag sätt.

uppfattningaroftast fatta bra beslut andra. Människorsinte åtatt
finns förhandoch åsikter samla de skapasin, inteintegår utanatt

samtal, deliberation där människor tillåts delta.det deni pågårsom
framdär alla med och diskuterar till vad de tyckersigProcessen ärär

jämföra fattas människorviktig. kan de beslutinteMan som av
själva med ideala beslut verkligen tillgodoser allasnågon sorts som

oftainstrumentella demokraternaintressen. misstagetDe gör att
folkvalda beslut långt perfektabetrakta de politikernas änmersom
fungerar demokratin människ-de Idealt den representativa såär. att

företräda dem, de dettaväljer vilka politiker ska görattsomor
basis kunskap vilka företräds vilketintressen partiav en om som av

genomför väljarna vill ha.och politikerna den politik Nuatt som
faktorer fungerarfinns det emellertid antal det integörett attsom

undersökningardet iverkligheten. Upprepade visarsättet att
försmänniskor riktigt känner den politik deigen sig iinte som av

Svallfors Oskarsson ochpolitiker de har valt ochse 1994 1995,t.ex.
Rodrigo Blom-Wängnerud och HolmbergEsaiasson1995, 1996,

qvist 1998.
föräldra-det handlar det fallet med till exempelandra iFör en

kooperativ förskola bara de barn där, derasgår10-15om som
familjer arbetaroch den personal barngruppen.i Ingen annansom

feldet finns fog för detberörs sådan utsträckningi säga äratt att att
fog förde får med och bestämma. kaninte Jag störreettatt vara se

fall sakfrågor fler,kritik de då det handlar berör långti om som
framtida potentiella brukarede nutida brukare elleräroavsett om

Jarl denna antologi.Maria ise
för demokrati, den harrepresentativEtt är attannat argument

handlingskraft, det snabbare fatta beslut inte så mångagår äratt om
förmed diskussionen Rothstein ff. har intei Jag1995 101s. av-

fullttillbakavisa detta rimligt kravsikt Det är ett attatt argument.
det ska komma politisk självklartDet så,något ärut av en process.

formoch det kommer till den deltagar-igenjag ävenattsenare, av
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demokrati finns eller fall finnasalla bör föräldrakoope-i i ettsom
harrativ krav handlingskraft vilande sig.överett

har föräldrarnasvalt studera föreningensamspelJag iatt men
självklart skulle kunna undersöka vad händer medman som perso-
nalen och barnen också. roll och samhälletposition ochBarnens i
demokratin spännande område och exempelvis Kristina Eng-är ett
wall bör barn till medborgare1998 riktigt,göraattmenar man
och låta dem delta villkor mycketDet möj-ärsamma som vuxna.
ligt det deltagande barnomsorgen föräldrakooperativiatt ettsom

har återverkningar barnen. särskilt långsöktinteDetäven ärger
tänka sig barn påverkas ochatt att ett att veta attav mamma pappa

för bestämma saker dagisgår och detmöten att att mestaom ens
händer där sådant de, tillsammans med kompisarnasärsom som

föräldrar, har bestämt. Eftersom flestade föräldrar villåtminstone
förlyhörda barnssina önskemål den kooperativa barnom-vara ger

sorgsformen barnen möjlighet med ochäven större atten vara
påverka vardag.sin

Deltagardemokrati

Redan de gamla grekerna hade vad brukar kalla deltagardemo-man
krati. träffades stadens och hade där be-Man stormötetorg man
slutade angelägenheter. emellertidDet såärom gemensamma att
den grekiska deltagar- demokratin brast mycket väsentligen
punkt, nämligen allas delta. "apartheidstaten Räfte-I Atenrätt att
gård långt ifrån alla välkomna delta det politiskai201998 atts. var
livet. Medborgare blir bo eftersominte plats,vissattman av en

metoikerzockså och slavar delaktiga bostadsorten, skriveri Ari-är
stoteles kvinnor kundeinte kallas medborgare1993 Att137.s.

självklart behövde det.ansågs så inte Dessutomnämnaatt man ens
kan det diskuteras hur mycket och egentligen deltog denivar en
diskussion föregick besluten. kanDe torgmötena närmaststorasom

folkomröstningar.liknas vid också betänka det inteMan måste att
Ävenfriaalla deltog hela tiden. den grekiskaså del-mänattvar

tagardemokratin byggde människor fattade beslutvissa deatt
andra.

betydermig deltagardemokrati människor ska medFör att vara
och påverka vad händer tillvaro. händeri hela tidenvår Detsom
saker omkring tycker bra eller mindre bra och iärrunt oss som

olika roller blir påverkade olikavåra anställd,Somsätt.
hyresgäst, småbarnsförälder, hundägare, kommuninvånare och
svensk finns det olika saker kan för tala hurgöra attmassor av om
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och kan räknaskulle vilja ha det. Samtidigt har vår rösträttsom
företrädda politiker väljer till detta harmed bli de möj-att av

försöka påverka.ligheten självaatt

demokratiDeliberativ

finns olika skolbildningar och dem,deltagardemokratinInom en av
eller kommunikativa beteckningenden deliberativa, diskursiva -

demokratin3.rollväxlar har stark betoning samtalets i Det ären-
fram vadmänniskor samtalar med andra och tillsigpratarattgenom

fattas demokratiskaolika frågor de beslut blirtycker i som somman
får förtroende bådesamtal människor ochoch det dessaiär växer

förför politiska individer och samhället omkringsjälvasig runtsom
jordmånen den de-dem. detta pågående samtal, iDenna ärprocess,

mokratiska plantskolan.
och de be-deliberativa samtal behöver muntligainteDessa vara

kan handla samtal mellanhöver skeinte Det män-öga.öga mot om
befinner sammanträdesbord, det kanniskor sig runt ett mensom

telefonsamtal, brevväxling eller enkel-också handla Före-post.om
förskull använder alla dessa olikahetens jag termer sorterssamma

samtalkommunikation eller prat.-
de tongivandeamerikanen Barber,Benjamin områ-För en av

handlar deltagande hanteradet deltagardemokrati, attom gemen-
föremål förfrågor och konflikter låta dem bliatt ensamma genom

be demo-ständigt pågående diskussion. Without talk, there nocan
Deltagardemokratin utmärksBarber 267.cracy", 1984 avmenar s.

diskus-konflikter hanteras ständigt pågåendedispyter och iatt en
får vadhanterar meningsskiljaktighetersion. Om öppet manman

Barber kallar stark demokrati 1984 151.en s.
Premfors funderat kring vad starkharSverige RuneI statsvetaren

från demokrati.och hur den skiljer andrademokrati sigär sorters
människorväsentliga med den starka demokratin den låterDet är att

fram det och dennatillsammans komma till hur de vill ha att process
beslutsfattandeegoistiska och lär demdem mindregör att

Premfors m.fl.bästatillsammans med andra det 1994är sättet s.
Även starkaf.. för Premfors det självklarhet den27 är atten

förutsättningar Premfors m.fl.demokratin har bäst liten skalai
31.1994 s.

Premfors ochBarber, och svenska CurtPateman statsvetare som
det människorsRäftegård grund och botteni överens ärär attom

beslutsfattande leder till dendeltagande diskussioner ochi som
smula olika. Barberbästa demokratin, de lägger tonvikten ärmen en
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fokuserad resultatet, de beslut fattas deni starka demo-mer som
kratin, medan exempelvis till sådanPateman ser mer processen som
och det goda den för formmed ökadsig i kunskap och ökat själv-av
förtroende hos människor. självklart det Barber tyckerMen såär att

den starka demokratin för människorspositiv utvecklingäratt
liksom positivt deltagandet lederPateman till beslutattser som
alla blir nöjda med.

Räftegård ställer Barberssig sida och detpoängterar ärattmer
pratandets demokratiserandejust verkan handlardet Räfte-om"
gård Premfors självklart ointresserad resultatet29. inte1998 ärs. av

sållar ändå till desig teoretiker likt uppskattar dePatemanmen som
effekter deltagande har de medverkande människorna Premfors
m.fl. 27f.1994 s.

Räftegård använder färskai sin avhandling demo/era-Prøztet som
tiskt verktyg kommunikativ demokrati. har hanDennatermen term

frånhämtat den filosofentyske HabermasJürgen attsom menar
kommunikationen med andra nödvändig och viktig del i vårär en
utveckling till de individer finns tydlig koppling mellanDetär. en
Habermas språket brygga mellan människor och skaparesyn som

mänskliga identiteter och liknande tankar hos psykologerav som
Herbert Mead ochGeorge 1976 R. B. Burns 1979.
Räftegård betecknar kommunikativHos demokratitermen orga-

fördelningennisationer där och samordningen hög utsträckningi
sker diskussion mellan de omfattas den" Räftegårdgenom som av

Räftegård samtalen ska ske med be-56.1998 så mångaatts. menar
rörda möjligt närvarande och frågori möjligt,så mångasom som
under demokratiska och former.principer ordnade hålleri intejag
med det alltid ske ordnade former,i det återkom-måsteattom men

jag till nedan.mer
Deliberativ demokrati betyder alltså tillsammans med andraatt

fram tillsig beslut och ståndpunkter. medDet ärprata gemensamma
andra ord fokus fram till beslut. Devägenett processen, som
kommer påverkas beslut med. Anledningen tillmåsteatt ettav vara
detta inte, skulle kunna tänka huvudsakligen detsig,är som man att

rättighet med, det fattainte beslutgårär att utan atten attvara som
avspeglar folkvad tycker. Politiska åsikter skapas samtal mellani
människor, de politiker företräda folket kan inteär satta attsom
samla dem plockar lingon. den deliberativaDettanär ärsom man
demokratiteorins huvudpoäng tillsammans förstår barainte vad-
andra tycker vad själva tycker. medGenomävenutan att prata
varandra blir delvis andra individer med andra uppfattningar om
saker och ting.
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finnasföreteelse kandeliberationbörDet poängteras att som
har uppehållit vid deliberationsamhället. mig i småolika nivåer i Jag

offentliga samtaltänka detsammanhang, kan sig att sommen man
kan dåslags deliberation.hela tiden samhälleti Dettapågår är ett ses

människoranledning till detytterligare positivtäratt attsom en
detsammanhangdeltar deliberationi i små göra ut-attgenom-

offentligadelta detförmåga och benägenhetvecklar de istörre att
samtalet.

de be-fatta tillfredsställande beslut intedet inteAtt går att om
deltagande.för medborgerligtfår medrörda Enär ett argumentvara

nämnde, nämli-effekt redan inledningsvisdenpositiv jagärannan
med andramed och påverka och tillsammansdetta attattgen vara

andra läroriktmed och lyssnautforma verksamhet, äratt prataen
kallas politisktutvecklar vad brukaroch människorgör att som

ff.,självförtroende och PeterssonDayParry, Moyser 1992 172s.
poli-tilltro till detDeltagandet leder också till286.1989 att ens.

tiska skapas.systemet
delta-för utvecklingen dende har betytt allraEn mest avav som

redan Carolegardemokratiska teorin jag Pateman.är nämntsom
utbildande effekter detkärnpunkt dedeltagandetsHon ärattmenar

psykologiska effekterna ochsyftar både dehar och då hon rent
färdig-beslutsfattande och politiskademokratisktkunskaper om

blispegla andra,heter sigGenomPateman 42.1970 mot attatts.
sådanbild självoch förstådd, utvecklar sigsedd av som enman en

och andramed och bestämmamänniska kapabelär att somvarasom
lyssnar på.

effekterhar alldelesdeliberativDeltagande sinai egnaen process
Seyla Benhabib diskute-amerikanskaindividen. Den statsvetaren

hjälp teoretikerutveckling medsamtalets roll människorsi avrar
BenhabibHerbert MeadpsykologenHabermas och Georgesom

huma-begreppen denf.. de grundläggande inomEtt1992 85 avs.
suf-olikaSjälvet the self och till detta läggsnistiska psykologin är

bland Självetsjälvbild och självreflektionfix, annat.pratarman om
individden bildoch påverkas denna,del omgivningenär enaven av

frånerfarenheter hon harsjälv kommen dehar sig är samvarourav
andra människormänniska blir bemöttmed andra. Hur är enaven

individ honförstå hon skapats till denpusselbit för hurviktig är.att
mellan indivi-förmedlar kontaktenEnligt Mead det språketär som

för individensdet avgörandeden/ självet och samhället. Att är ut-
förstår detförstådd och självveckling hur hon sig sägsgör tersom

f.då naturligtsig Burns 1979 14s.
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sammanfatta kan alltså det deliberativaFör sägaatt attman sam-
talet har dubbla effekter det demokratiska diskussioner ochger-
beslut och fårdet människor utvecklas och växa.att

Deltagandets förutsättningar
kunnaska delta krävs saker. det förstaFör vissa För måsteatt man

finnasdet delta ställe dit välkommennågot seäratt ett t.ex.man
Räftegård det andra själv ha de1998. För måste man resurser som
krävs för vilja och kunna delta.våga, norske sociologenDenatt
Willy fyraMartinussen behövspratar typerom av resurser som -
sociala, ekonomiska, intellektuella och motivationella.

Vid första anblick kan det då tyckas de representativaen som om
demokraterna får alla falli de påpekar alla människor interätt när att
får med och påverka. handlar det inteHär särintressenavara attom
får fördel de högutbildade och socialt kompetentautan atten om
har möjligheter andra. samhället endaOm sågstörre än man som en
makrovärld skulle det kunna kooperativvarje li-stämma, ärmen en

förvärld ochsig kan betrakta deminte destillatsmåten man som av
hela samhället avfärdaoch dem sådana grunder.

finnsmin studie kooperativ där alla föräldrarI hög-ärsnart sagt
utbildade och föreningsvana det finns också kooperativ därmen
föräldrarna har helt profil. föräldrakooperativEtt ären annan som
regel väldigt homogen Eftersomorganisation. det de befintligaären
medlemmarna väljer de tenderar organisationensom attnya re-
producera själv ochsig Vadsina gäller allas lika möjligheternormer.

delta det probleminget kooperativ homogenär äratt ettatt en orga-
länge finnsnisation, det olika varandra.så Huvudsa-många ärsom

ken det finns reell möjlighet förmåste människorattvara atten
delta och länge finnsdet kooperativ med olika kategorierså männi-
skor medlemmar det hinderinget rättvisesynpunktärsom ur om

och homogent.ärvart ett
finns det andraDäremot nackdelar kooperativ alltförvarje ärom

homogent. handlar det sådantDå barn bör lära sigatt attom som
finnsdet olika människor, alla exaktinte själv ochäratt attsom man

det bra det sådant perspektiv kan det finnasså. faraIär äratt ett en
med homogena organisationer, det leder för långt attmen
det denna kortai text.

problem praktisk familjerEtt där båda föräld-ärart attav mer
har schemalagd arbetstid får fullgöra den arbetspliktsvårtrarna att

de allra flesta kooperativ har, det vill förälder skasäga att man som
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ko-Undantagenbarngruppen.antal dagar iarbeta visst år ärett per
hartill exempel Montessori,speciell pedagogik,medoperativ som

personaleftersom de vill hapersonalmed anställdfull täckning som
finnspedagogiken. klart ingentingspeciellakan den såDet sä-som

kooperativha det iskulle kunnainte även ettsystemetatt manger
med vanlig barnomsorg.

kan detkooperativ vaddemokratisktEtt -
vara

demokratidetta kapitelhandlarredan harjagSom nämnt ettom
förskolor.föräldrakooperativaoch individnära planmycket lokalt i-

föräldrakooperativafallstudieför liggerTill grund det treaven
vidnärvarandeunder tidGöteborg. har varitförskolor årsi Jag ett

sysselsatt medoch inter-kooperativ justdessai ärmötena atttre nu
Huvudsyftet observa-mederfarenheter.föräldrarna derasvjua om

ochkooperativendet deliberativa samtalet istuderationerna är att
föräldrarna hurfrågarfungerar. jagdemokratin intervjuernahur Ise
och hur dede kännerhur delaktiga sigde kooperativ,sittser
beslutsfattan-och detmötesverksamhetentycker att gemensamma

de har lärtockså de tycker sigfungerar. frågar demdet Jag attom
det harföräldrakooperativ,aktivanågonting ettatt omav vara

efter tidannorlunda ioch deförändrat dem något ärsätt, enom
medlemmar.de dekooperativet närän nyavar var

mellanundersöker harhåller ochföräldrakooperativ jag 12De
föräldrarhandlardet runda talvilket ioch barn, 20-2516 gör att om

barn-med föräldrakooperativspecielltkooperativ. Det årsomper
själva sköter allföräldrarnajämfört kommunalmed är attomsorg

verk-arbetsinsatsflesta fall också ioch deadministration i gör en
gällervadorganisationkooperativ har sinsamheten. Varje ar-egen

och sysslor.allaför sköta Denbetsgrupper små storastoraatt ar-
de sakerstyrelseuppdragen, ochbetsuppgiften görutöver somen av

föromsorgsform varjetill billigare många,kooperativen är atten
verksamheten genomsnittarbetar ieller iförälder sättannatett

arbeta barngruppenhandla ikanvecka termin. Det attomperen
arbetsinsatspersonal.barn ochlaga till Dennaeller att matom

för-kommunalafår personaltäthetinnebär högre mångaänatt man
kan hakostnad, vilketskolor till lägre i sin gör atttur enmanen

månadsavgift.lägre
och ibåde styrelsemöte gång må-harKooperativen stormöte en
dagarhålls regel innan Sty-naden. Styrelsemöte i stormötet.ett par
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relsen består fyra till och fattarsju de löpande besluten,av personer
betalar löner och har för personalen. styrelsenDet är ävenut ansvar

förbereder de beslut ska fattas stormötetsom som att tagenom
fram den information behövs. tänktStormötet ärsom att ettvara
forum för diskussion och det där de övergripande beslutenär stora
ska fattas falleller allai ventileras. ska föräldrarDit så många som
möjligt, helst alla, komma. Båda för den delibera-mötena år arena

dettion, pratande, bådejag demokratiska besluttrorsom ger mer
och leder till de medverkande får självförtroende.störreatt ett

dessa formellaUtöver det deliberativapågår samtalet ävenarenor
vid andra tillfällen. det ständigtDetta samtal mellan allapågåratt ett

eller de flesta förening,i kommunikationen aldrigatten stannar- -
för mig kännetecknen det kallas deliberativär ettupp, av som

demokrati. Räftegård det bara de samtal sker inomärattmenar som
formen intressanta. Till nyckeldragen hör dettaärsom att pra-
tande sker i arrangerade anordnade former. frågaDet inteär om

tillgodoräkna sådant råkar förekommaatt prat spontantsom mer
Räftegård Varför det framgår58. så inte, kan1998 ärs. men man
tänka anledningar.sig Dels dentvå pragmatiska det helt enkeltatt

förinte möjligt forskare studera pratandenågotär änatten annat
det sker ordnade former,i dels den teoretiska finnsdet de-som att
mokratiska risker med det oordnade pratande där alla kanske inte
har chans komma till tals. RäftegårdMen ingennämnerattsamma

dessa tänkbara anledningar skäl. tycker det felJag ärav attsom att
kategoriskt bara pratande arrangerade formeri intressant.säga äratt
Även jag har haftinte möjlighet avlyssna alla de informellaom att
samtal har medlemmarnaspågår, jag bild dem och vadsom av som
diskuteras de olika fora finns.i som

Demokrati kooperativ principsom

vägledsKooperationen sju principer alla medlemmar i Inter-av som
nationella Kooperativa Alliansen, harIKA, Principenenats om. om
demokratisk medlemskontroll dessa, andra princi-någraär ären av

frivilligt och medlemskap, medlemmar-principenöppetpen om om
ekonomiska deltagande och principen självständighet ochnas om

oberoende. Principen demokratisk medlemskontroll innebärom att
alla medlemmar ska ha lika mycket till och de skasägaatt att taom

lika villkor Dellenbrant ochse Grut 1988.1984t.ex.ansvar
hur denna demokrati skaMen oklart. Precisärutse mer samma

det finns olika demokratimodeller kommunal ellersätt som stat-
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demokrati liten organi-definiera ifinns det olikanivå sätt att en
föräldrakooperativ.sation ettsom

samtaletoch det deliberativa ideltagandetprojektmitt stårFör
fokuserar enbartkan också tänka sig attcentrum, manmen man

med-besluten,nöjdhetenskulle kunna studera ibesluten. Man om
fungera deliberativtbedömskooperativlemmarna i är merett som

ikooperativbesluten medlemmar inöjda med än styrsannatett som
vad medlemmarna minaointresserad iformer.andra inteJag är av
fattas, liksomde besluttycker Patemankooperativ mentre somom

med människornavad händer iintresseradjagär proces-somavmer
sen.

ska kunnaföräldrakooperativorganisationersmåFör att som
sakdemokratiska plantskolor krävs åtminstonefungera attensom -

fårmedlemmarnavilldemokratiskt detde sägasätt, attettstyrs
demo-deltagande ochskrivermed och bestämma. Pateman omvara

fungerar de-företagde inteföretag och konstaterar ikrati i att som
självförtroendehar de anställda Patemanmokratiskt 1970sämre s.

och delta-demokratihandlar visserligenff. bokPatemans51 om
finnsdetuttryckligenhon skriverarbetsplatser,gande attmen

beslutsfattande,uppvisarsituationer gemensamtsortssammasom
föreningsverksamhettill exempel 55.Pateman 1970 s.

demokra-roll kooperativetalltså det spelarJag att styrstror att
definitionroll enligt Vilkenspelar ocksåbara det.tiskt, inte Detmen

inställningdemokratiskt och vilkendemokrati det kan sägas varaav
härkommermedlemmarna har.varandra de olikatill och Jagmötet

demokratiskkännetecknakande sakerdiskutera några enatt somav
observationerde ochexempel från intervjuerförening och medvisa

genomfört kooperativ.har ijag tre

eller inteöverenstillInställningen mötet- att vara

till deolika inställningtill medkan kommaOlika medlemmar mötet
händavad skaförväntningaroch olikaandra medlemmarna som

ochgrundandra ikan ha bild dedär. någraMan som mansomen av
smidigtdet börmed och inställningen såbotten är överens att

amerikanskabehövs.fatta beslutmöjligt de Den stats-att somsom
mellan begreppenrelationenMansbridge har skrivitJanevetaren om

deliberationensoch democracy.adversary unitary Hon attmenar
tillskatycker och sigska vad dealla sägapoäng är taattatt man

kräveroch demandras åsikter sina Detta ärväga attmot manegna.
distinguishing featuresfinns threeför vad andra tycker. Detöppen
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of democracyunitary equal face-to-faceanda respect, consensus,-
meetings" Mansbridge 5.1980 s.

ha democracyAtt unitary eller enighetsdemokrati ledstjärnasom
och låta konsensus förmålet all diskussion och beslutsfattandevara
har både för- och nackdelar. Nackdelarna bland detär annat att tar
tid och besluten riskerar formuleras och otydligt efter-att att vagt

det det lättare för fler ställa bakomsig dem. Omgörsom att man
följer konsensusresonemanget strikt innebär det dessutom varjeatt

medlem med alla tidigaremåste beslut påverkar för-ny vara som
deteningen, vill allting till diskussionmåstesäga taman nytt.upp

Mansbridge också enighetsdemokrati kan leda till olik-attmenar att
tänkande människor eftersom det kanske inte gångbartärtystnar att
framföra motstridiga åsikter. finnas öppenhet förDet måste olikaen
idéer utvecklasså inte till vad Iris Marion kallarYoungmötenaatt

thatcommunication does anything" Young 1996.not say
Beslutsfattande enligt konsensusmodellen democracyunitary- -
upplevas mindre effektivtmå och ha del nackdelar detsom en men

har betydande också. hållsOrganisationen ochpoänger samman
människor känner slipper uppslitandestörre röst-engagemang, man
ningsförfaranden och information bättrenår Dess-sätt.ut ett

det praktikeni sannolikt liten organisationsåärutom attmer en
föräldrakooperativ vägleds härprincipen överens.ärettsom av

Mansbridge deliberation föredra både vid kon-äratt attmenar
Ärflikt och sämja. inte diskussion detöverens gör öppenman en att

lättare kunskap hur konflikten och hur skaär att utom ser man
komma till med den. konfliktfria sammanhang deliberatio-Irätta är

bra både samla och sprida de inblandade människ-sättett attnen
åsikter och kunskap.ornas

Bland de kooperativ harjag undersökt skiljer inställningensig
den här punkten. ställe de flesta föräldrarPå harjag in-sägerett

tervjuat deras inställning kooperativeti ochär är överensatt att man
beslutsfattandet inte nånting ska behöva speciellt långäratt tasom

tid. svarade såhär fråganEn hur han tycker inställning-pappa om
en ar:

Till detjag konsensus. Egentligen90 jag inteärprocent tror tror man
kan ha det dagis, faktiskt.nåt handlarDetsättannat ett attom

flestade fattar kanså inte bråka för då blir det ingetsägaatt att man
alls, sparka smalbenmåste sitt ibland.utan man eget

förälder kooperativEn i här undradejag hurså närannan samma sa
stämningen ska diskuterasnågotär när möte:ett
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föräldrar-formkooperativetsdet ligger nåtiDet så sättär attattnog
ska strid.konflikter förfår Fördetalltså, att tastora manvarana...

här ochomkringkantill inteska Manatt sams.se varaannars man
barngruppen.för då det Detmed varandra, går överovänner utvara

barnihop medoch ska kunna vårahandlar barnen nästamötasom
detarbetsplats där löserdag och inteså. Det nästaär mansom en

hållerdethallen och lösa detta sådag, kan iinte stå är attutan... man
det.grundtillbaka lite av

diskus-bordeför "detbråkar lite,tyckerAndra attatt vara merman
flata det gäl-folkkonstigtoch det såsion" närärnärmast är attatt

barn.ler deras
utsträckninginställningen ikooperativPå störreär attannatett

blir dis-för detdemfolk har åsikter ochbradet står ävenär omatt
snabbt kommainriktad Pålikakussion. inteMan överens.är att

längreföljdriktigt betydligtdet kooperativet änär mötenasenare
förra.det

innehåll formviaMötesregler -
behövssjälvgående, detgoda deliberativa inteDen är utanprocessen

skadärmed olikaoch intressenför olika människorreglervissa att
andraellerhörd.lika chans sin Attha sättetröstgöraatt enastor

hållaplats dåungefär likaalla får sättär ett attstoratt tagarantera
samtal ska kunnalevande.deliberativa demokratinden För att ett

fast formeller inomformfinnasdet någonmåsteäga av ramrum
kanskerform vilkeneller inomdet sker.vilket Den mötenaram

samtalet.de Givet-välkänd ingår ioch olikaolika strikt somavvara
fattarmedlemmarnaförändrasdennakanvis sättsamma somram

denkort siktbeslut måsteandra varatyper mengemensammaav
stabil.

till.hållermötesregler sig Detför samtalet deEn är manram
vadsamtallösafrån principalla ifinns varianter ärmötenatt om

utskickadförvägmedhållna itill striktkommer mötenuppsom
tillordet ochfördelarordförandedagordning och attsersomen

detSådanteller hennesdet hansinteingen när är atttur. sompratar
ochdiskuterasfrågor skavilkamöjlighet för allafinns att veta som

fackbarnslagdahemskickade eller i sinafår protokollenalla äratt
delaktig-dennadelaktighet.kan öka känslan Detfaktorer äravsom
förför ochbådeförtroendethet sini gör systemetatt entursom

individ ökar.själv som
säkra allaskanmötesreglernahålla striktAtt sätt attettvara

Människor kaneffekt.hakan ocksåhöras, deträtt motsattatt men
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känna hämmadesig regler de behärskarinte Mansbridge 1992av
Benhabib mellan47 72. Det avvägning1996 såärs. s. atten

möjligt skamånga chansen och med ochvågasom attvara man
ska dödainte samtalet förmed mycket regler. Räftegård har en po-

han samtalet ska ske under ordnade former, denäng när isäger att
det finnasmeningen ska reglervissa väl Däremotnäratt pratar.man

tycker jag, tidigarejag inte det nödvändigtvis måstenämnt,som att
ske i viss lokal ellernågon tid.vissnågon

mycket regler ska finnasHur diskussionsfråga. Detärsom en
finns de deliberationen definition inte ska bak-attsom menar per
bindas formella regler.några deliberationDet inteär män-av om
niskor får fritt.inte klimat,Ett samtalöppetprata sant ett som
präglas kommunikation beslutsfattande lösningen.än ärmer av av

sådan kommunikativEn kan inbegripa alla, socialprocess oavsett
ff., BenhabibYoung f.1996 120 1996 82status etc. s. s.

kooperativDe undersökerjag väldigt olika vad gällerärtre synen
mötesregler. dem håller striktEtt dagordningen skaattav

god tid ochi alla ska godkänna frågorvilka skasättas attupp tassom
följer sedan dagordningenMan till punkt och pricka och ärupp.

med protokollet blir korrekt, saker hamnar under rättattnoga att
punkt strikthetDenna vad gäller dagordningen kombinerasosv.
med stridslysteninte fallalla debattgladi inställningsåen om

Följden blir långamötena. möten.
andra bryrDe mindretvå sig sådant dagordningenattom som

ska särskilt och den ska finnas tillgänglig i god tidsättut ettse att
innan Inställningen de saker behö-mötet. är att pratarman om som

och det behöver fattas beslutnågra detså görpratasver om om man
också, sedan spelar det mindre roll det sker i speciell ord-någonom

lättning. Det det ha speciellsvårare någonär äratt att attse upp-
fattning frågai och kunna driva denna uppfattning inte ien om man
tillräckligt god tid vilka frågor kommer diskuteras.vet attsom

har frågatjag föräldrarna detNär i kooperativ mindreärsom
med formaliteter kring dagordningen hur de detta mednoga ser

dagordning och mötesregler tycker det bramånga att att vetavore
god tidi vad ska Inställningen ändå skainteärtassom upp. att man

bråka för mycket för då blir det braingen verksamhet för barnen,
och det det viktigaste.är
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förståSpråket och känna sigoch varandraattarenan -
delaktig

avgörandespelar klart rolltalade språketDet så möten aven- -
föräldrakooperativ. kom-håller till exempeldet slag Deti ärettman

själva deliberationen.munikationen mellan människor Curtärsom
förbetydelse demokratinRäftegård studerar avhandlingi sin pratets

förfinnas kommu-och han urskiljer sakervissa måste att ensom
avgörandesaknikativ demokrati ska kunna uppstå. En ärsom av

för samtalet ska kunnabetydelse det deliberativa äräga attatt rum
rumslig bemärkel-finns ställe nödvändigtvisdet inte ietten arena,

Räftegård ff.,skedär kan 202.se 1998 56pratet s.
finns det olikakooperativ undersökerde jag mångaI tre arenor.

efter-ochmedlemsmötet hallenmånatligaDet är morgnaren,
fikan eftermiddag veckanmiddagar den ienen annan, gemensamma

finns telefonickerumsligatredje. Och pratar arenorom omen
förmodli-fjärde femte. skulle Räftegårdoch och Häre-post som en

den diskussionen har redan klarathålla med,inte av.gen men
defrågat föräldrarna hur de de olikaharJag arenorna, omom ser

andra ställenproblem samtaletupplever det pågårnågotäratt att
nödvändighetdetMångaän mötet. är prataratt att manmenar en

Verksamhetenoch detmed varandra löpande barainte när är möte.
detfungera Samtidigtskulle kunnainte äratt ettannars. ser man
fattas beslutmed och det ibland till och medproblem alla inte ärom

samtal utanförvid mötet.ett
Räftegård kommunikativ demokrati byggervidare att enmenar

förmågankan med, alla haralla människor attatt atttron vara
förförställaoch vad tycker. ska behöva sigIngensäga attprata

Räftegård observationermed Mina visar202.1998 147, atts.vara
lika mycket,det ifrån alla deltagarelångt så möteär prataratt ett

redskap eftersom alla människortiden trubbigt inte ärär ettmen
de får det depratglada. väsentliga alla kännerlika Det sägaär att att

till vad deoch de lyssnar ochtycker övriga sig Det ärsäger.taratt
ofta betydligt mindrelätt nytillkomna medlemmar ärattatt se

dettalföra har med flera detde i justvarit år, är ärän sommensom
Efter hardel växande hardet jag några år ut-pratat manav orn.en

finns,de andravecklat vid tala ochmötenatt arenor somvanaen
för ochhar lärt uttryckasig sig sig.att taman
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få någotHandlingskraft gjortatt-

optimala situationen den där alla eftersomDen detvågar rå-är prata
der och tillåtande klimat, samtidigt det fattas beslutöppetett som
och verksamhet. finnsdet handlingskraftpågår viktigAtt ären en
ingrediens demokratisk ska bedömas Rothsteinorganisationnär en

ff., Räftegård deDetta instru-1995 101 132.1998 94, är etts. s. av
mentella demokraternas deltagardemokratin detargument mot -
händer ingenting ska med och bestämma. Demokratimånganär vara
och deliberation all det krävsi dels det verkligen fattasära, attmen

beslut och dels de beslut fattar blir verklighet förnågra att attman
ska kunna det har demokratisk Efter-varitsäga attman en process.

håller medjag det viktigt det verkligen fattas be-äratt attsom om
slut och de verkställs det bara handlingskraftinte äratt att pratas- -

de saker efterjag tittar bedömning demokratin för-i min ien av av
äldrakooperativen.

Under de observationer har genomfört finnsjag det hel delen
frågor har diskuterats både och harinnantvå mötentresom man

fattakunnat beslut. Självklart skilja mellan olikanågot måste man
frågor, det till exempel naturligt diskussionärtyper attav en om

förskolans profil drar flera medan beslut inköpöver mötenut ett om
frys den gamla har sönder bör fattaskunna snabbt.gåttnärav ny

det gäller frågor vardaglig karaktär skiljer deNär sig treav mer
kooperativen dem emellanåt hari så måtto svårtatt ett attav
komma till beslut. kan både länge och väl frågaDet pratas om en
och bryter fattas.avgörande beslutnågot Iutan attsen ettman upp

det betydligt sällsynt från hagårär mötetannat att utan attmer man
fattat beslut alla de frågori till diskussion.som var uppe

det handlar de frågorna, förskolanstill exempelNär störreom
profil fungerar det liknande det samtalas kring frågansätt, utan

fattasbeslut och det särskilt stördnågot ingenär är överatt attsom
det det uttryckte handlarsakenSom såär sättet. en mamma
det det där pågående samtalet. Och det samtalet kan haom
frågor flyter". deliberativa samtalet, vad den härDet ärsom som

kan innehålla allt från samtal inköppratarmamman om, om av ny
frys, avklarade fem till timslångaminuter, samtal barngrup-om

där beslut fattas.allsingapen
besluten harväl har det ibland hänt saker hartagits dragitNär att

fråntiden beslut handling,till de flesta fall händer detiut men
saker rimlig tid. föräldrarinom harjag intervjuat ocksåDe säger att
det oftast blir har falloch de där det händerså i intesagtsom man

beror det oftastnågonting det bråttom ellerantingen inte äratt

190



THEODORSSONANNIKA

viktigt, eller för verkställa be-inte ansvarigutsågatt attman en
slutet.

någotUpplever föräldrarna lärandeatt
växande skettoch har

genomförthittills har har lärtintervjuer jag visar sigDe mångaatt
konkreta saker hur hurdagordning och sköterutsom en ser man
ekonomin förening. kunskaper dei Detta mångaär säger atten som

de hade haft de hade aktiva föräldra-inte inte varit itror att ettom
kooperativ och de de ha andrakommer itror att att nyttasom av
sammanhang.

Upptill dessa konkreta kunskaper de har fåttupplever många att
vid med andra människor och tilltro till sinatt prataen vana en egen

förmåga för sak. detta brukarsin Det äratt argumentera senare som
Ävenkallas självförtroende. finns flera föräldrarpolitiskt detom

föreningsvana föräldrako-hade redan de kom medinnan i sittsom
upplever de har fått själva ochoperativ, sigmånga att en ny syn

förmåga hörd med föräldra-sin sin igöra röstatt att ettgenom vara
kooperativ.

Deltagardemokrati föräldrakooperativai

dåligtförskolor ellerbra-

naturligtvis kategoriskt eller deninte nejDet går att ettsvara
frågan, utifrån observationerde och de hittills harintervjuer jagmen

finns det fallalla möjlighet diskuteragjort i att svaret.
Vad gäller frågan demokratiskt deltagande vidpositivt iärom

bemärkelse finns det anledning tveksam. kan anläggaManatt vara
rättviseperspektiv kooperativen alla människor har radav en-
skäl möjlighet med, det riktigtinte inte vissaäratt attsamma vara
människor ska ha vad gäller barnomsorgentillsäga änattmer om
andra. också olyckligt barn aldrig får möjlighet träffaDet är attom

alltförolika människor, kooperativen homogena. Detärsorters om
befogad kritik, den kan också punkter tillbakavisas.vissaär men

kooperativ har undersökt olika, både ochjag internt i jäm-De ärtre
förelse med varandra. det barainteDet såär är män-att sortsen
niskor med och följaktligen barn.hellerinteär sortssom en

bemärkelse de föräldrar deltar lärpositivt iDet är snäv om som
de förtroendesig de kunde tidigare, utvecklarintenågot ettsom om
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för själva och för andra. har de kooperativ har undersöktsig i jagJag
tecken tyder det vad händer med de för-justärsett attsom som

föräldrakooperativ.äldrar medlemmar känneri sigDeär ettsom
delaktiga och finnsOch det det bara be-inte såväxer. är att en
stämd växande kan delas de del-inteDet såärpott ut. attsom som

föräldrakooperativen växande ifrån andra människor.i Sammatar tar
inflytandesak gäller det heller slut för fler med.inte Jagärtar att-

vill deltagande, fler människor med och bestämmerärse mer som
flerliv och människor deltagande.sitt sittöver växersom av

Noter

1 tankar och frånden detta kapitel härrörDe empiri i mittpresenterassom
avhandlingsprojekt vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.
Avhandlingen har arbetsnamnet fördldrakooperativa förskolan demokratiskDen en-
plan tskola .
ZInvandrare.
3 använder deliberativ demokrati.Jag termen
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Arbetslösheten hotett-

demokratinmot
förhållandetOm mellan arbetslöshet,

ungdomars samhällsintresse och
i nordiskt perspektivettengagemang

CarleJan

oftaDebatten kring ungdomar och politik kretsar kring två pro-
samhällsfrågorblem: människor har förintresse inteUnga ett men-

för partipolitik. Ungdomar allmänhet, kanske arbetslösai men ung-
avvikande och utfördomar synnerhet, har åsikteri extrema po-mer

litiska handlingar. vad egentligen människorsMen vet om unga
för samhällsfrågor och politik oklart, detta gällerintresse är sär-mer

förhållandetskilt mellan ungdomsarbetslöshet och politiskt enga-
emellertid viktigt arbetslösa harredaDet är att utgemang. ungaom

speciell samhällsfrågor och politik, eftersom kopplingensynen
arbetslöshet och politisk mobilisering har betydande politisk ochen

sprängkraft, särskilt tider ungdomsarbetslös-ideologisk med högi
Även finnshet. det enkla samband mellan arbetslös-inte någraom

het och politisk mobilisering, kan bortse från det faktuminteman
genomförde omfattandearbetslösa demonstrationer och gatu-att

frånkravaller Frankrike under kan heller bortsei inteMan1998. att
fronten stöd områden därNationella Frankrike har starkastei sitt i

ungdomsarbetslösheten högst, kring Marseille södraiär t.ex.som
Frankrike. Eller det arbetslösa stod imänatt var arga unga som
fronten omfattandevid de kravallerna Toxteth och deti Brixton i

faktiskatidiga 1980-talet. händelser deDetta utgörär mestmen re-
för arbetslöshetsscenariottolkningsramarnapresentativa i Sverige

ochoch Norden under 1990-talet ZOOO-talet.
redovisa fakta den allmännadenna artikel avsiktenI är att om

förändring det gäller för samhällsfrågor och politisktintressetnär
bland ungdomar och tredje deli Sverige. Iengagemang en re-vuxna
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lateras denna kunskap till undersökning med långtidsar-8377en
betslösal Nordenz.ungdomar Undersökningen innehåller blandi

frågor uppväxtförhållanden, erfarenheter arbete,annat om av ar-
betslöshet och åtgärder, ekonomisk och problem, socialasituation
nätverk, hälsa, missbruk, kriminalitet, fritid, samhället,synen po-

deltagande3.Ävenlitiskt och politiskt andra undersök-intresse i
ungdomsarbetslöshet dess sociala omständigheterningar är ettom

centralt beror bland indikatorer förDet margina-tema. annat att
lisering sammanhänger med arbetslöshet, bostad,attsom en egen
etablera självständig ekonomi, hälsotillstånd ochen engagemang

det politiska Griffinlivet Vidareinom se France 1996, 1993,t.ex.
Wallace Kopplingen marginalisering och arbetslös-Jones 1992.8C

het fall ibland med oftare docki primärmaterial, viavårtgörs som
analyser sekundärdata arbetslöshetens statistiska variationerav om

individ-, och samhällsnivå sidan och variationer iågrupp- ena
konkretaolika samhällsproblem ohälsa, kriminalitet, ekono-som

miska problem, politisk och radikalisering den andra.passivitet å
olika det möjligt olika forsk-strategierDessa någotgör att svara

ningsfrågor. Till fråganmarginaliseringsdiskussionen hör således om
arbetslöshetens konsekvenser: orsakar den ökad ojämlikhet, t.ex. en
uppdelning och C-lag, eller eller 4/5-samhällei A, B 2/3-, Omett

sådan utveckling sker, vilka drabbas, dessa skallen grupper som om
betraktas marginaliserade och vilka orsakerna diskuteras iär,som
forskningen. finns de med välfärdsindikatorer visatDet attsom
ungdomsgenerationen och 90-talens förlorare. förhållandeI1980-är
till andra de enligt indikatorerna marginaliseradegenerationer är mer
och orsaken arbetslöshetsbördans fördelning SOU 1994:73,är

frågaVogel bör ställa dettaSCB sig i1997. En1997, man samman-
förhållandethang mellan faktisk" upplevdoch situation: Irör en

vad det möjligt kunskap objektiva indikatorer för-viamån är att om
människors erfarenhe-subjektiva upplevelser de subjektivastå är-

alls viktiga människor enligt objektiva indikatorerOm någraterna
kan betraktas marginaliserade betyder detta också de upple-attsom

har åsikter annorlunda eller betersig så, sig någotär sär-ver som
skilt Arbetslösa ungdomar kan känna delaktiga lång radsig isätt en
sociala och kulturella sfärer ungdomskulturen, bostads-inom t.ex.
området eller olika sociala ochnätverk samtidigt enligt indikatorer

marginaliserade, det vill bostad, leva socialbi-säga utanvara vara
utanfördrag och det politiska livet. Diskussionen marginali-stå om

eftersomdetta ideologisk, den kan tolkas olikasering är sätt
vilket handlar definieras,hur begreppet vilken tidsperiodsätt, om
studeras. förhållandengenerella ellerAvses utsatta grupper",som
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eller attityder, till-absoluta förändringar eller relativa, beteenden
för vid tidpunktstånd giveneller Detprocess ensom en gruppen

tid-med andra 0rd vidkan tolkas marginalisering kan en annansom
vad olikauppfattas såledespunkt i månnågot Frågan ärannat.som

faktiska hand-attityder ochindikatorer subjektivamotsvaras av
för samhällsfrågor, politikdet gällerlingsmönster, intressenärt.eX.

faktiskt politiskt handlandesamt
forskning erfarenhet arbets-omhuldadmycket iEn är atttes av

arbetslöshe-löshet både för individerna och samhället änsnarare
för marginalisering. Talardet har betydelse ii sig ärten somsom

rad andra fakto-fall långdetta politiskt vet attengagemang enom
utbildningsbakgrund påverkar både politisktspelar intresse,in,rer

traditionelltoch hartänkande och Kvinnor män settengagemang.
aktivapolitiskt iolikartat Männågot ärengagemangsmönster. mer

offentliga, kvinnoroch det medanden politiska apparaten" är mer
Resultatenoch det Togebyaktiva nätverken privatai 1989. är

förefaller det skillna-emellertid entydiga, tid såinte över attvara
m.fl.derna mellan och kvinnor jämnas 1998.Peterssonmän ut

därmedpolitisktarbetslöshet och ingår iFrågan engagemangom
introducera-problemkomplex marginaliseringhela det rörsom som

förhur samhälls-bör således reda ochdes intressetVi utovan. om
förändrats hur det med val-frågor och politik har generellt, ärrent

olika politiska handlingar allmänt,deltagandet och aktivitet i rent
kan tänkasfrågar de arbetslösa ungdomarnainnan varaoss om

annorlunda något sätt.

samhällsfrågorförlntresse

genomförs sedanför SOM-institutet mitten 1980-Inom avramen
olikaattityder och åsikter kringtalet medborgarnasmätningar av

frågadessasamhällsfrågor. Bland ställs mätningari öppenannat en
samhällsfrågor. möjligtintervjuade får viktigadär de Det ärtreange

samhällsfrå-för olikamed hjälp beskriva hur intressetatt av svaren
samhällsfrågor harhar utvecklats för perioden Vissa1986-1996.gor

andel de tillfrågade helatämligen stabil perio-överangetts avav en
välfärdsfrågor. samhälls-framför allt olikaden, detta gäller För tre

förändrats påtagligt,frågor emellertid andelen demhar uppgivitsom
och sysselsättning därhar minskat, ekonomimiljö där intresset

miljöfråganhar ökat. det gäller andelen uppgivitintresset När som
ungdomar ochfinner också ökande skillnad mellan Ivuxna.en

därandelar, totalt ökardenna allt lägretakt med angivits sett,att av
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den relativa andelen ungdomar. Angivandet ekonomi- och syssel-av
sättningsfrågorna har ökat både bland ungdomar och vuxna.

Angivandet samhällsfrågor kan relateras till livscykeln. Frågorav
pensioner, sjukvård och förstås oftare äldre.om omsorg anges av

Emellertid det välfärdsfrågorvisar sig vid följeri mening inteatt
ålder, vilket kan tolkas dessa frågors betydelse inte någotattsom
enkelt har med ungdom eller Densätt göra äratt om man vuxen.
Övergripande slutsatsen kan dra SOM-materialet skill-ärman attav
naden mellan ungdomar och tämligen blygsam det gäl-är närvuxna
ler vilka samhällsfrågor viktiga. skillnader finnsDeärman anser som
kan flestade fall förklarasi med frågor helt enkeltvissa äratt
starkare kopplade till livscykelförhållanden andra. Undantagetän är
miljöfrågan där också skillnaden mellan ungdomar och ökat.vuxna

resultat understödjsDessa andra undersökningar visarav som
fram sakförhållande. Farhågan skillnader mellansamma storaom
ungdomar och det gäller för olika samhällsfrågorintressenärvuxna

överdriven gäller både studerarSOU Detta olika1994:73.är om
samhällsfrågor vid eller välfärdsfrågori mening specifikt. Vadmer

emellertid kan svängningarna i intresse någotår ärnoteraman att
kraftigare bland ungdomar den långsiktigaän även tren-vuxna, om
den densamma det gäller vilka samhällsfrågorär när ärman anser
viktiga.

Slutsatsen därmed förefallerdet rimligt påståär att att att ung-
domar har för samhällsfrågorintresse och detta intresse inteett att
skiljer sig påtagligt från frågor.något vis i vissaänvuxnas, mer
Ungdomars minskande för arbeteintresse politiskainom kanpartier
därmed rimligen förklarasinte med minskat förintresseett sam-
hällsfrågor. Möjligen borde förvänta relativtsig ökatett settman

för miljöfrågan bland ungdomar.engagemang

Politiskt intresse

källor har tillgång tillDe behandlar förändringeni Sverige isom
politiskt främst deintresse valundersökningar genomförtsär som av
Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs sedanuniversitet
valet Holmberg Gilljam Gilljamse Holmberg1968 8C 1987, 8Ct.ex.

finnsVidare tillgå deSOU undersökningar1994:73.1995, att som
genomförts kring politiskaSCB och aktiviteter, där detav resurser

möjligt följa förändringen från till SCB 1996.är 1978 1994att
Ännu källa den medborgarundersökning gjordes iär 1989en som
samband med maktutredningen Westholm BlombergPetersson, 8C
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Demokratirådets regiuppföljningsstudieden i 19971989 samt som
frånmedborgarundersökningengenomfördes den nämnda 1989av

WestholmTeorellMicheletti, 1998.Petterson, Hermansson, 8C
följandefrån studiersammanfatta dessakan resultatenMan

för harpolitikför ungdomarsfinns belägg intresseingaDetsätt. att
valetfram till och medvid Valetminskat. Sedan mätningarna 1968

ganskamycket ellerde intres-har den andel angivit1994 ärattsom
konstant kringdet nivå,serade politik legat i nå-närmasteenav

i någotunder och procent. Vuxna48-5650över procent angergot
de politiskt in-ungdomarhögre utsträckning år20-24 ärän att

för-ungdomar harmellan och intetresserade, skillnaden vuxnamen
sedanändrats 1968.nämnvärt

har minskat sedanövertygade partianhängareAndelen starkt
tillfrånför samtliga väljare 24 1994,39 19681968, procentprocent

underfrån tillför ungdomsgruppen 20 14procent procent samma
harövertygade partianhängareandelen starktperiod. Samtidigt som

övertygade partianhäng-andelenhar skillnadenminskat generellt, i
enskildminskat. Vid mätningungdomar och varjemellan vuxnaare
åldrarpartianhängare högre äldreövertygadeandelenär stu-som

fråga livscykeln.övertygelse delvisvillderas, det ärsäga omen
generationsfråga.alltsåövertygade partianhängareAndelen är en

Övertygelsen skerverkar handla inskolning inom ramensomom en
politisktungdomstid; den intresseför nivå igiven generationsen

följerkonstant ochligger relativthamnade ungdomsåreniman
detåldras. Emellertid sigden visargenerationen när att yngre ge-

övertygadeandelenstuderas, desto lägre nivånerationer som
partianhängare.

urskilja olika väljartyper,det möjligtvalundersökningarnaI är att
och friby-och passivafribytare, partiaktiva, Depassiva vaneröstare.

partiaktiva ochmedan desärskilt bland ungdomar,ökar,tarna va-
dockfallet finnerminskar. det ingen påtag-Ineröstarna mansenare

ungdomar. Således,samtliga väljare ochskillnad mellan ung-om
samtliga välja-jämfört medbemärkelse utmärkerdomar sig,i någon

förhålla passivade högre utsträckning sig antingentycks i merre,
fribytareeller departideintifikationointresseradepolitiskt ärutan

partiidentifikation.politiskt intresserade utan
från val tillde byterAndelen partibytare parti annatett ettsom

ungdomarsärskilt blanddetta gällerhar också ökat väljarkåren,i
tillfrån 1994.22 1970 46 procentprocentca

därmed dra slutsatsen in-valundersökningarna kanFrån attman
bland väljarna sedanhar minskatför politik inte 1968, Varetresset

för kanali-för ungdomar.väljare ellerför samtliga Intressetsig att
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detta intresse i partipolitiken tycks emellertid ha svalnat, isera vart
fall hur starkt människor identifierar medsig partimäterom man ett
och hur sig visst tendensparti. Denna ärtrogen ettman uppger vara
tydligast bland de väljarna. slutsats blir såledesEn någonattunga
märkbar nedgång politiskti uppgivet kan beläggas.intresse inte En
ytterligare slutsats politiskt framförintresse, alltär att men en
identifikation med politiskt verkar frågaparti,ett vara en om ge-
nerationstillhörighet och livscykel.

Politisk aktivitet

Valdeltagandet har tradition högt detvarit i gäller såvälSverige,av
ungdomar Sedan valet då valdeltagandet1973, 94som vuxna. var

för samtliga och för ungdomar har90 20-24 år,procent procent
det dock trendmässigt minskat fram till valet och då i1991 var nere

för samtliga väljare och för ungdomar87 20-2480procent procent
Vid valet ökade deltagandetår. vid valet1994 något senaste vetmen

det sjunkit särskilt ungdomsgruppen.åter inomnågot,att
Valdeltagandet starkt åldersbundet, äldre blir desto högreär man
deltagande. gäller deDetta i nordiska ländernaövriga seäven
t.ex.Togeby m.fl. DeltagandetSOU1989, Petersson1994:73, 1998.

det politiskai livet förefaller också generationsbundet. Devara som
under slutet 1960-talet och början 1970-talet har bådevar unga av av

högre politiskt och deltagande jämförtintresse med andraett
trendengenerationer, med minskat deltagande gälleräven ävenom

för dessa Franklin, Mackie ValenSOU al.1994:73, 1992.8C et
Under de decennierna har Valdeltagandet, relativt mins-senaste sett,
kat bland förstagångsväljarna väljare.övriga Dettaän ärmer ten-en
dens också kan samtligai nordiska länder. kanMannoterassom
också Valdeltagandet generellt högre bland ungdo-ärnotera att sett

dei nordiska länderna jämfört med flertaleti de övrigamar av euro-
peiska länderna. minskade förtroendet och förDet intresset delta-
gande det politiskai sviktar emellertid överlag i västvärldensystemet
i tämligen likartat utifrån olika ochnivåermönster,ett men om-
ständigheter respektive landi Crook, Pakulski Waters8C 1992,
Franklin, Mackie Valen al. kan, dessa8C 1992. Manet trots reserva-
tioner, förintresset politik och samhällsfrågorpåstå längesåänatt

uttrycksig ganska högti valdeltagande.tar ett
med andra förDet uttryck politiskt deltagande, iär värre typer av

princip kan detuttrycka alla aktiviteterså, skeratt typerman av som
förinom den parlamentariska demokratins minskar iramen ramar
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medlemmar imedborgaregäller antaletomfattning. Det ärt.eX. som
politiska ipartipolitiskt arbete,deltar ipolitiska ipartier, möten,

förtroendelvaldaoch Peterssonfolkrörelser SCB 1996,är m.m.
bland ungdomar.påtagligm.fl. minskning1998. Denna är mest

förutsägbarhetmed detåterkommerBilden i närmaste monotonen
Även valdelta-finns tillgå.källorde olikavid läsning att omsomav

alladeltagandetfaktiskaminskar det igandet högtär sagt typersnart
sammanslutningar.ochpolitiska organisationerav

opinionsbildning, iframgår hurDemokratirådetsI röstarapport
de ka-harmed depersonlig kontaktval och äransvaretatt ta som
medeffektivitet jämförthar högremedborgarnanaler ansersom

m.fl.och demonstrationer Avaktioner Petersson 1998. samma
utsträckningallt högreframgår de kanaler iundersökning att man

förpliktigandemindre namnin-karaktärenanvänder sig ärav av
aktiviteterbidrag, medanekonomisktbojkotter,samlingar, som

såledesarbetsinsatserochkräver störrepermanentett engagemang
Även dennafaktiska aktivitetenden iomfattning.minskar i typom

fallallafortfarande liten,handlingar iförpliktigandemindre ärav
deltagandet Ökar itendensenjämfört med Valdeltagandet, är att

dessakallarDemokratirådetsomfattning. I sagtrapport somman
jämförtförpliktigande handlingar,deltagande för mindretyper av

arbete dåoch politisktpolitiskamed delta partieri är mersomatt
långsiktigt Peterssonförpliktigande och kräver engagemangmer av

och dessdeltagandet politiska partierminskande im.fl. Det1998.
tyckslite olikaemellertid tolkas Detkanorganisationer sätt. t.eX.

samhället sinsvenska idetmedborgarna iså troratt gemenvara
högreemellertidväljer iförmåga driva sina intressen. Manattegen

verkahand eller viasakfrågorolikautsträckning driva attatt egen
driva sina intressenopinionsbildning,massmedia och än attsnarare

m.fl.politiskt partioch påverkan Peterssonaktivitet via ettgenom
ochförändringen positivtdärmed tolkaskulle kunna1998. Man se

själva driva sinaökat kompetensmedborgarna sindet attattsom
detdetkantolka detVill negativtintressen. attse sommanman

demo-deltagande den representativamedborgarnas ifaktum att
deturholkas, ochsiktdess legitimitetminskar innebärkratin att

blirsiktparlamentarisk demokratikänneri Sverige ensom
något annat.

också organisationerharde nordiska länderna årI senare
skapatpolitiska siginstitutionaliseradeutanför den ut-ettapparaten

etableratharrasistiska organisationerNationalistiska ochrymme.
ochnordiska ländernadeförgreningar övrigamed iSverigesig i

för debasfått rykte sigharSverigeEuropa. att nyavara enom
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framväxande rasistiska rörelserna till framförvilken allt mänunga
sökt sig LodeniusBjörgo Wikström anmäldes1997, 8C 1997. 1997
enligt Säkerhetspolisen brott medi Sverige rasistiska,1 900nära na-
zistiska främlingsfientligaeller Finlandmotiv. harI man senare
tid kunnat hur de s.k. rävflickorna attackerat pälsfarmer ochse sa-
boterat köttproducenters bilar och fabriker. ochSverigeI Norge
förekommer liknande aktioner s.k. militanta Enligtav unga veganer.
den svenska Säkerhetspolisen har brott begås kampen föri dju-som

rättigheter frånökat fall till fall80 1996 Av340 1997.rens massme-
diarapporterna döma blir de aktiva dessai allt fler ochatt grupper

metoderl.samlar allt försympatier sina Forskningen stöderstörre
emellertid inte enkelt sådant antagande, eftersomsättett ett an-
talet deltagare ochi medborgarnas försympatierna dessa typer av
rörelser och handlingar länge mycket lågt bådeså i Sverige ochän är
i övriga Säkerhetspolisen,Europa Carle Sjöstrand8C 1993 8C 1995,

m.fl. FurlongPetersson, Cartmell Danmark, det1998, 8C 1997.
nordiska land kanske förknippas med radikala ungdoms-mestsom

också det land Norden hafti längst erfarenhetärgrupper, som av
hög arbetslöshet. Under och 80-talen olika utomparla-1970- var
mentariska husockupationsgrupper mycket aktiva, undermen senare
tid framfördet allt motståndet starkaEU tagit sigär mot som
uttryck i Danmark. nordiskt perspektiv frestasI kanskeett man
därför samband mellan sjunkande valdeltagande blandett ettse unga
och aktionsinriktad politisk aktivism bland ungdomar ochen mer
arbetslösa. Stöder då forskningen sådant antagandeett

Demokratirådets framgårAv arbetslösai Sverige ärrapport att
den i minst utsträckning aktiva i traditionella politiskaärgrupp som
sammanhang och alternativai kanaler. Arbetslösa också denär

i minst utsträckning förmågasin besittagrupp som tror attegen
de kunskaper krävs för kunna driva saksin m.fl.Peterssonattsom

Är det huvudresultat1998. slåendenågot Demokratirådetsiärsom
det bilden arbetslösheten sammanhang, därärrapport av ettsom

människor uttryck för både faktisk och attitydmässig passi-ger en
och utanförskapvitet från samhället och det politiska livet. Viett

här inför problem.står vissa samhälletiFörett stort grupper ut-
vecklas demokratin, den förmågan och valmöjlighe-tron egna

till deltagande, medan den inskränks och krymper för andraterna
väl dennaHur generella bild fokuserarstämmergrupper. om

ungdomar
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bland ungdomarPolitisk aktivitet

med vadallt väsentligtframmanasbild iDen stämmer somsom ovan
ochde nordiska ländernakänt ungdomars iär engagemangom

och kunskap,forskningframhåller medier,UngdomarEuropa. en-
lär""levasakfrågorstaka handlingar kring samt att somsom man

och ockupatio-samhället. Vilda strejkereffektiva medel påverkaatt
politiskt arbetestrejker eller vanligt"bojkotter och lagliganer,
Togebyeller deltagandelika högasamlar sympatierinte 1989,

Sjöstrand FurlongCarleUngdomsstyrelsen Cart-8C1995,1997, 8C
nyligenharför Eurobarometernmel 1997. Inom rapportenramen

samhället.delaktighet och aktivitetungdomars ipublicerats om
ländernaungdomar de nordiskautmärker iBland EU-länderna sig

med ha anmärkningsvärtDanmark och FinlandSverige, att en
fackförening eller politisktandel medlemmarhögre iär ettsom en

organiserade. Delaktighetickeklart lägsta andelenoch denparti
del-studerande har högresysselsättning,sammanhänger också med

arbetande Eurobarometrejämfört arbetande och ickeaktighet med
spelar rollfamiljebakgrundungdomarsForskning har visat47.2. att

faktoreroch handlande,politiska attityderför ungdomarnas som
socioekonomiskaktivitetkön och politiskaföräldrarnas statussamt

Dal-värderingarpolitiskamed ungdomarnassammanhänger egna
särskiltemellertid viktigt, ihouse Frideres Det1996.8C är sam-

attityder ochformandetarbetslöshet vid sidanmanhanget att avav
Åtmins-varför sigockså funderavärderingar över man engagerar

frånmöjliga,olika modeller utgårtvå är att engagemangtone en som
med detuppfattat missnöjebaseras organisering ettaven

frånochpolitiska utgår attsystemet engagemangsomen annan
denför politik och tillit tillharmänniskorbaseras intressenatt

förharForskning visatförmågan kanalisera dessa. attatt ung-egna
uttryckmissnöjesmodellen, isammanhänger sigdomar tarsom

politisktfrån politisk aktivitet, lågt in-avståndstagandebland annat
arbetarklass-ochmed låg utbildningoch vilja delta val,itresse att

till detförhållningssättochbakgrund, medan aktivism positivtett
socialatill speciellaklart kan relateraspolitiska inte någrasystemet

innebär detAshfordomständigheter Detta1994.Bynner 8C att
omständighetersocialakunskapentydigt medinte såär att omman

ochandra politiska aktiviteten"förklara" den ellerkan engage-ena
SpektravidaredetResultaten stöder äratt etttesenmanget. snarare

betingelsernaformaromständighetersociala och kulturella somav
växande forsk-denbelyses bland iför politisk aktivitet. Detta annat

för ochmellanhur intressetsig visaning gränsenägnar attsom
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politik och populärkulturi artificiell. stället detIär ärengagemanget
kopplingen dem emellan föreställningenintressant, inteärsom att
ungdomar förintresserar populärkultursig stället föri politik se

specifiktStreet detta förhållandet mellan1997. Mer poli-rört.ex.
tik, ungdomskultur och musik. bluesen rockmusikenFrån tillöver
dagens hardcore och hip-hop har musiken medelvarit röstett att ge

och bli kanal för kanalisera politiskt hosintresse bådeatten ar-
och deras fans.tisterna Hand handi med modsen, 60-tals revolten,

punken och dagens hip-hop och fanns och finns musi-gangsta rap
ken Bjurström EltermanDancis1997, 1978, Eyerman,1988, R. 8C
Jamison, DeckerA. Hip-hopLusane1995 8C 1998, 1993, 1993. mu-
siken kan framhållasockså exempel fenomen,ett ett annatsom

fråndess roll början främst till har dagi iUSAröstatt svartavara
etablerats kulturell och politisk för betydligt vidareröstsom en ett
socialt spektra. Samtidigt har hip-hop fått vidare användningen som

Öka både den politiska medvetenheten och organisering-sättett att
politisk handling kring frågor kön, arbetar- ochen av om ras-, me-

delklassidentitet nationalism Stapleton,Lusane 1993, K. R.samt
det sammanhanget ungdomsarbetslöshetens1998. I måste politiska

innebörder placeras.

Ungdomsarbetslöshet och politisk aktivitet

förvånande upptäcka hurDet lite det allt forskatsär att trots om
ungdomsarbetslöshet och politisk aktivism, särskilt med tanke
den omfattande retorik frodas kring arbetslöshetens politiskasom
risker. studier refererasDe sammanställningari mycketärsom av
olika karaktär, det kan allt från deltagande observationsstudiervara

fåtalmed individer till omfattande enkätundersökningar medett tu-
sentals ungdomar. förekommer olika teoretiska modellerDet och
mättekniker det flertalet falli tvärsnittsundersökningar.stora av
Förändringar tid och jämförelser mellan få.generationeröver är
Mångfalden undersökningsmodelleri det självai verket ganskagör

bilda uppfattningsig kunskapsläget.svårt del denIatt en om en av
litteratur där ungdomar diskuteras sker detta resonerandei och
Överförd form härledda resultat från Olsénsegenom t.ex.vuxna

HalvorssenOvesen al. eller relation till1985, i1985, 1986et mer
generella social distans,teorier klassmedvetande och politiskom
mobilisering Alvaro Marshse teoretiskt och1993. Det8Ct.ex.
metodologiskt rimliga detta kani diskuteras. finnsDet även sam-
manställningar gjorda kring den forskning enbart behandlarsom
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därsociala konsekvenser,innebörder ochungdomsarbetslöshetens
finnadessa detpolitisk mobilisering i svårtingår, äräven attmen

Carle Schaleal.klara linjer Rantakeisunågra se 1996, 8Cett.ex.
Furlong Cartmel 1997.1982, 8C

harkonstaterar inteFurlong Cartmell i nå-Europa19978C att
och poli-ungdomsarbetslöshetkopplingenbredare studie övergon

kvantitativagenomförts sedan 1980-talet.tisk aktivering De större
frånallmänhet data börjanbaserasundersökningar igjortssom

oftadåstudier detta1980-talet. deoch mitten En sättsomavav
skillnad politisktsamband och irefereras indikerar ganska klartett

ungdomar,arbetande och arbetslösadeltagande mellanochintresse
förstå frå-börvilket innebärockså mellan kön och att manras,men

strukturelltkontextuellt ochvidarepolitiskt intresse i ettgan om
studiefinnerUllah Clark i sinsammanhang Banks 19851987.8C

jämförelse med arbetande högreiAustralien arbetslösa ii ut-att
laglösahandlingar ochförordade direkta politiskasträckning meto-

finner dockgenomförd Belgienstudieder. i 1992I mansenareen
mellandeltagande och aktivitetskillnader politisktsådana iinga ar-

fanns tendensungdomar. Möjligen vissbetande och arbetslösa en
högerorientera-hade arbetede ungdomartill någotatt mervarsom

mindrefrågor och röstadedet gäller sociala ide, mindre radikala när
kvalitativasocialistpartietutsträckning De-Witte några1992. I

framkommer del1990-talet intressantaunderstudier gjorts ensom
eftertanke kring betydelsentillviktiga resultatoch stämmer avsom

politiskafakta moderna samhälletsfram konkreta detatt ommer
och andramed ungdomars livssituationdet samverkarkultur, hur

och samhälletsinflytande och kontroll detmöjligheter till egnaav
antyderresultatCartmelframtid Furlong Dessa1997.8C snarare

arbetslöshet och poli-mellanfinns förhållandedet inte typatt aven
innebörd ochgenerellkanmobilisering och aktivitettisk ges ensom

tolkning.
sökerosäkra arbetslösasåledes enligt källorBeläggen vissaär om

eller mindreanvänderpolitiska sigtill grupperingarsig meravsom
eller högerdras tillmetoder eller arbetslösaolagliga vänsterom

ökat ochdokumenterat bådeStudier harFurlong Cartmel 1997.8C
hand-minskat politisktökat respektiveminskat politiskt intresse,

Alvaroal.Cartmel Rantakeisulande Furlong 1996, 8C1997,8C et
riktning,bilden entydigandra studier iMarsh 1993. I är mer en

m.fl.Demokratirådets undersökning i Sverige Peterssonisom
respektivegenomfördafrån studiermed jämförande data 19871998

åldersgruppenarbetslösa gällerFörfattarna hur devisar 18-801997.
tilldemokratiska institutioner,lägre tilltro till detharår systemets
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meningsfulladet ochi sig de också mindre aktiva iäratt engagera att
vilkasig politiska handlingar studeras.oavsett typerengagera av som

förefaller det fallDessutom de de arbetslösaiså attvara engagerar
det högresig, sig i utsträckning kring frågorprivata och irör

samhällsfrågor tillfälliga former. Alvaroi och Marsh finner1993
vid jämförelse mellan arbetslösa i och EnglandSpanien ingaen en-
tydiga och klara belägg för hur arbetslösheten sammanhänger med
politisk aktivitet och attityder till samhället. falletSom i mångaär
andra undersökningar drar slutsatsen data detvisar all-attman att
deles klart finns samband, eftersom sambandet inte ärett men enty-
digt frågan hur skall tolka och förstå de sambandär snarare man

finner. fråga de likheternaEn arbetslös-iär t.ex. att trots yttreman
het det skillnader mellan och EnglandSpanien det gällerär närstora

falloch hur dei arbetslösa aktiverarså förklaringsig. skulleEnom
kunna de ganska skillnaderna välfärdssystem mellani län-storavara
derna, vilket emellertid enkelt då förklararinte varför desättett
arbetslösa Englandi mindre aktiva bättre utbyggt väl-är trots ett
färdssystem. detta förklaras medKan med relativtt.ex. att ettman

gengäld känneri beroendesig och integeneröstsett systemmer mer
hördsin Alvaro Marsh"vågar" 1993.göra 8Cröst

Intresse för samhällstyp

Nordensundersökningen arbetslösa ungdomar har frågatI iav
hur enig/oenig det gäller vissär närpass att satsaman en sam-
hällstyp inför framtiden. femgradig skala har fåttde ställ-På taen

till hurning frågan:enig till Vilkensig typpass man anser vara av
samhälle tycker du skall utifrån beskrivning föl-vi påatt satsa en av
jande olika samhällstyper Carle Julkunen Iulkunense7 8C 1997, 8C
Carle 1998:

samhälle med företagsamhetprivat och marknads-0 satsa ett mer
ekonomi privatisering,

miljövänligt samhälle, det innebär låg elleräven0 satsa ett om
ekonomiskingen tillväxt miljösamhälle,

samhälle avanceradutnyttjar teknik datorersatsa0 ett som som
och industrirobotar tekniksamhälle,

samhälle med lag och ordning lag och ordning,satsa0 ett mer

jämlikt samhälle där skillnaderna mellan människors0 satsa ett
inkomster och arbetsförhållanden jämlikhet,småär
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samhälle jämställdhet mellan ochmed kvinnormän0 satsa ett
jämställdhet,

för inföddasamhälle med lika rättigheter både ochsatsa0 ett
invandrare rättigheter.

används förkortningar respektive samhällstypregeliI texten
ledorden för respektive samhällstyp inomangivnastår parentes

efter fullständigarespektive svarsalternativ.ovan

Vilken samhälle tycker du skallTabell påvityp att satsaav
förUngdomarna den nordiska enkäten stöd olikai anger sam-

hällstyper. Medeltal skala från helt tillenig5 äratten man
påståendet samhällstyp tillsatsning viss 1 attom en en man

helt till påståendet samhällstyp.oenig satsning vissär om en
Särredovisat för samtliga, och kvinnor. Rangordnat frånmän
lägsta till högsta värde. högre värde desto enigJu mer

Samtliga MänKvinnor
Jämställdhet 4,4 4,6 4,3
Jämlikhet 3,9 4,0 3,7
Privatisering 3,7 3,5 3,8
Lag och ordning 3,7 3,8 3,7
Lika rättigheter 3,5 3,6 3,3
Miljö 3,4 3,5 3,4
Teknik 3,0 2,8 3,3

Ungdomarna de nordiska tillländernai positiva satsningarär mest
samhälle innebär jämställdhet mellan och kvinnor,mänett som

jämlikt samhälle där inkomstskillnaderna småärett samt ett sam-
hälle med lag och ordning. tillMinst positiva satsningär ettman
samhälle teknik/ datorer och miljösam-avanceradutnyttjar ettsom
hälle det innebär tillväxt.lägreom

tekniksamhälle ochKvinnor satsningär ettemot ettmer en
samhälle präglat ökad och marknadsekonomi.privatisering Jäm-av
fört med kvinnorna desatsningar övrigaär männen emotmer

jämliktsamhällstyperna dvs. miljösamhälle, lag och ordning,ett ett
för och inföd-och jämställt samhälle och lika rättigheter invandrare

da. samhällensatsning inne-någotMännen är emotmer en som
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jämställdhet förbär mellan könen, jämlikhet och lika rättigheter in-
vandrare och infödda, stället föri satsning pri-männen är mer en

och teknik.vatisering
jämförenbart de och kvinnor klart positivaOm män ärman som

finnertill de olika samhällstypernasatsning inågon atten av man
länder för samtligaalla Danmark där männen ärutom mer sam-

hällstyper förutom jämställdhet och jämlikhet tenderar kvinnor-så
högre grad för samtliga samhällstyper förutomiatt sats-na vara en

företagsamhet och marknadsekonomining privat män-mer som
för. finnsskillnader dock. FinlandVissa Iär är männennen mer

också till miljösamhälle, lag och ordning ochpositiva ettmer mer
förteknik. Island också tekniksamhälle.På Iär männen ettmer

också för miljövänligt samhälle och tek-Norge är männen ettmer
nik. för och ordning teknik.lag ochSverigeI är männen mer

Med hjälp dimensionsanalys kan studera det finnsav en man om
latent och bakomliggande struktur åsikterna olikaien om sam-

fråganhällstyper. Analysen det bakom åsikternasvarar om om
finnasolika samhällstyper kan tänkas tänkandeVisst görett attsom

åsikterna slags samhällstyp hänger med åsikternaom en samman om
eller flera andra. Analysen åsiktsdimensioner för-visar ären som

lika varandra för och kvinnor. både ochvånansvärt Förmän män
kvinnor handlar det åsikter inkomstjämlikhetsatsningarom om
och jämställdhet rättigheter förmellan och kvinnor likamän samt
invandrare och infödda. handlar åsikter privatise-En annan om om

och marknadsekonomi, avancerad teknik och datorer förring män-
också med åsikter lag och ordning. också intressantDet ärnen om

hur det kunna förskulle kalla jämlikhetsdimensionenatt notera man
både och kvinnor innebär ha åsikter priva-män att motsatta om

och marknadsekonomi. ha åsiktertisering ochprivatiseringAtt om
förmarknadsekonomi avancerad teknik och datorer innebärsamt

både och kvinnor ha åsikter inkomstjämlikhet.män att motsatta om
Nedanstående tabell vilka åsikter ungdomarnavisar inom res-

pektive nordiskt land har de olika samhällstyper.om
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Tabell Vilken samhälle tycker du skall påvityp att satsaav
enkäten för olikaUngdomarna den nordiska stödi sam-anger

hällstyper. skala frånTabellen medeltal 5 äratt mananger en
helt till påståendet samhällstyp tillenig satsning vissom en en

helt till påståendetoenig satsning viss1 äratt man om en
samhällstyp. Särredovisat för land. högre värde desto enigju mer

SverigeFinland Island Norge Danmark Totalt
Privatisering 3,92 4 3,53 3,54 3,533,6 3,7
Miljösamhälle 5 4 5 3,e33,4 3 3,1 3,5 3,5 3,4
TekniksamhäI|e s 2,86 5 3,052,9 3,1 3,1 3,05

e 3,92 3,90 4,02 4,02Lag och ordning 2,8 3,7
2 2 2 3Jämlikhet 3,9 3,9 3,9 4,0 3,4 3,92

4,61 4,40Jämställdhet 4,10 4,50 4,44,41
Rättigheter 3,73 3,35 3,83 43,2 4 3,1 3,5

Åsikterna påfallandesamhällstyperna verkar likartade deiom vara
nordiska förländerna. samtliga länder verkar jäm-I man vara mer
ställdhet och för teknik och datorisering. åsiktsskill-mindre Störst
nader mellan länderna det kring lika rättigheter föråsikter in-är om

inföddavandrare och åsikter lag och ordning. Skillnadernasamt om
det gäller och påfallandeåsikter lag ordning Fin-Inär är stora.om

land betydligt sådant samhällesatsningär emot ettman mer en
jämfört med de länderna. skillnadervariansanalysövriga visarEn

kortfattat sammanfattas följandemellan länderna kan Isätt.som
Finland merför och marknadsekonomi ochprivatiseringså är man

och ordning. Danmark ochlagsatsning i vissI månemot en
också och Finland merför miljövänligt samhälle.Sverige Iett

och Island merför teknik och dato-Sverige satsningarär man
de merföralla nordiska länderna DanmarkI utom ärrer. man en

inkomstjämlikhet. och Island merförsatsning SverigeI är man
jämställdhet. Slutligen, och Islandsatsningar i Sverige är man

merför för infödda. för-också lika rättigheter invandrare och Hur
håller finnsdet då med nordisk mentalitet, det teckensig en en
slags åsiktslikhet bland ungdomarna de nordiska länderna di-i En

fram land:mensionsanalys olika åsiktsgrupper respektivevisar i

formas åsikternaFinland kring dimensioner:I tre

miljövänligt samhälle och lika rättigheter för invandrare och in-0
födda,
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inkomstjämlikhet och jämställdhet ochmellan könen0 motsatta
åsikter tekniksamhälle,om

teknik och datorer lag och ordning ochprivatisering,0 samt mot-
åsikter rättigheter.satta orn

På Island formas åsikterna kring dimensioner:två
inkomstjämlikhet, jämställdhet och lika förrättigheter invandrare0

infödda,och
och marknadsekonomi teknik och datorisering.privatisering0 samt

formas åsikterna kring dimensioner:I Norge tre
miljövänligt samhälle, teknik och datorer lika rättigheter för0 samt
invandrare och infödda,
inkomstjämlikhet och jämställdhet och åsikter teknik0 motsatta om
och privatisering,

och marknadsekonomi,privatisering teknik och datorer, lag och0
ordning åsikter rättigheter.motsatta om

formas åsikterna kring två dimensioner:SverigeI
inkomstjämlikhet, jämställdhet och lika rättigheter för invandrare0
och infödda och åsikter privatisering,motsatta om

och marknadsekonomi, teknik och datorerprivatisering lag0 samt
och ordning och åsikter inkomstjämlikhet.motsatta om

Danmark slutligen formas åsikterna kring dimensioner:I tre
miljövänligt samhälle, jämställdhet och lika rättigheter för invand-0

och infödda åsikter privatisering,motsattarare om
inkomstjämlikhet och jämställdhet klarti viss åsik-mån0 motsatta

kring och teknik,privatiseringter
lag och ordning och föråsikter lika rättigheter in-0 motsatta om

infödda.vandrare och

åsiktsmönster återkommer samtliga länder.vissa iMan Enattser
kretsar kring inkomstjämlikhet vilken samtliga länder hängeri

med jämställdhet, och Island och hänger åsik-i Sverigesamman
lika rättigheter för invandrare och infödda ihop med dessaterna om

åsikter. Inkomstjämlikhetsdimensionen hänger länderi ocksånågra
ihop med åsikter, Finland med åsikter tek-imotsatta motsatta om
niksamhälle, med åsikter tekniksamhälle ochi Norge motsatta om
privatisering, med åsikter ochi Sverige privatiseringmotsatta om

210



CAHLEJAN

slutligen Danmark med åsikter och tek-i privatiseringmotsatta om
nik.

andra åsiktsdimension den kretsar kring privatiseringEn är som
dessa medoch marknadsekonomi där åsikter tycks hänga samman

teknik och datorer, Finland, och ocksååsikter i SverigeNorgeom
med lag och hänger dessa åsikteråsikter ordning. ländervissaIom
också ihop med åsikter, Finland och medi Norgemotsatta motsatta

för inföddaåsikter lika rättigheter och invandrare och i Sverigeom
med åsikter inkomstjämlikhet.motsatta om

återfinnstredje åsiktsdimension Finland, ochi Dan-En Norge
kretsarmark kring miljövänligt samhälle där dessa åsikter iettsom

Finland hänger ihop med rättigheter för och infödda,lika invandrare
förmed åsikter tekniksamhälle och lika rättigheteri Norge ettom

invandrare och infödda med åsikter jämställdhetDanmarkisamt om
och med lika rättigheter för invandrare och infödda.

Danmark slutligen bildas åsiktsdimension kring lag ochI en egen
ordning hänger ihop med klart åsikter kring lika rät-motsattasom

för infödda.tigheter invandrare och
finnsMed tanke de problem med denna attityd-typsom av

allmänhet och den osäkerhet finnsmaterial generellai största som
kring faktoranalysen teknik detta resultat ändå tol-måstesom nog

framkas ganska Analysen åsiktsdimensio-intressant.som genererar
finnasteoretiskt rimligt resultat. tycks högDetettner som ger en

åsiktsdimensioner nordiskasamstämmighet kring deitvå typer av
fråganländerna. åsikter jämlikhet och jämställdhetDessa årör om

sidan och och marknadsekonomi och teknik-privatisering ettena
samhälle den andra sidan. båda det ocksådessa dimensioner tyckså I
finnas polariseringar kring dessa åsikter. skulle kunnaDetta
tolkas åsiktsstrukturer vilka faller tillbaka den klassiskatvåsom
politiska åsiktsstrukturen och höger. vänsterdimensionEnvänster

samlar dem för samhälle jämlikhet medmed småär ettsom som
skillnader inkomster och arbetsförhållanden, jämställdhet mellani

föroch kvinnor och också lika rättigheter invandrareviss månmän
infödda. företagsam-och högerdimension med privatEn annan mer

het och marknadsekonomi, utnyttjande teknik och datorermer av
industrirobotar kontroll med placering och hö-en vänstersamt

gerskalan bekräftar detta.
utfallet miljödimension länderna Finland,iDessutom treen av

och Danmark dessa länder också sammankopplas mediNorge som
för infödda.lika rättigheter invandrare och denna dimensionHur

funnitskall tolkas kan diskuteras. har emellertid liknandeMan sam-
mankopplingar åsikter andra undersökningar, dvs. åsikteri attav om
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förhållandenmiljö sammankopplas med åsikter har slagsom som en
global och flyktingfrågorräckvidd, däribland åsikter invandringom
Carle 1996.

åsikterSysselsättning och om

samhällstyp
då beroende sysselsättningssituation har olikaFrågan är om man

åsikter vilken samhällstyp skall Nedanståendepå.satsa ta-om man
bell skillnaderna åsikter samhällstyp och sysselsättning.visar i om
Siffrorna rangordningen respektivei inomparentes grupp.anger

Tabell Vilken samhälle tycker skalldu påviatt satsatyp av
Ungdomarna den nordiska enkäten stöd för olikai anger sam-

frånhällstyper. Tabellen medeltal skala 1 ärattanger en man
helt till påståendet samhällstyp tillenig visssatsningom en en

helt till påståendetoenig satsning viss5 äratt man om en
samhällstyp. för sysselsättningsgrupp. högre destoSärredovisat Ju

enig.mer

ÅtgärdArbetslös Arbete Utbildning Annat Totalt
Privatisering 3 3 4 3 3 3,73,7 3,7 3,6 3,6 3,7

4 3,46 3 3,55Miljö 3,4 5 3,6 3,43,4
7 6Teknik 7 5 4 2,92,9 3,0 3,0 3,3 3,0

4 2 3 3 2Lag och ordning 2,5 3,8 3,7 3,6 3,9 3,7
2 2 2 3 2Jämlikhet 4,0 3,3 4,0 3,6 3,9 3,9

Jämställdhet 1 1 1 1 14,4 4,3 4,4 4,5 4,3 4,4
5 4Rättigheter 6 4 3,8 2 3,6 3,53,3 3,4 3,5

påfallande olikaRangordningen likartad mellan de sysselsätt-är
sysselsättningsgrupp enigningsgrupperna. Oavsett så är attman om

samhälle med jämställdhet mellan könen och inkomst-satsa ett
Överlagjämlikhet. angelägenminstär att satsa ettman om sam-

dehälle teknik och datorisering. arbetslösa ochutnyttjar iDesom
arbete de åtgärd heller lika angelägnai inteärsamt att satsa ett
samhälle med lika rättigheter för invandrare och infödda.

framvariansanalys skillnader mellanvisar vissa småEn grupperna
signifikanta. Sammanfattningsvis analysen därmedvisar iär attsom

förallmänhet tycks de studerande satsning iså stortvara mer en
förutomsamtliga samhällstyper samhälle med lag ochsett ett mer
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förtycks mindre satsningsidaordning. arbetslösa sinDe å envara
mellanåsiktsskillnadersamtliga samhällstyper.i Störststort sett

för invandra-tekniksamhälle, rättvisagäller satsningengrupperna
och ordning.infödda och lagochre

de olikasamhällstypernaåsikterna ifaktoranalysEn över sys-om
utseende.påfallande likartat principselsättningsgrupperna Iettger

jämlikhet,samlar åsikterutfaller åsiktsdimensioner,två omen som
åsiktermed privatise-rättigheter ochjämställdhet och omannanen

och teknik.ring
därmed syssel-analyserkan dra dessaslutsatsEn är attman av

medhängaallmänhet tycksinteisättningssituation största samman
framtidaskillnader åsikter satsninginågra ett sam-stora om en

identisktmedbekräftar denna bildfaktoranalyshälle. En nära nog
Studerarolika sysselsättningsgrupperna.faktorer mellan deladdade

antalför betydelsenoch analysde arbetslösa görseparat avenman
arbetslösheterfarenhetenarbetslöshet och den totalainflöden i av

arbetslöshet destohaftmarkeringar ifinner meratt manman mer
tekniksamhälle, lag ochsamtidigt satsningär ettemot enman

invandrare.för infödda ochlika rättigheterordning samt
sysselsättnings-kombinerarslutligen analysGör somenman

tendenser. samhällstyperfinner följandeoch land Demangrupp
formas åsiktsskillnadervilka detkring är att satsa ettmest sam-

och industrirobotar,avancerad teknikhälle utnyttjar satsarsomsom
och arbetsförhållandenskillnader inkomst-ismå ettsamt sam-

gällerinvandrare. detför infödda ochmed lika rättigheterhälle När
ochde arbetslösalika rättighetertekniksamhälle och är emotett mer

gäller åsikternasamhällstyper. detför sådanade studerande Närmer
studerandeför och dearbetslösajämlikhet stället deiär mermerom

tyd-åsiktsskillnadernaFinlandkan också iMan årnotera attemot.
jämställd-teknik, jämlikhet,flest samhällstyper miljö,kringligare

sysselsättnings-fråga därMiljö tyckshet och rättigheter. vara en
Finland,skillnader åsikter enbart privatiseringskapar iisituation

tycksBeroende sysselsättningssituationIsland och Danmark.i
skillnader åsikter enbartskapa ifrågan lag och ordning i Dan-om

mark.
utmärkerde arbetslösagenomgående tendens tycksEn attvara
flertal demindre förde satsningardensig i meningen är ettatt av

förtycksmedan de studerandesamhällstypernaangivna vara mer
gällerEndast det satsningmotsvarande samhällstyper. när etten

dearbetsförhållandeninkomster ochsamhälle med jämlikhet i är ar-
deDanmark de arbeteåtgärd och ibetslösa ofta också de ii ärsom

mindre för.studerandesamhälle medan deför sådant ärettmer
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Sammanfattningsvis ändå konstateramåste det tycks fin-attman
likhet latent åsiktsstrukturi de samhällstyperangivnanas en om

mellan och kvinnor, land och sysselsättningsgrupp. Vissa skill-män
nader åsikter kani och de framförgäller allt mellan stude-noteras
rande och arbetslösa. förefaller fallDet i har deså vissaattvara ar-
betslösa åsiktsstruktur jämfört med ungdomarna de andraien annan
sysselsättningsgrupperna. hindrarDetta inte ändå slåsatt man av
den slags finns kring åsikter framtida samhälle.samsyn ettsom om

finns klara åsiktsgrupperHär samtliga länder,två i med åsikteren
framtida samhälle baserat värden jämlikhet ochettom som

jämställdhet och baserad värden privatisering ochen annan om
marknadsekonomi. Finland, och Danmark finnerI åsikterNorge

miljösamhälle och i Danmark åsikter lag och ordningettom om
med åsikter lika rättigheter för infödda ochmotsattamen om

invandrare.

Politiska sympatier och intresse

undersökningen valdeI undersöka politiska ochsympatier in-att
med självskattad placering vänster-högerskala, medtresse en en

förintresse politik. be människor placeraAtt sig vänster-uppgett
högerskalan rakt fråga politiskt intresseradärsamt att ut om man
kan ifrågasättas utifrån mängd olika teoretiska och metodolo-en
giska utgångspunkter, relevansen höger-vänsterskalai ocht.ex. en
vad kunnasig med detta.visa har alltDet visat sigman menar trots
finnas förvånansvärt hög överensstämmelse mellan mätningen av
partisympatier och placering vänster-högerskalan. nyligenI en
publicerad avhandling baserad material från svenska valunder-
sökningar detvisar ocksåsig vänster-högerdimensionen denäratt
helt dominerande modellen väljarna åtminstone i Sverigesom an-

förvänder sakfrågor Oskarsson Vänster-höger1998.att sortera
skalan förenklar både metoden och sorterandet det politiska tän-av
kandet.

arbetslösa ungdomarnaDe dei nordiska länderna orienterar sig
varken till eller höger. femgradig skalaPå klart till1vänster en

och klart till höger medelvärdet5 tillvänster Från2,97.är vänster
höger placerar länderna följandesig Sverige Danmark2,8,sätt,

Island3,0, Finland3,0, Norge 3,1 Kvinnorna lutar3,2.samt
tillnågot jämfört med2,9 3,1. iInte någotvänster männenmer

land uppfattningenvarierar eller höger med ålder. Ettvänsterom
belysa skillnader mellan länderna urskilja demsätt ärannat att att
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höger.respektiveklart tillochklart någotsig vänstervarasom anser
tillfortfarandedåframstårUngdomarna i Sverige vänster,mersom

dragningmedIslandungdomarnadärefter följer väns-en svag
drag-klarhardärFinland och inte någondärefter ii Norge manter,

Danmark medhöger ocheller isigning vänster mar-en mervare
jämförthögersympatierharhöger.kerad dragning Männen större

tilllutaroch utbildningarbeteungdomar imed kvinnorna, i mer
Endastarbetslösa. iåtgärd och demed demjämförelse iivänster

åsikter mellanpolitiskaskillnaderurskilja idet möjligtSverige är att
tillarbetslösa lutardär desysselsättningsgrupperna vänstermer

erfarenhet arbets-studerande.arbetande ochjämfört med Mer av
lösheté mittplaceringtilltendensinnebär vänster-ensvagen

därmedstöd blirförefallerhögerskalan. Den attmesttes som
profile-politiskmindre tydliginnebärarbetslösheterfarenhet enav

ring.
Finlandintresserade.politisktde inte I39 ärattprocent uppger
politik,intresseradede intehögst andelhar °/o57 ärattangett av

Danmark SverigeIsland °/o31följt 41%,°/o,45Norgeav
de inteutsträckninghögreiKvinnorna%. männen30 än attanger

ochIsland igäller särskiltintresserade, detta Norge.politisktär
omständighe-socialaradmedpolitiska samvarierarintressetDet en

regression7 desto lägrelogistisk visarEn äratt manyngreter.
längrepolitik.intresseradocksåför Jusannolikhet är ut-att avman

sannolikhe-högreföräldrar har destoochsjälvbildning ärensman
har lägstarbetslösaintresserad.politisktför Deär san-attten man
studerande harmedan depolitikintresseradeförnolikhet att avvara

intresserade.politisktförsannolikhetklart högst att mer er-vara
politisktförsannolikhetlägrearbetslöshet destofarenhet att varaav

försannolikhetsvärdentillhör högrelandintresserade. Det german
ingåendede andrajämfört med allaför politikangivande intresseav

det landsåledesbetyderutbildning.förutomvariablerna Det att
politikförför ungdomarnas intressebetydelseharbor i störreman

syssel-aktuellellerarbetslöshetenerfarenhetjämfört med vad av
Danmark.ochsärskilt Sverigeoch detta gäller i Norge,sättning gör

mycketarbetslösheten samvarierarerfarenheternasubjektivaDe av
harpolitisktmarkerat intressemed politiskt intresse. Desvagt som

ytterkanternasamtidigt placerat sigöverraskandeföga vänster-
har placeratintresseradepolitiskthögerskalan, dvs. de inte ärsom

politiskaflerdeltagitvänster-högerskalan. iDesig i mitten som
politisktmarkerat högre intresse.samtidigthandlingar har ett

högerellertillfrågan lutarSammanfattningsvis, vänsterom man
fler markeringarMedland och ålder.med kön,varierar avsvagt
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arbetslöshet ökar andelen placerar sig i mitten vänster-som
högerskalan. Sociala omständigheter erfarenhet arbetslöshetsamt av
och deltagande politiska handlingari samvarierar med politiskt in-

avgjort betydelse tycks landstillhörighet spela.störsttresse men
Slutsats, arbetslöshet kombinationi med sociala omständigheter och
land medsamvarierar politiskt intresse med orientering.svagtmen

Politiska handlingsdimensioner
den nordiska undersökningenI också intresserade kart-var attav

lägga vilka politiska handlingar ungdomarna har vilkagjort,som
kan tänka sig vilka absolut kaninte tänka siggöraattman samt man

Tekniken har i internationella studiergöra. t.ex.använts Euro-att
barometre undersökningen frågade37.0. I följande olikaom
handlingar:

skriva namninsamling,en
delta bojkotter,i köpstrejker,
delta lagligai demonstrationer,
delta vilda/olagligai strejker,
ockupera byggnader eller fabriker,
bära namnbricka för stöd för fråga,visaatt en

i val,rösta
delta i anordnat politiskt parti,möte av
delta i anordnat facklig organisation,möte av
delta i anordnat organisation.möte av annan

kommer frågantillInnan vilka politiska handlingarman om man
utför kan det intressant det finns vilkaimönsterattvara ettse om
politiska handlingar utför och detta likadantmönsterman om utser
för och kvinnor respektive de olikai nordiska länderna. dettamän I
fall tolkar jag således frågan skala uttrycker gradersom en som av
deltagande och inriktning politiskti handlande och de dimensio-ett

kommer fram analyseni skall tolkas de visarsåner som att om sva-
hänger Analysennågot intressant eftersomsätt. ärren samman

den möjlighet frågor karaktären det bakomattger svara av om
och kvinnors politiska handlande kan tänkas finnas latentamäns

dolda tankemönster. dessa dolda tankemönsterDet är gör attsom
tenderar sådant olikavissa politiskasättattman ettsvara att

handlingar hänger i kvinnornas del fram-Församman grupper.
kommer dimensioner därtvå åsikter och deltagande i politiskaom
handlingar handlar huvudmönster. dentvå hängerIom attena
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skriva namnlista ihop med delta laglig demonstration,i attatt
för val, delta anordnatbära namnbricka stöd,visa i irösta möteatt
fackligpolitiskt organisationparti, organisation samtsamt annanav

köpstrejker. den andradelta bojkotter,i viss imån I gruppen
delta vild strejk ihop med delta ockupationhänger ii attatt en av

med delta boj-byggnader eller fabriker ocksåi viss imån attsamt
kotter, köpstrejker laglig demonstration.isamt

finner nämligensnarlikt iFör mönstermännen ett att en grupp
delta bojkott,hänger skriva namnlista ihop med iattatt

förbära namnbrickaköpstrejker, delta laglig demonstration,i att
val delta politisktstöd, parti,visa i irösta mötesamt arrangerat av

fackförening och andra hängerorganisation. I attannan en grupp
ihop med delta vild strejk ochdelta laglig demonstration ii att

fabriker.ockupera byggnader eller detockupation Isamt att senare
bojkotter,fallet hänger också ihop med deltai viss imån attsvaren

och deltagandeköpstrejker också med åsikter i attmotsatta ommen
val.irösta

finnas klara likheterSlutsats, hos och kvinnor tycks detmän när
handlingar kring sidan parlamentarisktdet gäller politiska å settena

handlingar vilka också kan tolkas mindre krä-accepterade sommer
parlamentarisktvande och andra sidan handlingar mindreå ärsom

krävande.accepterade handlingar vilka kan tolkas som mer
för nordiska länderna sinsemel-motsvarande analys deOm görs

finner deltagandet politiska handlingar kan ordnaslan iiattman
för ochpåtagligt liknar dem kvinnor.mänsättettgrupper som

ochfinns mellan länderna. Island, Sverige ivariationer iVissa På
finner deltagande strejk hänger medDanmark iattman samman

ihopoch Finland hänger dessa åsikter ocksåockupation. I Norge
skrivamed delta bojkotter och lagliga demonstrationer.i Attatt

flesta med andra mindrenamnlista hänger de ländernai samman
val, delta anordnadekrävande handlingar, iirösta mötenatt avsom

politiskt fackförening och organisation.parti, Intressant ärannan
där deltagandeemellertid det enbart och Sverige ii Norgeäratt

politiska-, fackliga-, och andraanordnade organisationermöten av
med varandra. tolkningklart hängerorganisationer Ensamman av

olikartat organisationskapital dedet resultatet skulle kunna iettvara
framsprunget de olika traditionernordiska länderna är ur somsom

fackföreningargrundade aktivt medverkande föreningsliv,i iär ett
finnerDanmark, och Islandoch politiska Sverigepartier. I man

strejk ockupe-krävande handlingar vild och olaglig samt attatt som
fabriker medbyggnader eller samtidigt hänger motsattra samman en

indikera det dessainställning till och deltagande val. detta ii Kan att
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länder utvecklats med klart skildagrupperingar och åsiktermotsatta
parlamentariskt frånarbete Resultat forskning kring deom nya

sociala rörelsernas framväxt de nordiska länderna ocksåi visar att
det utsträckningi Danmark och finneri Sverigestörre är som man
det slags sociala och kulturella förhållande utifrån vilket det kan
utvecklas andra politiska handlingar. finns också stödDettyper av
för högre andelar medborgarna Danmark och ocksåi Sverigeatt av
genomfört och gräsrotsaktiviteteropinionsyttringar Petersson

Togeby talar denna tolkning det1989. Det1994, äremot attsom
tid framför allt och Finland där olikavarit i Sverige utom-senare

parlamentariska gällande.gjort siggrupper

Deltagande stöd föroch olika politiska
handüngar

andel de arbetslösa ungdomarna har då deltagit olikaiHur stor av
politiska handlingartyper av

Tabell du följandenågon gång deltagit politiska hand-iHar
lingar Ungdomarna den nordiska enkäten stöd för olikai anger
politiska handlingar. Särredovisat för och kvinnor. Rang-män
ordnat från lägsta till högsta värde. högre högrevärde destoJu
andelar handling.gjortsom en

jagDet har gjort Kvinna SamtligaMan
Rösta i val 86 82 84
Skriva på namninsamling 68 56 62en
Delta i bojkotter, köpstrejker 20 19 20

frågaBära namnbricka för visa förstöd 22att 17 20en
Delta i möte anordnat organisation 16 20 18av annan
Delta i möte anordnat fackförening 14 16 15av
Delta i lagliga demonstrationer 13 12 12
Delta i möte anordnat politiskt parti 11 12 12av

vilda/olagligaDelta i strejker 1 2 2
Ockupera byggnader eller fabriker 1 2 1

aktiva har ungdomarna det gäller val ochvarit iMest när röstaatt
skriva namninsamling, tredjedelar ungdomarna hartvåänmer av
deltagit sådan handling. förhållandei anmärk-någon Ett ärsom

Valdeltagandet högtningsvärt den studeradeisåär äratt pass grup-
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arbetslösasfall jämför med retoriken dealla påtag-i ompen, om
vad gäller för ungdomarvaldeltagande jämfört medligt lägre som

förstagångsväljarnagenerellt. Valstatistiken visar °/o,82 rös-attrent
för väljare Valdeltagandetvid valet och samtligatade °/o871994 var

till ValdeltagandetMed hänsyn stigerOscarsson 1998. atttaget
andelen mycket genomsnittmed ålder liggerså näraröstat ettsom

deltagitbefolkningen. femtedel och tiondel har iMellan enav en
stöd, deltagit anord-namnbricka för ibojkotter, burit visa möteatt

fackförening och deltagiteller iorganisation parti samtnat enav en
vild strejk ellerhar deltagitdemonstration. iKnappa 1 procent en

ockupation.8
flertal studieröverraskande,allmänna resultatet iinteDet är ett

för politiskarangordnar olikadet ungdomar sympatiernavisar sig att
från under-också känt andrahandlingar liknande Detsätt. är

för harungdomar eller den delensökningar mycketatt vuxna --
Sjöstrandkrävande handlingar Carledeltagit i 1995,8C 1993 8Cmer

Togeby TogebyEurobarometre Svensson1989, 8C 1991,37.0,
finner under-m.fl. Togeby i sin1991Peterson 1998. Svensson 8C

de ålderngräsrotsdeltagande bland isökning år så18-28att ungaom
namninsamling,har olika handlingar skrivaatttyper geav som

offentliga ökat mellanekonomiskt stöd eller delta i åren 1979möten
stödfester och aktionerhandlingar ioch medan aktivitet i1988 som

finner de-har deltagitstället har minskat. iDe 29 procentatt en
namnlista. Tenden-och har skrivit undermonstration 46 procent en

krävandeemellertid helt klar,deras undersökningi är mersen
övergripande tendensandel deltagande.handling desto lägre Samma

förjämförelsesvensk undersökning där vidkan inoteras enmanen
ochfinner krävande, individuellaoch mindreåren 1987 1997 att

krävan-engagemangsformer bekostnad detillfälliga ökat av mer
m.fl.formernade, kollektiva och Petersson 1998. Ipermanenta

jämfört medkan också kvinnor aktivatabellen ärattovan se mer
facklig,anordnatförutom det gäller delta i mötemän, när att po-av

strejkdeltagande vild/ olagliglitisk, och organisation, i samtannan
fabrik. Också detta känns igenockupation byggnad eller mönsterav

aktivafrån studier, kvinnor generelltandra Svensson 8Cär sett mer
krävande" och våldsammaförutom gällerTogeby det1991 när mer

handlingar Eurobarometre SOU 1994:73.47.2,
jämföra arbetslösafinns data det möjligtDet gör att ung-som

under-ungdomar generellt.domars politiska aktivitet med Irent en
urval ungdomarsökning riktade till representativt isig ettman

hand-frågade deltagande olika politiskaoch iSverige typer avom
jämförbara skriva namnin-lingar. de handlingar attFör ärsom
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samling delta bojkotteri bära namnbricka°/o, %, °/o88 24 39 samt
ockupera byggnader det ungdomarnavisar sig den under-°/o i2 att
sökningen högrei utsträckning deltagit dessa handlingar.något i

studerar enbart de arbetslösa ålderni denMen iår20-24om man
undersökningen minskar andelen fördeltagande hand-så vissa av
lingarna skriva namninsamling och delta bojkotteratt i°/o84

förmedan den ökar andra bära namnbricka°/o ocku-°/o21 41 samt
byggnader antyder arbetslösade kanske har°/o. Detta4 attpera ett

politisk handlingsmönster ungdomar generellt. Omänannat rent
emellertid undersökning genomföri dimensions-man samma en

analys det devisar sig krävande politiska handlingarna samlasatt mer
medan de mindrei krävande och parlamentariskten grupp mer

orienterade hamnar i det avseendet således deI ären annan grupp.
latenta åsikterna olika politiska handlingar snarlika deom som
framkom undersökningen dei arbetslösa ungdomarna iovan om
Norden.

jämförs deltagande politiska handlingari mellan de olika nor-
diska länderna finner påfallande likartat Fåmönster.ettman ung-
domar land deltar krävande handlingar och aktionerioavsett av
skilda slag, eller färre har deltagit sådan handling.i någon3 procent

helt enkelt aktivast mindrei resurskrävande handlingarMan är
namninsamlingar och ekonomiskt stöd. skiljer ländernaDet som

framför alltnivån, mellan kön och olika åldersgrupper, resultatär ett
frånkänt andra undersökningar Eurobarometreär 47.2,som

Togeby m.fl.Petersson 1998.1989,
undersökning finns det skillnadervår vissa aktivitet mellanI i

9länderna. Generellt aktivast Island, därefter Norge,ärsett man
Sverige, Danmark och Finland.sist rangordningDetta är ären som
påfallande lik den Togeby fann undersökning Togebyi sinsom

skillnadenreella mellan länderna undersökning1989. Den i vår är
emellertid liten, endast Finland påtagligti mindre aktiv.är man
Skillnader framträder tydligare studerar de olika ak-något om man
tiviteterna respektive land och försökeri urskilja högsta respektive
lägsta andel aktivitet mellan de nordiska länderna vidare Carlese 8C
Julkunen överlagKvinnorna aktiva1997. någotär ävenmer om
särskiljer olika länder. finns också skillnader mellan kön ochDet
vilka aktiviteter aktiv de olika länderna.i i Generelltär ärmestman

aktiva i organisationsaktiviteter politiskt facklig-parti,männen mer
och detta gällerorganisation, särskilt ochi Sverige,Norgeannan

vild strejk och ockupation.samt
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sysselsättninghandlingar ochPolitiska

olika sysselsättnings-politiska handlandetdå det givetHur utser
situationer

föl-deltagithandlingar. du någon gång iTabell Politiska Har5.
deAndel gjortjande politiska handlingar. uppgett att ensom

Särredovisat för sysselsättningssituation,handling. procent

Åtgärd Utbildning TotaltAnnatArbetslös Arbete
6273 6162 68Namnlista 53
201522 28Bojkott 16 19

10 1211 19Demonstration 11 11
3 21 2Vild strejk 2 2
3 12 2Ockupation 1 1

2016 26 2116 21Namnbricka
8490 83Delta val 79 86 84i
1210 18 12Delta politiskt 9 12i möte
1512 15fackmöte 14 18 16Delta i
1826 1714 19 16Delta i möteorg.

har aktivi-åtgärd respektivearbetar, iDe är annat engrupper som
liggermed variationer itetsnivå vissa smärre settstortsom

för helhet.vad gäller i sinoch ganskanivå nära som gruppensamma
och dehar högre aktivitetsnivåstuderande däremotDe avsevärten

jämfört med i sinaktivitetsnivåarbetslösa lägreavsevärt gruppenen
systematisk mellanskillnadhelhet. Denna är grupperna.

ochsysselsättningsgruppernaStuderar skillnaden mellanman
och avståndstagande med segregationsin-potentiellt handlande ett

övergripande tendensfinnerhärdex tabellen redovisas inte man en
högst potentielltstuderande med undantag hardenämligen att

handling och lägsttänkahandlande dvs. skulle kunna sig göra en
arbetslösa ställetför handling, medan de i visaravståndstagande en

hardelta. arbetslösaandel avståndstagandehögre Demot atten
handlande, dvs. lägstpotentielltflera fall den lägsta andelenockså i

handling.politiskskulle kunna tänkaandel sig Närgöraatt ensom
röstandeandelenhar de arbetslösa den lägstagäller valdet iröstaatt

studerande högst andelavståndstagande, dehögst andelmen
deltagandegäller iandel avståndstagande.röstande och lägst Samma

politisktanordnat parti.möte av
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bild fram de arbetslösaDen ochpassivaär ärtonar attsom mer
avståndstagande politiskt deltagande jämfört framförmed alltmot
studerande. Resultaten här långt talar således för de bådeså att som
vid urvalstillfället och månader arbetslösa deärsex senare var som

det denna undersökninggjorts i de deltagitmätt sätt ärsom som
politiska handlingarminst i och samtidigt avstånd fråntar mest att

delta politiska handlingar.i också signifikantavisar skillnaderData
det gäller delaktighet politiska handlingar och erfarenhetinär av ar-

betslöshet, dvs. hur mycket har arbetslös.varit gäller förDettaman
samtliga politiska handlingar delta bojkotter/köpstrejkeriutom att

delta lagliga demonstrationer.i handlingarövrigaFör ärsamt att
tendensen klar, högre antal inflöden arbetslöshet destoi lägre an-
del politisk handling ochgjort desto högre andel intesom en som
skulle kunna tänka handling.sig potentiella hand-Detgöraatt en
landet ökar med antalet markeringar arbetslösheti det gällernär att
skriva förnamninsamling stöd, deltavisa vilda olagligai strej-att
ker, ockupera byggnader/ fabriker och i val. motsvarandePårösta

minskar det potentiella handlandet med antalet markeringar isätt
arbetslöshet det gäller delta lagliga demonstrationer,i bäranär att
namnbricka för stöd, deltavisa anordnat politiskti parti,möteatt av
fackförening och Deltagandetorganisation. vilda/ olagligaiannan
strejker ockupera byggnader fabrikereller ökar och avstånds-samt
tagande minskar med antal inflöden arbetslöshet.i Detta är samma
bild fram studerar frånmaterialet den svenskatonarsom om man
undersökningen nämndes erfarenheturskiljerOmsom ovan. man av
arbetslöshet tenderar och deltagandetså krävandeiacceptansen mer
handlingar öka medan det gäller för parlamentarisktmotsatta mer

arbete. vid erfarenhetorienterat arbetslöshetMen årsän tremer av
minskar dock deltagandet de krävande handlingarnaiäven mer
Ungdomsstyrelsen 1998.

finnastycks mellan politiskt handlandeDet samvariation ochen
utsatthet för arbetslöshet, alla falli till deltagande poli-iom ser
tiska handlingar, grad potentiellt handlande och avståndstagandeav
från politiskt handlande. gäller särskilt mindreDetta om avser
krävande och accepterade parlamentariska handlingar förutom val-
deltagande och delaktighet parlamentariskt basarbete.i På motsva-
rande tycks handlingsberedskapen föröka krävande poli-sätt mer
tiska handlingar.

Jämför ungdomar de olika sysselsättningssituationernai dei
nordiska länderna med varandra kvarstår övergripandeså bildsamma

redovisades studerande aktiva och deDe någotärsom ovan. mer
arbetslösa mindre aktiva ungdomar denågot syssel-i övrigaär än
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kan systematiska skill-docksättningsgrupperna. vissaMan notera
nader länderna. Generellt och andelar harmellan mättsett som som

respektive sysselsättningsgrupp ochhandling hargjort inomen man
för samtliga politiska handlingar de lägsta andelarna akti-i stort sett

Finland. motsvarande aktivi inågot Sve-Mätt ärsättva man mer
ungefär aktivoch Island. Danmark och likarige I Norge är man

och Island.mindre gradi i Sverigenågot änmen
inflöden arbetslöshet kan konstateradet gäller i såNär attman

fler inflö-det generellanedbrutet landvarje så är mönstret att
den andel deltagit politisk hand-arbetslöshet desto lägrei isom en

och högre markerar de aldrig skulle kunnaling andelar attsom
finnshandling. sålunda skillnader mellantänka sig Härgöraatt en

värda analyseraländerna kan närmare.attsom vara

för politiskArbetslöshetens betydelse
mobilisering

kön, ålder, utbildning,vilket land borOm vägerman samman man
genomförerfarenhet arbetslöshet aktuell sysselsättning ochsamtav

de olika politiska handlingarna kvarstår då resultatenanalys överen
frågeställning förfrån analyserna central detDettaovan är en

skulle kunna tänkas hänsyn till barainteså att tar ettvara om man
förhållande flera arbetslöshetenspåverkas inne-gång såutan en

tänka ålder, erfarenhet arbets-börd. rimligt sigDet är att att av
utfallet.löshet och utbildning samspelar med varandra och påverkar

Ärfår utfalletOch hur det med land, vilken inverkan dettaär
betrakta land variabel och specielldet rimligt inteatt som en en en-

het
för utfallet delta respektiveAnalysen logistisk regressionen att

flera det första förefallerdelta indikationer.inte intressanta Förger
erfarenhet arbetslöshet spelar jämförelsevis mindredet så attvara av

jämfört deroll för sannolikheten delta politisk handling mediatt en
rollenvariablerna. Landstillhörighet spelar den avgjortövriga största

signifi-för skillnaderha deltagit politisk handling samtligaiatt en
handlingar sannolikheten betyd-kanta. samtligaiFör ärstort sett

deltagit Finland jämfört med de länderna.ligt lägre övrigai iatt man
aktiv det gäller namninsamling, bojkottSverigeI är närmestman

och laglig demonstration, Island vild strejk och ockupation,i i
bära namnbricka, delta politiskt och mediiNorge möte möteatt

valDanmark aktivastorganisation. i i iI är röstaattannan man
fackligtodds deltai iNorge möte.samt attstort sett samma
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aktiva jämfört medKvinnor det gällerär männen närmer namn-
insamling, namnbricka och val medan aktivai irösta männen är mer

delta vild strejk, ockupation, politiskt och fackligti möteatt samt
äldre desto aktivi organisation. Jumöte är ärannan man mer man

också politiska handlingar, förutomi vild strejk, ockupation och
bära namnbricka. det gäller utbildning det övergripandeNär är

högre utbildning desto politiskt aktiv jäm-mönstret att mer
förelsekategori de saknar fullständig grundskola. medDe 3-som

och högskola överlag politiskt aktiva, för-årigt gymnasium är mer
vild fackligtstrejk ochi möte.utom

Även fullständigt entydigt innebär erfa-inte såmönstret ärom
renhet arbetslöshet högre sannolikhet för ha deltagit i vissaattav
politiska handlingar. kan således jämförelse mediMan att,se re-
ferenskategorin har enbart månaders erfarenhet arbetslös-3som av
het enligt urvalskriteriet sannolikheten högre för de medså är att

arbetslöshetserfarenhetlängre aktiva bojkotter, lagliga de-iär mer
vilda strejker, bära namnbricka de med längstmonstrationer, er-

farenhet arbetslöshet fackligtoch delta de med längsti möteav
erfarenhet arbetslöshet. erfarenhetmed längre arbetslös-Deav av
het mindre aktiva val. antyder tid arbets-i i iDettaär röstaatt att

faktisktlöshet tycks sammanhänga med aktivitet de politiskaimer
handlingar aktionsinriktade och mindre aktivitet deiärsom mer av
handlingar det krävande och långsiktigt planerandeingår isom mer
parlamentariska och representativa systemet.

Till till sysselsättningssituationen och desist, sätterom ser
arbetslösa urvalstillfälletvid både och mättillfället refe-som var som

renskategori, finner de arbetslösa generellt mindreså äratt sett
aktiva och de aktivaste de utbildning.övriga iän är ärgrupper som

också tendens till deVi arbete och utbildningiär ärattser en som
aktiva handlingar håller det parlamentariskai sig inommer som om-

rådet, medan de med sysselsättning aktiva inom deärannat som mer
utomparlametariska handlingarna.mer

förhållerdå hur det med avståndstagandesigFrågan är mot att
delta politiska faktiskthandlingar skulle kunna tänkai sigMan

deltagande och avståndstagande handlar olika ställ-att typerom av
ningstagande och de arbetslösa utmärker sigatt snarare som av-
ståndstagande. Studerar skillanderna mellan länderna åter-ser

förhållanden. Danmark harigen intressanta högstIett par man san-
förnolkhet avstånd från namninsamling, bojkott, laglig de-att ta

vild strejk bära namnbricka. Islandmonstration, Påsamt att tar man
högre fråni utsträckning avstånd val, delta politiskti i ochröstaatt

fackligt och med organisation. SverigeImöte mötesamt tarannan
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namninsamling,från deltautsträckning avstånd ii minst attman
det gäller namnbricka,ochbojkott, laglig demonstration i Norge när

fackligt medpolitiskt ochval, deltai i möte möterösta samt annan
frånavståndstagandegenerelltorganisation. Männen är sett mer

vildjämfört förutom deltadelaktighet med kvinnorna, ipolitisk att
Äldre avstånd frånmindre utsträckningoch ockupation.strejk itar

fackligmed politisk eller organisation. Videltabojkotter, i möten en
avståndstagande frånmellanfinner mycket stark samvariationen

desto lägreutbildning, högre utbildningpolitisk aktivitet och
handling förutom detför avstånd från politiskodds näratt ta en

ockupation.gäller vild strejk och
förefaller ha ganska liteAvståndstagande från politisk aktivitet

arbetslöshetserfarenhetmed erfarenhet arbetslöshet,göraatt av
från bära namnbricka, deltamed avståndstagande isamvarierar att

före-Erfarenhet arbetslöshetoch fackligtpolitiskt möte.möte av
avståndstagande frånmindrefaller första hand innebärai ettannars

medhandlingar,delta politiska samvariationeni övrigaatt ar-men
betslöshetserfarenhet är svag.

demed avståndstagande,däremotSysselsättning samvarierar mer
förutom deltasamtliga fall ireferenskategorin hararbetslösa i att
för avståndstagan-sannolikhetoch ockupation, högrevild strejk en

desysselsättningsgrupperjämförelse med andrade, dvs. i tar ar-
från politiska aktivi-utsträckning avstånd samtligabetslösa högrei

förutom och ockupation.vild strejkteter
avstånds-det gällerkvarstår således bildenMed undantag när

oddsenför deltagande, dvs. de högstatagande från den gällersom
utfaller för land.från politisk handlingför avståndatt ta en

Några slutsatser

för arbetslösafått vad har betydelsevad har dåSå veta, om
från delta olitisk aktivitet.deltar eller avstånd idomar Ii atttar pun g

följande:sammanfattat finner dåpunktform och uugrovt man

för politiskahar betydelsevilken nordiskt land bor i stor ens0 man
deltagande arbetslös,som

namnbricka ochaktiva namninsamling, ikvinnor i röstaär0 mer
poli-vild strejk, ockupation,medan aktivaval imännen är mer

tiskt och fackligt i organisation,mötemöte samt annan

aktivaäldre är än0 yngre,mer
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de med längre utbildning aktiva de med kort utbild-är än0 mer
förutom vild fackligtning, strejk ochi möte,

generellt de arbetslösa vid urvalstillfället och vid mättill-ärsett0
fället mindre aktiva och de utbildningi aktiva,är mer

med längre arbetslöshetserfarenhet följer aktivitet bojkot-i0 mer
lagliga demonstrationer, vilda strejker, bära namnbrickater,

de med längst erfarenhet arbetslöshet och delta fackligtiav
de med längst erfarenhet arbetslöshet och de medmöte av

längre erfarenhet arbetslöshet mindrei utsträckning,röstarav

land har betydelse det gäller avståndstagande inär0 stor men
kvarstår denövrigt övergripande bilden från ovan,

jämförelsei med andra sysselsättningsgrupper de arbetslösa i0 tar
högre utsträckning avstånd från samtliga politiska aktiviteter
förutom vild strejk och ockupation,

arbetslöshetserfarenhet medsamvarierar avståndstagande från0 att
bära namnbricka, delta politiskti och fackligtmöte möte men

mellan arbetslöshetserfarenhetsamvariationen och avståndsta-
gande systematisk såär änom svag.

framstårDet mycket denintressant likhet åsikts-iärsom som
strukturer finns deninom undersökta det gäller såvälsom gruppen,

jämför länder, kön och sysselsättning. finner hellerVi inganär
klara förbelägg arbetslösa har klart annorlundaatt etten syn
framtida samhälle eller företräderi sig kombinationnågon extrem av
olika framtida samhälle. Emellertid finner indika-synsätt ett

förtioner de undersökningsmaterialeti arbetslösa bådeatt som var
vid urvals- och mättillfället inte lika till framtidapositivaär ett sam-
hälle präglas teknik, marknadsekonomi och privatiseringsom av

lika rättigheter för invandrare och infödda, ställeti nå-ärsamt man
till samhälletpositiv präglas jämlikhet.got ettmer som av

arbetslösa jämförelse med deDe i till studier ellergåttär som ar-
bete mindrei utsträckningnågot intresserade politik. Med erfa-av
renhet arbetslöshet följer också högre försannolikhet inteav atten

intresserad politik. land den förutomvariabelMen ärvara av som
utbildning den högsta sannolikheten för ocksåger att sagt attman

intresserad politik och detta gäller särskilt i SverigeNorge,ärman av
och Danmark. arbetslösa lika klart orienterade tillDe inteär vänster
eller höger den politiska skalan jämförelsei med de isom
urvalsgruppen hade vidare till studier eller arbete. erfa-gått Ju mer
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placerararbetslöshet desto starkare tendens till sigrenhet att manav
stöder därmedvänster-högerskalan. Resultatenmitten tesen

där ställning,arbetslöshet slags intesituation tarman ensom enom
liknöjdhet.slags likgitighet eller

förståshandlandet bland arbetslösa såvälpolitiska måsteDet
förhållanden utifrånutifrån och kulturellagenerella sociala så-som

individ- ochhar med olika livssituationerdant göraattsom
faktor andra. huvud-där arbetslösheten blandgruppnivå Ettär en

nordiskt landoch arbetslös respektive interesultat iär att vara ung
bor sannolikhet betraktat,betyder sak. landDet somsamma man

betydelsen för och hur deltarden generellt ihar störstasett om man
förutom det gäller skrivaolika politiska handlingar när att namn-

förhållandevisdär utbildningsnivå harinsamling och valirösta en
jämförelse med landstillhörighet spelar medbetydelse. Istörre

laglig de-arbetslöshetserfarenhet gäller deltaundantag både i
fackligt och sysselsättningvild strejkmonstration, mötesamt

politisk handling.mindre roll för sannolikheten ha deltagit iatt en
erfarenhetfrån förhållandetkan emellertid bortseinteMan att av
förmed högre sannolikhet ha delta-arbetslöshet sammanhänger att

sannolikhet förpolitisk handling och lägregit i expressiv atten mer
handlingar.parlamentariskt orienterade politiskaha deltagit i mer

finns systematiska. VidSkillnaderna de där ochinte ärär stora men
framgår motsvarande deanalys avståndstagande sätt att ar-aven

avstånd från delta politiska ak-betslösa högre utsträckning ii tar att
Dock fö-förutom och krävande handlingar.expressivativiteter mer

arbetslöshetserfarenheten,refaller det här så ävenäven att omvara
fö-har betydelse kanskespelar betydelse, denden inte stora manen

arbetslöshetssitua-verkar det detreställer sig. Snarare så ärattvara
jämförelsevis med andra sysselsättningssituationertionen i som

utförligt studera selektionsme-Kanske här skallspelar roll. mer
arbetslös de olika länderna.och vad det betyder ikanismerna att vara

såledespolitiskt aktivitet Verkar detdet gäller såNär attvara ar-
frågan och hur deltarsammanhänger medbetslösheten manommer

fö-kan dra detavståndstagande. slutsatsEn ärän attett annan man
arbetslöshet högre utsträckning sammanhängerrefaller iså attVara

och åsikter. Kanske här harmed aktiviteter med attityderän en
gällervarför motstridiga resultat detillustration till det såär när ar-
högresamverkan med politisk aktivitet,betslöshetens imåste ut-

lokalt kontext, ochförstå det nationellt såvälsträckning i ettett som
attityder och handlingar.särskilja mellan åsikter, visar in-Data att

samhällsfrågor politik formas olikaför och åsikter ochtressen avom
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sociala och kulturella omständigheter där arbetslösheten bara är en
faktor bland andra. Likheterna det gäller åsiktsdimensionernanär

avslöjar detta. Skillnaderna handlandejag avslöjari emellertidmenar
betydelsen förstå vilka omständigheter formar förmåganattav som
och möjligheten åsikter till handlande, och vilka hand-omsättaatt
lingar tillgrips. finner vissa oroande tendenser detHärsom man som
finns all anledning mycket vaksam hur dessa utvecklas.överatt vara

NOtGI

1 för komma medKriteriet undersökningen ungdomarnai 18-24 åratt attvar
hade haft månadersminst sammanhängande arbetslöshet under det förstatre
halvåret månader dvs.Sex under sändesvintern enkät1995. 1995/1996,senare, en
till obundet slumpmässigt urval denna målgrupp olika urval respek-iett stortur

land.tive
ZCarle Julkunen Arbetslöshetens villkor ungdomar,1997: arbetslöshet8C om-och marginalisering 90-taletsi Norden. nord.Tema Stockholm.Fritzes.
3Undersökningen har genomförts enkätundersökning de fem nordiskaisom en
länderna. nordiska undersökningen har huvudsakDen finansieratsi Nordiskaav
ministerrådet med bistånd finansiärer.nationella Undersökningen har medsamt av
hjälp EU-anslag utvidgats förstai med data från ochtvå IrlandIsteg. ettav stegnu
Skottland datainsamling klar. andra med data från Frankrike,I Spanien,ett steg
Italien och Tyskland datainsamling påbörjas under vidare infor-våren 1999. För

undersökningenmation och dess teoretiska referensram Carle Julkunen8Com se
Julkunen Carle1997 1998.8Csamt

4 sökning Mediearkiveti visar antalet artiklar behandlarEn mili-att som veganer,
ungdomar och framökade till förveganism minska något1997tanta veganer, att

under detta skall tolkas dock fråga. kan tänkas1998. Hur Detär öppenen vara
massmedia faktiskt försiktig förså i sin därigenomrapportering inteäratt attmer

dessa den publicitet eftersträvargratis de och fak-ännuge grupper mer av som
tiskt med aktioner. eftersträvarsina publicitet meduppnår Att aktionersina ärman
emellertid förhållande del de aktionersig åtägnarett som en av grupper som
märkligt kategoriskt tillbakavisar, samtidigt sänder pressmed-trots attnog utman
delanden och talar och skall genomföra aktion.närom var man en
5Samtliga ungdomar vid urvalstillfället arbetslösa och skulle ha haft minstvar tre
månaders sammanhängande arbetslöshet det första halvåret vidMen1995. mät-
tillfället halvår kunde ungdomarna ha erhållit sysselsätt-någonett senare annan

vilket har kodats fem huvudgrupper, fortfarandening, arbetslös,i arbete, åtgärd,i
studier eller barnledig, sjukskriven, värnplikt vidare informationm.m.. Förannat

undersökning Carle Julkunen red.: Arbetslöshetens villkor19978Ct.ex.om se
eller Julkunen Carle red.: Youth unemployment Scandinavia.1998 i8C
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arbetslöshet undererfarenheter6 markerade halvårssummationsindexEtt över av
perioden 1990-1995.

ochantal ingående variabler7 samtidig hänsyn tillmultivariatanalysEn etttarsom
förhandförhållande tilleffekterna dessa variablerna visstisammanväger ettav

Utfallets sannolik-ellerintresserad politikutfall, inte.bestämt ärt.ex. avom man
denför egenskap,oddsandelar, sannolikheten visshet vägsmäts att omensom

samtidigt ocksåegenskaper, innebärmed antal andra angett attattett mansamman
utfalls-för noll-ett kodadebästintresserad politik. Tekniken lämpar sigär avman

fråganskalor,för variabler kodadevariabler, mindre bra är t.ex. omsomsom
samhällstyp.gillande/ogillande vissav en

och8 och respektive kvinnorkvinnorhar 33 58Dessa 8448 mänangetts avsvar
mycketpolitiska handlingar har ojämntresultatDe rörmän. ettsynessomsom

med för-data därmed ske vissAnalysen denna måstesvarsmönster. typav av
och kön.för både landresultat särredovisatssiktighet. detta skäl har intevissaAv

genomfördaindex9 medelvärdesskillnader utifrån additativtMätt överettsom
handlingar.10deltagande alla1deltagande handling och ihandlingar i en
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Kommunala
ungdomsprojekt -

demokratiprojekt
Lisbeth Lundahl och Kristian Hansson

förändringUngdomspolitik i

dagordningen,ungdomsfrågorna alltid funnits den politiskaOm
politisktbildar de under och 90-talet allt tydligare1980- ett eget

arbetsmarknads-,område. tidigareDet sorterats somsom upp
utbildningsfrågor försfritids- kulturfrågor, sociala ochoch som nu

oftare under begreppet ungdomspolitik. Ungdoms-allt samman
formu-får politiker, och handläggare.politiken expertis Detegna

leras ungdomspolitiska och kommunalainrättas ung-program
utslag sådandomsråd kommuner.i många "nyEtt annat av en

framväxten rikhaltig och svåröverskådligungdomspolitik" är av en
sek-flora lokala ungdomsprojekt, överskrider traditionellasomav

ochoch kommungränser, ochorganisations- startastors-, som
finansieras Gränsöverskridandet, pluralismen,otaliga skilda vis.
flexibiliteten individanpassningen egenskaper hos projektenoch är

egenskaperomedelbart faller betraktare.i Dessaögonensom en
lyfts fram projektansökningar,också de självbeskrivningari som

liknande dokumentungdomspolitiska och andra, utgör.program
ungdomsprojektungdomspolitiken och framväxtenDen nya av

skall första hand bakgrund människorsi mot attses av unga
förändrats flera väsentliga avseenden underlivsvillkor i Sverige i

far-uppfattas problematiska och1990-talet och sätt somsom-
liga. rekordhöga arbetslösheten bland ungdomar,gäller denDet

försämrad ochproblem kölvattnet arbetslöshet, ekonomisociala i
människortilltagande Samtidigt vändersegregation. unga ryggen

för Nittiotalets ungd-de traditionella formerna demokratiutövning.
fältet förändrats. Medomspolitik präglas också det politiskaattav

får och de lokala aktö-avreglering och målstyrning kommunerna
uppgifteriochfrihet flertidigare, också störrestörre änrerna men

för sysselsättning.bl.a. ungdomarsansvar,
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kommer följandei det riktar delSom sig storen av ung-
domsprojekten till arbetslösa ungdomar, till de olika skälsom av
hamnat skarven mellan skola och arbete.i Projekten ochär en ny

formviktig ochsocial- arbetsmarknadsåtgärd. offentligadenIav
statistiken redovisas de emellertid under andra t.ex.namn, ung-
domspraktik, datortek, arbetslivsutveckling, kommunal utveck-
lingsgaranti och socialbidrag, eftersom de projekti medersättsunga
sådana åtgärdsmedel. ungdomsprojekten kan och oftaMen även,

för projekt, inriktas fritids- kulturfrågor,inom ochramen samma
ochintegrations- genusaspekter, eller ha demokratifrågor för-i

grunden. uppfattning de kan slags spegelVår är att ettses som av
nittiotalets ungdomspolitik.

finns traditionSverige institutionalisera frågor de-I atten om
ochmokrati demokratifostran. Ungdom och demokrati diskuteras

följaktligen ofta bestämda sammanhangi och relation till specifikai
Ungdomars förintresse ochorganisera sig sig iattarenor. engagera

samhällsfrågor och politik sådant vanligt sammanhang, derasär ett
demokratiska och möjligheterrättig- skolelever ett annat.som
Arbetslivs- och arbetsplatsdemokrati diskuteras mindre samman-

Änkopplat med ungdomsfrågorna. mindre har arbetsmarknadsåt-
gärderna generellt och åtgärderna för arbetslösa ungdomar behand-
lats demokratiperspektivfi under nittiotalet, mycketMen närett

andelar den befolkningen,svenska och synnerhetistora av yngre
människor, utanför eller mycket lösligt knutna till arbets-står är
marknaden, kan dessa sistnämnda frågor knappast betraktas som
marginella.

kan ställa rad frågorsig hur strukturer,Man en om nya processer
och språkbruk nittiotalets innefattari Sverige och/ eller utestänger
medborgare och ungdomari synnerhet, fråga för-i i attgemen, om

och påverka livsvillkor och deltastå sina samhället.i styretegna av
väljer här begränsaVi till den medborgargrupp utgörsatt oss som av

människor, befinner utanför utbildning och arbete,sigunga som
och blir föremål för den kommunala ungdomspolitiken.som nya
Med utgångspunkt bl.a. från pågående forskningsprojekt,annat ett
Kommunal ungdomspolitik och mellan ungdo-strategier. Mötetungas

och nittiotalets kommunala ungdomsproje/et, vill kritiskt belysavimar
och diskutera kommuners ungdomspolitik demokratiperspektivi ett
och synnerhet hur väl eller illa föri åtgärder arbetslös ungdom låter

förenas demokratiutövandesig med demokratifostran och Vi
de speciella ekonomiska, organisatoriska och tidsmässigaattmenar,

villkoren för projekten och de informella projektläroplanerna är
centrala granska detta avseende.iatt
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förteckenUngdomspolitik med nya

försökUngdomspolitik har fått för allt ifrån organiseradestå att
påverka människors villkor mycket vid till dei mening ännuunga

företeelsertämligen begränsade klartext benämns ungdoms-isom
organiserade försök denpolitik. Med detta begrepp häravser
förhållanden,politiska påverka ungdomarsatt oavsett omarenan

dessa strävanden betecknas ungdomspolitik, utbildningspolitik,som
kultur- och socialpolitik eller något annat.

Ungdomspolitik i backspegeln

potentiella socialaHistoriskt har ungdomar alltid betraktats som
föroch verksamheter harproblem. olika slagsInstitutioner inrättats

rådande regel- och värdesystemen.inordna de deiatt unga norrn-,
tillägga, ungdomspolitiken ochbör varitinteDå genast att enman

densamma för olika sociala klasser, för och kvinnor ellermänunga
farhågorna flestaför stadens och landets ochDe åt-störstaunga.

gärderna har sålunda alltid knutits till städernas obemedlade pojkar
ungdomspolitiken,och icke oväsentlig aspekt iEnmän.unga av

synnerhet utbildning, har historisktden del handlar settsom om
handlat eller uppbrytandet den rådande sociala,värnet om avom

arbetsdelningengeografiska och könsmässiga
Efter medandra världskriget gick tillsammansSverige, resten av

period sträckavästvärlden, stabilt kom sigin i expansiv atten som
fördelnings-Med sociala tekniker, aktivtrettio år.över nästan en

politik och med socialvetenskapens hjälp skulle det samhälletnya
Ävenberedas mark och kapitalismens avigsidor hållas schack.i om

politiken aldrig omdefinierade de grundläggande klassförhållandena,
flestaskapades betydligt höjd levnadsstandard för de samhälls-en

inklusive de ungdomsperspektiv innebar "denI ettgrupper, unga.
grundläggandesvenska modellens glansår bl.a. denannat att ut-

bildningen byggdes sekundär och högre utbildning gjordesut, att
brett tillgängliga, det fanns arbetstillfällen och att ut-att gott om

för individuell konsumtion ökade markant. ocksåMenrymmet att
för tillrättaföra ungdomdet samhälleliga omhänderta ochnätet att

byggdes finmaskigt. 1970-taletglid och blev alltut varmer
ochhöjdpunkt vad aktiv statlig interventionnågot av en avser

för välfärds-politisering de tillvaro, både uttryckettungas somav
ochsamhällets blomstring och början till dess nedgång. Ungdoms-

fritidsgårdar byggdes och nationella kulturprogram riktade tillut
barn och inrättades, samtidigt den tilltagande ungdoms-unga som
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arbetslösheten slutet 1970-talet födde arsenal föri åtgärderav en av
uppföljning och sysselsättning kan PeterssonManav unga. som

tala mobiliseringpåtaglig och reglering hela1995 "enom av
ungdomens tillvaro.

Även det de statliga reformerna och satsningarnaär storaom
iögonfallande,de bör det ungdomspolitikär mest noteras attsom

har kommunal angelägenhet under hela 1900-talet, alltifrånvarit en
det fickkommunerna barnavårdslag för "sedligti års1902att ansvar
försummade och barn till 1990-talets kommunalavanartiga pro-

för ungdomar. Under de decennierna, och itvå senastegram syn-
nerhet 1990-talet, har grundläggande ekonomiska, politiska och

förskjutningarideologiska förändrat den spelplan kommunernasom
har verka de aktörer berörda, de verksamheterpå, äratt som som

och hur dessa verksamheter bedrivs. Förändring-man engageras
får fullt genomslag den kommunala politiken dei rörarna som

unga

förändradeKommunernas och uppgifteransvar

Ungdomspolitiken lokal har traditionelltnivå varit sammansatt av
olika delar, haft högolika grad central ochstyrning uni-som av
formitet. Medan utbildningsfrågorna och de sociala frågornavissa av

hafthar inslag reglering uppifrån, har fri-kultur- ochstora av
tidsfrågorna till del kommunernas ensak hantera.varitstor att
Ungdomarna har, fram till slutet 1970-talet, oftast bara i ringaav

omfattatsgrad den selektiva arbetsmarknadspolitiken.av
Under och 90-talen förändras och rollfördel-1980- ansvars-

mellan och kommuner radikalt beslutningen seriestat genom en
både socialdemokratiska och borgerliga regeringar. Sta-tassom av

ekonomi- och regelstyrning mål,styrningersättstens av genom
utvärdering och resultatkontroll och kvasimarknader och konkur-

introduceras den kommunalainom verksamheten. Föränd-rens
tydligast utbildningsområdet, eftersom detta tidigareringen syns

har detaljreglerat finansiering,varit vad organisationextremt avser
och daglig verksamhet. slutet och början 90-taletI 1980- togsav av
flera beslut ökad lokal frihet de nationella utbild-nåattom
ningsmålen, och kommunaliseringen skolpersonalenav genom-
fördes. kallade valfrihetspropositionerna skolans områdeDe så
under den borgerliga regeringsperioden betydde bl.a.1991-94 att
skolpeng infördes och möjligheterna välja skola ochinomatt utan-
för det kommunala kraftigt utökadesfutbildningsväsendet För-
ändringarna skolområdet ska dock bara exempelinom ettses som
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generell utveckling. innebar beslutetminstInte 1992/ 93 atten mer
utbetala statsbidragen till kommunerna klumpsummasom en pengar
och slopa de specialdestinerade bidragen generell ochatt en
betydelsefull avreglering alla kommunala verksamhetsområden.över
Med den kommunallagen från avskaffades nämndobli-1992nya

och kommunerna fickgatoriet, arbete betydligtorganisera sitt i
friare former tidigare. långt kan friheter förtala ökadeSåän man om
kommunerna använda de finner lämp-sina sättatt resurser man
ligast och förhållande till de definieradei nationellt målen och-
uppgifterna.

ålades hantera den snabbt växande ungdomsar-Kommunerna att
betslösheten, nådde förstakulmen under hälftensin nittio-som av
talet, fortsatte ligga mycket hög där-nivå ävenattmen som en
efter. förkostnader socialbidrag till människorKommunernas unga
rakade höjden. ökandei arbets- och medellösheten bland deDen

under nittiotalet medförde de selektiva, individinriktadeattunga
fickåtgärderna mycket kommunernas ungdoms-istörre utrymme

politik tidigare, formi sysselsåttningsåtgärder, socialbi-än t.ex. av
drag och individuella handlingsprogram.

försämrade ekonomi har tveklöst starktutgjortKommunernas en
begränsande och styrande faktor för fördaden ungdomspolitiken.

och ungdomar de dragit kortastedet konkur-Barn istråetär som
den och krympande kommunala penning-rensen om gemensamma
kommunerna lämnats frihet självapåsen, prioriteranär stor att

verksamhetermellan sina kan också tendens kom-Man attse en
stigande grad försöker delfinansierai verksamhet,sin intemunerna

ungdomsåtgärderna,minst med medel.externa

möjligaste försöker hitta finansiärer. har skral eko-mån ViI externa
stödnomi.--- kostnader medKan går våraexternt egna ner

kronor individ och månad, det väldigt8 000-9 000 per vår anm. Så är
förenkelt skriva de här ansökningarna kommunal ungdoms-attoss

handläggare, stad°.större

Inträdet här del bilden. finansiäri viktigEU EUär ären av en av
åtgärder för arbetslösa ungdomar, och ställer också speciella krav
hur stöddessa åtgärder ska utformas för erhållaatt

konsekvens den beskrivna utvecklingen kom-En är, attav ovan
munal ungdomspolitik dag mångskiftande,mycketi svår-är mer
överskådlig och svåranalyserad för bara tio-femton sedan.år Denän
lokala friheten forma verksamheter, den snabba omsättningenatt av
centralt erbjudna arbetsmarknadsåtgärder det följande,se
ökningen selektiva och individuellt utformade insatser samtav
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oftaberoendet medel, kräver åtminstoneattexterna manav som
detta.tänkt bidrar alla tillnytt",pappret

förfogandeTill arbetsmarknadens

och flexibelUng

ochoch 90-talen svensk ekonomi arbets-Under genomgår1980-
förändringar.marknad och snabbasvängningar Kraven attstora

flexibelt och användbar ökararbetskraften skall tillgänglig mar-vara
den arbets-kant. Flexibilitetstänkandet tillämpas tydligast unga

gymnasiereform försök ökakraften.1990-talets kan attettses som
funktionella flexibiliteten; alla ska bredden gymnasieprogram ge en

och därigenom människorkompetens de basalai ämnena, göra unga
användbara arbetsmarknaden. Upprepade krav ökadbrett en

förs fram, både frånlöneflexibilitet form lägre ungdomslöneri av
politiskt och arbetsgivarhåll. Flexibiliteten slutligenavser

får fungeraarbets/eraftens omfattning, och synnerhet ungdomarnai
Ävenarbetsmarknadensbuffert ungdomsåtgärdernasom en om

syfte krav elasticitet tillgångenhar till iinte att motsvara
9arbetskraft, deras verkningssätt beskrivas sådanaimåste termer.

hållits akti-goda grunder människorkanMan attanta, unga som
och fysiskt bättre rustadeverade olika åtgärder både psykiskti är att

erbjuds, de långtids-och jobb detta varitnär änta ettut som
delta åtgärd. ha lättillgänglig ocharbetslösa i Attnågonutan att en

välutbildade arbetslösa,brett användbar relativtreservarmé av unga,
Åtgärdernaförenat uppenbara risker. ochemellertid medär

projekten bör därför bara förhindra och hospassivitet apatiinte
utformas kan motverkaarbetslösa de måste sättett somunga;

böroch svårbemästrad socialuppkomsten intemissnöje Deav oro.
förbara aktiverande, också utvecklande och utrymmeutan gevara

individens önskemål.egna

åtgärd/

dramatisktAndelen människor arbetsmarknaden krymperunga
med1990-talet. Dels hänger detta expansion ut-avsamman en

blir med undantagbildningsväsendet. Gymnasieskolan treårig
omfattar allaalla och 16-19-åringar,%98tvärs över program ca av

till högskoleutbildning Delssamtidigt mins-intagningen växer.som
ocharbetstillfällena för till följd konjunktursvängningarkar unga av

arbeten traditionellt fungeratbortrationalisering som somav
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för Internationellt arbetslösheten blandingångsjobb är ung-yngre.
befolkningenden förvärvsarbetandedomar vanligen högre iän ge-

Därför finns det skälnerellt, i Sverige är stort. attgapet extramen
främst politiska beslutockså andra faktorer, regleringar viaanta, att

frånbidra tilloch partsöverenskommelser, kan utestängaatt unga
arbetsmarknaden. ungdomarsvenska iden genomsnittI 65 000är

och ungefär likaåldern arbetslösa årligen, imånga,år16-24 genom-
förblir föremål 90-taletssnitt någonår,63 OOO avpersoner per

figur 1.arbetsmarknadspolitiska åtgärder

åtgärderArbetslösa ungdomar respektive ungdomar iFigur 1991-
1998

antal
1 OOO-tal

Ã/

60 --\....r/
20

1996 1997 19981992 1993 1994 19951991

År

åtgärd-O-arbetslösa -l-i

åtgärdstalen gällerarbetslöshetstalen ungdomar medan iår,Anm: 16-24 ungaavser
åldern år.18-24

Arbetskraftsundersökningarna.Källor: ochAMS SCB,

underliknande utveckling, medSocialbidragen beskriver toppenen
social-fjärde uppbardå åråren 18-241992-1993, ung personvar

bidrag.
arbetsmarknadspo-Under 1990-talet avvecklas och tillkommer

byggeråtgärder snabb takt. Tabelllitiska mycket AMSi som
arbetskraftsundersökningar, illustrerarredovisningar till SCB:s
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detta. materiella villkoren, omfattning, inriktning ochDe t.eX.
kraftigtersättning, mellanvarierar åtgärderna. Insatserna omsätts av

olika aktörer, kombineras med och avlöser varandra. kanDet natur-
ligtvis finnsdet rikt utbud åtgärderpoäng att ettses som en attav
välja mellan. Samtidigt den omsättningstakten och degör stora
skiftande förutsättningarna det mycket för den blirsvårt person som
föremål för åtgärder överblicka och påverka sin situation.att

Tabell Arbetsmarknadsåtgärder 1990-1998

1990 1992 1994 1996 1998
Arbetsmarkn.utb arbetsmarknutb arbetsmarkn.utb arbetsmarknutb arbetsmarknutb
Beredskapsarbete Beredskaps- Beredskaps- Beredskaps- beredskapsarbete

arbete arbete arbete
Ungdomslag/ssk ssk inskolnings-
Inskolningsplats plats
Avtal inskoln.plats avtal inskoln.plats avtal inskoln.plats

Utbildningsvik utbildningsvik utbildningsvik utbildningsvik
ungdomspraktik ungdomspraktik
arbetslivsutbildn arbetslivsutbildn arbetslivsutbildn
ALU ALU ALU
invandrarpraktik

eget-bidrag eget-bidragstarta starta
datortek datortek
arbetsplatsintrod arbetsplatsintrod
kommunaltungd kommunaltungd

KUP KUPprogr progr
off tillf arbete off till arbete

resursarbeteoff
verksamhet
projektarbete
arbetslöshetsers
ind anställnstöd
Utvecklingsgaran-

för ungdom
IT-satsning

Källa: Arbetskraftsundersökningarna.SCB,

Vilka åtgärder de tillgängliga främst växlar underinsättsav som
nittiotalet. ungdomsarbetslösheten nådde kulmenNär sin 1992-

ungdomspraktiken klart dominerande åtgärd.1994, 1993var en
befann ungdomarsig ungdomspraktik,i därpåOOO året57änmer
drygt införde den nytillträdda socialdemokratiska55 OOO. 1995
regeringen åtgärderuppsättning datortek, kommunalaen nya ung--
domsavtal och arbetsplatsintroduktion, och ungdomspraktiken
tappade stadigt mark därefter. dag sprids ungdomarnaI över ett

antal åtgärder, den enskilda kom-insatsenstörsta ärstort varav
munala ungdomsavtal, omfattar fjärdedel samtliga i1998som en av

2.åtgärd figur
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arbetsmarknads-Antal ungdomar olikaårigar iF 8-24I typer av
åtgärder 1991-98
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997 1998991 1992 1993 1994 1995 1996 11

år

åtgutb -x-övrintr ungprakt k -%arbm-O-arbpl -I- ungavt- -

statistikenhet.Källa: AMS

arbetsmarknaden,språngbrädoråtgärdernaFungerar motsom
tyder bådeuppehållande Forskningeneller insatsernärmast som

åtgärd och vid vilkenberoende vilkenvarieraratt svaret som avses
Schröder analyserar hur vältidpunkt den in. 1996sätts

ungdoms-den helt dominerandeungdomspraktiken, som var
första hälft, svarade syftetåtgärden under nittiotalets attmot ge

arbetslivserfarenhet och praktisk yrkesutbildning.kompletterande
ungdomspraktiken baramycket tyderkonstaterar,Hon att att var

Åtgärden14 sällantillfälligt avbrott arbetslösbetsperioderz.ett varav
föroch saknaderelaterad till utvecklingsplan den instrument atten

fickoch vad han eller hon lärakontrollera anställdes sig,Vem som
okvalificerade arbetsupp-överutbudvilket sannolikt ledde till ett av

omfattande studiegifter med lågt inlärningsinnehåll. AMSEn av
kvarstå. baratyder dessa problem kanvissa Det1998 att varav

kommunalt ungdomsprogramfemtedel ungdomarna i KUPaven
för och dehade dem,svarade handlingsplan gjortsatt uppsom en

lägre gradundersökningen i övrigai år ansåg-24 än attyngre
meningsfulla utvecklande.arbetsmarknadsåtgärderna och Där-var

återfannsdet ii% KUPmånga 38oväntatemot somungavar
ellerandel arbetslösaoch lågarbete år oväntatett som varsenare, en

Utfallet dock relateras till detbefann åtgärdsig i %. måste25ny
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förbättrade arbetsmarknadsläget uppföljningenunder då1997,
gjordes.

arbetslöshet starkt ökar risken för ohälsaAtt välbelagt, likasåär
åtgärder bidrar riskerna.insatta till minska de studieIatt att en av

Starrin arbetsmarknadsåt-iJönsson 19988C 1 249av personer
gärder analyserades orsakerna dennatill ökade riskbenägenhet med
hjälp kallad ekonomi-skammodell. Enkelt uttryckt kansåav en man

löpa risk dåligt både saknar ekonomiskamåstörreantas att om man
och känner utskämd, nedvärderad ochsig marginaliseradresurser

antagande stöddes undersökningsresultaten. kanHärett som av-
det särskilt hälften de i-29 årnoteras, att av yngre personerna
studien hade upplevt människor behandlade dem mindreatt som
kunniga, och brytt detomgivningen inte°/o sig40nästan att om man

eller gjort.sagt

Projekt och demokrati i kommunernas
ungdomspolitik

antalet ungdomar åtgärd och synnerhetNär i tillvaronväxer, när
för tillfalligbeter,serie det villmånga utgörs sägapermanentaav en
växlingar mellan olika åtgärder, arbetslöshet och kortare in-öppen
hopp reguljära arbeten flerai under tid, det rimligt ochårs är ange-
läget ställa antal frågor de berördas möjligheter till demo-att ett om
kratisk och påverkan också dennainsyn samhällssektor.i Få, om ens

utvärderingar och forskningsprojekt ungdomsprojektnågra ochom
andra åtgärder, inklusive hafthar detta fokus.vårt sitteget, som
Likväl kan sådant material bidra till belysa frågor följan-deatt som
de:

Vilken harmakt ungdomar påverka tillkomsten utform-0 att av,
ochningen inriktningen ungdomsprojekt projektens

eller arbetsplatsdemokrati.intern-
Vilka förutsättningar ungdomsprojekten deltagarna på-0 attger
verka närmiljö och livsvillkorsin närdemokratiskegen egna
aspekt.

förutsättningarVilka ungdomsprojekten deltagarna0 att,ger
kortare och längre sikt, delta beslutsfattande och samhällsde-i
batt Usamhällsdemokratisk aspekt.

vill också väcka frågorVi handlar projektverksambetenssom om
ideologiska kontext, och de budskap kontra icke-styrningom om
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föränderlighet kontra stabilitetindivid kontra kollektiv,styrning,
tröghet sådan verksamhet kaneller som ge.en

ÖvertorneåFrån Ale till

ungdomsprojekt har beskrivits ochFlera satsningarstörre ana-
frånhör Civildeparte-lyserats under 1990-talet. rapporteringenHit

projekt för lokal utveckling samverkan Plus,mentets genom som
speciellt miljonprogrammets bostads-rörde ungdomar, iutsatta

ochområden Ungdomsstyrelsens granskning analysDs 1995:54,
för Ungdomsstyrelsenlokala projekt arbetslösa ungdomarav

m.fl. sektorsövergripandeoch utvärderingGaunts1997a 1998 av
analyserprojekt för barn och ungdom Stockholm. Sådanai ger

förförståelsen 90-talets projektverksamhetviktiga bidrag till av
följande.till grund för diskussion detoch ligger också ivårunga,

för forskningsprojektet Kommunal ungdomspolitik oc/øInom ramen
kommunalamellan ungdomar och nittiotaletsstrategier. Mötetungas

försökungdomsproje/et gjorde under till rikstäckande1997 ett en
periodenkommunala ungdomsprojekt underkartläggning 1992-av

96. indikeradeville mycket översiktlig projektkarta",Vi en som
utbredning kommuner ochprojektverksamhetens olika regioner,i

projekt förekom, också inbegrep allaoch vilka närtyper av som man
hjälpade skulleprojekt insatta iinte Kartanstoravar program.som

för fördjupningsstudier.formulera hypoteser kommande Somoss
framgår följande, lyckades heltäckande karta,det inte menav en

för fram projektterrängen.väl del riktmärken isigatt taen
bad kommunerna speciellt redovisa projektVi gräns-som var

inriktade ungdomar framtidsberedskapöverskridande och att ge
och kommunika-utveckla kreativitet, företagsamhetattgenom

tionsförmåga. de reguljära utbildnings-Projekten skulle iinte ingå
projektverk-och sysselsättningsåtgärderna. innebarDetta t.eX. att

samhet för gymnasieskolans individuella inteinom programramen
lärlingsutbildning.inkluderades, heller renodlad praktik eller 223

besvarade enkäten. beskrevkommuner eller samtliga De°/o77 av
frånsammanlagt ungdomsprojekt, projekt Stockholm618 Varav

16°/o.18 utgjorde redovi-utgjorde sjättedel Med visshet destoren
faktiskt pågicksade projekten bara mindre del dem iuteav somen

tillkommunerna vid denna tid, hänsyn våräven tar av-om man
gränsning. det mycketavsevärdaTrots ansträngningar svårt attvar

eftersom aktörer och involveradetäcka helheten, otal instanser ärett
finns samlad överblick,ungdomsprojekten, och det sällani enmera

dessa kommunen. dockkontroll och utvärdering Viinom menarav
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de projekten kan översiktlig bild,618att sammantagna ge en en
första ungdomsprojektverksamhet.""karta nittiotalets Somav
framgår tabell syftade tredjedelar projekten tilltvå °/65av ca av
social fostran och projekt hålla deintegration. Det avsåg attvar som

förebyggasysselsatta, social utslagning och kriminalitet,attunga
befrämja kulturell uttrycksförmåga och etnisk integration samt att
öka de inflytande samhället. femtedel hadei En 21 %ungas som

syfte underlättaprimärt till arbetsmarknad eller utbild-övergångenatt
båda dessa huvudkategorier arbetslösa ungdomar denning. I var

klart dominerande målgruppen.
kommunerna bifogade informationsma-projektplaner,°/o30 av

terial och utvärderingsrapporter till enkätsvar. grundarsina Vi oss
främst fylligaredetta material diskuterar projektens mål,när
innehåll och arbetsformer.
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och huvud-ungdomsprojekt antalTabell Redovisade 1992-96:
saklig inriktning
N 618

projekt WAndelAntaKategori

21131Ekonomi och arbetsmarknad
på 74 12Underlätta inträdet arbetsmarkn

företagsamhet, jobb 35Fostran till nya
3lör forts studier 18Motivera

Behålla 1de i kommunen 4unga

399 65Social fostran och integration
Meningsfull vardag och fritid

mediaprojekt 128 21inkl kultur
Förhindra social utslagning,

åtg 95 15brottsförebyggande
identitet 41 7Stärka självförtroende och

8Demokrati/inflytande 49
förståelse 9Integration, kultur-gränser 54över

32 5Social kontakt i miljöernya

Övriga 1488projekt
9för 59Projekt Skolungdomar
5Oklara 29

100Summa 618

förväntatträdde fram skilde från denprojektkarta" sigDen som
gränsöverskri-få. frågat efter framtidsinriktade ochhadeViattoss

framstodde redovisade projektendande projekt, delstormen en av
"meningsfull sysselsättningkortsiktiga;relativt de avsåg att gesom

fritid/ tillvaro återkommer mycketbegreppet meningsfull vardag/
förberedaför dagenflitigt projektbeskrivningarnai än attsnarare

framtids-utbildning, ellerför till arbete ellerövergången ge en
accentueradesKortsiktighetenberedskap sätt. attannat av

målfor-ambitiösaåtskilliga sådana sysselsättningsprojekt, trots
projektpla-muleringar, tycktes bestå enklare sysslor. iDet somav
kunde självaoch utvecklingbeskrevs kompetenshöjning inerna som

medoch matinköp, snöskottning,verket slyröjning, osv.vara vass- -
arbetsuppgifter med lågtformulering, okvalificeradeSchröders
framhållas, långtifrån allaemellertidinlärningsinnehåll. börDet att

finnsdenna beskrivning.projekt Detstämmer sats-gott om
långtlångsiktig syftning och tycks iharningar nåsomsom en mer
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enlighet med sina mål. del dem finns beskrivna den tidigareiEn av
nämnda utvärderingen förprojekt arbetslösa ungdomar och ung-av

riskzon".domar i Variationerna ungdomsprojektens ambitioneri
och kvalitet med andra ord mycketär stora.

andel projekten riktade till ungdomar riskzo-En sig istor av
ungdomar bedömdes riskera bli socialt utslagna ochnen", som

hamna kriminalitet,i missbruk och våld. bakgrund perio-Mot attav
den präglades skyhög ungdomsarbetslöshet, fann1992-96 av en
det märkligt endast femtedel projekten hade tydlig in-att en av en
riktning skaffa arbete förbereda fortsatteller utbildning. Detmot att

endast projekten vände specifikt till flickor,°/o sig2var av som
vilket mindre förväntat. hade slutligenVi skulleän trott attvar
finna fler projekt syftetmed underlätta för ungdomaratt att stanna
kvar hembygdeni överlevnadsfråga för landets kom-mångaen av-

dag.imuner
hade finnaVi betydande skillnader förekomsti ochväntat attoss

inriktning projekten mellan olika kommuner. skill-Storatyper av
finnsnader förvisso, slående likheterna. Projektenän ärmen mer

finns alla kommuner,i och följeri antalstort sett ett gemensamma
Språkbruket förvånansvärt likartat, det gällerär närteman. t.eX. att

beskriva marginaliserade riskzonmungdomsgrupper, elleriunga
för olika aktiveringsprojekt. hotbilderSamma åter-argumentera

kommer ständigt. detta förVi uttryck kommunernaett attser som
inför likartade förändringarstrukturella och uppgifterstår dag.i

också det utvecklas språk förhållande deMen i tilltror att ett
tillämnade anslagsgivarna; den projekt byggerstora merparten av

finnerintressenter projekten tillräckligt angelägna ochatt externa
nydanande till.avsättaatt pengar

projekten hade huvudsyfte befrämjaCa % ungdo-8 attav som
demokratiska inflytande, främst inrättandemars genom av ung-

domsråd och ungdomsparlament, och skapa bättre kana-attgenom
ler mellan och beslutsfattare. betydligt fler, majoritetMenunga en

projekten, uttryckte fostraambition eller befrämjaattav en egen-
skaper hos ungdomar skulle kunna användas för erhållaattsom

inflytande den tillvaron: ökad självkänsla, stärktstörre över egna
självuppfattning, förmåga framföra åsikter, Medsinaatt osv. en

definition, skulle därför antal projekt kunnagenerös ett stort anses
ha demokratibefrämjande syfte. det första fallet handlar detIett om

fostra till demokrati kollektiv grund, det andra och långtiatt
ligare fallet, potentiellt denöka enskildes sociala kompetens ochatt
förmåga hörd.siggöraatt
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aktörerorganisering ochUngdomspolitikens

ungdomspolitiken kom-delstudie analyserar ipågående 14I en
politiker ochgrundval med tjänstemänintervjuer sommuner, av

policydoku-för ungdomsfrågorna, och genomgång avenansvarar
material.skriftligtprojektbeskrivningar och Kommu-annatment,

defrån till söder sådanthar valts sätt attut represen-nerna norr
folkmängd,bl.a.möjligt, vadskilda kommuntypersåterar avsersom

sysselsättningsgrad och politisknäringsstruktur, utbildningsnivå,
följs ungdomardel undersökningenmajoritet. I somannan aven

flerårsperiod,befinner dessa kommunerprojektsig i i övertre enav
ochungdomarnas livförstå hur projektenför iatt egnapassar

förändras. villutvecklas och Vioch hur dessa strategierstrategier,
projekteninlärningsmiljöerde otraditionellaockså analysera som

och analyserauttryckt vill studeraAnnorlundakan antas rymma.
ungdomspolitiken,ochmellan ungdomarnahur mötet

sig.ungdomsprojekten, gestaltarförkroppsligad i
förochEnkätstudien visar,intervjuervåra att ansvaret ung-

förlagt till sektorsövergri-domsfrågorna iblandkommuneni är ett
stadsdelsnämnderibland tillpolitiskt tillsatt ungdomsorgan,pande,

politiker-eller mindrefacknämnder. kan vilaeller Det tungtmer
enskildkommuner saknaseller tjänstemännen. någonmångaIna

förövergripande organiseringharellerinstans ett ansvarsomperson
tyngd ochungdomsverksamheten. Vilkengenomförandeoch av

kommunalaungdomsfrågorna denuppmärksamhet i orga-ges
ungdomspolitiskakommunalaFörekomstennisationen Varierar. av

ungdomsåtgärderna prakti-ibetyder nödvändigtvisinte attprogram
märksmedveten politisksamlad och strategiken ingår i somen mer

övergripande bildharkommunerför de enskilda ungdomarna. Få en
får förungdomsåtgärdernakonsekvenservilka praktiskaav

både kort och lång sikt.ungomarna,
fördörrarnaungdomsåtgärdernaProjektifieringen öppnarav

kommunenssamhället, samtidigtrad olika aktörer i ansvarsomen
kanske viktigaste aktörernaoch mindre självklart.blir otydligare De

koppladeeller mindre lösligtenskilda initiativtagare ärär som mer
ovanligt detdet exis-kommuner intetill kommunen. I ärstörre att

paraplyorga-under olikaantal projekt sorterarett stortterar som
ungdomsgrupperibland riktar tilloch signisationer sammasom

betydandeska läggasoch inriktning. Till dettamed liknande mål ett
företag därintresseföreningar,antal projekt initieras m.m.avsom

förhuvudmannaskapetfinansiärerna, därkommunen är menen av
ansvarsfördelningen för defaktumoklart.verksamheten Detär att
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aktörer driver oftaprojekten otydlig anmärk-är ärsom menar
ochningsvärt indikerar projektverksamheten problema-i sig äratt

tisk demokratiperspektiv.ettur

De kommunala aktörerna ungdom, projekt ochom
demokrati

har bett deVi intervjuade kommunpolitikerna och tjänstemännen
bildsin hur det den kommunen.i Deäratt attge av vara ung egna

får beskriva vilka ungdomsfrågor de angelägna och hurser som man
försöker tackla dessa frågor. denna bakgrund behandlasMot ung-
domsprojekten: deras inriktning, organisering och betydelse. Slutli-

ställer frågor de möjligheter medinflytandetill ochgen om ungas
kommunen,insyn i och hur från håll försökeransvarigt hanteraman

sådana demokratifrågor.
deTrots olikheterna mellan de utvalda kommunerna, Över-stora

bedömningarna vilka de viktigaste ungdomsfrågornaensstämmer av
nittiotalet flera centrala punkter. Framför allt uttryckerär man

den tilltagande maktlöshet följeröverstor oro som av ungas
arbetslöshet och brist social och plattform.materiell Manen egen

behov utveckla och förstå ungdomar,nåsättett att attser av nya att
skapa där ungdomar kan komma till tals.arenor

Flertalet intervjuade beskriver för allt hårdare samhälls-en oro en
och arbetsmarknadssituation, och pekar dess implikationer för

makt och delaktighet. Vinnarna de förmår för sig,ärungas tasom
utåtriktade och välutbildade. andra får det alltDe dagensisvårareär

Sverige.
Vid lågkonjunktur blir det både det gällerså ungdomar ochså nären

dom här dom hamnar längst Och det ärattvuxna svaga grupperna ner.
varkeningen eller hör dom ungdomshandläggare, medelstorsom ser

stad.

synnerhet i invandrartäta kommuner och kommundelarI har man
kraftiga ökningar andelen ungdomar har otillräckligasett av som

svenskkunskaper och slutar gymnasieskolan fullständigautansom
betyg.

Ska ungdomarna ha chans detta.måste någotgöraen
ungdomshandläggare, storstad.

Flertalet intervjuade människor har föga reellt in-attmenar unga
flytande deras kommuni dag. framhålleri också denDe tid äratt
förbi då människor attraherades politik traditionella for-iunga av
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därför kanalersökade kommunenoch i måsteansvarigaatt nyamer,
för ungdomarna.samtalsformeroch nåatt

försöker jobba alla hållungdomarna. jaghar Visvårt nåSå att men
utanför dag. väl-delvisupplever det dom idom Föräratttror att som

liteoch känner sigdom mellandigt många 15 25sägerutav om man
äldre harfoten samhället riktigtutanför. har inte inne iDom som

politiker, industrikommun.
politiska för-för ungdomar dedemokratiperspektiv har iUr ett

for-försöka finnaarbetehar också lagtsamlingarna. Vi attner. intresseradeför skall ungdomarna blihur våratt av ge-mermer
landsbygds-fram politiker,framtid. har inteDär nåttmensamma

kommun.

finns ungdomsrådalla de studerade kommunernasåI gott som
kommasådant ska igång.motsvarande eller planer Manatt ett

möjligheteroptimistisk till ungdomsrådensförsiktigtregeliär att
flera påpekar detkraft.fungera demokratisk Men äratt ensom

ungdoms-känner till och sig isärskild engagerarunga somgrupp
råden.

"proff-de häralls.ungdomarna inte DetNittionio ärVetprocent av
förbasbredaretycker har misslyckatsjagDärsen" attvet. ensom

stad.ungdomsrådet ungdomshandläggare, större

framgångsrikt drivit bya-landsbygdskommuner harI några man
demokratiprojektform med ungdom ochlagsutveckling i som

framträdande aspekter.
ungdomsprojekt,bedriverde studerade kommunernaSamtliga

haprojekten kommeralla intervjuadeoch nästan atttror att samma
för det.flera grunderframgent.eller utbredning Manstörre anger

detoch ekonomiska skäl:för första praktiskafinns detDet är ont
beroende sökamedel ochordinare är externt.att pengaravmanom

eftersomanledning,viktigsamtliga pekarSå EUgott som ensom
Projektenför bevilja medel.projektdärifrån ställer krav attman

och metoderverksamhetermöjlighetockså pröva utanatt nyager en
andraåtaganden. motivoch andraalltför investeringar Ett ärstora

projektformen tilltalar ungdomar:att tror attman
tillenklare ungdomar sigDärför det mycketär attatt engagera om

ungdomshand-tiddetkör projekt. vissi ärvet attman enman
landsbygdskommun.läggare,

demokrati-och framför allt, anläggerdet tredje, mångaFör ett
projekten:perspektiv
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...för visa initiativkraft och idéer från ungdomarnaatt att ger
resultat. kanske den viktigaste delenDet politiker,är
industrikommun.

handlar lite tyckerDet demokrati, alltsåjag delaktighetgrann om
med projektverksamhet.just kommer ifrånidéer enskildaDet män-
niskor eller människor politiker, industrikommun.grupper av

ungdomsprojekten,De för jätteviktiga, därförvår miganm. är att
inte jobbar med de här frågorna kommerom att permanenta ettnu

tredjedelssamhälle. villtvå till undvika. fårDet jag varje pris låtaVi inte
människor leva liv beroendeställning,sitt i det blir brainget samhälle
politiker, landsbygdskommun.

jätteviktiga deDe skapar där ungdomarna själva kanär arenor ta-
plats och med och bestämma. behövs för skapa självför-Devara att
troende och självtillit, de ökar ungdomarnas möjligheter att en om-
världsbild och de hjälper dem frånavstånd droger och kriminalitetatt ta

förortskommun.politiker,

denVi starkaste tendensen framhäva projektens demokrati-attser
skapande funktioner dei kommuner har tämligen låg arbets-som
löshet, medan främst de andra förmotiven driva ungdomspolitikatt

projektform framhävsi kommuneri med andel jobb.stor utanunga
Vi också tendens borgerliga och synnerhet moderataiattser en
politiker kritiska till projektverksamhetens möjligheterär änmer

dito.socialdemokratiska

diversei projektDe konstlade saker deALU, Api, där intesätts
känner värdighet och fårnågon inte credit, kvitto det denågon ett
har gjort det riktiga,inga avancerade och fårjobb, då inteär man
individer skapartrivs. samhället. Individen frågarDet misstrosom mot

kansig: bättrejag inte allergisk alla de här projektenJag är snart mot
för skapa sysselsättning stället för företagsamheti politiker,att stor-
stad.

Att ellerstyra styras

tycker det konstigt.Jag jag egentligen vad skaJa, inteär göraatt vet
och bestämmer. kommerjag ochMen sättervem som morgonen sen

framförjag mig datorn, brukar hem eftermiddagen.jag Jagsen
tänker framfötternavisa ska jobbmåste och så. Menatt man om man

undrar bryr sig.man vem som
projekt för20-årig i arbetslös ungdom kommun.i störreman en

åtskilliga ungdomspolitikensHos aktörer finns det såledesav stora
förhoppningar och högt ställda ambitioner ungdomsprojektenatt
ska inflytande och delaktighet för ungdomar riskerarge som annars
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återspeglashamna vid sidan samhället. tankegångar iSammaatt av
del projektbeskrivningarna. Hittills har undersökningarstoren av

vad projekten faktiskt innebär för deltagarna, kortaregjorts av
inflytandeoch längre sikt, och målet stärka derasattom

förverkligas. framstår och hoppasSådana studier angelägna,som
forskningsprojekt bidrag denpågående kommervårtatt att ettge

finns projektenspunkten. emellertid också skäl granskaDet att ytt-
demokratiperspektiv. avslut-villkor och läroplaner Vii ett tarre

aspekter, kan bedömas centralaningsvis inågra ettupp som som
sådant sammanhang.

Flexibla och otmditionella projekt otydliga sammanhang. Imen-
nittiotalets ungdomspolitiska diskurs betonas hög grad vikteni av

befrämja ochungdomarnas kreativitet, nytänkandeatt engagemang,
ifrågasättande. Projektformen kan väl anpassad till sådanasynas

styrka -flexibi-tankegångar. det beskrivs projektensMen som som
liteten, mångfalden, tidsbegränsningen ochgränsöverskridandet,

samtidigt deras svaghet,individualiseringen kan minst iintevara-
demokratiperspektiv. kunna påverka sammanhangFörett att ett

ha kunskaper det. med ungdomarintervjuermåste Våraman om
nyligen påbörjat projektverksamhet visade emellertid attsom en

diffusa föreställningarpraktiskt alla hade myckettaget om vem som
hade övergripande för projektverksamheten, hur dendet ansvaret

organiserad, hade den och derasinitieratvar vem som vem som var
Ofta specifikaarbetsgivare. dessutom oklar vad denövervar man

syftade både kortare och längreprojektverksamheten konkret till,
Även forskare hade ofta svårighetersikt. stora att grepp om

projekten. Samtliga projekt, Valt med hjälp projekt-utsom av
beskrivningar med fick väsentligtoch deintervjuer ansvariga
förändrade förutsättningar tid. Målgrupp ochmycket kort inne-

ändradfOftahåll kunde annorlunda och förläggningen tidenivara
formförelåg informationen projektverksamheten endast iom av

ställda till anslagsgi-projektansökningar och beskrivningar varsom
oftaeller sådana dokumentkommunen, med de vaghetervare som

karakteriseras och med information den konkretaav, sparsam om
information riktad tillverksamheten". sällan kunde delMera ta av

de tänkta delta projektverksamheten. Generellti ärattsom var
föga de villkorverksamheten projekten reglerad,i viaänannat som

kopplade till anslagen, från projekt till projekt.och varierarär som
Makt- och ansvarsfördelningen mellan projektens olika aktörer
finansiärer projektmedverkande projektledare ungdomar är- - -
ofta medinfly-oklar. finns stadgat information ochDet inget om

fråntande projekten, till skillnad både skolvärlden och arbetslivet.i
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Ungdomsproje/eten vanligen initierade ungdomar.inteär av
Nittiotalets projektverksamhet klart präglad den höga arbets-är av
lösheten bland och viljan dessa meningsfull syssel-isättaattunga

Dels har den kallade arbetslinjen fått genomslag,sättning. så stort
bl.a. uttryckt den socialtjänstlagen, kommunernai rättnya som ger

kräva den bidragssökande deltar praktik eller kompetens-iatt att
försörjningsstöd.höjning för finnsDels insikt projektatt atten

och andra arbetsmarknadsåtgärder förminskar de risker ohälsa som
arbetslösheten innebär. 90-talet blir projekten massåtgärdPå en

tidigare, och kräver oftare forminsatser isätt änett annat storaav
fleraansökningar, samarbete mellan och aktörer,instanser större

försvårandeAllt detta kan verka för ungdomarsinvesteringar, osv.
möjlighet påverka projektens tillkomst och inriktning.att

Kortvarigbet och brist kontinuitet. avrapporteringenpå PLUS-I av
projektet framhålls starkt betydelsen fårprojekten tillräckligtattav
med tid verka. behöver förberedas förankras,Projekt ochatt sam-
arbete etableras. med framgång bedriva deAtt processer som pro-
jekten bedriva ofta lång tid. m.fl.I Gaunts 1998 utvär-taravses
dering sektorsövergripande projekt Stockholm illustrerasi dettaav
mycket tydligt. försenadeantal projekt blev starkt ochEtt stort
hann praktiken verkai mindre del deninte än avsattamer en av
tiden. kommunala ungdomsprojekten framför allt mycketDe är
begränsade till ungdomarnas tid, eftersom dessa ofta gårom man ser

åtgärder omfattar månader, och ibland kortareinte 6änsom mer
tid. central fråga gäller hur verksamhet med mycketiEn enman
kort varaktighet kan hinna skaffa den överblick, de kunskaper och
de kontakter försociala behövs påverka projektet interntattsom

föroch skaffa erfarenheter befrämjar närdemokrati ochatt som ger
samhället.irösten

flexibla, informella projektlaroplanen. Projekten harDen en
frihetmaximal vad gäller tidsanvändning, val och strukturering av

innehåll och arbetssätt. Formaliserade läroplaner, scheman och
arbetsbeskrivningar vanligen Medexisterar inte. Bernsteins 1977
begrepp kännetecknas klassifikationprojekten inram-svagav om

finns formella krav projektledarens kompetensning. ingaDet
och behörighet. Normalt heller projekten deltagarna for-integer
mella eller behörighet. friheten kan användasmeriter Den istora
demokratifostrande syfte.och -utvecklande kan också totaltMan

sådana Demokratifrågornaignorera aspekter. kan bli mål,ett men
också medel bland förandra medel denintegrera iett att unge sam-

praktiker.hällets ochnormer
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individualistis/e demokratisyn kollektiv.En Deänsnarare en ung-
domsprojekt inriktas skapa ungdomsråd, ungdomsriks-attsom
dag och andra kommunala för ungdomar behandlar demo-arenor
kratiutövandet kollektiv aktivitet; ungdomar ska gemensamtsom en
kunna trycka den kommunala för till stånd för-apparaten att
ändringar och reformer. vanligaste dock frågor infly-Det är att om
tande behandlas individfråga; den enskilde ska projektetisom en

erfarenhetersådana och förmågor han eller hon själv förmåratt att
välja och påverka.

Avslutande kommentarer

Under får1990-talet kommunerna för de hastigtett stort ansvar
växande arbetslös ungdom. viktig del åtgärds-iEngrupperna av
arsenalen blir tillskapandet ungdomsprojekt med aktiverande ochav
utvecklande syfte. Samtidigt växande antal projekt förinrättas ett
ungdomar bedöms eller riskzon". Projekteni"utsattasom som
tillskrivs fördelar:rad de medger och otradi-prövaratten man nya
tionella metoder, de ungdomarnas behov bättre deänantas passa
reguljära åtgärderna begränsning tiden och detsin igenom genom
annorlunda arbetssättet, och projektmedel välbehövliga iärexterna
den krympande kommunala ekonomin. kommunernas ansvari-Hos

finns det också tilltro till projektens möjligheter erbjudaattga en
ungdomar inflytande och i situation skulleansvar, en som annars
kännetecknas maktlöshet och marginalisering. ungdomarnaHurav

uppfattarsjälva projekten, och projekten verkligen bidrar till attom
ungdomar inflytandeoch tillvaro ochsin iröst överges en egen
samhället fortfarande föga emellertid klara be-Vivet om. ser

och svårigheter förgränsningar demokratiutövning och demokrati-
fostran hänger förmed och konstruktionensom samman ramarna av
projekten: den ansvarsfördelningenotydliga och frånvaron av
strukturer, projektens kortvarighet, beroendet medelexternaav som
bl.a. kan leda till snabba förändringar mål och innehåll och självaav

tvångsåtgärd flertalet ungdomar befinnersituationen sig inte iav -
projekten därför de själva valt det och kunnat påverka derasatt
inriktning, de eller mindre följa det. Omärutan tvungna attmer
deltagarna ungdomsprojekteni saknar de makt- och insynsmöj-
ligheter finns samhället, det allvarligt, synnerheti iärrestensom av

arbetslösheten blir långvarig och åtgärderna blirmånga. Då åt-om
gärderna slags demokratins bakgårdar, förstället de inkörs-iett

deportar avsetts att vara.
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Noter

Betänkandet exempelfrån ungdomspolitiska kommittén kan ettsomses
och fritid-och behandlas sammanhang: politik, skoladetta. Makt i treunga

förhållande arbetslöshetkultur, medan makt till arbetsliv ochi inte tas upp
SOU 1997:71.
2 Björklund Projektet finansierasLundahl; SFR.Hansson 1997.8C av
3jfr Lundahl 1989, 1997.
4 Englund Kallös Lindblad MironSe 1994, 1993.1996, 8Ct.ex.
5 VylderDe 1997.

återfinns° artikeln används den kommunkategorisering kommun-iI som
Kommunförbundet:statistiken Svenska Sveriges Kommuner.

7 medelansökningar Västerbottens länigenomgång EU:sEn om urav
strukturfonder mål 5b och och med handläggaremål intervjuer6

medlen ungdomsverksamhetlänsstyrelsen till berör ivisar %20att upp av
avseende.något

8Schröder 1996.
9 flexibilitet.diskussion olika kategorierSe Garonnas Ryans 19918C av av
1°Jfr SchröderGaronna Ryan 1991, 1996.8C

befinner form arbetsmarknadspolitisk åtgärdsig iPersoner någon avsom
arbetskraftsundersökningar. betecknas delsåterfinns flera ställen i DeSCB:s

eget-bidrag, utbild-sysselsatta arbetskraften beredskapsarbeten,i startasom
m.fl., varande utanför arbetskraften arbetslivsut-ningsvikariat, dels såsom

m.fl..veckling, arbetsplatsintroduktion, arbetsmarknadsutbildning
12 permitteringsutbildning, lönebidrags-sammanställningen har åtgärdernaI

offentligt ochanställning, anställning vid Samhall, skyddat arbete arbetsträ-
vid medtagits.ning/ prövning Ami

13 Statitistikenheten.AMS:
Schröder 1996, 126.s.

S Hammarström 1996.
6 A.a.
7 och kräv-Björklund Arbetet med insamla materialet drygt år1999. tog ettatt

och telefon. tiden utsträcktes, inkomde antal påminnelser brev Närett per
från bedömde och därför valdeockså 20-tal projekt intressanta1997,ett som

inkludera materialet.iatt
S de svarande kommunerna de hade ungdoms-inte några°/o11 attav uppgav

redovisade mellan och projekt. deprojekt. Flertalet kommuner Av82 % 51
fyllig från Stock-städerna fick bara någorlunda redovisningstörstatre en

försöka fram alla projekt Göteborgholm, och tidsskäl valde iinte grävaattav
fördjupningsstudie,och Malmö. specialstuderas Malmö vilkeni iDäremot en
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politiker och centralt och stadsdelar ochtjänstemän i några intervjuas, ett
fylligt skriftligt material samlas och analin
19 kompletterande bild projektförekomsten harFör genomgångaratt en av

vid Ungdomsstyrelsengjorts och vid Länsstyrelsen Västerbotten deni senare-för omfattningenkartlägga EU-projekt för län. Projektiatt ettav unga som
kom den har dock medtagits här.in vägen
2° anal svarsbortfallet mindre kommuner med hövisar, andelEn atts avy
lågutbildade och arbetare underre. materialet, ochnågot n när 1
medelstora-större kommuner hömed andel och hö utbildadetänstemän ärg J g
överrepresenterade motsvarandeJ mån.1
2 Civildepartementet Ungdomsstyrelsen m.fl. JfrGaunt1995, 1997a, 1998.

m.fl. fann, de sektorsövergripandeGaunt projekt1998 14 24t.ex. attsom av
granskat hade uppfyllt hafti målsättningar ochsina positivstort settman

effekt, medan hade haftprojekt svårigheter mål.uppnå sina10 stora att
22Jfr barn riskzon blev tankefigur förGaunt i centralBegreppet1998:m en

förmålgruppen de sektorsövergripande verksamheterna. Riskzon är ett
tämligen begrepp kombinerar innebörden tdigare riskgrupp°,i årsnytt som
olämpliga ungdomsmiljöer och brottsalstrande situationer A.a.., 20.s.
23 detta bidrag skrevs, hade genomförts kommuner.När intervjuer i 12 14av
2 Metodologiska överväganden följaavseende hur kan ungdomar iman pro-
jektverksamhet diskuteras förstudiei Hansson 1998.en av
25Inställningen till projekten bör bakgrund generell kritikmotses av en mer

frånåtgärderna moderaterna. Jfr anförandetexempelvis OlssonKentmot av
arbetsmarknadspolitisk debatti riksdagen decemberm i i "Som1997:en

tidigare har införs florani åtgärder generationsväxling. Kom-nämnts nu av
munal utväxlingsgaranti och individuellt anställningsstöd tillkommer till denu
tidigare åtgärderna alltfler åtgärder och allt högreALU, API, OTA, osv. -
volymer för dölja arbetslösheten. hur åtgärder det finns.Få många ---att vet

kan fler ellerinte och de arbetssökandeFöretagarna ALU API, inteärta emot
heller motiverade till fler eller ALU-platser jobb.API- inte Desom ger ges
ständigt bara åtgärder, åtgärder och åtgärder för bli utförsäkrade.inteattnya

åtgärdspolitiken slagit helt fel."Det visar att
26Uppföljningsstudier och Ungdomsstyrelsen ungefärtyderAMS 2/3attav

har funnit de arbetsmarknadsåtgärderna respektiveinsatta KUPav ungomarna
projekt för arbetslösa ungdomar meningsfulla och utvecklande. Knappt %60

ungdomarna Ungdomsstyrelsens enkätundersökningi de kunnatansåg attav
påverka åtgärdernas innehåll, betydligt mindre del mindre °/o30än attmen en
de projekten fått kunskaper till demokrati inflytandei och ivägarnya om sam-
hället. Ungdomarna deltog arbetsmarknadspolitisk åtgärd för förstaisom en

medan de deltagit flest åtgärdergången positiva, ocksåi minstmestvar som var
nöjda Ungdomsstyrelsen 1997a.
"Sahlin förmålen statligt eller kommunalt projekt1996 näratt ettmenar
formuleras, lämnas ofta för flera olika tolkningar. Ibland dennaärutrymme
otydlighet avsiktlig och motiverad ambition utveckla olika delarattav en av
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elevinflytande ungdomars delaktighetprojekten. Med begrepp, såsom s: nvaga ,själva finnaankommer det de lokala projektledarna vägaratt attosv
mångtydiga fördessa mål. målformuleringarna hålls ocksåkonkretisera Men att

ochbredast möjliga stöd både internt externt.
28 försörj-socialbidrag medden socialtjänstlagen har begreppetI ersattsnya
ningsstöd.
29Jfr Sahlins diskussion målkonflikter s.k. delaktighetsprojekt Sahlini 1992,av

skilda förhållningssätt tillfi. också CivildepartementetSe 199581s. om
samhälle och ungdomar projekten.i
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is Nation"Alienation our -

Nationality"isReality my
motstånds-Om utanförskap, demokrati och

invandrarmän i Det Nyakulturer bland unga
Svenge

Ove Sernhede

och detinvandrarehör integrerasTV måstepå måsteMan göraatt
fan samhälletoch det andra. hur skall iintegrerasMen, närena

förskall dörrendom vill komma in. Dominte stängeratt oss,ens
utanför samhället,uppfattar det. ställerfattar du. migjag DomDet såär
du skalldom skall medverka samhället.vill ijag Förstår Hurså att man

självkommamedverka kan inte migin.inte /.../ Jagnär ens serman
uppfattarsamhället, förstår du.medlem det här jagi Det såär somsom

bryrmedborgare, skall ochdet. svensk inte jagjag FörJag rösta.är
Varför blanda derasfattar du. bryr skall mig imig inte. jagmig inte, Jag

Även med-svenskdet jagmina grejer.grejer. inteJag ärens som omser
bryrborgare och har bott mig inte.i Sverige i tio Det såår. Jag är som

villalltså. vill inte ininte integrera någonting.jag mig, JagJagser
samhället.med det svenskahar./.../jag inget gemensamt.
född nord-svensk medborgareMuhammed, i19-årigDet är etten

talarl. killar ochafrikanskt land, cirka tjejertjugoHan är en avsom
allade bor iträffat regelbundet under åren. Dejag tvåsenastesom

invandrartäta bostads-GöteborgsAngered, vilket barainte är mest
medelinkoms-områden Göteborg därområde också de iutan ett av

Anledningen tilloch arbetslösheten högst. minlägstärten somsom
vidverksamkontakt med dessa sedanjag våren 1997 ärär attunga

invandrarungdomars kul-forskningsprojektSFR-finansieratett om
artikel diskuteraturformer. avsikt med denna in-Min är att unga

delaktighet och demokrativandrarmäns sättaattgenomsyn
utanförskap och motståndskul-frågordessa kontexti större aven

förorter.multietniskade städernasi storaturer
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Valdeltagandet vid val valdistrikteni vissaårs i1998 var av
nordöstra Göteborg, där Angered beläget, inte %. Av40är änmer
de invandrare med kontaktjag med, vilket flervarit irösträtt ärunga

det tjugotal följt forskningsprojekt,jag finnsvia mitt det inteän
beror haftnågon Detta inte inte kännedomröstat. attsom man

det val, det beror saknar åsikter,inte inteatt attom var man
heller tycker politik tråkigt eller oväsentligt. Trotsäratt man att
dessa röstade kan alltsåinte beteckna deminteunga man som apa-
tiska eller likgiltiga inför vad händer deras omvärld, helleri intesom
för det deras finnssituation. säkert miljöer därDetutgörsom egen

slagit det ifrån falletapatin långt hos de där jagärrot, men grupper
fältarbete.gjort har definitivtmitt inteHär ävengettman upp om

det finns bitterhet och frustration inför vad upplever in-man som
Ävenvandrarungdomars begränsade framtidsmöjligheter. om

Muhammed framstår kompromisslös det gäller deltagandetnärsom
officielladet finnsi politiska det utifrån hans horisontävensystemet

framåt. finns hos honom och hansDet kamraterväg ävenen en
plats eller varifrån kan bli synlig-strävan erövraatt en en arena man

gjord, respekterad och delaktig. decennietsDet segregationsenaste
och marginaliseringsprocesser har skapat utanförskapets kulturen

utvecklat för handskasstrategier med denrepertoarsom atten av
situationen. de problem den verklighetFör mötaattegna som

människor demånga i städernas multietniska förorts-storaunga
områden brottas med krävs det kunskap utanförskapetsdennaom
kultur.

Invandrarskap, utanförskap
visadevalet generelltDet sjunkande val-mönstersenaste ett av

deltagande, bara blandinte invandrare och ungdomar. Valdelta-
gandet har också eftervalsdebattensvarit frågor. Detstoraen av
finns dag allti tydligare tendens främlingskaptill inför ochen av-
ståndstagande förhållande till den officiellai politikens former och

hosinstitutioner rad olika deti svenska samhället. Dennaen grupper
allt tydligare tendens har debatten framställts föri krissom en

Ävendemokratin. dessa utvecklingsmönster alltså enbartinte ärom
relaterade till ungdomar och invandrare de kanske tydligare härär än
hos andramånga grupper.

Muhammed flera avseenden föri derepresentativär män-unga
niskor kontakt med. påfallandejag varit i och detDet mest mest
genomgående de berättelser de delgiviti handlarmig utan-som om
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dom riktigakänslaicke-delaktighet,förskap, attavom enom
berät-invandrare.vill Detegentligensvenskarna inte ärveta av oss

officielladet Sveriges in-upplevelsehandlartelser attavom ensom
återkommeroch igentill för dem.stitutioner inte Omär manom

hainteönskvärd, in, nå-intekänslantill inte attattatt passavaraav
frustrationåterkommerochplats. igenOm över att manenomgon

ändåsvenskliv.medvad skall sitt Maninte ärgöra menvet man
fram-hellerursprungslandföräldrarnas inteflytta tillinte. Att är en

Även där,ochhar släktkomlig ävenvännerväg. om manmanom
ochmöjligtdettadär och hälsar omtrivs ävenärnär är omman

före deteller somalierchilenarekanske sig att mant.ex.somman ser
värld dendetta landsvensk,betraktar sig så änär manen annansom

finnsförhållande till. ingeninvändigtoch har Dethar iväxt ettupp
bakgrundharde intervjuatheller. jagframtid där Många mot avav

hemlandföräldrarsellervarken sinaicke-tillhörighet Sverigedenna i
deras primäratillhandahållerinvandrarskapetidentitetden somsett

somalier,chilenare ellersvensk, inteidentitet. inteMan ärär man
svartskalle.ofta självinvandrare eller sägerär som manman -

Nation,utanförskap. "AlienationInvandrarskapet är ett our
medungdomarna,hävdadeNationality,Reality gång en avenmy

infekteradKool ikändetill den rapartisten G.hänvisning Rap, en
handlarinbegripna iidentitetsarbete dessadiskussion. Det ärunga

självautanförskap,omdefiniera dettabland attannat attom
lyfterde byggerinnebörd. kulturmönsterdessbestämma De nya

kraft ochockså denfrustration ochdenfram barainte smärta utan
definnsockså ioch den gemenskapglädjepotentialer, dende som

ifrånhandlar blandde liv.miljöer där lever sina Det att taannat om
förstås.miljöer skallför hur dessatolkningsföreträdetsvennarna

blirhatar detsyndskall tycka jagVi inga närär om,som man
detsynd intedetsvenskardiskussioner såå ärärsäger att om oss,

värjerstolthet du ingahar mesar". Mansynd Vi vår vet, eom oss.
tillbakgrundenoffer.bli förvandlad till Dettasig är att manmot att

och dettasvartskallemedvetet epitetöver annanger entart.ex.
betydelse.

kanhemlöshetdenna situationmöjligtSom ett annat avsvar
fokus.hamnaförorten komma iellerstadsdelenockså den attegna

depojkarna ochförfrämstagällerstrategi iDenna rummet unga
hardär sinbor,därPlatsen där växtmännen. manmanupp,man

identitets-avgörandeblirkamrateroch där harvardag sina enman
bland de jagfinnsfaktor.trygghetsskapandeoch Det mänunga

fysiskauppvärdera såväl denochladdastarkt behovmött attett av
det"Hammarkullenungdomsgemenskapen.den lokalamiljön som -
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plats jorden", dettavår Hammarkullen delinteår ärmen en av
detSverige, "befriat område.reservat", Hammarkullenär ärett ett

världen deni världen, koloni där3:e det1:a ståren man, som
deras egenhändigt tryckta T-shirts, of"citizens the earth". för-Iär
hållande till Sverige Hammarkullen värld, land,är ett annaten annan

form för gemenskap och här frodas bland deen annan sortsunga en
"nationalism of the neighbourhood". "nationalism"Denna år
grundad behovi trygghet, skydd försvarochett attav av gemen-

intressen.samma

förhållandeEtt spänningsfyllt till
svenska myndigheter

alla socialarbetare, lärare, fritidsledareNär och administrativ per-
eftersonal dagens slut bilar ochsina åker den dryga milen tilltar

bostadsområdena Göteborgsi innerstad de vaktbolag ochersätts av
polis "ockupationsakten har vaktavlösning. Relationen mellan-
Angered och Göteborg betraktas talatjag medmångaresten av av

kolonialt förhållande. Polisen har utifrån förståelsedennaettsom en
bestämd uppgift och i just Hammarkullen har de förhållandeungas
till polisen lång och inflammerad historia. intervjuerna berättarIen

hur de sedan lång tid upplever provocerade ochsig trakas-man om
serade ordningsmakten. dom hit med"Kommer sina ba-av upp

och har tyken attityd har tykenså attityd tillbaka.tonger en en
för betraktasBara underklass tolererarnån inteatt sortssom

vad helst, fattar du". Santos, 20-årig kan tala längesom en peruan
och väl sina upplevelser relationen till ordningsmakten.om av

första händerDet jag börjarvåren vistas områdeti1997närsom
för konfrontationövrigt mellan ungdomar och polis. Vidär en

denna tid fanns i området kvarterspolis.ingen 19-årigNär en ung
skall polispatrullgripas dåuppstår situation störreman av en en en

ungdomar förgriper fritain kamrat.sin Bilens slåsgrupp att rutor
sönder och polismännen förlorar kontrollen, råkar panik och kallari

förstärkning. kommerInom några minuter ytterligare polis-22
bilar för stävja upploppet. rubriker kablas dagen efterFeta iatt ut

Hammarkullens framställs oregerlig pöbel,pressen. unga som en
ligister och den bakgrund de anledningensom som unga menar var

till bråket kommer framinte medierna.i TV utgjorde dock4 ett
undantag. lokala nyhetsredaktionenDen ordnade debatt mellanen
ungdomar och polis. Vid detta tillfälle blir det uppenbart att pressen

helainte sanningen. Ungdomarna framstår här absolut integett som
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före-alls kvällspressenshuliganer, de inte stereotypamotsvarar
farliga och brutala.invandrarungdomarställningar Dessasomom

balanseradeverbala, ochframträder tvärtom mognasnarare som-
"kurs depolisen tillbjuder direktsändningoch de i t.0.m. somen

nämligenintresserad.har för avsikt polisen Deär attatt anserge om
invandrarungdomens ochha kunskaperpolisen måste stor-ommer

kun-frånpoliser kommerstadens livsvillkor. småMånga orter utan
Änstorstadsförort.leva modernskap vad det innebär iatt enom

invandrare.har de vad det innebärmindre kunskap att varaom
extrainkallade polisbi-uppfattade deområdetOckså i 22vuxna

kräverkränkande.larna och skriverierna i Man möteettpressen som
kommerTill det utlystaförklaring polisledningen.och mötetaven

bådaföre detta kvarterspoliserpolisledning välingen två sommen
Eftersom dessa båda polismänstadsdelen.har irenommégottett

naturligtvisaktuella händelsen kan de intemed vid deninte svaravar
vill ha gri-frågor det indigneradede Detpå.mötet svar varsom

flykting ochgammal chilensk sigpande Hanta ton.att varresase en
fotbollsstadionharkritisk till polisen och suttitväldigt jagsäger

människormilitär till attackhar polis ochi Santiago, jag motsett
Olofskulle händaaldrig detta idet kundesättet, tro attmen

efterspelet tillbakgrundocksåPalmes Sverige". Det år mot av
förstådetta upplopp skallhändelser många ungas synmansom

de bilderuttalad allafinns starkt aversionmedierna. Det mot aven
mediernaoch bråk uppleverelände, fattigdom att por-som man
omnämnandemellanrum. imed Varje negativttionerar jämnaut

uppfattasMediernakränkning. inteeller i TV är som enenpressen
neutral och kritisk granskandeoberoende eller instans. Snarare upp-

uppgiftframförfattar mediernas, allt kvällspressens, är attattman
klassensinvandrarna andraoch därmed legitimerasvartmåla som

inför svenskarna.medborgare
förnämnda jagockså samband mediDet möte somovanvar

säkerhetspolisensförsta hör hur det förs diskussiongången omen
följasedan kom mitt inter-området. mig iarbete i Ett atttema som

enbart ord-harVjuarbete. de intejag intervjuatMånga stöttav
SÄPO olikaocksåoch narkotikapolisennings- attutan menar

HuruvidaHammarkullen.och individerkartlägger isätt grupper
med verklighetenfantastiska berättelserdessa ibland överens-är

med säkerhetbedöma. Vadstämmande kan jaginte jag är attvet
SÄPO kontakt med migfinns området. deni De 199810:etog mars

forskare. hade områdetegenskap varit i i åri min Jag nästan ettav
träf-skullevillehörde till med brev.de sig mig Mannär attettav

Angered.information vad händerfas och ville ha isomomman
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framkallade starkt obehag.Brevet obehag fickEtt migett attsom
förstaminnas mina upplevelser och reflektioner de allra första

med ungdomarna området.imötena
de förhållanden direkt slås förundranEtt jag med närav som av

kom tilljag Hammarkullen mars-april hammarkulle-i 1997 var
bornas relation till polisen. fanns påtaglig och utifrånHär minen
förståelsehorisont helt omotiverad rädsla. skriver också redanJag i

fältanteckningarmina från april upplevelsemin1997 om av en
paranoid misstänksamhet mig starkt obehaglig känslasom ger en

fåroch kännamig inkräktare främling.mig ochattsom som en en
fyramig månaderDet innan kändejag kunde plockajagtog t.ex. att

fram bandspelare och mikrofon eller väckautanen atten provocera
obehagliga frågor. förstaUnder den tiden kontakten deni med

killar följt håll fickjag flerajag nämligen höra,gångernäragrupp
oftast skämtsamt dom litadeinte "hurmig skallsätt,ett att -

kunna du inte under cover .ärveta att en
SÄPO kontaktar fick alla dessa reflektionerNär mig ochnu

känslor innebörd, det handlar inte paranoiaen ny utanom om en
SÄPO:sverklig situation. Anledningen till kontakt med mig attvar

ville ha information vad händer förorternai i nordost.man om som
Enligt uppgifter har säkerhetspolisens behov skaffaegna attav
kunskap kulturen dessai områden, de vill lära knäckasigom
koderna, detta behov kombinationi med svårigheterna sig iatt ta

infiltreraoch dessa miljöer ledde dem till kontakta mig. Jagatt
uppmanades frånbrevet deni kontakt med kom-10:e att tamars en
missarie. gjorde för klarhet varför deJag så i intresseradeatt var

arbete.mitt Kanske skulle dettajag också minasättav veta om
SÄPO:sinformanters berättelser arbete hade verklighets-någonom

anknytning. Kommissarien berättade arbetade i Angeredatt man
hans redogörelse hölls generellt planså minaettmen att

informanters berättelser varken bekräftades eller tillbakavisades.
ytterligare kontakterNågra denna träff mellan ochmigutöver

Säkerhetspolisen har förekommit.inte inrådan frånPå rätts-
vetenskaplig områdetexpertis uppmanades berätta förjag de
ungdomar och de fritidsledare haftjag kontakt med vad som passe-

skulle naturligtvisDet helt förödande för ochmig minrat. vara
SÄPOforskning uppgifter haft kontaktjag med kom iattom om ut

området från håll frånnågot mig. berättarjagMenän närannat att
SÄPO kontaktat blev detmig diskussion,ingen det detstörre är

menade fickNågra i finnasagt. jag bli litemig iattgruppen att
granskad under tid eftersom de kundeinte utesluta jagextra atten

bedrev dubbelspel.ett
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ochfattigdomsmönster i EuropaNya
Sverige

och andrabland sociologerhar det1980-taletSedan mitten sam-av
ochmarginaliserings-debatthällsforskare förts intensiv om nyaen

har utvecklingenländerfattigdomsmönster i mångaEuropa. I mot
socialtilltagandeinneburitsamhälletpost-industrielladet po-en

har lettför social exclusionformerlarisering. Framväxten av nya
och hamnatmarginaliseratsmänniskorflerallttill att grupper av

dennaför och iintensitetenutanför samhället. Formerna process
tendensenklasskillnader varierar,allt tydligare mönster menmot av

fler människordär alltkontinentdagtydlig. i ärEuropa ärär en
fattigdom.utanförskap ochhänvisade till

politiker ochhänvisarutvecklingförklara dennaFör experteratt
samhälleliganaturlagslikatill demed närmast pro-tungagemensam

dehävdar drabbatföljer med den kris väster-som mansomcesser
dockkrisdecennierna.deländska ekonomierna Denna ärsenaste

för alla ländervälståndet idet samladeochBNPinte värre än att
trettiokraftigt under de tjugo, åren. LyxvuxitVästeuropa senaste

för dagens situa-vid sida.sidahar alltid Detoch armod existerat nya
fattiga aldrig tidigare varitde såellervarken miljonärernation är att

människor lever iden värld därmellanDiskrepansen över-många.
officiellEnligtbrist har aldrig varitdet råderflöd och den där större.

arbetslösamiljonerfattiga,miljonerfinns detstatistik 17521998 nu
tyderfinns ingetmiljoner hemlösa inomoch DetEU.3 attsom

vända,framtid skulleöverskådligsiffror underdessa tvär-snarare
europeiskadetväl dagflesta ekonomer iDe överensär atttom. om

konkurrensläge, be-internationelltförbättratkapitalet, ettgenom
expansionsfas.finner sig i en

utvecklingbakgrunden till dennaaspektviktig är,En somav
visat,forskarenden franske Loic .D.bland andra Wacquant att en

industriellaoch framväxtenarbetsdelninginternationell av nyany
ställerinformationsteknologinomvälvandedenmed bassektorer i

Åarbetskraften har behovetsidankravoch större avenanya
arbetsuppgifterradharkraftigt samtidigthögutbildade ökat, somen

denindustriproduktion barsförformernatraditionelladei upp av
dessaförsvunnit.mindrearbetskraften elleroutbildade För so-mer

Till dennaarbetsmarknaden. si-finns dag platsskikt ingenciala i
decen-deförhållandetdetsedan beaktatuation måste senasteatt

deflyktingarinvandrare och iinflödeinneburitocksånierna ett av
sak-utsträckningländer. iVästeuropeiskaflesta Grupper storsom

efterfrågar.industriella sektorernadeutbildningden nyasomnar
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utveckling har bidragitDenna till Öka den senmoderna oöver-att
skådlighet och oförutsägbarhet högi grad degjort traditionellasom
formerna för politiska ochstrategier lösningar allt problema-mer
tiska och oframkomliga. Immigrantgrupperna befinner flerasig av
skäl i och marginaliserad position den inhemskaänutsatten mer

arbetslösa. decenniernasreservarmén De tilltagandeav senaste
och främlingsfientlighetrasism bakgrundmåste dennamotses av

utveckling. Marginaliserade, nyfattiga "inhemska" och degrupper
socialt exkluderade immigranterna har uppenbara gemensamma
intressen, den faktiska situationen Det sigärmen teren annan. som

de starkastenågra ochmotsättningarna de handgripligasteom av
konflikterna dagensi mellan dessa bådaEuropa står bådagrupper, -

och sitt präglade utanförskap.sättvar en av-
direkta fattigdomDen och det armod under perioden när-som

efter andra världskriget knuten till olika arbetarklassmiljöermast var
kunde kureras marknadens och lönesektorns expansion. Dengenom
kapitalistiska ekonomin gick vid denna tid i utvecklingsfasen ny
och arbetarklassen införlivades den framväxandei konsum-
tionskulturen. framgångsrikai NordenDen socialdemokratiska
arbetarrörelsen framför allt den svenska hade glansperiodsinnu
och lyckades med konststycket sitta stolar samtidigt.tvåatt
Genom internationellt konkurrensläge och stegradett gynnsamt
produktivitet kunde med politiksin tillgodose kapitalets behovman
samtidigt arbetarklassens löner kunde höjas, likaså kundesom
positionen arbetsmarknaden stärkas med hjälp typav en ny av
lagstiftning. Fattigdomen också under de goda decennierna eftervar
kriget eller mindre utplånas. Fattigdom någotvägmer att var som
hörde förgången tid till- trodde dag kanvi. ingenI sig irören som
Göteborgs eller Stockholms innerstäder undgå tiggare.mötaatt
Sverige bli till vilket europeiskt land helst.är väg att annat som

samtida fattigdomenDen tycks hellerinte kunna bekämpasnya,
vis den gamla och den inte knutenär sättsamma som samma

till ekonomins modernisering. de nyfattigaDet ochutser som so-
cialt exkluderade inte, tidigare, kan produktivasom ges samma

förroller den ekonomiska harexpansionen. Vi ställeti situationen
där de arbetsmarknadeninne arbetar någonsin,är änsom mer
samtidigt arbetslösheten allt påtagligareDe förväxer. mönstrensom
nyfattigdom och social exclusion" Bak-ut att permanentas.ser
grunden till detta tids ekonomiskavår rationaliseringsproces-är att

liksom tidigare faser intensiv modernisering, har sin iser, av rot en
omstrukturering kapitalismen. sker dagDet i utveck-ärav som en
ling allt accentuerad globalisering. konsekvensEnmot en mer av
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nyfattigdomen, det moderniseradedenna ellerjustär attprocess
framde utvecklade industriländernaeländet, högsti växersom

befinnerekonomin helhet dynamisktoberoende i sin sig i ettattav
resultatutvecklingsskede. och börsernavinster visarFöretagens som

de socialt exklu-förr. har lett tillaldrig situation i sinDenna tur att
utdcfinicras, den politiska de-derade de har osynligai Varit istort

etablerade politiska detbatten. detpartierna iFör ärsystemet
och hotfullt inför väljarbasuppenbarligen känsligt sin iytterst att

förför identifieras med eller talesmän detallt utsträckningstor vara
identifieraeländet. Svårigheterna för marginalgruppernamoderna att

derassamhälle de allt lever också beroendemed det isig ärtrots av
svårigheter villkor och kanalervia sinagöra rösteratt egna egna

politikenshörda. kombination med den etableradei ointresseDetta
följdhar naturligtvis fått till dessaoch rädsla, intresseatt gruppers

officiellaoch förtroende för det politiska inte såärsystemet stort.
där framför allttydligt ivarit iDetta USAmönster, svartasom

haft valdeltagande under lång tid,sydstaterna lågt ärett numera
flera europeiska länder inklusive lågaockså skönjbart Sverige.i Det

harValdeltagandet såväl riksdagsvalet EU-valeti 19991998 som
politiska kommentatorer.chockat många

aspekter definns mängder statistik speglar olikaDet avav som
för områdenmateriella villkoren människorna dessai utsatta -
får socialhjälp, hur arbetslösa,hur många många ärvet somsom

hälsotillstånd Vad däremot harhel del inte såvet osv.en om
och livs-kunskap hur kulturer, existentiella villkormycket ärom

uppfattning dessavärldar gestaltas. För att om gruppers upp-en
utanförskap och för förstå deras bristande delaktighetlevelser attav

förhållandenden demokratiska dessai jag ärtror att av-processen
görande.

SverigeGhettoisering i

fatti naturlivikti ekt den moderna domen tvisEn ärg gannan g asP av
välfärdsstatensknuten till nedmonteringen a uc n o Dennainstitutioner.av

den brittiske sociolo Lash, skautvecklin har, med Scott at ettgen Pg
urbana,underskott särdeles påtagligt de"institutionellt n nu u n ärsom 1

manifest.ghettoliknande miljöer där det moderna eländet är mest
Wilson har betonatForskare amerikanen William Juliust.ex.som

ochsamstämmighet mellan utvecklingen i USA Euro-mönstren av
fransmannen hartidigare omnämndeDen Wacquant tvärtompa.

viktig sådan europeiskapekat avgörande skillnader. En är att
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ghetton heterogenaetniskt och den demarka-avgörandeär att
tionslinjen mellan de socialt exkluderade och det samhälletövriga

lika entydigt följer kategoriernainte i ellerUSA etnicitet.som ras-
kanske följaVi klassiskt strikta definitionerinte vadmåste av som

konstituerar klass eller vad kännetecknande för ghettoär etten som
dvs. social och formation förrumslig stigmatiserad, avgränsaden en
och homogen etno-racial kategori för tala framväxtenatt om av en

underklass och ghettoisering dagensi"ny Europa.om
och neoliberalt forskareKonservativa orienterade denna under-ser

klass resultatet de beroendestrukturer välfärdsstatensom av som
skapat. Välfärdsstaten ifrån individerna för ak-incitamententog ett

deltagande samhällettivt bidrag och understödi attgenom var mera
lönande arbete. perspektivvänsterorienteratEttän annat mer menar

de strukturella förändringarna ekonomin skiktat samhälleti dit-att
hän det relevantinte tala underklass, såäven äratt, attom om en ny

allt 2/3-samhälle,sig samhälle därVästeuropanärmar ett ettmer so-
ciala kommer gäcka denspänningar sociala ordningen.åter Scottatt
Lash frågadet frågainte och iNäräratt utanmenar en om, en om
vilken stad den europeiska Rodneyversionen kommerKingsom av

Berlin, Marseille eller Rotterdamägaatt rum.
de decenniernas strukturella förändringarI Europa är senaste av

ekonomi och samhälle också relaterade till de internationella mi-
förtgrationsströmmar tredje världen rakt de europeiskain isom

metropolernas hjärtan. har bland fått till följd frågorDetta annat att
invandrare och flyktingarintegrationen hamnat högt denom av

politiska dagordningen. kontinenten har beteckningar dePå som
fattiga och de för dessa vil-"utstötta Oavsettanväntsny grupper.

ken beteckning finnsväljs alla länder föri rädsla dessasom samma
Överinvandrarghetton". hela kontinenten utvecklingpågårnya en

och avskiljer dessa områden från det samhäl-övrigasom segregerar
let. socialdemokratiska Välfärdsstaterna SkandinavienDe längei var

Ävenförskonade från denna utveckling. utvecklingen i Sverigeom
kan beskrivasinte välfärdsstaten helt sinaatt gettsom upp

ambitioner tilljag Side Manchester, Bobignyså iMoss iattmenar
och GutleutviertelParis Hamburg kan foga Rinkeby Stockholm,i i

Angered Göteborg ochi Rosengård Malmö.i
Alla dessa områden inbegripna vad brukar beskrivasiär som som
territoriell stigmatiseringsprocess. Med terminologiWacquantsen
har den samhälleliga och mediala diskursen demoniserat livsvill-så

koren skapar rädsla och osäkerhet, såväl inne isättett som som
utanför dessa områden. föreställningar kriminalitet,Stereotypa om

kultur- och religionsmotsättningar skapar moraliskom ras-, en pa-

272



OVE SERNHEDE

försvårar för fattigdomnik ytterligare villkoren dessa redan tillsom
och utanförskap förpassade människor.

Chicko och svensk medborgare. född iår Han Ham-20är är
markullen latinamerikan eller latino,sig änmen ser mer som
svensk.

träffar svenskar dom HammarkullenNär såna så pratarman om men
det aldrig här du hörvet...Varjenån gång nåtär vartsom omman
Hammarkullen radio eller det för det hänt här dui TV så nåtär att ute

det den enda bilden dom har, dom kommainteså så vågarärvet, ens
hit du känner kompisar, klass domi minJag såna gårvet. typupp som

frågardet Harlem eller allt trasigt jagså, å så. Närär ärtror att attsom
förbi,då dom här dom dom bara åkt åktvarit igenomså säger attom

dåtunneln jävla skit...inteså å ettser man

Victor, latino, Chickdår än sägerett yngreen annan
Hammarkullen egentligen. Stockholm, RinkebyIär ett reservat
också. Hammarkullen känns det det bra. Allajag iNär är ärsom om

därförsnackar skit Hammarkullen har där.ingen varit Det ärom men
förvill Hammarkullen, kännerinte signån änstansman vara annan man

bra då.inte Hammarkullen, det värld. kännerjag iNu Jagär är en annan
alla och alla lämnar Hammarkullen kommerprecis mig. jagNärär som

och känner diskriminerad.jag i Sverige, jag i Sverige jag mig Jagnär ärut
känner land och kommer aldrig det hel-inte Sverige mittär göraatt att

Ävenler. har världen där vill bo.teoriJag Omärattom... en man man
känner bra ställe skall bo där. kännersig jag inte Sve-Menett attman

land. omkring, det bara ljusarige mitt jag mig vita,Omär är män-ser
niskor. vill komma det samhället egentligen.inte in i ingenJag Det är

föridé känner ändå hemma. kanske undrarjag mig inte Då menman
vad fan du här födddå. problem. här ochDet Jaggör är ärmassa

vad skall med liv skallinte egentligen.jag mitt inteDetgöravet
finnas murar.

den alla barn och ungdomar ål-Situationen i Sverige i°/o40är att av
dern storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö bori iår0-17
vad den parlamentariskt tillsatta utredningen Storstadskommittén
betecknar stadsdelar". människornaMajoriteten iutsattasom av
dessa harstadsdelar utländsk bakgrund. andel med in-Högst unga
vandrarbakgrund återfinns stadsdelar med låga inkoms-i extremt

disponibla inkomsten barnfamiljerbland RosengårdDen iter.
Malmö kr lägre vad genomsnittsin-år1994 156 000 änvar per
komsten för Stockholms finnsstad. Göteborg och MalmöIvar om-
råden med låga inkomster" där invandrarnaextremt utgör änmer

befolkningen och där barnen mellan°/o °/o år90 50 0-6änav mer av
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har arbetslösa föräldrar. förhållanden försatthar Sverige iDessa ett
chocktillstånd. svenska folkhemmet krackelerar, ocksåDet Sverige

med två-tredjedelssamhället.in i Frånär vägstormsteg att
under hela efterkrigstiden haft fullpraktiken sysselsättningi är
den reella arbetslösheten omkring iDetta1998 750 000 personer.

land där den arbetsföra befolkningendelen tilluppgår 5,5ett av ca
miljoner. Antalet arbete och undersysselsatta idag 2ärutan ca
miljoner, dvs. den arbetsföra delen befolkningen.°/o20runt av av
Göteborg, klassisk arbetarstad med halv miljon in-närmareen en

och invandrare, ökade socialbidrags-sinavånare °/o30närmare
kostnader mellan och med %.1990 1993 100

Diskussionen och forskningen de europeiska storstädernasom
fattigdomsområden har hävdat dessa, kontrast till de tradi-iattnya

tionella arbetarklassområden fattigdomdär integrerad delvar en av
kulturen, lider brist solidaritet och gemenskap. lokala, kol-Den
lektiva och territoriella identitet tidigare trygghet och själv-som gav
känsla har dessa områden instabilitet. finns här,i Detersattsnya av

utanförskaposäkerhet och förhållande till detiettmenar man, en
samhället, samtidigt de villkoren prägladeövriga interna ärsom av

konkurrens och konfliktfyllda mellan olikamotsättningar grupper.
naturligtvis också möjliga skönjaDessa i Sverige. Demönster är att

invandrardominerade bostadsområdena de storstadsregio-i trenya
sköra gemenskaper, karakteriserade hete-etniskär extremnerna av

rogenitet. vilka boende områdetsitt imångaFör vuxna, ser som en
tillfällig lösning, området socialt tämligenutgör ut-som rum en svag

förgångspunkt gemenskap. det stället familjen ochiHär är
gemenskapen den etniska laddas och be-i görsegna gruppen som
tydelsefull.

Etniska brobyggen i ungdomskulturen
de förhåller det däremot annorlunda. den utsträck-sigFör Iunga

barn dagning kommunalt dagis leker alla med alla ochi gårsom
för de allra flesta innebär skolan arbetar tillsammans medatt man
klasskamrater har etnisk bakgrund och fritidenPå ärsom annan ras.

och utvecklar gemenskaper där föräldrakulturensute gatanman
etniska gränsdragningar avseenden överskrids.i många

det befinnamoderna innebäri sig i positionAtt attvara ung en av
komplext, såväl sökande och identitetsarbete.inreett yttre som

gäller alla klass, kön och etnisk tillhörighet. deDetta Ioavsettunga,
multietniska områdena Stockholm, Göteborg och Malmö ärrunt
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detta identitetsarbete kännetecknat specifika villkor skiljerav som
dessa ungdomars från dagenssituation majoriteten i Sverige.av unga

identitetsarbete präglas, de ständiga och direktaDeras utöver
frånrelationerna med och andra kulturer, mångaunga vuxna av

alienationsskapande officiellamed det Sverige. Dessutom stårmöten
dessa framförenbart den mediabevakningen,inte via utanunga, egna
allt internationella ochkontaktnät släktingarsina ivänner,genom av

påtaglig och direkt relation till den globala ungdoms-en mer
kulturen. innebär också de självklart,inte åtminstone inteDetta iatt
första hand, svenskar. Tillhörighetens eller identitetenssigser som

geografiskrelation till plats bestäms här säregensnarare av en sam-
mansmältning stark lokalpatriotism, där möjligheterna attav en
gestalta det viktigt, kombination med likaiärursprungetegna en

för-stark delaktighet globala kulturella gemenskaper.i Dessa
hållanden förutsättningar för framväxten politiska, socialager av nya

ochoch kulturella rörelser identiteter. skapas under dessaDet
betingelser rad specifika utgångspunkter för de identifikations-en

frigörelsesträvandenoch med nödvändighet ärprocesser som
inbegripna det adolescenta identitetsarbetet.i

framträdandede iakttagelser under denjag gjortEn av mer som
tid haft kontakt invandrarungdomarmedjag i Hammar-gruppen
kullen spännvidden eller rörelsen mellan sidan relativtåär av ena
fixerade och färdiga ställningstaganden och omdömen och andraå

förståelse för nyfikenhetsidan öppenhet, och detstoren som
ligger utanför den kulturen, religionen och gemenskapen.egna
Också innebär exkludering ellerintar positionernär man som av-

förhållande företeelserståndstagande till andra människor elleri så
förstå varför ellerintresserad tyckerär gör,attman man som manav

varför avstånd ifrån och handlarde människor tyckertarman som
de tydligt deras diskussioner skinheadsinte minst iDettagör. är om

flesta haftoch de samtal har med dessa ungdomarrasister, i jag om
skinnskallar samtidigthar uttryckt avstånds-sittman som man-
tagande dessa förståelse för varför svenska killarvisatgentemot -

familjens flykten,blir skinnskallar. historia; medDen mötenegna
ha specifika förutsätt-olika människor och miljöer tycks skapat

för förstå ochoch starkt behov tolka, kontextuali-ningar ett attav
själv, likväl för den överlevnaden blirdetsig avgö-sera egnasom

rande förstå och ha kunskap andras och handlings-motivatt om
kunskap ideologier och symbolerDeras nynazismensmönster. om

direkt konsekvens de för den överlevnaden måsteär atten av egna
ha kännedom denna värld, hur dessa tänker och handlar,om grupper

275



"ALIENATION NATION REALITY NATIONALITY"IS OUH IS MY-

vilka koder de kommunicerar med varandraanvänder desig närav
osv.

kulturkompetens och den reflexivitet framträ-Den är ettsom
dande drag hos de och killar Hammarkullentjejer jag imöttunga
har bland medinneburit de utvecklat komplext spelannat att ett
självreferenser och distanseringsprocesser med vilkas hjälp man
formar självförståelse och finner samtida svenskaplats densin i

finnskulturen. öppenhet inför till ochsig,Här pröva mötaatt taen
olika kulturers uttrycka och betrakta världensig på.sätt att

den miljö där har omkring killar ål-jag Vistas iI 10en grupp
dern skapat kollektiv rap-musik. ingårår Detta17-20 görett som

del hip hopkollektiv där också sysslar medi störreettsom en man
breakdance, scratching, soulsång MedlemmarnaDJ-ing, im.m. rap-

har bakgrunder Afrika och Latinamerika.sina i sigDegruppen ser
etnisk allians med uppgift bara deinteatt representera,som en unga

från Hill de döpt område till de sigsittHammar som om menar-
för från förortertala alla invandrarungdomar alla helai Sverige. Man

sammanfogadockså del löst global hipsigser som en av en
hopkultur eller rörelse, The kultur ochHip Nation.Hop En en
rörelse för all världens marginaliserade.i sig röstsom ses som en
Kollektivet kallar The Hill Click och arbetarsig Hammer man
hårt anseende skapa och respekt. Lojalitetensitt sig isättaatt-
med området obrottslig och odlar territoriell mytologiär man en

of the neighbourhood","nationalismjust utgör sortssom en
mycket likt det vilket arbetargrabbar symbolisktgångsätt en
laddade de kvarter växteman upp

"click innebär specifik form organisering.Att Detvara en en av
handlar vanlig musikgrupp,inte sigattom vara en man ser som

ändå heller sammanslutningpolitiskintenågot ärmer sommen en
kulturföreningeller traditionell Klicken" allt dettai mening. ären

sammanflätande det ochoch estetiskagång. Detta aven samma
det etiska det kulturella och det politiska tagitnågotär överman- -
från afroamerikanska finnsden kulturen. ingenDet papperet
formaliserad likafulltstruktur, klicken" struktureradär stramten

med arbetsdelning och för alla inblandadegemenskap intern ett
informellt regelsystem. individernas olika ochgivet Trots ursprung

de bekänner till olika religioner de oskiljaktligsig utgörtrots att en
förekommerenhet det naturligtvis och kon-motsättningaräven om

flikter mellan individerna klicken har ochi I rätt attgruppen. var en
har fö-hävda religiösa eller etniska ochsin särart, rättt.ex. attvar en

rap-musiken länge ställerreträda vilken helst inom sågrensom man
definierar uppgiften.det den gemensammaupp som gruppen som
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förortssoldater.består självai sigDenna "Enatt somman ser som
kämpar för soldat. soldater med musiken, mikro-Vinågot är åren
fonen "microphone prophets".vapen. Man är sägersom som man

kretsar polisbrutalitet, diskrimineringen ochGruppens texter runt
ochdet svenska samhället, vänskap gemenskap,rasismen i om om

festa, inför Allahvördnaden och Islam, Latinamerikasatt om om
historia, förorten Under harvardagen i våren 1998 gruppenom osv.

CD-skiva första låtarna skivan hetersläppt Den "88-en av
soldiers". under arbetet med inspelningen frågar vad dejagNär

med denna Latinamerikaner:titelmenar svarar en gruppensav

du tänka, tänk själv, vad duMannen, måste tror mannen.

Efter och förkla-stunds tankearbete,intensivt när sorterat uten
handlar de kamratertillsammans medringar sina 88ärattsom om

det för del den siffersymbolikmig igår 88 ärattpersoner, enupp
använder de krypterade hälsningarnynazisterna sig närsom av ger

följaktligentill Hitler. åttonde bokstaven alfabetet ochiH 88är är
frågar därför:dvs. Heil Hitler.HH, Jag

Adolfdom vill hyllagrejMen 88 år närnassarnas

Hela ochskrattar demgänget säger:en av

du och tecken skaparvisstMannen, såtare en mes, snor nassarnas-
förvirring för förstår domtotalt dom, du kan inteOm årettmannen.

för tecken.med med har klippt derassina 88-tauteringaratt stan
för Hill och 88-soldiers handlarbetyderMen Hammer88 attoss om

försoldater, Hammarkullens soldater och redo krig. harViär är
fått fattar duvill all den här skiten längre, duinte ta mannen,nog, -
fattar. låten alla alla har rhymesdenna med, sina sinI är egna om egen

för folkMuhammed och B-boy talar för dom ochgrej. sitt sinsvarta,
thereligion...du hör dom Allah och "breaking law åatt rappar om

kommer budskap till folk, dom bruna,latinos medså...sen vårt om
förstår du rhymes tillsammans då detvissa ågör ärmannen...sen

fattarand latinos fight duniggaz unit å Dun sånt,got to mannen.
fioler vackertlåten börjar med olika ljud det tillså, går så,övervet, sen

och oroligt det krig fattar dukommer ljud visarså, så,ärattsen som
och kommer och först tänkerlungt inteinså såpratar att taom

skit kommer igång...så...åmer sen

låt dock med heter Elinte MensajeCD:nEn som ärannan
The och gjord latinos. SångenMessage tvåär av av gruppens
handlar de latinamerikanska indianernas villkor och öde ärattom
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från Afrika.det de respektive historierDeras ärsvartasamma som
parallella, de har båda blivit förslavadeplundrade och den viteav

börjar med spanskaggressiv gitarr,Europa. Låtenmannen, av en
symboliserar conquistadorernas övermod och guldvittring,som men

denna bryts ned indiansk melodislinga blirsuccessivt alltav en som
folkloristisktstarkare och tydligare. inspirerade melodi spelasDenna

gammalt indianskt och symboliserarstränginstrumentett
indianernas motstånd. rytmiska grunden modernDen är tung, rap.

hyllning till den indianstam spanjorernaLåten Mapotos,är en som
Ävenaldrig lyckades kuva. dessa latinokillar indianskinte ärom av

härkomst ändå identifikationen med de sydamerikanskaär
indianerna total. påpekar detta de detjag handlarinteNär attmenar

har faktiska blod ådrorna, identifikationeni ärattom man samma
grundad deninte nivån.

Även förindian känner detjag inte jag spanjorerna gjort.är smärtaom
synd den kulturen skall försvinna för andra människor. villDet Viär att

Ävenförlora det. har indiansktinte blod känner stoltajag inteom oss
för komma från land där det fanns indianer, och den låten Theiatt ett -

vill alla latinamerikaner folk ochMessage säga äratt attsamma-
alla har blod. länge sedan har upplevt sak ochFörsamma samma
har öde. kan bara förenarmakt detVi inte iså ärsamma oss, men

förenade,dag, här olika chilenare, bolivianerinte i Sverigeär är -
och känner och folk, latinos.så. Men Europaettoss som samma som
har försökt fucka alla. skall varandra det skallinteDet motoss vara -

dom och dom det får du förstårdu tolka vill, du...motvara som-

andra låten Slang kom-De CD:n CoastWest "enär är mer-
mersiell du funkig gangsta-shit, den liksomgrej, såvet, mer e mer

låt tredje och låten ochså. Den sista Pig Hunting Season"ärparty
handlar hur polisen och hur polisen". Iär ärmot motom oss
denna har ungdomarna media mycketsin version igett av en upp-
märksammad händelse Hammarkullen Medlemmari ivåren 1997.

med de tumultartade händelser utspeladei sig närgruppen var som
de polisbilarna, tidigare nämnde, kom tilljag22 Hammar-som upp

förkullen efterlyst. Tidningarna skrevgripa upplopp ochatt en om
kravaller, ungdomarna talar ordningsmaktens provokationer. Enom
händelse området fortsättning deimånga sågsom som en
spänningsfyllda förhållanden skapats tidigare då poli-några årsom

försvarade de provokation hade valtnynazister i attsen som ren
och fest det invandrartäta Hammarkullen.imötearrangera

central aspekt kontakt med detta multietniskaminEn annan av
hip hopkollektiv deras definition självasigär representanterav som
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härför global etnisk underklass, underklassoch talesmän är etten
hopkulturenbegrepp de använde själva.sig Hip är ensom om

urban motståndskultur. Muhammed,mångkulturell, transnationell,
från Somalia:år,19

ellerspelar roll du bor, Kapstaden,Mexico City, ParisingenDet vart
fattig du relatera till hip hop.Göteborg, du och bor ghettot kaniärom

fattigas det enda kanhop kultur, de kultur. MusikHip vår göraår är
hur bra betyg du har, heter duför det bra. spelar rollingenDetatt

fram.får med kan kommaMuhammed du jobb, Viinga men rappen
människor och djurkan inteVisa månganågraäratt tror.som

Muhammed diskussion och diskri-i rasismSamme säger en om
minering :

behöver apartheidlagar, det behövs lagaringa inga tvingarSverige som
ändå alla svartskallarinvandrarna bo ställen.vissa Det såäratt att

Sydafrika.för ändå det dubor det blirsig, i Förstårså så som var man-
Hammarkullen eller Hjällbokan Göte-så ärsäga att somnen, man

finns Mandela.det skillnad harborgs ingenSowet0...men en -

hipocracy""Democracy -

framstår de officiella politiskadessa institutio-mångaFör ungaav
möjligaoch ideologierna trovärdiga ellerpartierna intenerna, som

demokratin, detredskap, eller tankesystem. svenskaDen eta-arenor
förhuvud till dem.blerade upplevspartisystemet inte Duöver vara

erkändmycket politik, du kan aldrig blikan jagjag Vetvet om men
hurför det. bara kolla Riksdag,i Sveriges mångaDet är att

finns politiken försvartskallar det därmdu den vanliga inteårvet
finaalla sådana haross...dom ii TV gåttå så ärpratar somsom

finthar haft det har det alltid levt liv,skolor, aldrig utansomsom
hanförstår du sedanvarit i SverigeSantos, år.4-5säger som var

honom valet septemberEftersom intervjuadejag innan i 1998
frågade honom vad hanjag utgången.tror omom

ute land,här kommer det borinte iMånga rösta, äratt ett annatsom
politiken har medhar liv och det dom i ingetvårt görapratar attom

Chicko. har alla kallat sedan.du kallar mig jagjag mig Detvetoss. .. det du då jagjag såår så så10 närvettyp tog varvar som rappnamn men
farsa förLatinamerika fick reda dom hade kallat ocksåjag mini så att

Chicko du han fängelse, haninne i sånså så når när typvet re-var var
talvolutionär du det diktatur han höllå å å sånaså när utevet, var var

för kodnamn dåkallades han Chicko det liksom hans igrejer så,så var
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hans hemland det hansvisste jag inget revolutionsnamnå så, attom var
det liksom dåmitt allt kommerDet såärsamma attsom rappnamn.
tillbaks du historien förstår du fastså igen det skergår mig,vet, typ,om

förstår dunivå, fastmig. Historien sigen annan upprepar en
plats ochnivå, tid. också sak härDet ärannan en annan en annan samma

du med poliserna här fiender slåss dom därvåra å såärvet typ mot
egentligen det krig här därå sånt...jag iärtror attuppe samma som nere

Latinamerika, det liksom krig krig då förstårgrej...inte åår samma men
du det där det diktaturmig här det demokratiåär ärsamma, var men

Ådet ändå dom fattiga dom andra, förstår du demokrati detmig.är mot
bara ord det skall låta fint förstårjag duså så mig,är görett tror attsom

fast jag demokrati.grejer inte detså Jag sågvet en massa som e pro-
du Striptease det handlade hur polisen slog ihjälså, sågrammet vet, om

finsktgubbe, med eller Vallo då, det ocksåså sånären en namn men en
tystades läkaregrej andra med kallar domå å såsom ner, en massa var

fördetta demokrati, okey det demokratiskt inför världenså såär man
det finns skit här också...Men detå klart detså såröstar ärmen massa

skillnad mellan och diktatur...iSverige diktatur hade såntär etten en
kunnatTV-program inte klart, liten boddevisats. jagDet iåär när var

fick aldrig självjag kvällen för detXXXXX så ut gatan var
utegångsförbud efter klockan kvällen då detå nån8 gatanom var

blev polisen, folkdet blev skjutna förstårså å såtagenman av var som
du. alltidmin jätteorolig skulle honSå nåt ånär göramamma var var
alltid handla själv då dominnan sista skulle ha tillå grejernaåtta, som
kvällen vad förjag det skillnad mellan diktatur och demo-så ärvet
krati det ändå vissa det likagrejer inteär är även ärmen som samma om

här det fattigaorättvist ändå och rikaså så.är

de ungdomar bilden klar, deFör jag intervjuat sig inteär ser som en
del samhälle följaktligenoch framstår heller de politiskavårt inteav
institutionerna deras. medverkan den demokratiskaiDerassom

deras upplevelse delaktighet och identifikationen medprocessen, av
det svenska samhället frånkan skiljas utanför-inte segregationen,
ska och diskriminerin län de nuvarande förhållandenaSåetp gen. ge
råder har demokratin enbara heter finnau ochu n n t csvåri att itimitet.PP gu 5
trovärdi het dessa mil Parlamentarismens. . . . .öer. institutionerg i J
framstår helt enkelt sfulla föru t dem. Muhammed, vårinte som menin g
somaliske bekant, frågor.. tal dessasäger om

du dig svensk, det svenskanågon gång inne iKan se som som sam-
hållet.

Även detNej, nej. svensk medborgare.M: i mitt jagstår ärattom pass
det där, tycker skall komma bortomjag det.Men, i SverigeHäratt man

lär alla människor lika mycketsig värda. Dom så,är sägerattman men
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exempel dagTill idom lärdet detdet inte så. Omär sant oss.somvar
domoch ikristdemokraterna vänsterpartiet,ochmoderaternanär var

likaallaoch domoch berättade grejerklass sinavår att varsaom
hela.skitsnack detskitsnack.värda. Detmycket såntEn ärmassa

invandrarför-frånflyttadeduför bildVad hade du Sverige närav
lêiggningen

fattar jagoch bra, du.folk jättesnällatrodde Men närJagM: senvar
alltihopa,hela det här ochhatadefattadeflyttade då jagjag. Jag svär,

började bedå ioch jaginsatt.fattar du. blev DetjagDå attvarmermer
kille,fannstillsammans.och brordag gick min Detskolan. jagVarje en

as-snäll. inteMikael, hanhettesnäll. Hanhan så Hanrätt varvarvar
domsnälla,fanns detandra svenskarna. någradom Så mensom varsom

börjadefick käften ändå.tuffa, fast dom Jaggick med dom där. Dom
ändå dom hatarför mig. Detmuslim,dom jagjagvisa attvetatt var

stod.dom tidigtbörjade jag Jagvisaräcker dom mig. Jag varatt ser
ändådu.bad skolan. jagmed dom, ipratade jag Fattar Förinte attvet

ochinvandrare integrerashör TV måsteclom hatar mig. Man att
fan skall in ihur integrerasoch det andra.det Men,måste göra ena

dör-vill skall komma in. Domsamhället dom inte stängernär attens
ställeruppfattar det. migför fattar du. jag DomDet såär utan-oss,ren

du.samhället.skall medverka Förstårdom iför samhället, vill jagså att
fattadekommakan in.medverka Jagskall inteHur när ensmanman

dom. sketbryvarför skall miggillar jag Jagändå dom miginte så omatt
manifesteradevarenda dag skolan.bad i Vioch brorsa,det. mini Jag

därför hatar ändå. Vifattar du, dommuslimer,riktigt oss varatt var
mörkaredom andra.det Destoafrikaner, hadebara svårtinte änmer

invandrare,och barainvandrare,dig. intedu hatar dom Viär, varmer
fattar du.muslimer, Treafrikaner,och baraafrikaner, inte varvar
bemöttesgrekerna dom intefattar du. därendasaker Domgång,en
själv...migfrämlingsfientlighet jag Jagvi. Så sersersomsomsammaav

förstår du.här samhället, såmedlem det Detsjälv imig ärinte somsom
svensksjälvuppfattar känner många. Jagdet. migJag ärjag som en av

fattar du.bryroch jag mig inte,skallmedborgare, inte Förjag rösta.
detblanda deras grejer.Varför skall mig ibryr jag Jagmig inte.Jag ser

Även och harsvensk medborgarejagmina grejer.inte äromsomens
alltså.mig,jagbryr mig inte. Det såbott i Sverige i tio år. Jag är som ser

orkar intevill i...inte Jagvill någonting.inte integrera JagJag ens
försöker integrerahur längedetbry mig. Det så Jag änär är. attvet man

finns bro-ingetendadet Detdit, inte.hit och integrera Detgår sättet...
broderskap. Varjeislam finns detsamhället.det härderskap i Inom ett

fot, axlarfotallihopa,tillsammans.och ber Vidag stårgår motmot
har bettleikom.salaam vibönen Näraxlar. gårNär sägerut ur
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fredagsbönen och ber fem dagengår här Hammarkullen.gånger iom
finns bröder,somalier, det finnsDet kurder, finnsdet araber. allaVi är

ochsitter snackar med varandra för har någonting gemensamt,
fattar du. harjagMen inget med det svenska samhället. Mingemensamt
brorsa han med "Alla lika,i alla olika, fattar du. Svenskarna tänkervar

alla olika, alla lika.så, Vi människor och har fingrar,tioär är ärmen
olika: de där invandrarna dom har hjärna, fattaringen du. enda,Det

själva broderskapet... harnå aldrig bro-Jagsättet något störreatt sett
derskap det har. ber femVi dagen. fredagengånger Påän gårom
till moskén och hela Göteborg träffas där. Två ber Id,gånger åretom
tillsammans, hela, hela Göteborg. Och träffas och ännupratar mer
och med varandra. Alla bredvidsitter dig du hälsamåstepratar som

dom och krama dom och Och livet,sånt. gud vill, kangång ien om
du åka till Mekka. Och då det familj. åker dit, dujagNärär än störreen
har aldrig han sitter bredvid dig, du tallätersett som men ur samma
förstår du. Och och med varandra.står pratar

eller Chicko, liksom för flestaFör Santos de de ungdomar jagav
haft kontakt med forskningsprojekt,via mitt framstår ghettokul-

såväl hispanic detsvart kanske enda adekvataturen som som ut-
trycket också för politiskt tänkande och handlande. jar-De poser,

och attityder utvecklats här erbjuder hotfullheti singonger som en
attityd och motidentitet påkallar respekt. MuhammedFör ärsom
rap-musiken och hip hopkulturen viktiga uttrycksformer det ärmen

religioneni politikeninte i eller kultureni den enda lös-som- -
och framtiden finns.ningen Muhammed hur rap-musiken kanser

användas för bygga broar mellan olika musikenatt grupper, men
då underordnasmåste religionen. Ghettokulturens gangster-

romantik och den politiska outlawideologi fram dennaväxersom ur
framkomligingen för Muhammed stället tillhöri dagär iväg som en

tämligen liten tydligt växande människor imen grupp unga som- -
den samtida värdeförskingringen fastsöker fötternamark under och
orienterat sig religiöst kompromisslösa ställningstaganden.mot mer

föri princip demokratiHan och andra centrala västerländskaär
värden, den västerländska livsformen med tvivelaktig moralmen -
och högre har lettprinciper till hyckleri och skapatutan ett sam--
hälle där viktigare människornaspengarna gemenskap". Den-är än

utveckling, Muhammed, visar religionen behövsna attmenar -
"democracy nothin butaint hipocracy" och politik ljug.är

och MuhammedSantos uttrycker uppfattningar väldigtärsom
vanliga den miljöi där jag vistats, hur vanliga de utanför dennaär
miljö kan jag inte bedöma håller det förjag troligt situatio-men att

Hammarkulleni har sina motsvarigheter andra förorteri månganen
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bristandeoch Malmö.likväl StockholmGöteborg, Detii enga-som
okun-resultatden demokratiska intei är ettgemanget avprocessen

detutanförskap,produkt idetskap eller ointresse ärär aven-
samhällets förhållningssätt.dethand resultatetförsta övrigaav

Hill ClickTheoch omkringungdomarmening i HammerI ären
artikuleradelika in-finns kanskedetovanliga, inte så många unga

desoldaten ochsjälvavandrargrupper sig som sersomsom ser
vapenarsenal ochkulturuttryck de skapar sinmultietniska somsom
med marginaliseradeidentifierartill och sigdetta knytersätt an

utvecklaroch dettakontinenterandra egenensom urgrupper
förtecken. meningpolitiskakultur med tydligadistinkt I ären annan

bostadsområdenmotsvarandeandravanliga.de tämligen mångaI
och fusioner mellanliknandeskeri Sverige möten ungarunt om

specifika förutsätt-område harbakgrunder. sinamed olika Varje
etniska sammansättning Dettahistoria, sinningar, sin osv.egenegen

olika ide de skapar i sinakulturerinnebär möten utatt serungasom
finns detlokaladen variationenområden.olika Men äräven storom

flestaför defundamentala,ändå vissa mönstergemensamma
Stockholm,de liggerförorter, iinvandrardominerade oavsett om

deunderordnade rollflickornas ieller Malmö.Göteborg Ett är gatu-
utvecklings-skisseradedessagestaltarkulturer utåt ovansom

flickorochhaft kontakt med intervjuatharNaturligtvis jagmönster.
artikel valthar dennaforskningsarbete, ijagi mitt attmen

påfallande dragdekoncentrera mig Ettmännen. annat somunga
ochidentifikationen medför dessa miljöertycks ärgemensamtvara

från frustration ochideal, denfrån de livsstilar ochinfluenserna
ghettokulturen.Nordamerikanskasamtidagestaltas denvrede isom

vit ungdomSvart kultur,

subkulturer,ungdomliga iavgränsadekulturforskningFrån vet att
mellankrigstiden inspireratsända sedansåväl iUSA Europa, av,som

dansstilarmusik- ochframför alltelementdirekteller tagit över,
första modernadeframväxtenafroamerikansk kultur.från Från av

hot-jazzendå denungdomskulturerna 1920-taletsi USA svarta-
and blues,och rhythmbe bopförstod intresseti övercentrum -

den afro-rapmusik harfram till dagensfunk ochsoul, reggae
ungdomskulturen.inslagcentralt iamerikanska musiken utgjort ett

fram, framstår dag alltidär rap-musikenden kulturhop,Hip växt
underklasskultur.globala urbanitetensdentydligare som
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Också i denSverige visar samtida ungdomskulturen ett av-
görande inflytande från denna afroamerikanska storstadskultur.
Tidigare decenniers, ofta medelklassdominerade, jazzfreaks, blues-
eller soulfanatiker exotiserade den kulturen och till sigsvarta tog

frånelement denna för föräldrakulturen. Detta mönsteratt utmana
finns naturligtvis alltjämt, det det längreinteär ärattmen nya me-
delklassens dominerar för afroamerikanskaintresset denunga som
kulturen. intresse harDetta tagits invandrarungdomar. Deöver av
odlar förvisso också romantiska föreställningar den svartaom
ghettokulturen, det avgörande för dessa identifikation ärmen ungas

den bygger lik- eller parallellställer sin situationatt att man egen
med de fascinationi inför afroamerikanskaUSA. Deras densvartas
kulturen har grundsin i denna tillhandahåller estetiska uttryckatt
vilka fungerar utgångspunkt för effektivt sättsom att ett
formulera erfarenheter utanförskap och diskriminering.egna av
Samtidigt dessa kulturella koder uttryck för motståndsom ger
erbjuder de alternativ till de deti svenska samhället etablerade
identitets- och livsmönstren.

identifikationen med afroamerikanskaMen kulturen rymmer en
Ådubbelhet. sidan det dennasig kulturs öppenhetterena som om

och call and respons"-struktur bär embryon till nya gemen-
skaper och kulturformer. estetiska koder,Dess inte musiken,minst i

språk i avseenden löservissa eller förmårutgör ett som attupp
bygga broar etniska och därigenom förutsätt-skapaöver gränser

för formerningar allianser och sammansmältningar. dettaInya av
finns potential skulle kunna ligga till grund för konstruktivaen som
dialoger och läroprocesser mellan det svenska samhället och de unga

Åanvänder dessasig kulturmönster. andra sidan dagisom av ser
hur marginalisering och maktlöshet bidrar till skapa fasci-att en

införnation ghettots kriminella gängkulturer, förstärkavilken kan
utanförskap och tendenser fientlighetsegregation. De till denav
dominerande kulturen redan finns ivissa de miljöer därsom av

invandrarungdomarmånga kan förstärkas identifi-växer upp genom
kationen med de oförsonliga och våldsorienterade aspekternamest

ghettokulturen. kan därigenomDenna legitimera ochav cementera
oförsonlig konfrontationsinställning redan mil-i vissaen som gror

jöer. sådan utvecklingEn otänkbart framtidsscenarioingetär om
den allt påtagligare utvecklingen ochsegregationmot
marginalisering kaninte brytas. lyckasinte vända dettaOm
utvecklingsmönster kommer allt fler invandrarungdomar alltatt

svårigheter detsig i svenska samhället.större Mångaatt ta
upplever redan sin situation de har hamnat i åter-attsom om en
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vändalösning sigvändsgränd och de inte någon än motattannanser
ambitionoch artikuleradehar den konstruktivasamhället. Alla inte

ochde häftiga sinThe Hill Click,Hammer trots posernasomsom
ochför bli synliggjordarap-musik knackaraggressiva att

insläppta det svenska samhället.i

stilarymningt grenverkRap ett av-

denMedoch hur denna ghettokultur iVad då ut rötterär serrap
traditioner och medkulturens orala och musikaliskasvarta en

samhällets ljudlandskapför hela det modernaöppenhet växte rappen
under delenfram ghetton Östkusti USA:s 1970-svarta avsenare

skapades musik,talet. Med enkla medel ett nyttgatansen som
brutalaeffektivt för, och offentlighet denoch uttryck åt,sätt gav

levde deverklighet många Rappen sätt attsvartassvarta ungavar
med folk.kommunicera sitt eget

olika stilar och rikt-idag grenverkRap-musiken ymnigtär ett av
enbart dettadess består Trotsoch inteningar utövare svarta. varav

afro-centristsikt orienteradenationalistiskt ellerdet ändå den svarta,
fick allvar lyssnaicke-svarta Dennaatt rap.rappen ungasom

fram halvan 1980-talet.engagerade under andrapolitiskt växte avrap
Panther-BlackPortalfigurerna för denna black consious rap var

och socialrealismsamhällskritikPublicepigonerna DennaEnemy. av
fotfäste amerikanskafick deninfärgade hardcore-rap snart

för utvecklingen.och Angeles hamnade dåvästkusten iLos centrum
från början direkt knuten till, ellerhär redanMusiken var

med polisbrutali-framsprungen ghettots gängkulturer,det svartaur,
fram-dessoch knarkhanteringkriginterna några mesttet, avsom

Publichosträdande militanta Black EnemyPower-posernaDetema.
baraför gatukultur,fick här tillbaka inte"gangsta,stå gavsomen

samhälleför kritik rasistisktuttryck iorättvisorna utanetten av
kvinnoförakt och våldsromantik. iför vapenfetischism,också Det är

fram. Sedansammanhang den s.k.detta växtgangsterrappen ensom
inträdeform rap-musik allvar itid tillbaka har denna gjort sittav

förorter.framför allt de städernasSverige, irunt storaom
Angeles gängkultureraspekt identifikationen med LosEn rörav

heterosexualitet och maskulinitet.iscensättelsegangster-rappens av
någonsinhar samhälle blivitbli i vårtAtt änöppnareen processman

dag ifrågasätta.för manlighettidigare. traditionella iDe ärmönstren
komplex, dåhar invandrargrabbarnas situationgjortDetta än mer
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de oftapåtagligt tvingas utveckla identitet iän sättett mer en
korseld förmodernamellan och senmoderna konse-mansbilder. En
kvens den traditionella maskuliniteten eroderar vissaärattav att

uttrycker behov entydiga för identitetsut-singrupper av ramar egen
veckling. inre osäkerhet kan döljas och medEn yttre,pareras en
machoorienterad framtoning. iscensättsI gangster-rappen ett ut-

förtryck denna form kompensatorisk maskulinitet. visarHärav
omättlig hetrosexuell och brutalitetaptitmannen upp en en som

skräck den etableradei ordningen. förstå dennaEttsätter sätt att
maskulinitet den försvar djupt liggandeär att ett motse som en
osäkerhet inför det könet, osäkerhet hanterasegna en som genom

blåsa med formsig" omnipotent image. Dennaatt upp en av mas-
kulinitet, den psykoanalytiska sällanteorin, inte resultatetärmenar

familjemönster där fadersauktoriteten eller helt frånva-ärav svag
rande och där modern, med utgångspunkt och familjensi sina iegna
behov, starka bindningar till sina dessaAttupprättar söner. mönster

framträdande deni ghettokulturen från otaligaär svarta Vet stu-
Ävendier. dag kan hänvisai inte till vetenskapliga undersök-om

ningar hurvisar situationen de multi-etniska förorternaiutsom ser
vill utifråni Sverige jag, mycket erfarenhet,min begränsadeegen

ändå hävda det här finns motsvarande utvecklingsmönster.att
love, homeis familyHavinno became the had",Imy never rap-

frånT South Central överlevaIce denL.A. iFör attpar svarta stor-
stadsdjungeln tillhöra fadern borta detmåste Närgäng. är ärettman

klanen elleri skapar trygghet och det fårdenviagänget ärman man
manlig bekräftelse. faderlösa brodersklaner för dessDessa med-är
lemmar den enda giltiga auktoriteten. ocksåDet iär gänget man
tillägnar centrala aspektersig vad kulturen definierasiav som som
maskulinitet. utvecklas och befästsi striktDenna gängetav genom
koreograferade och ritualiserade handlingsmönster. erbju-Gruppen
der också skydd eller fri-zon där det möjlighet laddaett atten ges

sviktande identitet såväl fantasierlevaatt utupp en som om
respektlös alla föraggression det segregeranderepresentationermot
majoritetssamhället och frihetsinskränkandeall överhet. Gänget är
också själva basen för den gatumytologi och bad-boy-image som

utvecklat med framgång.kommersiellgangsterrappen stor
rap-kulturens handlar den hem-En myterav om rapparen som

löse, the edge living kid, samhällets olycksbarnon street ett som
musiken räddar till liv och företrä-blirett nytt som genom rappen
dare för folk ochsitt kultur. Cube,sin T, iIce Ice KKS-One -

allaprincip har denna bakgrund. Med det officiellarap-artisterstora
utbildningsväsendets dessa obildadeartister allamått mätt är

286



OVE SERNHEDE

barbztrer. de förmåga livsvill-saknar ingalunda åskådliggöraMen att
koren ghettot heller intellektuella verktyg analyserai och inte att
samhället. de utvecklar har bara relevansDen street-wiseness" inte
för ghettots amerikanske litteraturhistorikerninvånare. Densvarta
Marshall förklaringarna till rapmusikenBerman att attmenar en av
fått allt publik bland icke-svarta den destörre är ärattein en av

missför-dagens radi sanningenUSAröster sägersom om en
hållan den det samhället.i amerikanska dagensinteDet är utan att

förortsrapparesvenska behovet och känner manadesigunga ser av
denna uppgift land.:sig rap-musikivårt sinDeatt ta an enser som

alternativ, underground-journalistik där de marginaliserade,sorts
och osynliggjorda samhället kan träda fram ochisvaga grupperna

förmedla och erfarenheter från det svenskasin situation sina sam-
hållet.

fascination dagens har dockrap-artisterDen utövar mänunga
lika utsträckning med den samtida ghetto-i görastor att svarta

och förhållandekulturens till bad och hard.attrappens vara
de killar upplever och uttrycker känslorjagMånga möterav av

frustration och utanförskap. Utanförskap medvetetinte är ettsom
val skapar sällan känslor underlägsenhet, kaninte vilka i sin turav

behovleda till identitet markerar motstånd eller avstånds-av en som
tagande förhållande förpassattill det samhälle individen tilli som
denna utanförposition. hantera upplevelser vanmakt kanFör att av

söka till där framträder skräckin-sig situationerman man som
framställajagande. detta verkligtsigEtt sätt göra äratt att som

vad kan identifierabad", och bad med ghettotssigän attvara mer
vulkanisk.a vrede och kriminella detstil. ovilligaregangsta Ju svens-
ka samhället och de förortsinvandrarnas situa-är mötaatt se unga

och behov, risk det denna identitets-tion juststörre är att typ av
för fler.framstår den enda alltmönster utvägensom

Ungdovmskulturen och det "demokratiska

underskottet"

Samhällsutvecklingen befinner arbetslöshet,kritiskt skede;sig i ett
fattigdoms- och har undermarginaliseringsmönstersegregation, nya

tid blivit accentuerade. förallt De är utsattasenare mer grupper som
denna utveckling uppfattar själva ställda utanför samhället.sig som

har skapat legitimitetskris för demokratinssituationDenna en
former.traditionella solidaritet ochvisst rättvisaEtt mått ärav en

förutsättning för människor skall uppfatta demokratinatt som
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fungerande och möjlighet och därigenom legitimitetsom en ge
makten.

decenniets turbulenta ekonomiska, sociala och poli-Det senaste
tiska utveckling har skapat samhälleligt accepterade attityder vilka

förlängning;kan liknas vid moralism bäri sinnärmast typen av som
förakt förtydliga element svaghet och utsatthet. Dessa teav n-

denser har bidragit forma dettill samhällsklimat, har växtatt ett nytt
fram samhällsdebatten ibland för tilltankarna detitonen som
klassamhälle den svenska arbetarrörelsen försökte avskaffa.gången

har delat det svenska samhället längs sociala.Segregationen ochupp
företniska skiljelinjer bara uttryck ojämlikhet, dessainte är ettsom

förstärkerskiljelinjer tydliggör och värderingsmönster tidigaresom
tillåtits debatten.inte iutrymme

har hävdats ocholika sammanhang invandrar-i rasismDet att
fientlighet kan informeras bort med efter-rationellainte argument

dessa fenomen har rottrådar nedsänkta de mytiska ochsina isom
psykiska kulturen under århundraden.energier investerats i Attsom

förståelse förutveckla komplexitet, naturligtvisrasismensen som
innefattarockså ekonomiska, sociala och kulturella aspekter, är av

betydelse för för förstärkacentral har avsiktvarje strategi attsom
delaktighet och demokrati. under ochiVästeuropaDen 1980- 90-

fundamenttalen växande ideologiska före-nyrasismens utgörs av
fårställningen kulturer kan eller blandas.inte minstInteatt mot

denna bakgrund det lyfta fram potentialerviktigt de kanär att som
finnas inbäddade den ungdomskulturella vardagspraxis där deti sker

livsforms-kontinuerligt Övertagande och stilelement frånett av
olika kulturer. ungdomskulturens dialektik ochetniska i cleI stora

förorter,städernas multikulturella där hip hop har centralen
ställning, kan framväxten kultur intetyp ut-somse av en ny av
vecklas längs absoluta etniska gränsdragningar komplexti ettutan

"hybridkulturer,sammansmältning. Dessamönster av nya orena
deras gränsöverskridande och nyskapandegemenskaper kulturella
uttryck föreställningar. finnsutmaning nyrasismens Härär en av
erfarenheter kan viktiga bidrag till de anti-rasistiska strate-som ge

utvecklas för förutsättningar förskapa delaktig-gier måste attsom
het och demokrati det svenska samhället.i

kulturindustrin innebär ungdomstidens öppenhet, sökandeFör
och identitetsarbete gyllene möjlighet exploatera siina konsu-atten

behov. därmed utplånas ändå behoveninte identi-Menmenters av
försammanhang, ligger till grund konsumtio-meningtet, osv. som

Därför för krafter hiardet viktigt, deinte minst inten-ärnen. som
främja delaktighet och vill stärka de demokratiskationer att som
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mångfald uttryckförstå vad denläsa ochkunnaatt avprocesserna,
förödandehandlarungdomsscenendag Deti är attom.ser

hotibland provokativa delkulturerungdomarsenbart betrakta som
verket bär dessasjälvaoskadliggöras ellervilka integreras. Imåste

Värdefulla kunskaper då deför samhället i sinaofta helagrupper
kommenterar ochoch känsligtkulturella uttryck sättett nytt

problem ochsamhälleliga motsättningar. Genomgestaltar vägraatt
utvecklas här kan misteden kritiklyssna och tillvarata som

problemhur samhälleligabidrag till diskussionenväsentliga omom
kan hanteras.

tveksamheter inför deetablerade politiska institutionernasDe
kulturutgångspunkt ungdomarnasiuttryck sintar egen grun-som
populär-förenklade föreställningarmekaniska ochdar sig om

offer för kommersia-blott och bartkulturen. Ungdomar inteär
motsägelsefull.funktion Ocksåroll ochlismen". Kulturindustrins är

förutveckla förståelsedet möjlighetermasskulturen finnsvia at
fantasin, här döljersamhället här aktiveras sigposition iungas -

finnsoch allvar, härockså bli respekteradkraven tagenatt
All användning kultur,för motstånd ochpotentialer protest. av

spänningsfylltvilarockså den passiva konsumtionen, möteett
erfarenheter och behov.produkterna ochmellan de kulturella egna
protestformerochkultur-ungdomarnas nå-Synen somegna

traditionella politiskahotfullt dag de insti-har iännugot grepp om
innehållerungdomskulturenutgångspunkttutionerna. Min är att

politiskaoch de partierna,viktiga läroprocesser jagmånga attmenar
samhälleligaskolan sammanhang däroch alla andra möterunga

för den kulturförståelse ochborde intresseinstitutioner visa större
ungdomarna ochsjälva utvecklar sin Den typegen. avser som

hopkollektiv ellerungdomsverksamhet hipsjälvstyrande ettsom
forum för där detläroprocesserrockband kanutgör ut-ettses som

medverkanvikt för derad kompetenservecklas är ungasavsomen
samhället.demokratiskadelaktighet i Dennaoch i övriga processer

här utvecklarviktigaungdomskulturer är atttyp unga engenomav
sammanhang därhär skapasoch direkt verkande demokrati,konkret

gemenskapendenutvecklar kontroll den kroppen,de över egna egna
inför detbidrar tillkulturella uttryckoch expressivade attsom

manifestera denomgivande samhället positionen.egna
och de politiskademokratiskakrävs de institutionernaDet att

för innebärkänslighet vad detutvecklarpartierna större att varaen
ochperspektivUngdomskulturens egenproduktiontid.i vår avung

potentialerinneboendemöjligheter realiserainfall har sinasmå att
rigidaungdomen organisa-det politiska tvingar isystemetom
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tionsfållor. lyssnainte till de deLär språk de självaoss unga
skapar eller använder sig ställeti kommer med morali-utanav
serande förmaningar innebär det låter den kraft och den kritikatt

väl behövs förså vitalisera och fördjupa demokratinsom att
förlorad. förhoppningMin det med utgångspunkt kultur-iär att
analys möjligt och nödvändigt överskrida de perspektiv iär att som
första hand arbetet med skapa och fördjupa människors del-attser
aktighet samhället frågai bättre informera vissaattsom en om om
demokratiska plikter och skyldigheter. detta arbeteSnarare måste
förstås deltagande produktioneni samhälleliga ochettsom av nya
kulturella villkor, vilka vad fallet dagisätt än ärett annat som
respekterar och alla och individer tillträde till alla aspek-ger grupper

samhället.ter av
arbetarklassen vid sekletsNär början ställde krav rösträtt var

det för utestängd från demokratiska möjligheteratt man var att
påverka hur det välstånd själv producerat fördelas.skulle Efterman

lång och hård kamp den tidens etablerade former för politiskmoten
ordning lyckades allmän och lika föruppnå kvinnorrösträttman en
och situationDagens omvänd, det denmän. är ärsnarast nu
etablerade, officiella politikens institutioner och partier ljusetisom

de flykt från politiken med all kraft försöker fånga deav ungas
deni traditionella politikens former för kunna upprätthållaunga att

legitimitet.sin finnsdet inga enkla hurMen skallsvar man
handskas med det växande demokratiska underskott siktsom
hotar den nuvarande politiska ordningen, inte denminst av
anledningen det viktigt lyssna ochvåga visaär öppen,att vara
respekt för de skilda världar och de verklighetermånga isom ryms
Det Sverige.Nya

Avslutning
migrationsströmmar,De marginaliseringsprocesser och segrega-

tionsmönster under det decenniet grundeni omvandlatsenastesom
tenderarSverige, invandrarskap liktydigt med utanförskap.göraatt

franske sociologenDen Etienne Balibar betecknar, han talarnär om
motsvarande utveckling Frankrike,i dessa villkor rasism utansom

invandrarkillarDeras. jag intervjuat i Angered, GöteborgLos
sig inget det svenska samhället. tvingasDe iväntar växaav ettupp

samhälle med påtvingade etniska där social ojämlikhetgränser,
framställs kulturella skillnader. sociala och kulturellaDen logiksom

här verksam leder till de subkulturella motståndärsom att ungas

290



OVE SEFINHEDE

etnifierade framträdelseformer. Ghettokulturensockså antar poser,
exklusiv motidentitetoch attityder tenderar erbjudajargonger att en

för tvåtredjedels-bara "svartskallar. svenskarDe unga som-
förpassat medborgare, likasamhället till andra klassens ärsom

utanför invandrarungdomen, finner identitet ochmycket sinsom
förteckenmotståndsformer med andra etniskakulturyttringarsina i

preferenser. mellan dessa båda denoch politiska Det är grupper som
och respekterkännande, tillhörighetdesperata kampenmest om

står.
ochde kulturer de utvecklar synliggörs motsättningarI unga

Ungdomskulturen kankonflikter under samhället.sig irör ytansom
seismograf. invandrare finnsdärvidlag liknas vid De utesomen unga

förorter formerarde städernas de expressivai sig iär, trots attstora
har förpassatkulturer, avseenden osynliga.i Segregationenmånga

där har mycket begränsad kontaktdem till avgränsade reservat man
sammanhang musik ochmed det omgivande samhället. dettaI är an-

möjlighetdra kulturella uttryck viktigt. Kulturen utgör atten
skapardengestalta och bearbeta situation, inte minstsin attgenom

förutsättningar för självförståelse och bär möjligheter till
ocksåutvecklandet kollektiva handlingsstrategier. Kulturen är enav

till andra,kanal där den kan kommunicerassituationen enegna
förlivsvillkoren synligakanal kan degöra restenegna av sam-som

hället. aspekt arbetet med brytaviktig segregations-En attav
områden,handlar erbjuda ungdomarna dessaimönstren attom

såvälinvandrarungdomar såväl svenskar killar tjejersomsom - -
framställa och därigenom skapamöjligheter självasigatt att arenor

för arbetekan framträda och bli synliga. vikt detdär de Detta är av
fördjupa Ungdomskulturernavill de demokratiska processerna.som

förorterna kritik det decen-de multietniska bäri senasteaven
kan negligera. detsamhällsutveckling längreniets inte Isom

förneka elleroffentliga, politiska samtalet finns tendens atten
hållningblunda för de årtiondenas utveckling. Dennasenaste

ändå starkt närvarande förhoppningbottnar icke uttalad,i en men
finnsbara skulledet decenniet Detatt senaste parentes.vara enom

dentvekan alltid artikulerad önskaninteom än attutan omen
ordningen skall återställas. historiengamla irre-Men ärsnart en

och baraversibel detta Sverige inteDet måsteNyaärprocess -
de skillnader och denlära handskas med den verklighetoss nya som

diversifiering ocksådetta samhälle skapat, måste öppna ossnya
för innebär.de möjligheter denna situationnya
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medEngagemang
förhinder

ochförändringpolitik,och äldreYngre om

miljö

SörbomAdrienne

aktivismpolitiskSjunkande ett-
ungdomsproblem

gradmänniskor allt lägre in-för ifinns allmänDet attoro ungaen
dagensUtifrån tankenför politik.sig äratt morgon-ungatresserar

förenings-forskare ochpolitiker,till exempeldagens vuxna menar
de politiskatilldet finnas anledningaktiva kan när ung-att oro

attraheraproblemfolkrörelserna hardomsförbunden och att nya
ungdomsproblemverkligenproblem Detdessamedlemmar. Men är

Eller dettabland debaravill problem existerar unga ärsäga ettsom
hurVadpåverkat allaredanproblem tideni vet ungaomosssom

delaktighetochpolitisktjämfört med äldremänniskor ansvarser
polemisktfinns likheterskillnader eller också LiteKan storase

den morgondagfråga detskulle kunna inte såär att somoss om
Alltså detför, faktiskt redan härär attatt trororoar oss

delskall komma,för, det någotungdomarna står är avensomnya
existerande.redan

tiden det minoroande tecken utgångs-diskuterar iInnan är
ungdo-och diskuterastuderaartikelpunkt dennai utöveratt att

miljö också jäm-förändring ochinställning till politik, måstemars
därförartikelnäldre. den härföra ochmellan I presenterasyngre

ochstudiejämförande kvalitativutifrån någraresultat yngreaven
förpolitiskaoch derasmänniskorsäldre engagemangansvarsyn

miljöfrågor synnerhet.ochpolitik allmänhet ii
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De äldreoch de medborgarnayngre
politiska förändrats.Det har Jämför medborgarnasengagemanget

politiska under 1900-talets decennier kansistaengagemang trese
förändringar.tydliga det första har rörligheten valmanskårenFör i

blivit Gilljam ochStatsvetarna Möller pekar blandstörre. annat
den tidigare tydliga klassröstningen och partiidentifikationenatt

minskar samtidigt partibytena mellan val och under Valrörelsersom
ökathar

det andra vänder medborgarna deFör traditionella politiska par-
tierna dessa har fått allt rekryterasvårare medlem-ryggen, att nya

Gilljam och Möller skriver partierna därmed allt högreiattmar.
grad utvecklas från medlemspartier till väljarpartier. verksamhe-De

förut stod i idédebattintern och Studieverk-ter centrum,som som
fårsamhet, tillbaka för verksamheter framföralltstå syftarnu som

till öka antalet väljare. framstårPartierna stigandei gradatt som
kampanjorganisationer a.a. 176.s.

det tredje har kunnatFör den engelskeåse något statsve-som
Richard Topf kallar för revolution.2participatory sinItaren en

jämförelse mellan medborgare EU-länder Topfi detvisar 1990 äratt
fyra jämförtvanligt medgånger ha deltagitså formi någon1959 att

aktivitetpolitisk del finnsSveriges iTopfsFör material dataav
Ävenendast från och framåt. de emellertidvisar stark1981 en

ökning. svenskarna förutomde, ha1981 58säger procent att attav
har deltagit formi politisk aktivitet.någon svaraderöstat, 1990 74av

fråga. likartad trend visade den svenskaEnprocent samma
Maktutredningens medborgarundersökningf hade till exempelDär
andelen medborgare undernågon gång sigåret yttratsom ett

ökat från till24 1968 40möte 1987.procent procent
till dessa förändringar har ValdeltagandetI förvå-varitmotsats

stabilt. period har deltagandetSett legatårnansvårt 30över en
för befolkningen 5helhet.89 ValenDe tvårunt procent senastesom

och har resultatet röstande1991 1994 Varit inne-87 Detprocent
bär till detåtergång sextiotalet och tidiga sjuttiotalets siff-en sena

Valforskare emellertid detta skainte oroande iror. attanser ses som
högre grad. harnågon Sverige internationellt fortfarandesett ett

mycket högt valdeltagande förändringarna,och de-någraöversett
små.7cennier allt mycketär trots

beskrivna trender kanOvan iakttas fokuserar deäven om unga
medborgarna och deras politiska Andelen röstandeengagemang.
bland förstagångsväljare har följernedgånggått Denna emeller-ner.
tid drag nedgångeni bland samtliga väljare. harGapet intestora
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ökat. Under till har differensen mellan förstagångs-åren 1964 1994
väljare och samtliga väljare legat mellan och tio Minstprocent.en
skillnad under Valet och skillnad valetsåg I1985 1988. 1994störst

procentsdifferensen femlåg
harVidare det sjunkande antalet medlemmar politiskai partier

äldstavikande för församtliga åldersgrupper, de allravarit utom
Andelen partimedlemmar åldrarna minskade mellani åren16-24

och med hälften från tillnio procent. Detta1978 1994 4änmer
kan jämföras med minskning under period näraen samma en
tredjedel från till bland dem mellan tillprocent år.18 13 45 64

Andelen partianhängare har sjunkit också bland de väljar-yngre
na. Känslan mycket och vilken gradparti istå näraatt ettav man
byter haftmellan valen har emellertid alltid starkt sambandparti ett

därförmed ålder. Känslan partianhängarskap har alltid lägrevaritav
hos den samtidigt viljan och behovet bytaär attsom yngre som av

hos det vad gällermellan valen de Vidareparti är större ärunga.
partianhängarskap, bara bland deintesagts yngstasom ovan, som
det skett nedgång. Mellan och har andelenåren 1968 1994storen
partianhängare bland samtliga väljare sjunkit från till65 47procent

frånjämfört med förstagångsväljarna sjunkit 46procent som pro-
procent.till 30cent

pekar detta förändringar vad gäller detSammantaget att ser
politiska och de undantaginte någotutgörengagemanget att unga

det området. förändringar sker befolkningen helhetiNär som
följerdet bland såväl gamlaså Ungagör även unga. som samma

trender. vad gäller partimedlemskap finns heller ingetFörutom som
tyder ökade klyftor mellan och äldresatt ser ungas engage-

Överlag behålls det tydligt under helavaritmönstermang. som
1900-talet: de generellt mindre aktiva och engageradenågotärunga

de äldre.än
därför för demotiveras inteDenna någonuppsats attav oro

lämnar det demokratiska det rimligtDäremot äryngsta systemet. att
förändringar faktiskttänka de sker har olika innebördsig att som

för födda befinnermänniskor vid olika tidpunkter och sigsom
olika livsloppet. kan till exempelpositioner i Det så attvara man

olika anledningar eller väljer olika förröstar vägaratt attav man
politiskt, därför olika möjligheternasig att attengagera man ser

förgehör åsikter.sina
syfte förstå förändringardessa kommer dennajag iI att uppsats

utifrånoch politik antal längreatt presentera ettsynen ansvar
föddamed människor vid olika tidpunkterintervjuer jag gjortsom

under 1900-talet. Frågeställningarna kretsar kring attom man anser
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det ankommer den enskilda individen för politiskatt ta ansvar
förändring, Vilka möjligheter den enskilda individen har göraatt
detta jämfört faktisktmed andra aktörer hur kan tänka sigsamt man

förtill belyser politik all-iFrågornaväga.att synen ansvar
mänhet och miljöproblem synnerhet, konkret exempel däri ettsom

kan utveckla tankegångar.sinaman
inleds med teoretiskt Därefter följeravsnitt.Uppsatsen ett en

konkretisering de teoretiska begrepp Dessapresenterats.av som
förligger till grund artikelns empiriska del. Denna, uppsatsens

huvuddel, avslutas med sammanfattning och diskussion resul-en av
taten.

Politik och i detengagemang
samhälletsenmoderna

ofta teoretiskt perspektiv den svenska ungdoms-inomEtt använt
forskningen från begreppen modernitet och senmodernitet.utgår
Grundtanken moderniseringsprocessen under det 1900-är att senare
talet har fas där det typiskt förin igått variten ny som mo-
derniteten radikaliseras och drivs radikalise-i intensitet. Dennaupp

medför förändringargrundläggande de värderingarring av normer,
moderniteten.och praktiker skapatsvilka under den tidigare

följandedet kommer förjagI att presentera tre representanter
detta senmodernitetsperspektiv. Anthony Gid-Först presenteras
dens och föränd-Ulrich Beck vilka båda ingående har diskuterat

människors politiska dessaringar teoreti-Ingenav engagemang. av
specifiktker talar ungdomar har såvälinomanväntsom men ung-

domsforskning forskning förochintressesom engagemangom
miljöfrågor. det andra Thomas Ziehe relativtjag iFör tar upp som
liten utsträckning har till analysera politisktanvänts att engage-
mang. Emellertid fokuserar specifiktZiehe människor ochunga
det därför relevant hans arbete dettaiär ävenatt ta upp samman-
hang.

syfte beskriva vad typiskt för politiken senmoderni-iI äratt som
Giddens begrepp: politics fri-emancipatorytvåteten myntar nya

livspolitik.görande politik och lifepolitics det GiddensI som
kallar för den tidiga moderniteten kretsade politikens innehåll kring
frigörelse. tidens huvudsakligapolitik byggde element:Den två

låta saker och bli de alltidansträngningar inte ting varitatt samtsom
vilja bryta eller individers illegitima dominansnågraatten gruppers

andra. politik ledord jämlikhet ochrättvisa,Detöver var en vars var
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livspolitiken, be-modernitetens politik,deltagande. Den senare
levnads-inriktadskriver Giddens våraän att varasnararesom

valchanser godasyfteförhållanden i ärgörastörre attatt ge oss
inriktadpolitiksådana.inriktade valen Det ärär en somsom

själva livet.livsstilenochidentiteten den änsnarareegna
finnerlivspolitikenfrämsta orsaken till utvecklingenDen av

identifierarGiddensavtraditionaliseringenGiddens i ett avsomsom
deinnebärmodernitetens grunddrag. Det är att tra-somen process

oreflekteradelegitima ochförut användasditioner kunnat somsom
förlorahögre grad kommit sinskäl för handlingar allti statusatt

individenoch det krävsifrågasätts ställetsjälvklarheter. iDe avsom
följa redan trampadehon villställning tillhon själv aktivtaratt om

och hennessålunda individendennaellerstigar inte. I sättsprocess
förgrunden.val i

vadför talaGiddensexempelFeminismen är attett omsom ger
vara. frigörelsehade naturligtvislivspolitik kan Feminismen som

skulle levas. ibestämma hur livethuvudmål, själv kunna Menett att
självklaraförlust.kom känslan Denkölvattnet emancipation avav

grundosäkerhetsjälvbildenidentiteten och attersattes av enav
livspolitikförutsätter imotsvarandevalsituation skapats. På sätt

frigörande politik vilkengenomförd i singradallmänhet vissen av
frågorför jaget.öppnartur upp om

föränd-samhället kopplat tillsenmodernaGiddens analys detav
politik bör handlainställning till vadmänniskorsdet gällerringar när

kanfrån reflexivitet.hög grad begreppet Begreppetiutgårom
vilketgrundläggande förhållningssätt videfinieras ett genomsom

sociala praktiker ljuset in-och förändrar ikonstant undersöker av
information. därmed för grund-kommande stårBegreppet ett

moderna samhälletReflexiviteten detifrågasättande. iläggande är
kangrundsyn alla bär inteGiddens någotenligt på. Det ären

dentankar och handlingar in-ständigt ibort. speglarvälja Vi våra
samtidigt karaktärenförändrarochformation så sättmöter av

ifrågasätter.de objekt
beskriv-hos Ulrich BeckscentraltReflexivitetsbegreppet ävenär

förbetydelseockså likartadsamhället och det harriskning enav
tankenhonom. för Ulrich Becks arbeteGrundläggande är att mo-

från enkelfas, utvecklingen harandraderniteten i gåttingått enen
endastmodernitetenreflexiv modernitet vilkentill imodernitet en
analfa-fannsmodernitetenreferera till. den enklasjälvhar sig Iatt

objekt för moderniseringvidskepelsetraditioner ochbetism, som
eller orördoupplysta människorfinnsutveckling. dag sigoch I vare

Modernise-moderniseringen.för den fortsattaobjektnatur som
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ringen ställeti spela medövergår sina produkter. blirDenatt egna
reflexiv.så sätt

Viktigt för denna utveckling allt starkare individualiseringär en
vilken individens val uppfattas allt viktigare. Till-genom egna som

innebär dessa människor allt högrei gradsammans attprocesser
ifrågasätter det förut för förändrastagits Till exempelgivet.som nu

de institutioner upprättadesmånga under den enkla moder-av som
niteten. exempel kärnfamiljen, med fadernEtt huvud,är översom
vilken produkt moderniteten. denna ställs kravInomär en av nu
från kvinnor frånoch barn och ungdomar ha frihet ochatt samma
makt fadern.som

Samhället blir reflexivtockså börjar ifrågasätta deså sätt att
risker skapats och den enklainom moderniteten. börjarVisom av
därmed ifrågasätta basen för det industriella samhället. På ett sam-
hälleligt plan medför denna reflexivitet,ökade enligt Beck, att sam-
hällets förpremisser kritik och ifrågasättande detöppnasegna av

18i smått.stortegna, som
Beck denna reflexiva moderniseringsprocess sker inomattmenar

samhällets olika områden. boken Ris/e hanI Societysnart sagt tar
specifikt politiken. utvecklingen ifrågasättandegårHär mot ettupp

de traditionella politiska och ökandeinstitutionerna krav del-av
aktighet dei den reflexiva moderniteten människornaIsamma. tar
demokratin allvar och förstärks demokratin. fårså Dettasätt
emellertid den effektenparadoxala fårpolitikernanågot mindreatt
makt, områden samhälleti vilka tidigare intetrots att ansetts vara
politiska politiseras.

Enligt Beck beror den utvecklingen mellan detgränsernaatt
politiska och det luckratsprivata demokratins barndom fannsIupp.

tydlig skiljelinje mellan det offentliga reglerades med politiken som
och det privata helt låg utanför politikernas maktsfär. Becksom
beskriver detta fannsdet politiskt-ekonomiskt ochatt ettsom ett
tekno-ekonomiskt där det icke-politiskt.sågssystem senare som

sociala effekter uppstodOm det tekno-ekonomiskainom systemet
detta sidoeffekter, vilka kundesågs eller mindre posi-som vara mer

egentligentiva, räknades. förinte dettaI centrummen som system
fanns för utveckling, framförintresset allt ekonomisk sådan.

dessa finns intakta dag ochBägge i också bil-såäven görsystem
den arbetsuppdelningen dem emellan. Beck hävdar emellertidav att
denna uppdelning har börjat ifrågasättas. sker i olikaDetta två men
sammanflätade det första upptäcker människorFör attprocesser.

det tekno-ekonomiska påverkar och skapar föränd-även systemet
ring, detta debatterasinte det demokratiskainomtrots att systemet.
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mellan de tradi-utvecklas stället sub-politiskt tvåiDet systemett
medier ochindivider,tionella där enskilda organisationer,systemen

aktiva. uppmärksammasdet rättsliga Dettaäräven systemet av
dessa sub-överlag och krav dramedborgarna in ävenattreses

sfär. Uppkomstenden traditionella politikenspolitiska områden i av
freds, och kvinnorörelsernasociala miljö,rörelser ärsomnya

detta.exempel
styrkraft med-förlorar politiskadet andra detFör närsystemet

finns endastutom-parlamentariska aktiviteter.borgarna deltar i Kvar
landetsfiktiv demokratiskt lederbild ut-ett system somen av

denna maktmedborgarnas Vilja. realitetenveckling basis I ärav
utveckling deadministreraurholkad, politikerna lämnas att somen

ändå legitime-eller strukturerat, deplaneratsig måstemen somvare
helt.ifrån maktende vill lämna sigintera om

Gidden tanken individernaCentralt såväl hos Beck hos är attsom
från traditioner och värde-allt högre grad kopplas lossi normer,

utgångspunkterutifrån delvis andramotsvaranderingar. På sätt men
och psykolo-den sociala, kulturellaThomas Ziehe kringresonerar

för defriställning han grundläggandegiska växerär sommenarsom
refere-för Beck,det senmoderna samhället. Ziehe, liksomi Förupp

tillstånd vilket kännerbegreppet friställning till iett ossrar
tider. Ziehe bliräldre Enligtmindre bundna traditioner iän ungaav

vill ochställning till vad demänniskor tvingade själva göraatt ta vem
traditioner ochde vill bottnar dels eroderingiDettavara. en av

och växande krav uttryckadels ökad kompetensi attnormer, en
friställningfundera reflexiva.och själva, Dennaöver att varaoss

det Zieheleder fram livssituation karakteriserastill av somsomen
och livet skapaskallar för görbarhet,. vardagenjaget,Det avegna

och auktoriteter kansjälv, val. Traditioner inteminamig genom
förhållaoreflekteratanvändas jagnågot måstesätt ärett utan som

denförkasta eller använda, skapandettill, medvetet imig av egna
innehåll.och det livetsidentiteten egna

baraemellertid dubbel.Görbarhetens karaktär inteDenär ger
ochställning till vad de villmöjligheter till själva göraatt ta vemunga

Samtidigt detdem också till detde vill tvingarutan somsamma.vara
institutionella,finns faktiska omständigheter till exempel organisa-

förvilkatoriska, materiella och kognitiva vårasätter gränserupp
känslan görbarhet. Ziehehandlingar och vilka motsäger attmenarav

möjlighetergörbarhet, ha allamellan känslanspänningen attattav
skapar ochforma de faktiska begränsningarnasjälv liv, ochsitt stress

samhälletsdärmed liksom det modernaGörbarheten äroro.
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tendenser fenomen,i ambivalent den frihetenövrigt individuellaett
ökar också det individuella ansvaret.men

Reflexivitet, individualisering och
görbarhet i praktiken

dessa olika likartade föreslår tolkningDet teorier ärmen en av en
förändring redan början. härsin denDet ärsett tasom uppsatsens

tolka de förändringar kunnat iaktta statistiskt uti-ansats att som
från senmodernitetsperspektiv. kunna detta krävsFör göraett att

tydliggörande vad de refererade senmoderna perspekti-ett av ovan
kan innebära empirisk studie. forskningsbarai Vilka frågorven en

kan ställa utifrån dem Till vad kan använda de teoretiska be-
från Och det här fallet: vilkeni betydelse harutgårgrepp som man

de vad gäller politiskt engagemang
Utifrån den redogörelse det tydligtgivits detär attsom ovan

framför fenomenallt det senmoderna perspektivet pekarär tre som
grundläggande den förändringsprocess de analyserar:i indi-som

vidualisering, reflexivitet och görbarhet.
Individualiseringstendenserpå politikens område. Vad gäller enga-

för politik allmänhet och miljöfrågori synnerhet kanigemang man
tänka övergripande förändringar.sig det första kantvå För synen
aktören ha ändrats riktningi individualiserat förhåll-mot ett mer

stället förningssätt. enbart stödja ellerI organisationerstörreatt
jobba för miljövänligt samhälle ska föränd-röstaatt ettgenom mer

skeringen individen, och synnerhet konsumenten,iattgenom tar
och förändrar handlande. ändradsitt sådanEneget ansvar syn

aktören kan medföra bristande tilltro till traditionella poli-en mer
tiska handlingsvägar förmåntill för andra handlingsvägar. uslagEtt

detta kan de politiska svårigheter rekryterapartiernas attav vara
medlemmar bara till ungdomsförbundeninte samtidigt som en
konsumentbojkott Frankrike för deras bombningar Mururoamot
får hosgenomslag allmänheten.stort

det andra kan det politiska objektet, detvadFör ärsynen
försöker förändra, ha ändrats. vardag och detDet vårär egen
konsumerar och boende fokushar ochimat, sattsgenom resor som

Ävensamhälletsinte strukturer. det finns hög medvetenhetom en
globala miljöproblem det ändå det har allraär närmastom som oss

väljer förändringsobjekt.politiska sådantvårt I ettsom som
perspektiv blir till det till exempel mindre aktivt verkaintressant att
för nedläggningen kärnkraftverk länge berörs självaintesåav av
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det vardag. stället lägger ändrai vår I attner mer engagemang
handlingar de blir miljövänliga.våra så attegna mer

ökande refiexivitet ytterligare grundtanke hos deEn är en ovan
beskrivna teoretikerna. tänker minskad tilltro tillsigMan att en
auktoriteter och ökande individualisering människor möjlig-geren
het fundera och ifrågasätta livsbetingelser. Samtidigtsinaatt egna

förväntasinnebär denna möjlighet krav, själva ställning,ett att ta
för finnasaker och det politiskainte givna vår Förväg.att ta egen

förlikväl miljöarbetet innebär detta varjeattengagemanget som
ifrågasättas följdkan och vändas till dettasanning sin Enmotsats. av

kan det blir handla med övertygelse hand-svårt våranäratt attvara
lingar ifrågasättseller mindre regelmässigt själva och vårmer av oss

Självklarheten och tilliten till det agerandet kanomgivning. egna
svårt attvara uppamma.

individuella görbarbeten ökar, vilket ytterligare ökar betydel-Den
det handlandet och späder fokuseringen mittsen av egna av per-

sonliga kan upphov till känslor både möjligheterDettaansvar. ge av
uppfattasoch begränsningar. Individen ha chanser kunnastora att

påverka utvecklingen, samtidigt hon tydligt begränsning-som ser
Känslor följdotillräcklighet kan bli detta.arna. av en av av

Att studera förändring
finnsiakttar skillnader mellan olika åldersgrupper huvud-När två

sakliga faktorer hänsyn till. kallade ko-kan sigDet såröraatt ta om
horteffekter, det vill för med andra värde-generation sigsäga att en

samhällsför-den tidigare har skettringar generationen. Detän en
ändring. skillnader mellan åldersgrupper kan också beroMen att

faserolika saker och under olika livsloppet.ting i Dennaser
förklaringandra innebär med nödvändighet har för-inte någotatt

ändrats samhället.i
förändring jämförelsematerialkunna studera krävs mellanFör att

och frågor undersökningdå den ställs dennaiFör typnu. av som
finns sådant jämförelsematerial. har underinte många årManett

frågorställt politiskt studier har emellertidDessaom engagemang.
framförallt kvantitativt inriktade och har refererats inlednings-varit

förståelsedjupare människors tankar bakomvis. nåFör att en av
förändringar,statistiska kan den studier bidra ytterli-intetypen av

gare.
Vad gäller studier människors miljöengagemang harom mer

systematiska studier återkommande frågeformuleringarmed
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genomförts först från med 80-talet. kan därföroch slutet Deav
fokuserarendast begränsad bild förändringar. Vidare dessage en av

framförundersökningar allt vilken miljövänliga handlingartyp av
utför Syften och bakomliggande värde-respondenten ellersom

sällsynta.däremotringar är
allt oftare för kunna diskutera förändring,Ett använt sätt att

brist jämförelsematerial, låta respondenterna själva,ärtrots att ur
förändringar.livsloppsperspektiv, belysa eventuella kon-Rentett

får från förkret innebär detta informanterna livsittutgåatt eget att
förändrats.beskriva hur livet den studerade aspekten har Dennaur

därefter utifrån forskarensberättelse analyseras teoretiska ochram
förståelse förloppet.det historiska Livsloppsstudien så sättgerav

möjlighet utifrån informantens berättelse, tolkad utifrånatt egenen
teoretisk koppla tid, socialt och individuellram, samman rumen

utveckling.
Fördelen med den data, jämfört med data insamlade viatypen av

får inifrånperspektiv.här respondentenDet ärär att ettsurveyer,
jämförelserna, forskaren första hand. Vidare harinte igörsom

fråga förändring-möjligheter orsaker till de eventuellastörre att om
diskuteras. Berodde dessa huvudsak förändringar livs-iisomar

ficktill exempel flyttade ihop för första barnloppet, gången,att man
från förändringareller flyttade hemorten, eller berodde det i

samhället omkring.runt
de används här ställdes frågor hur det poli-intervjuerI som om

tiska har vid olika tidpunkter livet.i Harengagemanget sett ut
förändrats och hur kom detvilketOm sättengagemanget

det beroende livssituationen ändrades ellersig inågotVar attav
själva samhällsklimatetinågot

Vem deltar

Undersökningen bygger fåtal stycken. Nack-intervjuer 12ett
delarna med litet antal respondenter uppenbara. Generalise-ärett

omöjliga Samtidigt har detta urval viktigringar ringaär göra.att en
frågor vad detkvalitet. möjlighet ingående ställaDet att omger oss

åsyftar. med ord, hurrespondenterna egentligen Beskrivär egna
uppföljnings-du händetänkte då Vad det Den typen avvar som

frågor intill omöjliga ställa den kvantitativa studien.iär näst att
forsknings-Vidare de enskilda exemplen relevanta deinomär extra

områden där forskningen hittills varit ringa.
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finns självklarsådant litet antal respondenter ingenFör ett ur-
möjligt. Vidare skaparsökavalsram. representativitet inteAtt år en

flertal bakgrundsvariableralltför förfinad urvalsram baserad ett
får undergrupper medsvårigheter analysen, dåi många ytterst

fokuseraställetrespondenter Alternativet ii varje. är att gruppen
tid och mellanutifrån kan skillnadervilken åtminstone överse

åldrar.
informan-träffamed detta har valtenlighet jagI attresonemang

eller har arbetatskiljer ålder arbetar inomisigter som men som
infor-skapa homogenyrke. Tanken att ensamma var snarare

med fleraförsökamöjligt än representanterattmantgrupp som
70-tal.föll födda ocholika bakgrunder. Valet lärare 1920-, 50-

medborgare.alltid aktivaTanken lärare Varitärär att grupp somen
demokratins olikahar därmed tillgängligheten tilldennaFör grupp

förändringarfora problem. det enklare iinte varit Det gör attett se
för förändringar vad gälleroch aktiviteter stället justattityder i

färdigheterspråkligatillgänglighet vilka till exempel kan bero
hinder.eller statusmässiga

ochgenomfört med kvinnorInalles har tolvjag intervjuer två två
förfrån årtionde. vid tidpunkten intervjunvarje Denmän yngsta var

Informanterna aktiva låg- ochoch äldsta gammal.den år7924 är
fortfa-före årskursermellanstadielärare eller detta lärare alla som

från med-Lärarförbundet. Urvalet dragetrande medlemmar i ärär
och genomfördesLärarförbundet Huddinge kommunlemmar i såi

frånmedlemmar, kvinnliga och manliga, varje årtion-att tre tresex
Lärarför-kontaktades sedande, slumpmässigt valdes Dessaut. av

meddelade deberättade undersökningen ochbundet attomsom
Därefter och frågade dehade möjlighet delta. ringde jagatt om var

valde manliga ochintresserade. det ursprungliga urvalet tvåtvåFrån
deinformanter från åldersgrupp delta.kvinnliga varje Frånatt pen-

genomföras dålärarna dock andra urvalsionerade ett tvunget attvar
Alla harendast de första kunde eller ville delta. intervjuertvå av sex

fyrahar mellan ochenskilt. Intervjutiden minutervarieratgjorts 45
fall hos infor-har de flesta hemmatimmar. Intervjuerna i gjorts

fallderas arbetsplats. hareller intervjunI ettmanterna genom-
förts arbetsplats.min

förstahelhet och sedan kodatshar skrivits i sinIntervjuerna ut en
individualisering vad gällerefter fyra övergripandegång teman:

relation till vad tänker kunnaaktören, individualisering sigi man
för Efterför reflexivitet uttryck görbarhet.påverka, uttryck samt

för syftekodning bearbetadesdenna inledande varje sig itema att
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finna de grundläggande begrepp vilka bäst beskriver innehållet i
intervjuerna.

empiriska delen inleds med 0rdDen vadnågrauppsatsenav om
påverka samhällsutvecklingen kan tankas betyda for informan-7, O g,n n uatt

Därefter resultaten utifrånjag igenom de nyckelbe-gårterna. tre
inringats individualisering, reflexivitet och görbar-grepp som ovan,

het. Slutligen kommer samlad diskussion resultaten.en av

påverkaAtt samhällsutveckling
grundläggande frågeställningenDen har gällti intervjuerna om

informanten kunna påverkasig samhällsutveckling och fall,i såanser
vilket undvika från börjanFör intervjuerna inriktadessätt. att att
enbart påverkan partipolitik, vilket hände den allra förstaigenom

genomfördes,intervjun inledde dejag medövriga intervjuernasom
ord kan påverka samhälletnågra olikasäga sättatt attom man

och olika harnivåer. exempel det kantagit gällaJag att attsom
deltar demonstrationi eller försökerröstar, attman attman en man

handla förbättre miljön.ärvaror som
Informanterna har därefter skedei självai intervjunett senare

fått beskriva vad de de de kan påverka samhället.när säger attmenar
har då exempelDe tagit innebär de kan påverka, bety-iattupp som

delsen med och bestämma, huvudsak plan. det förstai två Påvara
planet kan de påverka samhället form olikai vilkaorganisationerav

inte personligen del direkt kan gällanågot Detär sätt.man av
riksdag, statliga myndigheter, kommuner, företag, föreningar
riksnivå och vidare. Exempel påverkansmetoder härså är att

demonstrera, bedriva lobbying och vidare. det andraså Pårösta,
planet kan de påverka personligen aktiva i sin när-attgenom vara
miljö. kan till exempel gälla familjen,påverkaDet inomatt
arbetsplatsen, lokala företag och föreningar. kan tillHär man
exempel med butiksföreståndaren miljövänliga iprata om varor
butiken, undvika föra framvissa demokratiska handlingssätt ivaror,
familjen eller aktiv lokalförening.ivara en

uppdelning kan med MaktutredningensDenna beskrivastermer
informanterna tänker uppdelningsig mellan den lilla ochattsom en

den demokratin." delaktig bägge dessa sfärerAtt inomstora vara
innebär med och bestämmer huri viss samhällsut-månäratt man
vecklingen ska tänker emellertidsig kan påverkaManut. attse man

fler områden och fler individer, deninomövermer, attgenom agera
demokratin. informanterna förSom påpekasäger ärstora atten av
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långt mindretunnelbananmänniskor de uppträder illa i ettatt
politiskteller allra helst med parti.effektivt isätt än rösta ettatt

görochBör, vill, kan

demokratiskadeltagande samhällets olikaaktivt iEtt ärorgan
människorsådan. aktivaför demokratingrundläggande Utansom

fortsätta. Inledningsvisoch lilla,demokratin, den den intekan stora
under deliksommänniskor i övrigai Sverige Europasåg att

ocksåbli allt aktiva.decennierna kommit Vi såg attattSenaste mer
gamla.berört såväldet utveckling Däremot vetunga somvar en som
förändring.bakom dennalite människors Serresonemangom

påverka samhällethur kan och böroch gamla olika manunga
honindividen Vilket kanden enskildaVilken roll På sättger man

exempel skasamhällsförändring tillbetydelsefull för Omvara
det till,uthålligt samhälle, hur skaskapa attett genommer

intresserade ellerfrågordriver departier ärröstar avsom
förändringendag, vardag, skaparsjälva varje i vårattgenom

redovisa hur de lärareföljer kommerdet här jagavsnittI attsom
frågor.dessa Redovis-träffat kringolika åldrari jag resonerarsom

de bör, vill,från frågor vad dekommerningen utgå attatt om anser
faktiskt för påverkadekan och vad de görsägergör attattsamt

infor-hur de tolvbeskrivasamhällsutvecklingen. kommerJag att
jämfört med varand-frågeställningarförhåller till dessasigmanterna

deras livslopp.hur detta ändrats översamtra
hur samhälletmed och försöka påverkabörAtt ärutserman vara

för informanterna.självklart Detnågot ärär gemensamensom
för de villsjälvklarhet allaocksågrundinställning. Det är atten

sådant behöversamhälletFramför allt tänker depåverka. sig att som
egentlig skamedborgare för meningdet, det krävs aktiva iatt

självaDärför har de önskansamhälle.kunna tala attett en omom
aktiva.människor överlag böroch också Dedelta att varaanser

framför åsikter olikanödvändigt ividare det våraär attattmenar
därrisk hamnafora, löper i situation, någonatt annanenannars

det viktigtframhåller dessutombestämmer De äröver attattoss.
för ha klaga.och påverka kunnaförsöka med rätt attattvara

informanterna.för de tolvfinns grundalltsåDet en gemensam
finnsmellan definns skillnader generationervissaDäremot som

de defrågorna hurmaterialet vad gällerrepresenterade i attanserom
verkligenoch vilket dekan påverka så.görsätt
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börjar med frågan hur de de ha inflytandeOm kanatt ettanser
diskuteras den plan. det planet beskrivertvå de olikaPå ena man
möjligheter till buds för inflytande och detstår andra dis-ettsom
kuteras de möjligheter de faktiska till det. Dettavägarsom ser som
andra plan länkas sedan, informanterna, till vad de sigtätt sägerav
göra.

det första finnsplanet uppfattningarPå skilda hurtvå om man
kan till kan det själv eller kan delegera det tillManväga. göra man
andra. Antingen tänker sig själv blir den politiskaattman man agen-

eller uppdrarså det.någonten attman annan vara
Utifrån förstaden uppfattningen tänker till exempelsig attman

och talar medringer politiker för dem lyssna i speci-man att att
fika frågor eller skriver insändare, deltar debattprogramiatt man en

demonstrerar, delar flygblad, arbetar Via politiskt partiteve, ut ett
eller och vidare.organisation Exempel tillvägagångssättsåen
utifrån den andra uppfattningen betala tillär rösta,att pengar en

skrivaorganisation, under namninsamling eller passiven vara
medlem i organisation.en

bägge dessa uppfattningar finns aktör. fleraI dem ocksåIen av
delegerande, förradet krävs högrei gradett moment av men en av

aktivitet hos aktören och söker också möjligaste undvikai månman
delegering, söker långt det möjligt själv aktiv.så Iär attman vara
flera de exempel hurgivits i intervjuerna kan föränd-av som man

samhället individen själv politiker, sällanär änra attom genom vara
aktiv politiskti Skiljelinjen mellanparti. dessa perspektivtvå gårett
alltså mellan kaninte tänka sig med andra ellerattom man agera

det villinte, mellan kollektivt eller individuellt ideal. Attsäga ett
tillsammans med andra mycket utifråntänkbart bäggeäragera upp-

fattningarna. skiljer dem graden personligDet aktivitetärsom av
och inte samarbete.synen

finns bland informanternaingenDet renodlat uttrycker densom
eller den andra uppfattningen, de ska uppfattas huvud-utanena som

inriktningar hos informanterna.de olika Vidare gäller dessa upp-
fattningar främst möjligheter påverka lokal konkretanivå, iatt
frågor. flesta de tolvDe jag intervjuat nationelltattav menar man

enbart kan det det tillvägagångssätt har. Någranästan rösta, är man
de förstås kan med politiskt ochi parti såsäger sättatt ett

försöka påverka nationella frågor,i det känns mycketäven men
avlägset för dem och framstår riktigt alternativ.inte Skanågotsom

påverka frågor JAS-plan, höja eller sänka skatteratt stoppaman som
och vidare får detså lokalt, ochDäremotgöra rösta.attman genom
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mycket,frågor demgäller enskildasärskilt det engagerarsomom
påverka.själv ska kunnaantal förslag hurfinns ett stort man

ochfödda tjugotaletskiljelinje mellan demDet går ärsomen
uppfattningar. detprincipiellavad gäller dessade Förövriga två

delegerandedenhögre grad uttryckerförsta de äldsta iattgenom
exempel bra arbetssättdem tilluppfattningen. En äratt ettmenarav

striden indivi-basen topp-organisation"iutgöra taratt somen
börde andraden. pensionärernaPå sätt säger att manen avsamma

medlemdet vill inteden politiskaoch kan gå vägen", säga vara
för påverkakunnanödvändigtvis aktiv parti,i attett sam-som

hällsutvecklingen.
från defödda tjugotaletdedet andra skiljer sigFör ärsom

mellan det definns kongruensdetandra störreatt ansergenom en
tillfaktisktkan och det dede principiellt Det ärgör.göra exem-att
medfinner de enda iinformanternapel bland de äldsta ärsom

medlemmarutsträckning iochpolitiska ipartier ärstörst sam-som
RäddaRödahällsorienterande organisationer BarnenKorset,som

Hyresgästföreningen.och
högreuttryckerfödda sjuttiotalet iinformanterDe ärsom

främsta aktören.denindividen börgrad det denäratt varaegna som
sjuttiotalet finns hellerfödda ingenBland dem ärär somsom

förutom detnämnda organisationermedlem deni typen avovan
dealla andraaktiv. Liksomfackförbundet vilketi är menaregna en

för kunnafyra det viktigt organisera sigsjuttiotalisterna är attattatt
medtill desamhällsfrågor. Anledningen intepåverka gåtti äratt

område därfunnit detha tid ochemellertid de inteinte sigatt anser
baramedlemskaptänker intede vill sigsig. De är ettatt ettengagera

stöd-kräver också Attmedlemskap, det störreett engagemang. vara
uttryckervill aktiveradärmed det de sigmedlem inte på. Desättär

innebäraktivitetsidealaktivitetsideal, dettaslagsså sätt ett men
kanäldre kollegormindre aktivasamtidigt de blir sinaänatt som

särskilt aktiv.medlemtänka sig utan att varavara
dettauttalar defödda 50-taletinformanterDe ävenärsom

blandhellersjuttiotalisterna.aktivaaktivistideal Inteär änmermen
och allapolitisktfinns med partifemtiotalisterna inågon är ettsom

inför.tveksammade känner sig Defyra det någotäratt sommenar
enskildskulle drivadevända till partikan tänka sigsig ettatt enom

sådana.intresserade partier Däremotfråga, de inteär somavmen
frågorde drivitolika i sinfemtiotalisterna exempel sätt somger

till organisation.anslutna Någonnärmiljö, någon störreutan att vara
medhar tillsammansinsändare lokaltidningen,skriver i någon annan

tillfälligtdrivit frammindre aktionsgrupp ett stopp aven
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utbyggnaden förbi huset, eller har för-såvägen startatav man en ny
skola, jobbat för bostadsområdet,imotorvärmareatt propagerat
bland sina invandrade landsmän förChile dem boj-rösta,att att

franskakottat och vidare. fyrade femtiotalisternaså Tre ärvaror av
också stödmedlemmar i ochGreen International.Peace Amnesty

Vad gäller miljö konkret exempel hur tänker sigettsom man
kan påverka samhällsutvecklingen det område däräratt man ett

informanterna överlag uppfattar de högi grad känner de kanatt att
påverka. känner de kan dra tillDe sitt stacken väldigtstråatt ett
konkret skillnader återkommerDe härsätt. ävennoteratssom ovan

emellertid mindre tydliga. Tanken individen vardagi sinär attmen
framföroch allt roll konsumenti sin har samhällsansvar harettsom

slagit hos allaigenom de tolv förjag intervjuat. hållbartAnsvar ett
samhälle fortsattoch utveckling det området liteniären ut-
sträckning delegerar vidare. jämförtnågot Individen, med andraman
aktörer näringslivet och politiker, också den iär störstsom som
utsträckning har möjlighet driva den här utvecklingen. härSåatt

de informanter födda frågansjuttiotaletärsvarar en av som
har det för driva samhället uthålligistörstaom ansvaret attvem som

riktning:
tänker... det fårjag bli den lillaJa, återigen människan... Nejtror att

jo, tänker detSverige, Absolut,jag... där,jagmen... trorom tror att
eftersom blir det säkert effektså många så slutarär störreman om man
med eller skär nednågonting någonting.

pensionerade lärarna uttryckerDe emellertid tilltro till viastörre att
politiska och det demokratiskapartier förverkasystemet ett mer
hållbart samhälle. Politiker de ombud bör verk-är mestsom vara

den frågan,här därföri de har möjligheterstörreattsamma att
åstadkomma förändringar individerna, dessas handlingarän även om
också viktiga. detDessutom näringslivetär poängterar ärattman

främst bidrar till miljöförstöringen och de har både störstsom att
möjlighet och för förarbeta miljövänligarestörst att ettansvar
samhälle. Näringslivet bör därför också börManstörreta ett ansvar.
emellertid försiktig med näringslivet allt föri högattvara pressa
grad, det också kunna leva vidare.måste

tankegångar finnsDessa naturligtvis bland deäven yngre, en av
dem födda sjuttiotalet till exempel den politiska vägenattmenar

viktigast.allra helhet lägger de ändåMenär störresom yngre
betoning individens möjligheter förändra samhället det häratt
området. Individerna, och de själva, de allra främst kan på-är som
verka utvecklingen hållbart samhälle.mot ett
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infor-föreställning bland framför alltfinns således starkDet en
ska påverka skafödda femtio- och sjuttiotal attmanter om man

myckethandlingendet själv görligastei mån. Den ärgöra egnaman
Samtidigt det alltsåvärd, den aktiviteten. såär atttror egnaman

allainformanter aktivadet dessa någotär är än avmerav som
de skulle kunna påverka.de de tänker sigsätt attsom

aktivist-gäller framförallt de med de tydligasteDetta yngsta,
och har aktiva.de utsträckning varitidealen, Vilka i minst ärär som

informanternablanddel detta förklaras de justEn är yngstattav av
haft tid samlaoch därmed har lika sig siginte gott attom

erfarenheter. emellertid utslagdel kan generations-En vara av en
effekt, eftersom de allra äldstade aktiva inte ärär är utanmestsom
födda femtiotalet.

pensionerade lärarnaindikation detta deYtterligare är atten
uppfostrade till aktiva detde inte sättsäger äratt att somvara

detta:förutsätts dag. här beskriver demi Såman vara en av
skullehemma därhade den ambitioneninte jagVi växte att manupp

politiskmedlemdelta... aktivt det politiska livet. iiså Utan enman var...
väl bra då.och... detgick Detorganisation, någon gångmöten var

plus röstade.väl den tidens, kanske den tidens miniminivå, att manvar
sociala hade meddet, det det jag mig.jagSå arvetatt nog somser

betoningantyder förändring,resultatDessa störremotatt avenen
det poli-individen den viktigaste aktören, vad gäller synensom

förändring där det gamla idealet,tiska subjektet har Enägt attrum.
den politiskamedlem och så "gå vägen ersättssätt nyareavvara

fungeraaktivistideal. aktivistideal verkar dock kunnaDetta som en
informanterna vilka viljaboja för framförallt de sigyngsta menarav

medåterkommer nedanriktigt kunna aktiverainte sig. Jag enmen
betydelsen detta.utförligare diskussion kringbeskrivning samt aven

politiska objektetDet
de senmoderna teoretikernaindividualiseringsprocesserDe som

politiskaeffekter bara hur dentalar kan ha inte man serom
informanterna tänker skaobjektet. Vad detaktören också ärutan

lilla demokratinobjektet den eller denpåverkas inomLigger stora
Är vardagenfrågor knutna framför allt till dendet egna som man

frågor strukturellt plantänker påverka eller detsig är ett mer
informantertycks bland dessadet politiska objektetSynen

högre graddelvis länkat till subjektet. iDe menarsomvara synen
intresseradeockså högre gradska driva politiken själv iäratt avman
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den frågor bedriva hand.går Dettanäratypen attav som egen
gäller född. Eftersom de äldsta informanternanär äroavsett man
emellertid högre grad de förespråkari delegerandeän yngre en
demokrati de också högre grad dei intresseradeär än yngre av
samhällsfrågor strukturnivå. vilka de driver självaFrågor inte utan

framförde allt medlemskap delegerarvia i organisationersom
andra. Fördelningsfrågor, moral, ungdomar och ekonomi exempelär

de frågor har fortfarandeochintresserat intresserarsom ger som
dem.

informanter föddes femtiotalet och högre gradDe isom som
individen frågorsjälv ska driva uttrycker också högreiattmenar

grad de arbetar med mycket konkreta frågor äratt typen av som
möjliga arbeta med hand, utanför organisationerstörreatt egen
eller olika former delegerai Vidare uttryckerattgenom ansvaret.
dessa informanter de har bytt intresseområde vad gäller frågoratt

de förarbetat påverka. fyraTre de denäratt attsom av menar var
högre grad föri aktiva globala och frågorstorpolitiskayngre var som

fred, fortfaranderättvisa och jämlikhet. intresserade dessaDe är av
frågor, har kommit förarbeta det ligger mycket näraattmen nu som
deras vardag. barnens skolgång och fritid,Det sigröregen om
situationen arbetsplatsen den miljön närområdet.isamt yttre

fjärde femtiotalistens utveckling skiljer frånDen till del de andrasig
han han intresseradi intenäratt stort settgenom var yngre var av

samhällsfrågor. har han liksom de andra kommit bliDäremot
intresserad frågordriva vilka har knytning till barnensnäraattav
fritid, arbetet skolan och frågori relaterade till närområdet.

för dem alla de detta bilda familjGemensamt är att att attmenar var
den brytpunkt gjorde de ändrade fokus. de manligaFör tvåattsom
informanterna innebar det också de kom bli aktiva deänatt att mer

tidigare.varit
informanterna, deltagit strideni i almarnaEn årav som yngre om

Kungsträdgården, den förändringi hon kan i sittattmenar som se
liv vad gäller politiskt den förändring livs-iutöverengagemang,
loppet det innebar barn, också beror förändring iattsom en
tidsandan. från samhällsklimat därHon gåttatt ettmenar man var

intresserad övergripande frågorpolitiska till dagens klimatmer av
inriktat hand själv. utvecklingsig Enärmest att tasom om som

hon själv uppskattar finner utanför.inte ställa sigsvår attmen
informanter födda sjuttiotaletDe högiär poängterarsom

grad det frågorviktigt de de skulle kunna intressera sigäratt att som
för sådana där de får det de och det knutetär gör ärattrespons
till konkret. fyrade har endast informant funnitnågot Av någoten
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aktivhon kanhon känner sig Hon äratt somengagerasom
därföruppgift hon tycker braplatsombud skola,sin är attsomen

hennesinflytande frågor viktigaden ivisst över ärett var-somger
de villhar funnit områdedag. övriga inte någotDe tre engagerasom

vilken fråga deför dem emellertid lägre gradviktiga isig Det är
engagerande och dedet viktiga den kännssig är attattengagerar

kan påverka.verkligen
förviktiga arbeta ligger,miljöfrågorDe attsom man anser vara

informanterna, motsvarande denför de flesta sätt nära egna
deexempel vad detvardagen. Ombedda äratt ser somge som

flestaförändra och utveckla det gäller miljö deviktigt näratt svarar
frågorinformanterna det Övergripande handlar röratt somomav

miljöproblem ozonhåldålig och globalaluften och vattnet, mat som
för förändra detta, det villVäxthuseffekten. det deoch Men gör att

den vardagen.objektet för deras handlingar,själva Detärsäga egna
förändra.viktigasthandlingar de Tvådessaär att avsom ser som

ochnäringslivet specifikt miljöproblemtjugotalisterna tar somupp
bli miljövänligt.politiker borde driva näringslivet Påattatt mer

förverkafemtiotalisterna politiker måstesätt säger attsamma en av
begårutvecklingsländer de misstagupplysa inteså attatt samma

samhällsfrågorskillnad fråntill ii Övrigt vi,gjort. Mensom ser
mellan och äldre. kanalltså skillnaderinga Detta ettstort, varayngre

miljöområdet tämligenpolitiska objektetresultat det ärattav
informanterna svaradeför informanterna. flertaloklart någotEtt av

ochde tänkte miljöproblemvad det de tänkteoprecist närvar
detta skullebehövde åtgärdas och hurvad det egentligenvar som

ske. miljöfrågor högre grad andraocksåkan isåDet änattvara
åldersskillnader blirfrågor har kommit bli allas problem så attatt

frågan generellmindre tydliga länge ställer nivå.så enman

två samtidigtsidorAtt se

beskrivits de senmodernaReflexivitet handlar det teoreti-avsom
ifrågasätta det förutifrågasättande.kerna tilltro och Att manom

ifrågasätts mellanhaft objekt teorierna.tilltro till. varierarDet som
huruvidaexempel gälla frågor strukturellkan till nivåDet som

verkligt forum för makt ochdemokratiskadet ärsystemet ett sam-
framväxt. detför subpolitikenshällsförändring Becks bas Men

riktas den ireflexiva ifrågasättandet kan också mot egna personen
samhällsutveck-egentligen kan påverkafrågan hur självom man

skaaspekt vad det egentligenYtterligare påver-ingen. ärrör somen
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kas. komma framjag till vad och falskt och vadKan är santsom
behöver Giddens bas för framväxtenjag mig i livspoli-engagera av
tik. de tolv intervjuer genomfört reflexivitetjag exempelI ges
såväl strukturell individuell kommernivå. utrymmesskälJagsom av
endast beskriva och diskutera den aspekten.sistaatt

informanter beskriver allihopDe pensionärerär ävenattsom om
politiska frågor har kommit bli komplexa och kräveratt mer mer
nyanserade förhar det dem allt blivit enklare ställ-trots att tasvar

samhällsfrågorning i och vad uppfattarsjälv rättatt veta man som
fel.och pekar förklaringarolika till detta. förstaDe detFörtre

de visserligen sträcker politiska frågorsig mycketsäger överatt ett
antal områden tidigare, det fler frågormångastörre än är som ses

politiska, till hjälp har de dag mycket informa-sin isom men mer
har allttion. blivit lättare ställningDet så och hasätt trots att ta

åsikt vad och fel olika samhällsfrågor.irätten om man ser som
det andra alla de fyra det har blivitFör pensionärerna attmenar

lättare, därför det uppfattasdagi hapositivtnågotatt attsom en
åsikt. förändring skett frånunder deDet årenäregen atten som var

frågadedå ingen deras åsikt, till det den värderassmå högtattom
och alla välkomna ha åsikt.är att en

Slutligen de också förklaring till det dag hariatt attmenar en
blivit viktigt med åsikter, desätt än när ärett annat attvar unga,
det behövdes tidigare.inte Folkhemmet byggdes och det kändesupp

kändes inte det fannsDet lika mycketsätttryggt. attsamma som
ha åsikter behövde helt enkelt grubblainte mycketMan såatt om.
samhället det hela tiden gick uppåt.när
Till skillnad denna de informanternaövrigamot attgrupp menar

det lättare ställning samhällsfrågori denäratt tavar var yngre.
framstodVärlden då det lättaresvart-vit, vadatt vetasom mer var

fel.och dag kan de samhällsfrågor frånI så mångarättsom var se
olika håll det blir ställning. Till detta kommer detsvårtatt att ta att

mycket information uppfattaskan motsägelsefull,såges som som
vilket det eller falskt.svårt härnågot Sågör är sägeratt veta santom

dem födda femtiotalet:ären av som
frågordel kan förkomplicerade det vadEn svåräratt... att vetavar som

kärnkraftsanning. detOm ställningså svårtär ärpratar att taman om
där. det farligt då för och det farligtJag år sen20 ärmenar var mennu

kan liksom det himla farligt.visa ändå tyckerinte så Men såärattnu man
det farligt,jag och då blir det ställning den fråganisvårtäratt att ta

Samtidigt de flesta dessa informanter själva dennamenar attav yngre
förändring ska beroende hon eller han har utvecklatsattses som av
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träffat flermänniska. har människor från olikaDe isom grupper
samhället och de har förstått det verkade enkelt kan hasåatt som

dimensioner. också det kanmånga i VissDe månsäger ävenatt om
frustrerande det har blivit förkallasvårare något santatt attvara
detta grunden utveckling, det förmågai positivså är är atten en

kunna flera sidor problem. beskriver detNågonett attse av som
hon har blivit inför samhällsfrågorödmjuk och också införmer
andra uppfattningarmänniskors dessa.av

samhällsfrågor allt högre grad kommit karaktärenAtt i att av
sidan och andra informantgrup-sidan delar de"å å två yngstaena
med Alla informanter beskriver sådanpensionärerna. ut-perna en

veckling. Skillnaden ligger uppfattardettai pensionärernaatt trots
de högre grad tidigare kan ställning.i änatt ta

skillnad emellertid specifiktDenna inte tittarnärser
miljöfrågorna. har hög grad kommit bli reflexivai objektDessa att
för de flesta informanterna. alla tycker miljöAven äratt ettav om
område där individen förändring,verkligen kan bidra till tiosägeren

de tolv informanterna de upplever svårigheter hur deiatt att vetaav
praktiskt ska till för påverka riktningivägarent att ettmot mer

uthålligt samhälle.
Informanterna pekar det lita vadsvårtär äratt att santsom

och falskt, och fel, vad gäller de handlingar de kan tänka sigrätt att
utföra vardag. frågari sin till exempel det detsigDe är sant attom

de hushålleti också den kommu-sopsorterar sorterassom egna
nala flertal informantersoptippen. soptippenEtt attmenar man
ändå lägger detallt hushållen har enda hög.i isorteratsom man en

undrar informanterna vad egentligenPå sätt över ärsamma som
miljövänligt och det flaskaninte. betyder detAtt är en svan
verkligen det miljövänligt samla kartonger och burkarAttäratt
och åka demiväg med till kostar dettippen inte i energi isen mer
det långa loppet Vilket det handlingssättetär rätta

Slutligen tvivlar också det de själva eller kannågra gör göraom
verkligen betyder Alla med för denågot. måste attvara egna
handlingarna haska betydelse. Och alla det,intenågon sånär görnu
blir väl det bortkastatjag gör

förtar detta ifrågasättande förSammantaget entusiasmennågot av
miljövänligt. också flera informanternaDet äratt agera av som me-

det de mindre vad de själva de bordegör gör änatt att attnar anser
emellertid informanterna har upphörtingenDetgöra. är av som

med dessa aktiviteter. Till exempel de alla de i månnågonattuppger
glas och batterier. det för detNågon säger ärsorterar att attpapper,

projekt villaområdet drai sigsvårtär ärett gemensamt attsom ur,
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för för barnen allt ochdet bra denågon äratt att trotsegna seannan
och ytterligare hanlära hur det ska tillsig någon säger attannan

för han ändå det kan bra.detgör attatt tror vara

vilja inte kunnaAtt men

harinformanter har träffat alltså allihop dejagDe att storamenar
mycket viktigtmöjligheter påverka. också detDe äratt attatt menar

försöka påverka samhällsfrågor.med olika plan och i Någravara
endast mycket liten grad ochinformanterna detta aktiva iär trotsav

problem för dem. skulle viljade känner det Deäratt ett mer men-
till skott.kommer inte

informanterfrustration dessa uttrycker kanDen ettsom vara
Thomasgörbarhetens baksida den har beskrivitsexempel avsom

förstås politik ochZiehe och den skulle kunna relation tillisom
denna fråga skasamhällspåverkan. liteFör närmare sär-att se

informanterna förhåller till de begränsningar deskilt hurtitta sig
för kunna påverka.attser

speglar detdenna fråga finns tydliga vilka till delvisstvåI synsätt
finns detbeskrivits angående individualisering. Först enovansom

principiellt plan både harindividenatt ett ettgrupp som menar
för har möjligheter påverka. praktikenoch Istort stora attansvar

emellertid detta. demokratiska detgäller inte Det görsystemet att
exempellätt det där kan tillinte Det så,såär ansvaret. attatt ta vara

forauppfattar för från den vardagen till dedet långtäratt egnaman
fattas och storskaligheten detdär beslut i ärgörsystemet attatt

sjuttiotalisternavilja här beskriversin igenom. Såsvårt att en av
varför hon det med och påverka:tycker svårtäratt att vara

fallde lovar mycket och håller de alla vadalltså i intepartierna så sen
det kännsde lovade, ibland känns det det idé,inte någonså ärattsom

vill liksom, eller käm-det blir ändå aldrig såatt som man som mansom
för... det känns lite meningslöst.såpar

informanterna svårigheternaden här alltsåInom attgruppen menar
försvårarsådantpåverka huvudsak berori att systemetatt som

för enskilda människan. till exempel den enskildaden De attmenar
påverka denåsikt blir lite värd länge det gällermänniskans inteså att

åsikten drunknar bland alla andrasabsolut omgivningen,närmaste
emellertideller försvinner innebär inteDettanågonstans vägen.

försöker samhällsutvecklingen. flerade påverkainte Tvärtom äratt
företräder tilldem det här aktiva exempeli Lärar-synsättetav som

Hyresgästföreningen, politiska eller aktions-förbundet, ipartier
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detaktivaVidare de intedär de bor. inte är ettsomser somgrupper
själva, de heltellerberoende sigproblem sig ärsystemetvare

intresserade.enkelt inte
Även deninformanternaden andrainom att en-gruppen menar

förtill och med mycketellermänniskansskilda är stort,stort,ansvar
kunnamycket bravid liv. Och det ocksåhålla demokratin går attatt

frånskillnadaktiv. Tilloch förändra. gäller barapåverka Det att vara
förinformanter begränsningarnaförra dessaden attgruppen menar
hardem själva.främst ligger Dedetta inom inominte systemet utan

helt enkeltfrågor eller de intede dessatid, inteinte prioriterar är
dede självamycketintresserade sig så attatt menarengagera somav

förutomliggandeockså härborde Självklart gränsergöra. manser
tillnationellt planpåverka politikkanvad ärgöra, ettattman

fast vid dethållavill dennaexempel inomsvårt, attgruppmen man
begränsadeföreträder detfrån deTill skillnad någotgår. mersom

samhällsaktivaflera den här intedem inomsynsättet är gruppenav
utanför lärare.rollsin som

samhällsutveckling kanoch uti-Görbarhet relation till politiki
möjligheter och be-till vilkaförstås knutenfrån dessa somsvar

det demokratiskaför deltagandetdet igränsningar egnaman ser
och färreverkardet demokratiskaJu öppnare systemetsystemet.

destomöjligheten påverka,för denhinder att meregnaman ser
samhällsutveck-bidra ochframstår själv kunnagörbart det styraatt

ochlingen, i smått.stort
framstårdemokratiskatydligt detDet öppetär systemetatt som

uppleverde tolvinformanterna. endastför flera Det är tre av somav
kunna påverkamöjligheter praktikenhar mycket ide små attatt

Övriga möjlig-högre grad.samhällsutvecklingen i någon storaser
förhinder detta.de ocksåheter atttrots ser

frågan känslanutifrånintressantastDen är sett avomgrupp som
företräder det andradeleder till vanmaktgörbarhet är pers-som

aktivafel dedet deras intedepektivet ärär eget attattsom menar
samhällsfrågor utanför rollsinaktiva iinte något sättärsommen

fyra sjuttiotalisterna.debestårlärare. Denna tre avgrupp avsom
finns tillkonflikt mellan de möjligheteruppleverDessa attsomen

härinaktivitet. sjut-påverka samhället och sin Så svarar en avegen
för detfrågan varför han har dåligttiotalisterna samvete somom

inaktivism:han uttrycker sinsom
det.också. skadet pliktkänns jag, ManManFör göratroratt som en

föregåväl kunnadessutom, skaOch lärare jagborde. jagjösses är
hanskulle vända vissteexempel Och sig i sinmed gott grav ompappa

hittat den riktigalite kanske harhär. intejag så. Jagså Ja... mo-att satt
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liksom det fanns jag verkligen brann för,någotän, såroten att som
skulle kanske sökajag forum för det. hjälpaWow Jag måsteettupp

härDet måste känns detnågot åt... För någonstans sågöra attsom
har möjligheterjag och då borde dem.jag ta

Konflikten ligger dei möjligheter för dem självaatt storaser att
påverka samhällsfrågori ändå kan förverkligainte dem. Demen
hittar formdeninte vilken de kani aktiva. hotar detAntingenvara
deras arbete eller deras fritid. Och de har dåligt för desamvete att

aktiva.inte uttrycker förDe vad de, och börandra,är göranormer
kan inte leva till det.men upp

den informantenDet citerade anledningen tillärsom ovan menar
han inte sig framför allt hannågonstans hit-inteäratt engagerat att

han för,brinnernågot han skulle viljanågottat som som engagera
sig Plus han relativt nybliven lärare har varitatt som tvungen att
lägga mycket tid kunna bra arbete skolan.i Nugöraatt ettner

fem har funderar hanår gått emellertid det kan dagsnär att vara
komma medigång samhällsengagemang utanförnågot skolan.att

utifrån de andraSett detintervjuerna också fullt möjligtär att
detta kommer hända. tidigare det fleraSom denämnts äratt av

informanternaövriga beskriver de först blivit inaktivaattsom mer
de började arbeta lärare, aktiverat högresig inär som men som sen

grad blivit förankrade lokalsamhälleti och med deisamt mer att
bildat familj. har det blivit viktigtDå och harsigatt engagera man
med mindre tveksamhet sökt hitta för detta.vägar

Eftersom de informanter aktiva uttryckte denintesom var mer
här otillräckligheten förhållandei till alla de möjligheter stodsom
till buds och flera dem menade de blivit aktiva under livetsattav mer

kan det kan finnasgång livsloppseffekter vad gälleranta attman
detta. det också möjligt kan effekterMen förändringarär att se av

tidsandani har inverkat hur de rollsin i relationsom ser egen
till sina möjligheter påverka.att

pensionerade lärarna beskriverDe alla fyra de uppfostrats tillatt
och inte uttrycka sin åsikt. de kvinnligaEnatt tysta attvara egen av

pensionärerna här frågan hur honså det här medsågsvarar om
med och påverka hon riktigtnäratt vara var ung:

Oh snälla du, jag åldern, deti alltså 40-talet...års20när Jagvar var
hade, jag hade lärt frånmåste jag mig barndomminsäga att att unga
håller käften. hade inget tillMan huvud Och detsäga överatt taget.om
där hängde med väldigt länge... tills fanndå godajag jagsåvänner att
började förstå stod politiskt alla fall.jag ivar
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pensionerade lärarna det dem deDe innanmånga åratt togmenar
började tänka de skulle faktisktsig med och påverkaatt vara sam-
hällsutvecklingen. eller medlem i organisationAtt rösta vara en var

försak betydde de tänktesig. inte de personligenDet sigatt atten
skulle förändramed och hur samhället Till exempelsåg sägerut.vara

dem, anledningen till han gick med politiskti partiatt att etten av
20-åring hans medlem. Någon sägeratt attsom var pappa var annan

hon gick med därför fannsdet människor där honi parti,ett att som
tyckte med.umgåsattom

dag, däremot, de fyra det möjligtpensionärernaI äratt attser
med och påverka. inte orimlig tanke detDet är tvärtom ärvara en -

självklart för dem. demokratiska harnågot Det så sättsystemet
till skillnad från de informanter föddaDettaöppnats. ärsom

femtiotalet föroch sjuttiotalet, vilka det alltid självklartvarit att
ha åsikt och det viktigt uttrycka den. här uttryckerSåäratt atten

informanterna född femtiotaletsig honär nären av som svarar
frågan varför det viktigt ställning samhällsfrågor:iär att taom

varfördet det... det ligger långt tillbakssvårt... Nej ivar men nog
uppfostran, det vad du tycker... dunågon jag. Du måstetyp tror vetaav

liksom kunna, du får veligpetter det vik-måste inte någon ärvara som...
vad tycker.tigt mycket diskuterande hemma...Det såatt veta man var

det ligger där. Och vad tycker du då,jag liksom. det baraDåtror attvar
snabbt tycka något.

Liknande uttalanden också informanter föddadegör ärsom
sjuttiotalet. Utgångspunkterna har därmed förolika de äldstavarit
informanterna jämfört med de Tidsandan har ändratsövriga. så att

dag lever demokrati informanter uppfattasi i dessaen som av som
och påverkbar, åtminstone i princip.Öppen

Engagemang med förhinder

Utgångspunkten för den här artikeln förstå vadintresseett attvar av
förändringarde rörande politiskt har iakttagitsengagemang som

såväl statistik betyder förinom teori människor olika åldrar.isom
för de lämnar det politiska motiveradeNågon att systemetoro unga

inte den här avslutande delen kommer kortjagIuppsatsen. att sam-
manfatta resultaten diskutera vilka kan förklara dem.sättsamt

första övergripande iakttagelse den individualiserings-En rör
beskrivits till exempel Anthony Giddens och Ulrichprocess som av

Beck. aspekt denna kommer klart till uttryck i intervjuerna.En av
pensionerade informanterna beskriver deras deltagan-De att syn
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under hade uppfattningen medde politik har ändrats livsloppet.i De
från barndomen deras åsikter deinte intressanta i sig,sig att var var

meddel kollektiv. braendast viktiga iDet attett varaav varsom en
aktiv, bety-för den tyngd själv iorganisation att att varage menen

frågordelsen driva och personligt inom organisatio-ta ettatt ansvar
emellertid utvecklaaktuellt. har kommitinte De att en nynen, var

fort-otänkbart,där aktivism inte något sätt är även om mansyn
förmågafarande tilltro till drivahar organisationersstörre atten

grundläggandeockså det posi-deras åsikter. någotDe ärattmenar
ochdag förväntas ha åsikt välkommentivt i i är attatt en egenman

uttrycka den.
förmotsvarande uttryck denna i intervjuernaEtt process ser

de,med femtio- och sjuttiotalisterna där pensionärerna,tvärtemot
uppfostran fått det viktigt habeskriver den deiatt att egenvar en

denna. Vidare kändes det långt mindreåsikt och uttryckaatt
femtio-värdefullt för informanterna födda och sjuttiotal att

demmedlem delenbart organisation,i även trotsvara en om en av
aktiv. de själva villdetta det, betonarDeär attutan att varavara

vill påverkaaktiva. det allra bästa något. DettaDet sättetär manom
hand, de villinnebär de vill aktivainte attatt egen ageravara

villde långt möjligt självaPoängen såär att varasomensamma.
aktören för lämna det tillställeti någonöveratt annan.

förhinderinställning innebär emellertid realiteteniDenna ett
till det krävs mycket tid ochaktivitet. kunna levaFör att enga-upp

hon honde lärarna tänker sigSom säger attyngstaavgemang. en
genomföra det hon vill.tjänstledigt hon ska kunna Menmåste ta om

vidbinderdess det siginnan De såsvårt något. sättgöraär att en
leder till inaktivism.allt- eller position vissinget Det ärsom en

följden långtgåendedennamöjligt tänka positionsig äratt att av en
individen ochdär fokuseringen den enskildaindividualisering

drivits till den gradhennes möjligheter och skyldigheter attupp
heltidsjobb.politiskt ettengagemang somses

informanterna miljöfrågor.aktiverar allatill sig i DetDetta trots
användbart politisktsåledes miljöområdettycks är ettattsom

förklaring de områden därobjekt. till detta kan iEn attvara man
kanbehöva utanför den vardagen,direkt, egentligenutan att egna

Miljöaktivismlättare idet sig.insats ärgöra att engageraen egen
konsumtion ochform miljövänligvardagen, sopsortering,i av

individenområde där den iresurssparande, ärär sattett cen-egna
lätthet kun-och där informanterna uppenbarligen med störretrum

fungerarvardagenmiljövänligtsig. i såAtt sättnat engagera agera
frånbort denna låsta position.Vägsom en
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för-finns kopplad tillöppningPå sätt ärsamma en annan som
Informanterna födda femtiotaletändringar livsloppet.i ärsom

aktören.uttrycker sjuttiotalisterna de själva villprecis attsom vara
femtiotalisterna funnit områdeTill skillnad de har sittmot senare

Övergångenvardag. skedde och meddär de aktiva ii sinär attegen
fick barn och knöts till närmiljö där dede sinså sätt närmare nu
olika aktiva.sätt är
Vidare resultaten kan det demokratiskai åt-systemetattse

fulltprincipiellt plan präglas öppenhet.minstone Det ärett av
förmöjligt personligen påverka samhällsutvecklingen.attatt agera

uppfattning informanterna.delas de tolvDetta Menär en som av
upplevtdenna punkt beskriver depensionärernaäven att en

förändring livsloppet. de såNär stängtöver systemetvar unga var
delta aktivt själva.till vida de tänkte tanken de skulleinte Detatt att

frånuppfattning fram under Till skillnad övrigaåren.växtär en som
utsträckning de alltidi istörre att sett systemetsom menar som

princip öppet.
har finns här emellertid också baksida.Som Densett en

informanternaöppenhet, eller med Ziehes görbarhet,term som
flera informanternabeskriver har inslag levernormativa intesom av

pressade tillräckligt.till. känner de intesigDe Förgöratt treupp av
efter-de fyra informanterna blir detta problematisktyngsta extraav

frånde endast relativt låg grad aktiva. Och till skillnad dei ärsom
också kan tycka de borde aktiva anklagarövriga såattsom vara mer

för därmeddenna själva inaktivitet. lever intesig sin De uppgrupp
den de själva beskriver gäller för medborgare,till attnorm mansom

facketska aktiv själv. och med räckeri inte.Att röstavara vara
konflikt uttrycker, mellan vad dedessa lärareDen an-som unga

de de faktiskt och de anklagarbör och vad siggöra gör,att somser
för, för politisk frustration. kansjälva kan uttryck Deett enses som
sidan vad helst och andra sidan kan de inteåå göragöraena som

för uppfattning vilket detta skullede harnågonting ingen sättom
praktiken.igöras

granskar resultaten med hjälp reflexivitetsbegreppetNär av
finner liknande dubbelhet den de lärarna uttryckeryngstaen som

Å finnsrelation till görbarhetsbegreppet. sidan den positivai ena
saker fråneffekten ifrågasättande, öppenheten och viljan till attav se

Åinformanterna andra sidanolika aspekter, själva pekar på. ärsom
flera informanterna meddet tydligt har svårt överty-att attav agera

samhällsfrågor. det finnsgelse vad gäller påverkan i De attmenar
det verkligensaker de borde Samtidigt de integöra. vet omsom
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betyder till exempel batterier, ochglasnågot att sopsortera papper.
leder till de alltid det.i sin inteDetta görtur att

Sammanfattningsvis förändringkan den politik,säga att syn
och miljö framkommer dessa präglasi intervjuer ett stortsom av

det flera fall förhinder.mediMen är ettengagemang. engagemang
Reflexivitet kombination med bild individensi ochen av ansvar
möjligheter mycket formhar hittasvårtgörstora att attsom man en
för detta dessa tankegångar delas enbart deAtt inteengagemang. av

informanterna emellertid detta senmoderna för-visaryngsta att
hållningssätt förbehållet de Reflexivitet, individua-inte är unga.
lisering och görbarhet förrelevanta begrepp analysera såväl deär att

de äldres uttalanden detta material. Därmedi inte sagtyngres som
det finns skillnader informanternainte mellan hur förhållernågraatt
till politik och förändring. Olika livserfarenhetersig och positioner i

livet innebär del och förhåller dettatill olikasig sätt.att tarman av
Vidare kan dessa speglar förändring.intervjuer Ensäga att en

förändring början accentuerad betoningtagit sin i indivi-som en av
den och fram förhållningssätthar lett till senmoderntettsom gen-

påverkan och politik. förKännetecknande denna position åärtemot
Åsidan stark individens möjligheter och skyldigheter.troena en

andra sidan kännetecknas den dubbelhet och ifrågasättande. Dettaav
förhållningssätt informanternadelas Överlag. födelseårOavsettav
uttrycker dessa karakteristika, varierande grad.iänman om

uttala framtiden utifrån dessa data låter naturligt-Att sig sigom
Och det heller eftersom framtidenvis inte inte intressantgöras. är

redan här. har redan där individualiseringenVi situation harär en
slagit de åldersgrupper finnsigenom representerade här.i Attsom se
individen den viktigaste aktören förunikt deinteärsom unga.

bakgrund de driver denna tankegång längre och kanskeDeras gör att
kommer åttiotalisterna driva detta längre. viktigaDetännu äratt
emellertid det redan har skett förändring och det dennaäratt en

efter. förstället förorienteramåste någraI att attoss oroa oss
människor framtid kommer lämna det demokratiskai atten

förhålla till den redan har.situationmåstesystemet oss

informantertack till de har träffat tilljagEtt Mats Norr-stort samt
stad Lärarförbundet förmedladeHuddinge kontakterna.i som
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2 Topf, Beyond Electoral Klingeman and Fuchs red.,Participation, Citizensur
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Oslo, Bilen familjen 06/9och sosial endring, igenerasjon Heurgrens1997,
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23 livsloppsstudier Elder och Shanans Oppve/est, sosialöversiktFör seen av
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kvinnor. Undersökningenha ökat valde jag intervjuaävenän männens, attmer
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25 Stockholm,al., Medborgarnas makt,Petersson 1989.et
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för detta.i organisationen
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Den parlamentariskt Demokratiutredningen analy-sammansatta
2000-talet.den svenska folkstyrelsens förutsättningar införserar

Det sker i ljuset bl.a. globaliseringen, EU-medlemskapet, för-av
IT-tekniken, förnyelse-ändringarna i medielandskapet, den nya

arbetet inom offentlig förvaltning, folkrörelsernas förändringar
och det sjunkande Valdeltagandet. Vid sekelskiftet ska utred-
ningen sammanvägd analys i slutbetänkande.presentera etten

gångUtredningen vill redan under arbetets bidra till för-att
djupa demokratidebatten genom

offentliga seminarier i landetrunt0 om
webbplatsen www.demokratitorget.gov.se med fria debatter0
och möjligheter informera sig och föra dialog kringatt om
Demokratiutredningen

skriftserie med essäer, debattartiklar, seminarieinlägg0 en
och forskarantologier.

Pâ vilka sätt kan de medborgarnas delaktighet, deltagandeunga
kombineraroch inflytande i samhället fördjupas Ungdomarna en

demokratinbetydande tilltro till den svenska med avsevärden
tvekan sig i de befintliga strukturerna.att ge

här boken vardagsliv i skolanl den analyseras först de ungas
från pådemokratiteoretiska synpunkter med flera exempel för-
sök med s.k. skoldemokrati. l den andra delen behandlas det

mångablivit ungdomars liv efter skolan; kommunalasom
ungdomsprojekt och arbetslöshet, inte minst bland invandrarung-

samhällsenga-domar. Till sist diskuteras ungdomarnas villkorade
förhållandei de äldres demokratiuppfattningar.tillgemang
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