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ABSTRACT 
 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur elever ser på elevinflytande i praktiken, dvs. 
var de uppfattar att elevinflytande kommer till uttryck, vilka som agerar i dessa 
sammanhang, vilka frågor elevinflytandet gäller samt vad elever gör då de upplever 
att de inte får gehör för sitt inflytandebehov. Dessutom är syftet, mot bakgrund av 
ovanstående, att utröna om alla elever kan påverka sin skolvardag i samma 
utsträckning. Uppsatsen bygger på intervjuer med sju kvinnor och sju män, alla 
elever på tre olika gymnasieskolor.  
 
Det är framförallt i ett forum, närmare bestämt den elevorganiserade 
deltagardemokratin i skolornas korridorer, korridorkulturen, som eleverna är aktiva 
vad gäller elevinflytandearbete. Där sker diskussioner gällande elevinflytande, 
planering av agerande, liksom agerande i elevgenererade inflytandefrågor såsom 
veckoschema och examinationssätt. Andra fora där elevinflytande utövas är de 
personalorganiserade deltagardemokratiska kurssamråden samt klassråden. 
Kurssamråden utgörs av samråd mellan lärare och elever vad gäller lektionernas 
innehåll, arbetssätt samt examinationssätt. Klassråden ger elevinflytande i frågor 
gällande provschema och den fysiska arbetsmiljön. Den dialogpartner som i de allra 
flesta fallen nämns är läraren. Rektor och övrig personal upplevs som mycket 
avlägsna i elevinflytandesammanhang. Detta gäller dock inte för de elever som är 
representanter i personalorganiserat representativt råd. Dessa upplever tvärtom att de 
har ett reellt inflytande.  
 
När så eleverna upplever motstånd i sina elevinflytandesträvanden så sker ofta en 
protest, vilken senare i flera fall övergår i anpassning då eleverna upplever att fortsatt 
protest kommer att drabba deras betyg negativt.  
 
 
Nyckelord: elevinflytande, protest, anpassning, klient, brukare, personalorganiserad 
deltagardemokrati, elevorganiserad deltagardemokrati, personalorganiserad 
representativ demokrati, elevorganiserad representativ demokrati, korridorkultur, 
klassråd, kurssamråd, programråd, skolkonferens, skolråd, demokratisektion. 
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1 I�TRODUKTIO� 
 
Många gymnasier har, i enlighet med 1994 års läroplan för gymnasieskolan (Lpf94), 

och  kommunala myndigheters styrdokument för gymnasiet, arbetat med att stärka 

elevers deltagande och inflytande på gymnasienivå. Om vi samtidigt tar i beaktande 

att rätten till elevinflytande lyfts fram som en viktig del av skolans demokratifostran 

alltsedan 1946 års skolkommission samt att Sverige förbundit sig att följa FN:s 

barnkonvention där alla barn inte bara fastslås ha rätt att bli hörda, men att också få 

sin åsikter beaktade, är det av stort intresse att få förmedlat elevernas bild av 

elevinflytande i dag. Har vi nu nått fram till målet? Om inte, vad är det då som 

händer i skolan ur ett elevperspektiv? 

 

Då jag, i min egenskap av lärare på en gymnasieskola i svenska och engelska, länge 

sett elevperspektivet på olika skolrelaterade frågor som intressant och viktigt ur en 

yrkesmässig och pedagogisk synvinkel, så framstod en undersökning av elevers 

aktivitet inom och syn på elevinflytande i dag vara intressant och av stort värde, inte 

minst som demokratifrågorna blivit en allt viktigare del i skolans samhällsuppdrag. 

Hur skolan i elevernas skolvardag hanterar demokratifrågor visar i praktiken, på gott 

och ont, hur demokratin praktiseras. Skolan är den första gemensamma upplevelsen 

av en arbetsplats för barn och ungdomar och har i det att visa på demokratin som en 

väl fungerande och god styrelseform. De erfarenheter eleverna tar med sig från 

skolan med avseende på demokrati i praktiken utgör därmed för många elever den 

referensram och den förebild de har då de senare ska samverka med människor, både 

i arbete och på fritiden, i t ex föreningar. 

 

Mot bakgrund av detta är det intressant att få ta del av och analysera några 

gymnasieelevers uppgifter om elevinflytande på det egna gymnasiet. Fokus kommer 

då att vila på dels demokratifora, dvs. var de intervjuade eleverna säger att elever kan 

utöva inflytande, vem de där vänder sig till och vad de kan påverka i dessa 

demokratifora, dels vilka handlingsstrategier de nyttjar då de stöter på hinder för 

elevinflytande.  I detta sammanhang ska nämnas att denna uppsats tar upp det 

inflytande som utförs av hela grupper eller klasser för det gemensamma bästa, inte 

det inflytandearbete som bedrivs av en enskild elev för dennes situation.   
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Utfallet av denna studie kommer förhoppningsvis att bli något som kan vara av 

intresse för skolor att diskutera. Aspekter som de kanske inte har beaktat tidigare -  

elevers beskrivningar av elevinflytandets organisering och villkor - kan här få 

utrymme och väcka tankar. Förhoppningsvis kommer även de intervjuade elevernas 

syn på elevinflytande i dag att berika och stimulera den fortsatta utvecklingen av 

elevinflytande på lokala gymnasier, vilka vill nå ännu längre i utforskandet av 

potentialen i elevinflytande 

 

1.1 Styrdokumentens skrivningar om elevinflytande 
 
Gymnasieelevers rätt till inflytande i skolvardagen tas upp i en rad lagar och andra 

styrdokument. De mest övergripande är FNs barnkonvention samt Sveriges grundlag. 

Rätten till elevinflytande för gymnasieelever finns direkt angiven i Skollagen, 

Gymnasieförordningen och 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94). 

Rätten till inflytande tas dessutom upp i de lokala utvecklingsplanerna för varje 

enskild gymnasieskola. 

 

I FNs Barnkonvention (1989, artikel 2,3 och 12) fastslås att barnets bästa ska sättas 

främst i beslut som berör barn och att barnet ska höras innan beslut fattas. Barnet har 

vidare rätten att fritt uttrycka sina åsikter i frågor som rör henne eller honom och att 

få sina åsikter beaktade. Rätten till elevinflytande kan därmed redan på en 

övergripande internationell nivå fastslås. Även den svenska grundlagen kräver att 

elever tillmäts inflytande: ”Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir 

vägledande inom samhällets alla områden /…/ Det allmänna skall verka för att alla 

människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället” 

(Regeringsformen 1 kap 2 §) 

 

I Skollagen (SFS 1991:1111) påpekas också elevers rätt till inflytande då där anges 

att eleverna ska: ”ha inflytande över hur deras utbildning utformas” (4 kap. 2 §, 5 

kap. 2 §) och skyldigheten för ”alla som arbetar i skolan att verka för demokratiska 

arbetsformer (1 kap. 2 och 9 §§). Elevernas inflytande ska alltså utövas genom ett 

demokratiskt arbetssätt som resulterar i reellt inflytande för eleverna. 
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Gymnasieförordningen i sin tur kräver att arbetsplaner upprättas på skolorna, vilka 

visar hur skolan avser att arbeta för att nå de fastställda målen för utbildningen. I 

utarbetandet av dessa planer ska inte bara skolpersonal medverka utan även 

representanter för eleverna (GyF 1995:1269, 1 kap.13 §). Gymnasieförordningen 

ställer också krav på att varje klass ska ha ett klassråd, som tar upp frågor av intresse 

för klassens elever (GyF 1997:605, 4 kap. 3-4 §). Dessutom kräver 

Gymnasieförordningen att varje skola har en skolkonferens, vilken ska ta upp frågor 

”av stor betydelse för eleverna samt för informationsutbyte, samråd och 

gemensamma diskussioner mellan rektor, personal och elever” i frågor som gäller 

mer än en klass (GyF 1992:394 4 kap. 5-10 §). Eleverna garanteras följaktligen dels 

ett inflytande på klassnivå i klassråden, dels ett inflytande i frågor som gäller hela 

skolan i skolkonferens. Utöver klassråd och skolkonferens samt elevskyddsombud, 

som deltar i arbetsmiljöarbetet på skolan, finns inga krav i styrdokumenten på 

samverkansorgan vilka ger eleverna inflytande i skolan. Det lämnas till varje enskild 

skolas ansvarig personal att själv finna vägarna för att nå tidigare nämnda 

demokratiska mål med elevinflytande som en konsekvens av och aktiv del i det 

arbetet. 

 

I läroplanen (Lpf 94) ges en än mer detaljerad föreskrivning av elevernas rätt till 

inflytande. Läroplanen, Lpf 94, pekar inledningsvis under ’Undervisningsmål’ på att: 

”Lärarna utformar tillsammans med eleverna undervisningsmål”. Läroplanen kräver 

följaktligen att lärarna samverkar med eleverna vad gäller undervisningsmålen. 

Lärarna, liksom övrig skolpersonal, ska i detta arbete verka för att alla elever tar 

ställning: ”Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs 

fram. Den skall framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge 

möjligheter till sådana” (Lpf 94: 1.1 Grundläggande värden, Saklighet och 

allsidighet). Inflytandet ska dock inte begränsas till enbart undervisningsmålen, utan 

även själva undervisningens innehåll och arbetsformer ska vara ett resultat av 

demokratiskt arbete där eleverna tagit ställning (Lpf 94, 2.3 Elevernas ansvar och 

inflytande). Detta kräver att ”skolan klargör utbildningens mål, innehåll och 

arbetsformer, liksom vilka rättigheter och skyldigheter eleverna har” (Lpf 94: 1.1 

Grundläggande värden, Rättigheter och skyldigheter). Skolan måste m a o tillse att 

eleverna görs delaktiga i sin utbildnings innehåll och arbetsformer. Rektor föreskrivs 
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ha ett särskilt ansvar för att utbildningen organiseras så att ett aktivt elevinflytande 

gynnas. I de nationella styrdokumenten ovan framkommer sammantaget att det finns 

ett starkt stöd för elevinflytande.  

 

1.2 Lokala demokratifora för elevinflytande 
 
I syfte att erbjuda eleverna konkreta lösningar för hur elevinflytandearbete ska kunna 

bedrivas på de intervjuades skolor finns dels lokala utvecklingsplaner, dels olika 

demokratifora som ska verkställa intentionerna i de nationella och lokala 

styrdokumenten. I intervjuerna nämns några av de lokala demokratifora som finns, 

vilka här får sin kortfattade beskrivning: 

 

Klassråd: 

Klassrådet består av lots eller klassföreståndare, dvs. lärare som fått uppdraget att 

vara lots eller klassföreståndare, samt eleverna i en klass. I klassrådet ska frågor av 

betydelse för hela klassen diskuteras. Dessa frågor kan gälla skolans arbetsmiljö eller 

pedagogik. Klassråden genomför val av elevrepresentanter till samverkansorgan på 

skolan där elevrepresentation finns. Dessa representanter kan i klassrådet ta upp 

ärenden från eller till det samverkansorgan på skolan som de tillhör.   

 

Programråd:  

Ett forum där företrädare för lärare och elever på skolan diskuterar utbildningsfrågor 

gällande ett visst gymnasieprogram. Exempel på ett programråd är Fordonsrådet, 

vilket då är fordonsprogrammets programråd. Minnesanteckningar från programrådet 

lämnas till rektor efter varje möte. 

 

Demokratisektionen på skola A: 

Detta forum består av elevrepresentanter som träffas på egen hand utan skolpersonals 

närvaro. De finns till hands för klasser som behöver hjälp i konfliktsituation med 

lärare. 

 

Skolkonferens eller skolråd: 

Skolkonferens eller skolråd utgörs av elevrepresentanter samt rektor. Representanter 

för skolpersonal förekommer på en av de tre skolorna som är med i elevintervjuerna. 
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Vid mötena behandlas frågor av stor betydelse för eleverna, liksom frågor som hör 

till rektors delegationsbeslut.  
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2 BAKGRU�D 
 
I den första delen av bakgrunden redovisas tidigare forskning, vilket inkluderar 

avhandlingar och för uppsatsen relevanta undersökningar. Den andra delen behandlar 

för uppsatsen relevanta teoretiska perspektiv av betydelse för resultat- och 

diskussionskapitlens strukturering. 

 

2.1 Forskning och undersökningar 
 
Vid genomgången av forskning och undersökningar nedan har dessa strukturerats 

efter teman. Först tas svenska resultat upp, och då med särskild hänsyn tagen till 

doktorsavhandlingar, vilka kan hänvisas till det generella temat elevinflytande. 

Därefter ges en genomgång av forsknings- och undersökningsresultat inom området 

elevinflytande med särskild inriktning mot makt. Avslutningsvis tas sådana resultat 

upp vilka antyder vilken inriktning internationell forskning under temat 

elevinflytande har. 

 

2.1.1 Elevinflytande 
 
Vad avser den forskning som bedrivits med inriktning mot elevinflytande i Sverige 

så har Forsbergs avhandling (2000) gett mest inspiration till denna studies fokus. Av 

den anledningen börjar genomgången av forskning inom det generella temat 

elevinflytande med Forsbergs avhandling Elevinflytandets många ansikten (ibid). 

 

Forsberg undersöker elevinflytande ur ett brett perspektiv. Hon har intervjuat elever i 

tre grundskolor (en år 2-9-skola, en år 7-9-skola och en år 2-3-skola) om vilka vägar 

de kan använda för att utöva inflytande i frågor som rör dem. De vägar som nämns är 

klassråd, elevråd samt direktkontakt med en lärare eller rektor på skolan.  Forsberg 

(2000) visar också på att eleverna utövar inflytande på flera sätt i själva 

klassrumsarbetet. Hon framhåller att eleverna har det största inflytandet i 

klassrumsarbetet när det gäller val av arbetsuppgifter inom ett tema, en individuell 

uppgift eller BEA (bearbetningstid). De kan också utöva inflytande över innehållet i 

en enskild lektion, t ex i vilken turordning momenten ska bearbetas, även om de 

måste ha slutfört uppgifterna inom en tidsgräns satt av läraren, och ibland arbetssätt, 
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dvs. om de ska arbeta enskilt eller tillsammans med andra. Eleverna kan vidare få 

välja dag för läxförhör. Vad gäller examination så kan eleverna ibland ha inflytande 

över vad som ska ingå i examinationen och om examinationen ska ske i grupp eller 

enskilt. De kan dessutom få välja om examinationen ska vara muntlig eller skriftlig. 

Ibland får eleverna även delta i lektionsplaneringar avseende längre perioder, 

planering av teman, individuella uppgifter samt BEA. Informanterna säger till 

Forsberg (ibid) att möjligheten till inflytande beror på vilken aktivitet det är fråga om 

och, enligt äldre intervjupersoner, vilken lärare som undervisar – om läraren lyssnar 

på eleverna. Avslutningsvis har de inflytande via skriftliga utvärderingar. Trots alla 

dessa vägar till inflytande säger en majoritet av eleverna att lärarna sällan lyssnar på 

dem. I detta sammanhang bör nämnas att eleverna sällan är delaktiga i skapandet av 

utvärderingarna eller de diskussioner som följer på dem. Eleverna anser att deras 

möjligheter till förändring är små och att lärarnas uppgift att sätta betyg på eleverna 

hindrar en öppen dialog med lärarna. Lärarna i år 7 till 9 delar åsikten att 

möjligheterna till förändring är små, men medan ungefär hälften av deras elever, 

liksom rektorn och lokala politiker, vill öka elevinflytandet, så vill en minoritet av 

lärarna det. Detta överensstämmer med den gängse bilden av elevinflytande. Många 

undersökningar visar att eleverna anser att deras inflytande är begränsat och att deras 

förslag sällan leder till förändringar (SOU 1996:22, SOU 1997:121).  

 

Forsberg (2000) gör vidare en kvantitativ redovisning av elevers handlingsvägar 

varvid hon noterar att vanmakt, dvs. att eleven är missnöjd men inte agerar, gäller för 

mer än hälften  

(55 %) av eleverna på högstadieskolan samt att framgångsrik maktutövning , dvs. att 

eleven är missnöjd, agerar och når förändring, endast uppges ha erfarits av 15 % av 

dessa elever. Den stora andelen vanmäktiga elever är besvärande, framhåller 

Forsberg (ibid), då det centrala i demokratiprocessen är viljan att delta och påverka. 

Hon betonar samtidigt att demokratin måste börja i det lilla perspektivet, dvs. i 

elevernas närmaste vardag. 

 

I likhet med Forsberg avser denna studie få veta mer om elevinflytande, men då med 

fokus på elevernas perspektiv på elevinflytandet, inte lärares eller andra aktörers, 

såsom Forsberg (2000) har undersökt. Liksom hos Forsberg eftersöks också vad 

eleverna har inflytande över samt vilka handlingsvägar de använder då de vill 
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åstadkomma förändringar. Däremot är denna studie, till skillnad mot Forsbergs som 

är inriktad mot elevinflytande i klassrummet, fokuserad på  elevernas inflytande i 

skolan som helhet, inte bara i klassrummet. Syftet är med andra ord att föra fram 

kvaliteter i elevernas inflytande i deras vardag på skolorna, i och utanför 

klassrummet.  

 

Elevinflytande som begrepp har ingen entydig definition i vare sig 

forskningslitteratur, styrdokument eller statliga utredningar. Det har dock använts 

flitigt sedan 1990-talet (t ex SOU 1996:22, 1997:121, Englund 1999, Selberg 1999, 

Wiklund 1998, Lpf 94) och Forsberg (2000, s 95) finner att texterna domineras av 

tanken om att elevinflytande är ”en fråga om att bli delaktig i en mer eller mindre 

formaliserad beslutsprocess”. Hon framhåller dock i sin diskussion att definitionen 

behöver vidgas till att omfatta ”olika typer av påverkansprocesser” (ibid, s 104). 

Avslutningsvis  nämner Forsberg (ibid) att hon i sin studie kan skönja en 

”målkonflikt mellan elevinflytande och skolans kunskapsuppdrag”. Lärarnas uppdrag 

att utveckla olika kvaliteter hos eleverna kräver att läraren styr och det kan skapa en 

konflikt med strävan mot elevinflytande. I förlängningen ser Forsberg ett behov av 

att undersöka  relationen elevinflytande – formell statlig styrning i syfte att nå fram 

till nya frågeställningar.  

I avhandlingen ”Elevinflytande i lärandet” (1999) studerar Selberg det hon kallar 

”elevinflytandets och lärandets samvariation” (ibid, s 51) på högstadiet. Det Selberg 

vill nå är beskrivningar av lärande där eleverna har ett stort inflytande, lärande där 

eleverna har varierande grad av inflytande samt hur elever med olika erfarenhet av 

inflytande lär sig. Utfallet visar att elever med stort inflytande tar större ansvar för 

det egna lärandet, arbetar mer aktivt med sitt kunskapssökande än elever som har ett 

mindre inflytande samt att elever med stort inflytande når djupare och vidare 

kunskaper än de elever som har mindre inflytande. Selberg går också så långt som att 

beskriva elevinflytanderikt arbete i skolan som det som gynnar flest elever. Hon 

motiverar det med att den enskildes vilja och förmåga inför ett arbete kommer till 

uttryck i ett elevinflytanderikt arbete, då eleverna där är med och formulerar 

undervisningens mål. Läraren har att ta hänsyn till individernas uttryckta vilja och 

förmåga i sin ledning av läroprocessen som syftar till att alla elever ska kunna följa 

undervisningen (ibid, s 150).  
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Selbergs avhandling fokuserar alltså på undervisningsprocessen och elevinflytande 

inom klassrummets väggar. Den föreliggande studien vill vidga perspektivet till att 

omfatta hela skolan. Dock är Selbergs avhandling av intresse då den antyder att om 

elever ges tillfälle till stort inflytande i undervisningen så är det av betydelse för 

deras kunskapsutveckling, inte minst med avseende på deras handlingsberedskap att 

finna kunskap. Målkonflikten mellan skolans kunskapsuppdrag och uppdrag som 

demokratifostrare ges här en nyansering som kan bidra med intressanta infallsvinklar 

i utformningen av frågeställningar inför framtida forskning inom området. 

Samvariationen mellan elevinflytande och lärandets kvaliteter ligger dock utanför 

denna studies fokus.  

 

Aspán (2005) har i sin avhandling studerat en 6-9-skola och ser där skillnader mellan 

bl a de vuxnas och barnens perspektiv på elevinflytande. De vuxna ser, med 

utgångspunkt i styrdokumenten, elevinflytande som något som ökar i takt med 

stigande ålder samt att elevers inflytande tillgodoses effektivt genom 

representativitet i olika skolgrupper. Eleverna däremot ser elevinflytande som ett 

behov här och nu oavsett ålder. Inflytandet ska vidare, enligt eleverna, ges till alla 

och inte utövas genom representativitet. Eleverna söker ett direkt och dessutom 

jämställt inflytande i frågor som de vill driva, de vill finna vägar in i 

beslutsprocesserna och få ett verkligt inflytande i besluten. Aspán (ibid) finner också 

att eleverna har stöd för dessa strävanden i bl a Unicef (2001) som i FNs 

barnkonventions anda betonar att barns och ungdomars delaktighet i beslut kräver att 

vuxna erbjuder inte bara att former för barns och ungdomars deltagande finns, utan 

även att förutsättningar skapas för alla barn att delta i frågor som rör dem. 

 

Sammanfattningsvis visar genomgången av studier om elevinflytande ovan att det 

saknas en entydig definition av begreppet elevinflytande, men Forsberg (2000) 

tycker sig kunna extrahera en vanligt förekommande tanke om att elevinflytande kan 

beskrivas som: ”att bli delaktig i en mer eller mindre formaliserad beslutsprocess” 

(Forsberg 2000, s 95) eller ”påverkansprocesser” (ibid s 104). Undersökningar 

(Forsberg 2000, SOU 1996:22, SOU 1997:121) visar också att eleverna ser sitt reella 

inflytande som begränsat, de anser sig sällan kunna åstadkomma förändringar. 

Forsberg (2000) ser en möjlig bakomliggande orsak till detta i en målkonflikt mellan 

två läraruppdrag. Det ena är lärarnas uppdrag att verka för demokratins idéer och 
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elevinflytande. Det andra är lärarnas kunskapsuppdrag, dvs. att de ska se till att 

utveckla elevernas kunskapskvaliteter, vilket ställer krav på lärarens styrning. Detta 

kan leda till en konflikt med arbetet för elevinflytande och begränsningar av 

elevinflytandet. 

 

2.1.2 Elevinflytande och makt 
 
Aspán (2005) och Forsberg (2000) har det gemensamt i sina undersökningar att en 

majoritet av eleverna uttrycker behov av ett ökat elevinflytande. I Aspáns avhandling 

(2005) framkommer dessutom att eleverna inte uppskattar det representativa 

inflytandet utan strävar efter ett direkt inflytande för alla elever i frågor de vill driva. 

Elevinflytande blir i detta nära samman kopplat med frågan om makt.    

 

Broady (1981) studerar makten i skolan och analyserar bl a lärarens roll som 

sorterare genom användandet av begreppet den ”dolda läroplanen”. Den dolda 

läroplanen anger att skolan som institution har en samhällelig funktion i att verka för 

ett bevarande av maktstrukturer. Eleverna, säger Broady, ”fostras till underkastelse 

och anpassning” (ibid, s 159). Danell (2003) finner också ur ett social-

konstruktivistiskt perspektiv (jfr Berger & Luckman 1967), att lärare i sina 

handlingar verkar för att rådande förhållande, skolans sociala ordning där läraren 

kontrollerar elevinflytandets gränser och villkor, upprätthålls varvid statliga 

intentioner såsom elevinflytande leder till återhållsamma aktioner bland lärare i 

gemen. Skolans krav på lärarna att förvara, sortera (genom betygsättning) och 

socialisera eleverna inom givna förutsättningar skapar alltså en dold läroplan 

(Broady 1981, s 179). Detta ska ses ställt mot den öppna läroplanens krav på 

elevinflytande. Utifrån denna medvetenhet om den dolda läroplanen kan en fråga 

formuleras: Vilka elever är det som tycker att de framgångsrikt för ordet i 

inflytandefrågor? Forsberg (2000) gör en koppling mellan upplevt inflytande hos 

eleverna och elevernas personliga tillfredsällelse med skolans verksamhet. Hon 

finner att elever som anser att de har ett reellt inflytande, m a o makt, över sin 

skolvardag i klassrummet är nöjda med skolans verksamhet. De har någon eller 

några, t ex elevråd, som de kan få hjälp av att genomföra förändringar de upplever att 

de behöver. Detta antyder i sin tur att elevernas inflytandemöjligheter är beroende av 

deras kontakter med inflytelserika personer eller sammanslutningar på skolan. 
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Mattsson och Svenssons arbetsrapport (1994) liksom Wiklunds arbetsrapport (1998) 

där de studerat gymnasieelevers inflytande över sin undervisning visar att lärarnas 

roll att sortera eleverna, i sin egenskap av betygsättare, skapar problem för 

elevinflytandet – eleverna betonar i studien att de ser betygen som ett hinder för 

elevinflytande. Rollen som betygsättare motverkar därmed lärarnas roll som 

demokratifostrare. Resultatet blir att maktförhållandena hålls kvar och eleverna 

fostras in i rollen som underordnade läraren - ”Inflytande betraktas inte som en 

rättighet – vare sig av lärare eller elever” (1994, s 53), avslutar Mattsson och 

Svensson. Detta är något som Söderström (2006) också kommer fram till i sin 

avhandling ”Att göra sina uppgifter, vara tyst och lämna in i tid” som studerat lärares 

och elevers syn på elevers ansvar för sin undervisning och sitt lärande på en 

grundskola utan timplan. Söderström (ibid) finner att eleverna för sitt inflytande och 

därmed makt över undervisningens form och innehåll är beroende av att läraren ger 

dem denna möjlighet, vilket inte ofta sker. Läraren bestämmer vanligen 

undervisningens innehåll och elevernas inflytande begränsas till arbetssättet.  

Möjligheten att protestera och rucka på lärarens maktposition, finner även 

Söderström (ibid), hindras av lärarens makt att sätta betyg – eleverna är medvetna 

om att protester kan drabba betyget och avstår från invändningar, vilket får till följd 

att skolans traditionella maktstruktur, där läraren är den som bestämmer över 

undervisningens form och innehåll, reproduceras.   

 

Swahns studie (2006) av några gymnasieelevers inflytande över undervisning i 

svenska, matematik och medicinsk grundkurs och omvårdnad överensstämmer med 

Söderströms studie (ibid) i det att Swahns studie visar att valet av innehåll och 

arbetssätt görs vanligen av läraren. I de fall eleverna erbjuds inflytande av lärare så 

antas det inte av eleverna eller så antas det med det förbehållet att läraren får ange 

innehållet i kursen och eleverna framlägger önskemål om hur de vill arbeta. 

Sammantaget arbetar eleverna för att läraren ska ange tydligt vad de ska studera 

medan de själva anger hur. ”Elevernas önskan är att begränsa arbetet och beta av ett 

pensum”, framhåller Swahn (ibid, s 146). Swahn framlägger hypotesen att eleverna 

uppfattar innehållet som obligatoriskt, varför en påverkan av innehållet inte ter sig 

möjlig. Även Söderströms elevsvar (2006) styrker detta. Slutsatsen blir att eleverna, 

för att rubba den traditionella maktbalansen i undervisningen, behöver vägledning av 
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läraren, en diskussion med läraren vad som kan göras inom kursen, innan de själva 

kan formulera problem som kan leda deras lärande framåt. Detta förutsätter dock att 

läraren är beredd att erbjuda eleverna maktdelning. Detta är i linje med Skolverkets 

rapport Den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (2004) vilken visar att 

elever inte anser sig ha något större inflytande i skolans verksamhet, särskilt gäller 

detta undervisningens innehåll. Dessutom anser eleverna att de personalorganiserade 

inflytandeformerna, t ex elevråd, inte fungerar bra. De anses av en majoritet av 

eleverna vara utan större betydelse och ha mycket begränsade effekter. De ger inte 

ett reellt inflytande.   

 

Wiklund (1998) finner också hon i sin studie att betygen utgör ett hinder för 

elevinflytande. I överensstämmelse med Söderströms studie (2006) är eleverna rädda 

för att om de går emot läraren, förutsatt att läraren inte erbjudit inflytande, så ska 

detta drabba deras betyg. De väljer då att istället hålla med läraren när samråd sker. 

Wiklund finner även, liksom Swahn (2006), att brist på elevengagemang utgör 

hinder för elevinflytande. En del informanter nämner så för Wiklund (1998) att det 

finns ganska ofta ett bristande intresse och gensvar för elevinflytandearbete hos 

klasskamrater.  

 

En annan infallsvinkel på den asymmetriska maktrelationen mellan elever och lärare 

eller rektor återfinns hos Persson (1991). Maktrelationen betraktas som ett utslag av 

generationell maktutövning, dvs. en makt som vuxna utövar gentemot barn och som 

ges legitimitet av tanken om vuxnas större kunskap genom mognad erhållna 

”verkliga eller påstådda erfarenheter” (Persson 1991, s 55). Institutioner skapas i 

samhället för att utöva den generationella makten, såsom skolan.  

 

En tredje och sista infallsvinkel på den asymmetriska maktrelationen utgörs av 

Bellous (1993) syn på makt som ”partnership paradigm”, dvs. en makt som utvecklas 

i sociala relationer. Makten tillhör därmed inte vare sig lärare eller elev utan är något 

som blir synligt mellan dem då t ex arbetssättet i klassrummet ska diskuteras av dem. 

Den är därmed relationellt konstituerad. Denna tolkning av makt gör att eleven blir 

medaktör, inte passiv mottagare, i skapandet av maktrelationen mellan elev och 

lärare. Det kritiska blir då om denna maktrelation är till fördel eller nackdel för 

eleverna.   
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Elevinflytande och makt handlar sammantaget i stor utsträckning om relationen 

mellan lärare och elever och om lärarens vilja att dela makten med eleverna 

(Söderström 2006). Broady (1981) och Danell (2003) talar här om lärares handlingar, 

vilka verkar för att bevara rådande maktförhållanden i skolan med läraren som den 

som avgör elevinflytandets möjlighet och gränser. Forsberg (2000) visar i detta 

sammanhang att de elever som anser sig ha ett reellt inflytande över sin skolvardag 

är de elever som har kontakter med inflytelserika personer eller sammanslutningar på 

skolan, vilka kan verka för deras inflytandebehov.   

 

Broady (1981) talar vidare om ”den dolda läroplanen”, vari ingår att läraren ska 

sortera, betygsätta, eleverna. Betygsättningen anges också i många studier skapa 

hinder för eleverna att utöva elevinflytande (Mattsson och Svensson 1994, Wiklund 

1998, Söderström 2006). Elever vågar inte framföra en protest av oro för att det kan 

drabba deras betyg. Samtidigt visar Swahns avhandling (2006) att elever arbetar för 

att bestämma arbetssättet men att undervisningens innehåll ska bestämmas av 

läraren. Swahns slutsats (ibid) är att eleverna behöver inte bara lärarens välvilliga 

inställning till elevinflytande utan också dennes handledning för att kunna se 

undervisningens friutrymme och utöva reellt elevinflytande. 

 

Avslutningsvis står Persson (1991) och Bellous (1993) för två andra infallsvinklar på 

elevinflytande och maktrelationen mellan elever och lärare. Persson (1991) lyfter 

fram det han kallar ”den generationella maktutövningen”, varvid vuxna utövar makt 

gentemot barnen genom tanken om sin större erfarenhet. Lärarnas maktposition i 

skolan utgör exempel på denna generationella maktutövning. Bellous (1993) däremot 

anser inte att makten finns hos en enskild part utan är något som utövas i sociala 

relationer, ”partnership paradigm”. Eleverna, liksom lärarna, blir därmed aktörer, 

som själva är med och formar maktrelationen.  

 

2.1.3 Elevinflytande i internationell forskning 
 
Studier, närmare bestämt avhandlingar, forskningsrapporter och vetenskapliga 

artiklar, vad avser elevinflytande är ovanliga ur ett internationellt perspektiv 

(Forsberg 2000; Mattsson och Svensson 1994). I de fall studier bedrivits har de 
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dessutom ofta haft andra utgångspunkter än att studera elevinflytandets villkor ur ett 

elevperspektiv. Vanligast tycks vara studier i syfte att utröna elevinflytandets 

påverkan på elevers personliga utveckling, studieresultat och motivation: 

 

Burchfield and Sappington (1999) har studerat elevmedverkan i klassrummet, dvs. de 

har studerat elevers värdering av egna och klasskamraters deltagande i 

klassrumsaktiviteter. De fann att elever värderar i genomsnitt sina egna insatser 

högre än sina klasskamraters. Detta slags utvärdering inbegriper inte frågan om 

elevinflytande över skolaktiviteter utanför klassrummet, eller för den delen 

övergripande aktiviteter i klassrummet. 

  

I sin artikel “Classroom discipline and student responsibility: the students’ view” tar 

Lewis (2001) upp elevmedverkan vad avser klassrumsordningen i Australien. Hans 

resultat visar att om en lärare involverar eleverna genom t ex diskussioner och 

deltagande när det rör klassrumsordningen, så uppvisar eleverna en högre grad av 

ansvarstagande och fokusering på skolarbetet än om läraren använder sig av 

bestraffningsteknik. Elever som utsätts för betraffningstekniken är benägna att 

fokusera på de bestraffningar läraren utmäter snarare än skolarbetet. Lewis kommer 

till den slutsatsen att lärare måste använda sig av relationsbaserade tekniker, såsom 

diskussioner och elevmedverkan vid beslutsfattande, för att elevernas behov ska bli 

hörda. Detta är även nödvändigt, anser Lewis (ibid), om inte betydelsen av 

delaktighet i beslut i ett demokratisk samhälle ska motarbetas eller upphävas (jfr Lpf 

94, Värdegrundsfrågorna) liksom elevernas fokusering på arbetsuppgifterna snarare 

än sanktionsåtgärderna. Lewis studerar, liksom Burchfield & Sappington (1999), 

elevmedverkan i klassrummet. Dock utmärker sig Lewis undersökning i det att en 

del av de studerade lärarna låter eleverna ha inflytande över beslut som rör 

ordningsregler i klassrummet. Dessa elevers inflytande har därmed ökat i jämförelse 

med det inflytande eleverna har i studien genomförd av Burchfield & Sappington 

(ibid).  

I de två ovanstående studierna begränsas elevernas inflytande och medverkan, och 

därmed studiernas fokus, till vissa aspekter av klassrumsarbetet: Lewis (2001) 

studerar elevmedverkan vad avser ordningen i klassrummet och Burchfield & 

Sappington (1999) studerar elevers självvärdering vad avser deras deltagande i 

klassrumsaktiviteter. Denna uppsats avser dock att studera elevers inflytande i 
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skolvardagen och då avgränsas inte studien till det som sker i klassrummet utan till 

skolan som helhet.  

 

Även Monk m fl (2000) har studerat elevinflytande ur ett annat perspektiv. Dessa 

forskare ville finna ett svar på om elever, skattebetalare och utbildare hade något att 

vinna på elevinflytande. Jämförelse av statistiskt material från olika skolor i delstaten 

New York, 1992-1996, visade att så inte var fallet. Trots att skolorna ökade 

elevinflytandet under den period studien genomfördes så ökade inte andelen elever 

som klarade sina examina. Inte heller minskade andelen elever som hoppade av 

skolan. Denna studie har inga likheter med Monks studie (ibid). Monks studie 

grundar sig på statistik, vilket inte denna studie gör. Dessutom tar inte föreliggande 

studie upp utbildarnas och skattebetalarnas perspektiv på elevinflytande –endast 

elevernas perspektiv. Slutligen, vad avser elevperspektivet så är denna uppsats 

väsensskild från Monks studie, vilken ställer elevinflytande i relation till hur många 

procent som klarade examen. Monks studie är därmed en renodlad utvärdering. 

 

Samtliga dessa internationella studier antyder att fokus ligger på olika effekter som 

elevinflytande kan ha på individer. Kaba (2000) har däremot studerat elevers 

övergripande inflytande i en amerikansk skola med elevstyrande råd, dvs. elever 

delar skolans styrelse med föräldrar. Kaba finner att eleverna anser sig få möjlighet 

att yttra sig, men att de vuxna inte beaktar deras synpunkter vid beslut rörande 

skolan. Elevernas underordnade ställning i organisationen ser Kaba som en trolig 

förklaring till att de vuxna bortser från elevernas synpunkter.  De amerikanska 

elevernas inflytande på sin skola kännetecknas därmed av begränsningar, så som 

många svenska studier visat gäller för elever i Sverige (Forsberg 2000, Mattsson & 

Svensson 1994, Söderström 2006). 

 

2.2 Teoretiskt perspektiv 
 
Resultatavsnittet har strukturerats med utgångspunkt i olika teorier vad avser 

samhälle och handling. Dels har demokratiteorier använts då elevinflytande har 

demokratiska rötter och med fördel därför ges ett demokratiteoretiskt perspektiv. 

Dels har Hirschman (1972) och Salonen (2000) bidragit med teoretiska verktyg att 

analysera vad som händer då elever stöter på hinder i elevinflytandearbetet. Med 
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avsikt att ge en bakgrund till dessa teorier görs nedan en adekvat sammanfattning av 

de använda teorierna:  

 

2.2.1 Demokratiteorier 
 
Dahlberg och Vedung (2001) redogör, i syfte att kunna bearbeta brukarkommentarer, 

för tre olika demokratiteorier: representativ demokrati, deltagardemokrati och 

deliberativ demokrati. Det bör nämnas inledningsvis att med brukare avser Dahlberg 

och Vedung (2001, s 12) ”användare av den offentliga sektorns nyttigheter inom 

vård, skola, omsorg, kultur och liknande”.  

 

Den representativa demokratins teoretiska ideal är en stat vars medborgare ger 

uttryck för sin vilja genom att välja representanter till lagstiftande församlingar. 

Brukarna deltar därmed inte direkt i det politiska beslutsfattandet. Följaktligen 

saknar brukarna av den offentliga sektorn i den ideala representativa demokratin en 

aktiv roll, vilket är i överensstämmelse med den representativa demokratins store 

teoretiker Schumpeters betraktelsesätt (Schumpeter 1992). Demokrati är för 

Schumpeter en metod som handlar om eliter, vilka konkurrerar med varandra om 

folkets röster i allmänna val. Därefter fattar den valda eliten alla beslut utan 

brukarnas inblandning. I nutid, hävdar Dahlberg och Vedung (2001, s 10), så kan 

brukarna i den ideala representativa demokratin endast påverka beslut genom allmän 

opinionsbildning och genom att agera vid valet av representanter till lagstiftande 

församling. Detta betyder i föreliggande uppsats att eleverna är att betrakta som 

brukare, vilka har att välja representanter till olika råd, t ex programråd. Elevernas 

inflytande blir då begränsat till att deras representanter för deras talan i de råd  de 

sitter. 

 

Med deltagardemokrati avses direkt deltagande av brukarna i politiska beslut 

gällande frågor av fundamental betydelse (2001). Frågorna avses då inte bara gälla 

val av representanter till representativt demokratiska församlingar, ”deltagandet 

måste breddas och få en djupare innebörd. Deltagande är demokratins essens” (ibid, s 

13). Författarna ansluter sig därmed till participationsteoretikern Pateman (1970), 

som lyfter fram att människor ska få delta och ha medbestämmande i de frågor som 

angår dem. I denna uppsats kan brukarna, dvs. eleverna, i vissa sammanhang 
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framföra förändringskrav eller synpunkter direkt, dvs. utan representativa 

mellanhänder. Genom att närvara och delta i besluten blir de deltagardemokratiska 

medlemmar.  

 

I detta sammanhang ska nämnas att Salonen (2000, s 47) påpekar att bland brukare 

inom kommunal barnomsorg finns ”föresatser och ambitioner om medagerande och 

inflytande. Detta kan ske i blygsamma, mer informella, former som personlig 

påverkan på den personal som utför tjänsterna eller genom kontakter med ansvariga 

politiker och tjänstemän”.  

På senare år framhåller dock Salonen att inflytandet har formaliserats genom 

representativa demokratiska inslag, t ex skolkonferenser.  

 

Den tredje och sista demokratiteorin är deliberativ demokrati. Enligt denna teori ska 

den förnuftigaste lösningen, inte en kompromiss, var målet för politiken. Denna 

lösning ska nås genom inträngande samtal, i vilka argument prövas och förkastas. 

Brukarnas preferenser ska i denna process påverkas genom att debatten är offentlig 

(Elster 1983). Till slut ska samförstånd nås, en konsensuslösning. Detta är det 

renodlade deliberativa idealet.   

I detta sammanhang kan urskiljas begreppet deliberativt samtal eller kommunikation. 

Det viktiga i det deliberativa samtalet är att uppnå ett samtal där olika argument 

prövas, vilket leder till att alla parter når ett gemensamt beslut (Englund 2004). I 

detta bortser dock förespråkarna för den deliberativa teorin maktaspekten. Olika 

personer har olika status när de talar, vilket får till följd att personer med hög status 

får större makt än de med låg status vid samtal. I skolan kan vi se hur lärare och 

skolledare av tradition ofta har hög status genom bl a sin ledarposition och som ett 

resultat av träning i att uttrycka sig. Maktaspekten är följaktligen av stor vikt vid 

samtal mellan elever och lärare eller skolledare. 

 

2.2.2 Hirschman: Protest, sorti och anpassning 
 
Hirschman (1972) ser människors handlingsmöjligheter inom bl a politik och skola 

som tre då de ställs inför ett problem. De kan välja att höja sin röst och kräva 

förändring, kallat ”protest” (Voice) i Hirschmans klassificering. Protesten kan därvid 

vara alltifrån svag till våldsam. De kan också välja att överge problemet och avvika 
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från situationen, s k ”sorti” (Exit). Slutligen kan de också välja att kvarstå i den 

situation de är missnöjda med, s k anpassning (Loyalty). Hirschman understryker 

också att individens val av handlingsalternativ kan växla, t ex så kan en kund först 

välja protest för att försöka åstadkomma förändring, för att därefter välja sorti, eller 

så kan individen först välja att framföra en protest, för att därvid stöta på motstånd 

och så övergå till anpassning. De traditionella sortisituationer en elev kan välja är att 

hoppa av en kurs eller att välja en helt annan skola. Hirschmans klassificering har 

använts i denna uppsats som verktyg för analysen av de handlingsstrategier eleverna 

använder sig av då de stöter på motstånd i sin förändringssträvan. 

 

De frågor som Hirschman (1972) tar upp är alltså sociala processer. Samtidigt lyfter 

Hirschman fram att de två kategorierna, sorti och protest, speglar en avgörande 

skillnad. Sortin som princip tillhör ekonomin och protesten tillhör politiken. Om en 

kund ogillar ett företags produkt väljs ett annat företag – sortin är ett faktum och 

ytterst en ekonomisk drivkraft, då företag måste ändra sitt beteende för att undvika 

fler fall av sorti och utebliven vinst. Medan sortin inte kräver att man uttrycker sin 

åsikt, så råder det motsatta förhållandet med protesten. Protesten är därmed 

fundamentalt politisk. Min mening är att elevernas elevinflytandearbete närmast är 

att beskriva som politiskt arbete inom skolan, då syftet är att eleverna ska nå 

förändring genom yttrande av åsikt. Protest definieras också av Hirschman som: ”alla 

försök att förändra snarare än att fly från ett missförhållande”. Detta sker genom 

”individuella eller kollektiva framställningar till den ledning som har det direkta 

ansvaret /…/ ibland känt under benämningen ”intresseartikulation” ” (ibid, s 40).  

 

Utifrån Hirschmans klassificering (1972) finns följaktligen tre handlingsalternativ – 

protest, sorti och anpassning, vilka kan användas för analys av bl a elevers 

handlingsmönster då de vill åstadkomma förändring.  

 

2.2.3 Salonen: Hirschmans klassificering och medborgarroller 
 
Salonen (2000) tar upp Hirschmans klassificering (1972) och kombinerar 

Hirschmans klassificeringsbegrepp – protest, sorti och anpassning med de tre 

medborgarrollerna – brukare, konsument och klient. 
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Protesten, hävdar Salonen (2000), är brukarens primära strategi när förändringsbehov 

upplevs av brukaren i en verksamhet som han eller hon är delaktig i. Brukarens roll 

är alltså att inifrån en verksamhet försöka framföra sitt krav på förändring. Det är 

först då ett nödläge uppstår som sorti, t ex byte av skola, sker. I denna sorti skymtar 

också den roll som Salonen knyter till sortin, konsumentrollen. Konsumentrollen har 

i sig ett ”take-it-or-leave-it”-förhållande (ibid, s 49), dvs. om en person ställs inför ett 

problem så kan denne välja att lämna situationen helt och hållet, ungefär som 

konsumenten som lämnar en butik, gör sorti, då denne är missnöjd. Sortin har 

därmed ett minimalt inslag av förändringsmöjlighet i sig. 

Medan Salonen enligt ovan, kopplar protesten till brukarrollen och sortin till 

konsumentrollen, så kopplas anpassning (Loyalty) samman med klientrollen. Klient 

är den som i praktiken saknar ”möjlighet att påverka utformningen av den service 

och de tjänster som står till buds”(ibid, s 49).  Klienten blir i denna kontext ”en 

skyddsling eller hjälpsökande som är underordnad myndigheters beredvillighet eller 

godtycke” (ibid, s 46). Klienten har då att anta handlingsalternativet anpassning. 

Anpassningen kan dock rymma en rad olika förhållningssätt. För en del kan det 

handla om att anta en roll och utföra ett spel, för andra kan det handla om att anta en 

roll, men tiga och lida med den. Klientrollen innebär följaktligen en underkastelse 

gentemot tjänstemännen. Det är tjänstemännen som bestämmer villkoren i praktiken. 

Det föreligger i denna situation ett stort avstånd mellan klienten och tjänstemännen. 

 

Protestalternativet anger Salonen (ibid) vanligtvis vara en individuell handling. Det 

är sällsynt att protester görs kollektivt. Anledningen anges vara att klienter befinner 

sig i en sårbar position samt att det oftast saknas forum i vilka klienter fritt kan 

utbyta tankar och erfarenheter för att senare skrida till kollektiv handling.  

 

Hirschmans klassificeringsbegrepp – protest, anpassning och sorti  - kommer, 

tillsammans med Salonens kopplingar mellan Hirschmans typologier och de tre 

medborgarrollerna, att användas i analysen av resultaten för att beskriva vad det är 

som sker bland eleverna då de befinner sig i situationer som gäller elevinflytande och 

stöter på motstånd i sina förändringssträvanden. 
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3 SYFTE 
 
Elevinflytande lyfts fram i styrdokumenten (SFS 1991:1107, kap 5, par 2; Lpf 94) 

som en viktig del i gymnasieskolans uppdrag. Nu, mer än femton år senare, är det av 

intresse att se hur elever ser på elevinflytande i praktiken på några gymnasieskolor.  I 

fokus står då de handlingar elever utför i syfte att nå förändringar i olika 

skolsituationer. Syftet med uppsatsen är därför att studera hur elever ser på sitt 

handlingsutrymme för att nå förändring, inflytande, i olika skolsituationer. 

 

Detta syfte kan delas upp i flera underfrågor för större precision i undersökningen: 

 

- Vilka kategorier av demokratifora för elevinflytande brukas av eleverna? 

- Vem riktar sig eleverna till utifrån respektive demokratiforum?  

- Vilka frågor tas upp av respektive demokratiforum? 

- Vilka handlingsstrategier nyttjas av eleverna i nämnda demokratifora, dvs. vad gör 

de då de erfar att de inte får gehör för sitt inflytandebehov?  

 

Utifrån elevernas svar på dessa frågor har även följande två frågor formulerats: 

- Föreligger några skillnader mellan skolorna vad avser bruket av olika 

demokratifora? 

- Föreligger skillnader i uppfattning om erfaret reellt inflytande mellan de elever som 

är eller har varit representanter i ett representativt råd gentemot de som inte är eller 

har varit det? 
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4 METOD 
 
I detta avsnitt ges först en redogörelse för empiriinsamlingen, dvs. förfarandet vid 

urval och  genomförande. Därefter beskrivs bearbetningen av empirin och den 

teoretiska ansatsen samt etiska överväganden. Avslutningsvis tas avgränsningar i 

uppsatsen upp till behandling liksom uppsatsens tillförlitlighet. 

 

4.1 Intervjuerna – urval och genomförande 
 
Som angreppssätt för att nå en rikare redogörelse (Alvesson och Deetz 2000) av 

elevers perspektiv på elevinflytande, för att få infallsvinklar och tankar vad avser 

uppsatsens forskningssyfte från de som den handlar om, har intervjuer använts. 

Intervjupersonerna i denna studie har varit 14 elever ur gymnasiets årskurs tre 

fördelade på tre gymnasieskolor i sydöstra Sverige. De intervjuade eleverna fördelar 

sig sett till genus på sju kvinnor och sju män. Programmässigt kommer de från 

blandat praktiska (fordonsprogrammet, teknikprogrammet) och teoretiska 

gymnasieprogram (samhällsvetenskapsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och 

natur-mediaprogrammet). Bland de sju intervjuparen återfinns två, intervjupar AC 

och BB, där båda intervjuparsmedlemmarna tillhör eller har tillhört ett representativt 

råd. Anledningen till att tre gymnasieskolor valdes var för att uppnå en variation i 

synpunkterna på elevinflytande hos intervjupersonerna som inte var begränsad till 

den enskilda skolans sätt att hantera elevinflytande. Analysen av intervjusvaren 

visade dock att det fanns skillnader på en annan nivå, nämligen den mellan skola A 

respektive skola B och C. Detta ledde till delsyftet att visa på skillnader mellan skola 

A respektive B och C vad avser bruket av demokratifora samt att redovisa dessa 

skillnader som en del av presentationen av resultatet. 

För att få fram intervjupersoner kontaktades tre skolor. Via rektor eller lärare gick 

det ut att elever som ville ställa upp och prata om skolan och möjligheterna att 

påverka vardagen där fick anmäla sig så skulle intervjukontakt ordnas med mig. 

Eleverna kontaktades sedan och deltagande, mötestider samt mötesplatser 

diskuterades. Betonas ska att allt deltagande byggde på frivillighet. I två fall kom 

aldrig båda personerna som vidtalats inledningsvis utan endast en, men i de fallen 

hade dock den kvarvarande intervjupersonen ordnat en ersättare. Ingen anledning 

gavs till varför de två personerna uteblev. 
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Vad avser intervjuerna så skedde dessa genom att intervjupersonerna, ibland även 

kallade informanterna, intervjuades i par. Orsaken till att parintervju och inte enskild 

intervju valdes är att vid parintervju kan eleverna direkt ge varandra impulser och 

fördjupa intervjuerna genom att reflektera över varandras uttalanden. Varje 

parintervju varade i totalt en till en och en halv timme. Alla intervjuerna spelades in 

och skrevs sedan ner. De utskrivna intervjuerna omfattar sammanlagt 54 sidor. Den 

tid varje intervju tog avgjordes av intervjuparens villighet att prata kring de frågor 

jag hade till dem (se intervjufrågor, Bilaga 1). Intervjufrågorna tillämpades med stor 

öppenhet, dvs. jag sökte med Alvesson och Deetz ord utifrån intervjufrågorna i varje 

enskild intervju formulera frågor som var ”öppna för vad intervjupersonerna tycker 

är relevant och viktigt att tala om, givet forskningsprojektets intresse” (Alvesson och 

Deetz 2000, s 82).  

 

I intervjuerna eftersträvade jag att tala allmänt om vad eleverna hade ”velat påverka 

eller ändra på” i sin skolvardag för elevgruppens gemensamma bästa, men påfallande 

ofta började intervjupersonerna använda begreppet ”elevinflytande”. Detta nämnt 

som ett konstaterande av att det ter sig som att begreppet elevinflytande har fått ett 

fotfäste bland elever och finns i deras medvetande. 

 

4.2 Bearbetning av intervjuerna och teoretisk ansats 
 
Arbetet med utskrifterna av intervjuerna i pappersformat påbörjades i direkt 

anslutning till att de enskilda intervjuerna slutförts. Efterhand som utskrifterna blev 

klara lästes intervjuerna igenom och anteckningar gjordes fortlöpande samt skisser 

på figurer som kunde sammanfatta elevinflytandeaspekter, t ex vem eller vilka som 

eleverna vänder sig till och vad de söker påverka. Efter att ha läst igenom varje 

intervju flera gånger och kompletterat mina figurer upptäcktes att elevernas 

handlingsmönster då hinder uppstod var av intresse. Alla elever hade inte berört detta 

område självmant, då det inte ingick i den ursprungliga intervjuguiden. Det blev 

därför nödvändigt att göra uppföljande intervjuer, i vilka de elever som inte redan 

innan talat om handlingsmönster vid hinder, ombads göra detta. När så dessa 

uppföljningsintervjuer skrivits ut, fortsatte arbetet med läsning av dessa samt 

fortsatta anteckningar och skapande av en figur som illustrerade handlingsmönstren. 
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I detta sammanhang kan nämnas att vid införande av citat i uppsatsen så har 

intervjupersonernas identitet kodats. Två versaler har getts varje intervjupar. Den 

första versalen anger intervjupar och den andra anger vilken skola intervjuparet hör 

hemma på, t ex EB anger intervjupar E på skola B. Möjligheten att utläsa vilken 

skola eleverna hör till, har tagits med då ett av uppsatsens syften är att utröna om det 

finns några skillnader mellan skolorna vad avser bruket av demokratifora.  

 

Litteratursökningen i ämnet har även det varit föremål för kompletteringar och det i 

hög utsträckning. Inledningsvis lästes litteratur med en bred inriktning mot 

elevinflytande. Ganska snart kom litteratur med inriktning mot demokratiteorier att 

framstå som relevant, sett mot bakgrund av uppsatsens syfte. Så snart de inspelade 

intervjuerna skrivits ut och kunde börja bearbetas skedde fortlöpande kompletterande 

och fördjupade litteratursök. Bakom denna process ligger en abduktiv ansats i det att 

jag gått mellan teori och empiri för att ”ta språnget bortom ren faktadestillering… 

basera detta på (redan teoriladdad) empiri” (Alvesson och Sköldberg 1994, s 45). 

Genom användande av demokratiteorier gavs empirin först en struktur (se fig 2, 

avsnitt 5) vilken ledde till att mönster kunde ses i elevernas arbete med 

elevinflytande, det skapades en rekontextualisering, dvs. jag gick ”från en 

beskrivning av något till en annorlunda, mer utvecklad och fördjupad föreställning” 

(Danermark 2006, s 42). Detta ledde också till att elevernas handlingsmönster, då de 

inte hade framgång i sin strävan efter förändring, blev intressant. Nya intervjuer 

gjordes och Salonens modifiering av Hirschmans typologi kom då att användas för 

analys av elevernas handlingar. Ett resultat av en abduktiv ansats är också att studien 

når fram till ”en fördjupad insikt i de olika enskilda företeelserna man observerar 

/…/ genom en pendling mellan en teoretisk förståelse och konkreta empiriska 

iakttagelser” (1972). I uppsatsen tog sig detta gestalt genom att Salonens modifiering 

av Hirschmans typologi användes liksom forskning om den ”dolda läroplanen” 

(Broady 1981), vilka inte bara nyttjades till att tolka empirin utefter respektive teoris 

ramar utan också till att göra en sammanställning av teorierna (se fig 5), vilken visar 

på sambandet mellan elevernas enskilda handlingsalternativ och konflikten mellan 

skolans olika uppdrag som demokratifostrare och sorterare av elever (betygsättning). 

Genom användande av teori upptäcktes alltså i analysen av empirin underliggande 

”mönster som ger förståelse” (Alvesson och Sköldberg 1994, s 42). 
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Valet av abduktion som metodansats, och då i en kritisk teoretisk anda, kan härledas 

ur ställningstagandet att metod ”är hur man utvecklar forskningsfrågor, hur man ger 

akt på den sociala verkligheten … en reflekterande verksamhet där det empiriska 

materialet kräver en omsorgsfull tolkning och teoretiska, politiska och etiska frågor 

är av central betydelse” (Alvesson och Deetz 2000, s 11). I abduktionen finns alltså 

en pendelrörelse mellan teori och empiri – till skillnad från deduktionen som 

kortfattat kan beskrivas som teoriprövning. Efter att inledningsvis ha gett empirin en 

demokratiteoretisk ram fann jag kritisk samhällsvetenskaplig forskning som kunde 

ställas mot empirin, vilken ledde till blottläggande av asymmetriska maktrelationer 

och spänningar i skolan. Detta inslag av obekantgörande, ”att se tingen inte som 

naturliga eller rationella utan som exotiska och godtyckliga, som uttryck för handling 

och tanke inom stelnade, konformistiska mönster” (ibid, s 185), var inte minst viktigt 

med tanke på min förförståelse i egenskap av gymnasielärare. Jag var tvungen att 

anta ett nytt perspektiv och försöka se elevinflytande ur elevernas perspektiv och i 

detta sträva mot obekantgörande av det bekanta – elevinflytande på gymnasienivå. 

 

Av ovanstående framkommer att uppsatsen är en kvalitativ studie med abduktion 

som vald metod. Kvalitativa metoder kan beskrivas som ”en uppsättning 

tolkningstekniker som söker beskriva, avkoda, översätta eller på annat sätt komma 

till rätta med meningen, inte frekvensen, hos vissa mer eller mindre naturligt 

förekommande fenomen i den sociala världen” (Van Manen 1988, s 9). Detta intresse 

för fenomen i den yttre, sociala, världen pekar mot det Alvesson och Sköldberg 

(1994) framhåller som särdrag för kvalitativ forskning, dvs. att den har sin 

utgångspunkt i ”studiesubjektens perspektiv” (ibid, s 10). I denna studie utgår också 

empirin från elevernas perspektiv och söker sin kunskap i deras sociala värld genom 

det i kvalitativa studier vanliga angreppssättet intervjun.  

 

4.3 Etiska överväganden 
 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR 1990) framhåller vikten 

av relevant forskning av hög kvalitet för samhällets utveckling och benämner detta 

samhällets forskningskrav. Mot detta ska ställas det HSFR kallar 

individskyddskravet, dvs. individens skydd mot psykisk eller fysisk skada p g a 

forskning samt mot otillbörlig insyn i exempelvis individens livssituation. 
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Individskyddskravet kan delas upp i fyra huvudkrav på forskning: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Dessa forskningsetiska krav har jag sökt tillfredställa genom en rad handlingar. Vad 

avser informationskravet har intervjupersonerna vid varje enskilt intervjutillfälle 

noga informerats om forskningsuppgiftens syfte, dvs. att studera elevers perspektiv 

på elevinflytande, liksom att undersökningen i stora drag lagts upp som en 

intervjustudie. I sistnämnda sammanhang kan också nämnas att intervjupersonerna 

informerats om sin roll i forskningsuppgiften, dvs. att de, via intervjuer, 

tillhandahåller empiri gällande elevers perspektiv på elevinflytande i 

gymnasieskolan.  Intervjupersonerna har då vidare meddelats att deltagandet är 

frivilligt samt att de har rätt att avbryta sin medverkan när helst de så önskar. 

Avslutningsvis, vad gäller informationskravet, så har intervjupersonerna meddelats 

att materialet kommer att presenteras i en uppsats i pedagogik vid 

Humanvetenskapliga institutionen, Högskolan i Kalmar.  

 

I avsikt att inte bryta mot god forskningsetisk princip vad avser samtyckeskravet har 

intervjupersonernas samtycke till intervjuerna inhämtats muntligen innan 

intervjuernas påbörjan. Då intervjupersonerna alla var myndiga vid intervjutillfällena 

har intervjupersonerna själva kunnat ge sitt samtycke utan att vårdnadshavares 

samtycke krävts. Tilläggas ska att varje intervjuperson har, som en del av 

samtyckeskravet, gett sitt medgivande till intervjuernas längd, dvs. de har fullföljt 

intervjuerna, samt haft möjlighet att ange sina villkor för deltagande. Inga villkor har 

dock framställts av de intervjuade.   

 

Det tredje huvudkravet, konfidentialitetskravet, ställer krav på att individen ges 

största möjliga konfidentialitet och att de personuppgifter de lämnat inte utlämnas till 

obehöriga. I föreliggande uppsats har intervjupersonernas identitet skyddats genom 

kodning av deras programtillhörighet samt skolans namn. Inga personnamn 

förekommer heller i uppsatsen. Det ska därmed vara, såsom konfidentialitetskravet 

kräver, praktiskt omöjligt för utomstående att identifiera enskilda människor i 

uppsatsen. 

Avslutningsvis har intervjupersonerna, med avseende på nyttjandekravet, upplysts 

om att uppsatsens material inte kommer att användas till något annat än forskning 
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och utbildning samt att alla intervjuband och transkriptioner av intervjuer kommer att 

förstöras så snart uppsatsen har skrivits klar.    

 

Utifrån ovan beskrivna åtgärder har de forskningsetiska principerna för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning fått sin konkreta åtgärd i studien samt lett till etisk 

reflektion kring forskningssyftet.  

 

4.4 Avgränsningar, möjliga utvidgningar samt tillförlitlighet 
 
Avslutningsvis ska tas upp till behandling dels de avgränsningar som studien 

innehåller, dels frågan om uppsatsens tillförlitlighet. 

 

4.4.1 Avgränsningar i uppsatsen och möjliga utvidgningar 
 
Av vikt vid läsningen av uppsatsen är medvetenheten om att i resultatet tas inte det 

inflytandearbete upp som en elev kan bedriva för att påverka endast sin egen 

enskilda situation. Det som studeras är det inflytandearbete som flera elever driver 

tillsammans.  

 

Dessutom, som en konsekvens av att det är elevernas perspektiv på elevinflytande 

som fokuseras, så finns endast de demokratifora med som eleverna har nämnt i 

intervjuerna. Av denna anledning saknas omnämnande av demokratifora såsom 

matråd och KS (Kränkande särbehandlingsgrupp) i uppsatsens resultat.  

 

En annan avgränsning utgörs av att skillnader mot bakgrund av genus samt 

programtillhörighet inte presenterats i uppsatsen. Detta härrör ur det faktum att inga 

sådana skillnader framträtt tydligt i intervjuerna. Inte heller har detta varit uppsatsens 

uttalade syfte. Fokus har legat på elevernas, och då avses både manliga och kvinnliga 

elevers, perspektiv oavsett programtillhörighet på elevinflytande i skolvardagen.  

 

Uppsatsen hade kunnat ges ett annat innehåll om fler skolor och därmed fler 

intervjupersoner fördelade jämt på samtliga nationella gymnasieprogram, genus, 

huvudmannaskap (friskola respektive kommunal skola) och geografisk placering 

(landsbygd, mindre stad eller storstad) hade inbegripits i studien. Likaså hade elevers 
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perspektiv på elevinflytandet i varje enskilt representativt demokratiforum kunnat tas 

upp med varje intervjupar. Dessa aspekter har dock inte legat i uppsatsens syfte. 

Däremot kan de hänföras till frågan om utvidgningsmöjligheter för ämnet 

elevinflytande.   

 

4.4.2 Tillförlitligheten i uppsatsen 
 
Vid all analys av empiri föreligger det faktum att forskarens förförståelse kan inverka 

menligt på analysen samt att läsaren ska vara medveten om forskarens förförståelse 

(Thomsson 2002). Det är därför av vikt att uppmärksamma att jag, i min egenskap av 

gymnasielärare, har en yrkesmässig roll att spela i min vardag med avseende på 

elevinflytande. Styrdokumenten ställer krav på att eleverna ska ges elevinflytande 

samt anger hur det är tänkt att detta ska fungera. Utifrån ett lärarperspektiv finns det 

då en risk att jag som professionellt delaktig i de rådande personalorganiserade 

strukturerna för elevinflytande på skolorna ser dessa strukturer som adekvata 

instrument att realisera styrdokumentens intentioner. Genom min medvetenhet om 

denna risk i analysarbetet och genom att obekantgöra det bekanta via intervjuer med 

elever och utgå från deras perspektiv och deras uttalande i min analys har jag dock 

försökt motverka menlig inverkan av min förförståelse på analysen i uppsatsen.  

 

Vad avser de använda begreppens validitet bör uppmärksammas att indelningen av 

demokratifora i kategorierna elevorganiserade och personalorganiserade 

deltagardemokratiska respektive representativt demokratiska fora (se avsnitt 5) har 

gjorts med utgångspunkt i elevernas beskrivning av sin skolvardag. Begreppen 

’elevorganiserad’ och ’personalorganiserad’  kan därmed sägas ha en pragmatisk 

validitet – de grundar sig på brukarnas utsagor.  Övriga begrepp som används i 

uppsatsen, såsom ’deltagardemokrati’ och ’protest’, har sin validitet i den 

forskningslitteratur som de är hämtade ur (se avsnitt 2.2). 

 

Urvalet av intervjupersoner i uppsatsen med avseende på att de intervjuade eleverna i 

samtliga fall kommer från kommunala skolor, inte friskolor, kan i sig vara en källa 

som skulle kunna anses inverka menligt på uppsatsens tillförlitlighet. Dock har inte 

uppsatsens syfte varit att undersöka eventuella skillnader mot bakgrund av vem som 

är huvudman för skolan. På samma sätt utgör det faktum att samtliga intervjuskolor 
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ligger i mindre städer, inte mellanstora städer eller storstäder, ett förhållande som 

inte hotar tillförlitligheten då inte heller eventuella skillnader mot bakgrund av dessa 

faktorer varit en del av uppsatsens syfte. Bakom ovanstående resonemang om 

tillförlitlighet ligger också frågan om generalisering. I uppsatsen har jag sökt ett 

bakomliggande mönster i empirin – kan man tala om generalisering i denna uppsats 

och samtidigt framhålla att det är en, tillförlitlig, kvalitativ uppsats? Alvesson och 

Sköldberg (1994, s 39f) pekar på att generalisering i kvalitativa uppsatser är en 

epistemologisk fråga och en fråga om vad vi lägger in i begreppet generalisering. De 

framhåller att ur ett kunskapsrealistiskt perspektiv ”är successiva utvidgningar av 

teorins tillämpningsområde inom en viss möjlig domän både möjliga och önskvärda” 

(ibid, s 40). Med ’domän’ avses då det maximala antal empiriska fenomen som 

teorin kan omfatta. Kunskapsrealismen tillåter alltså förekomsten av bakomliggande 

mönster vilka kan komma att omfattas av en teori som successivt utvidgas. Detta 

stämmer väl överens med den ”abduktiva” förklaringsmodellen (ibid, s 40) som 

söker dessa mönster. Denna uppsats kan i en kunskapsrealistisk abduktiv anda alltså 

göra anspråk på möjligheten att generalisera, vilket också kan ses i fig 5 (avsnitt 6.2). 

 

Ytterligare ett tillförlitlighetsproblem utgörs av hur forskaren behandlar 

intervjumaterialet, dvs. om intervjuerna ses som en spegelbild av en social verklighet 

eller som osäkra intervjuberättelser, påverkade i alla situationer av kontextuella 

faktorer i intervjusammanhanget såsom normer för hur man uttrycker sig om ett 

ämne, vilka dock ofta tillhandahåller ”intressanta ledtrådar till förståelsen av den 

sociala verkligheten och av idéer, föreställningar, värderingar och andra ”subjektiva” 

aspekter” (ibid, s 86).  Mot denna bakgrund har antaganden formulerats i avsnitt 6, 

inte definitiva slutsatser om elevers perspektiv på inflytande, vilka kräver fortsatt 

prövning för att ge en fördjupad insikt i den sociala verklighet de söker en förståelse 

av. 
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5 RESULTAT– DEMOKRATIFORA OCH STRATEGIER 
 
I det föreliggande resultatkapitlet ges först, i avsnitt 5.1, en beskrivning av de 

kategorier av demokratifora eleverna har att tillgå för att utöva elevinflytande i de 

undersökta skolorna. Inom samma avsnitt anges även (1) vilka demokratifora på 

skolorna som angivits av eleverna. Dessa anges inom ramen för de kategorier av 

demokratifora som de tillhör. Vidare anges (2) vem utövarna inom aktuellt forum 

riktar sig till, samt (3) vilka inflytandefrågor som dessa demokratifora kan omfatta. I 

samband med denna genomgång framställs också skillnader mellan skolorna där så 

framkommit. Avsnittet avslutas med en sammanfattning. 

 

Det följande resultatavsnittet, 5.2, tar upp de strategier som elever anger att de 

använder sig av då de erfar att de inte vinner gehör för sitt inflytandebehov. Även 

detta avsnitt avlutas med en sammanfattning. Avslutningsvis, i 5.3, berörs frågan om 

alla elever kan påverka sin skolvardag i samma utsträckning eller om skillnader 

föreligger. 

 

5.1 Demokratityper för elevinflytande – deltagardemokrati 

      samt representativ demokrati 
 
Under intervjuernas gång har det framgått att de intervjuade eleverna har två 

demokratityper att tillgå för att utöva elevinflytande i sin skolvardag, 

deltagardemokrati och representativ demokrati. I deltagardemokratin ska varje elev 

själv kunna vara direkt deltagande i beslutsfattande situationer. Exempel på ett 

deltagardemokratiskt forum som angetts i intervjuerna är klassråden (se fig 1 nedan), 

där alla elever samlas för möjlig gemensam diskussion i olika frågor, vilka kan vara 

formulerade av eleverna själva.  
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 Deltagardemokrati Representativ demokrati 

Elevorganiserad 

 

 

’Korridorkulturen’ Demokratisektionen 

Personalorganiserad 

(lärare eller rektor) 

 

Klassråd, ’kurssamråd’ Programråd, 

skolkonferens/ skolråd 

Figur 1 Demokratifora använda av eleverna för elevinflytande 

 

I den representativa demokratin väljer eleverna representanter ur klassen som sedan 

är tänkta att utöva beslutsfattande å deras vägnar. Exempel på ett representativt 

demokratiskt forum i intervjuerna är programråden, där representanter för klasserna 

inom ett program samlas tillsammans med personalrepresentanter (se 1.2 ovan). 

 

I figur 1 ovan, liksom i resultatredogörelsen, har de deltagardemokratiska och 

representativt demokratiska demokratityperna även indelats efter om det aktuella 

forumet är elevorganiserat eller personalorganiserat. Med elevorganiserat i de mer 

specifika kategorierna ’elevorganiserad deltagardemokrati’ och ’elevorganiserad 

representativ demokrati’ avses att eleverna själva initierar och leder möten i vilka de 

är beslutsfattande utan skolpersonals närvaro. Dessa möten sker m a o utanför 

personalorganiserade demokratiforas möten. De elevorganiserade mötena avser dock 

frågor gällande elevernas skolvardag. I intervjuerna har två elevorganiserade 

deltagardemokratiska forum beskrivits – den elevorganiserade deltagardemokratiska 

korridorkulturen samt det elevorganiserade representativt demokratiska forumet 

Demokratisektionen på skola A. 

 

Med kategorierna ’personalorganiserad deltagardemokrati’ respektive 

’personalorganiserad representativ demokrati’ avses däremot att skolpersonal finns 

med i det demokratiska mötet, t ex rektor vid skolkonferens. Skolpersonal har 

därmed ett inflytande i forumet. Personalorganiserade demokratifora utgör samtidigt 

skolans svar på hur skolan organisatoriskt söker uppfylla styrdokumentens krav på 

gymnasieskolan vad avser elevinflytande (se 1.1). Två personalorganiserade 

deltagardemokratiska fora har framkommit vid intervjuerna: klassråden samt 

lektionssituationer då läraren samtalar med eleverna om undervisningsplaneringen, 
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här kallat ’kurssamråd’. Det har även noterats två personalorganiserade 

representativt demokratiska fora: programråd och skolkonferens. 

 

Resultatredogörelsen nedan kommer att börja med att beskriva kategorin 

elevorganiserad deltagardemokrati för att därefter övergå till kategorin 

personalorganiserad deltagardemokrati. Därefter tas kategorin elevorganiserad 

representativ demokrati samt kategorin personalorganiserad representativ demokrati 

upp till behandling i syfte att även där ge en beskrivning av däri ingående 

demokratifora. 

 

5.1.1 Den elevorganiserade deltagardemokratin 
 
Vad avser den elevorganiserade deltagardemokratin kan tre viktiga aspekter 

urskiljas, nämligen (1) inom vilka demokratifora den elevorganiserade 

deltagardemokratin brukas, (2) vem utövarna inom demokratiforumet riktar sig till, 

samt (3) vad som tas upp och drivs som frågor inom forumet. 

 

(1)Var den elevorganiserade deltagardemokratin brukas 

 

Den elevorganiserade deltagardemokratin har en tydlig rumslig hemvist, vilket 

framträder i intervjuerna då de intervjuade eleverna berättar om hur de gör då de vill 

ändra på något i skolan: 

 

- Vi har lotsmöten och klassråd och där ger lotsen information och vill ibland att vi ska ta upp om det 

är något /…/ fast det är i korridoren man snackar fritt (AB) 

 

Eleverna finner alltså i korridoren en samlingspunkt för diskussion av behov och 

problem - en demokratisk korridorkultur uppkommer. Dessutom framträder 

korridoren som ett tillfälle då eleverna kan skapa sitt eget forum, fria från 

skolpersonals inblandning och styrning, vilket innebär att där och då kan eleverna 

börja lyfta saker de själva tycker är viktiga – det uppstår en elevorganiserad 

deltagardemokratisk korridorkultur.   
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(2) Vem den elevorganiserade deltagardemokratin riktar sig till 

 

Utövarna av den elevorganiserade deltagardemokratiska korridorkulturen, dvs. 

eleverna i en klass eller flera klasser, riktar sina förändringskrav mot i huvudsak tre 

kategorier av skolpersonalen: lärarna, rektor och lots eller klassföreståndare. 

Vanligast är att det är lärarna som eleverna vänder sig till: 

 

- De flesta schemaproblem har vi löst med läraren. Vi har tittat på schemat och gått runt till lärarna. 

(BB) 

 

Intressant att iaktta är att, vad det gäller schemat, så väljer elever läraren som 

dialogpartner före schemaläggaren, en person som har den administrativa uppgiften 

att i praktiken tillse att eleverna har ett schema: 

 

-  Först går vi till läraren. När läraren sagt att det är ok att vi byter och det finns en sal, så går vi till 

schemaläggaren. Om vi gör så, så är schemaläggaren bara tacksam. (EB) 

 

Eleverna har alltså upptäckt att genom självständigt agerande i den elevorganiserade 

deltagardemokratiska korridorkulturen kan de påverka sitt schema i dialog med 

lärare. Detta tillvägagångssätt är framgångsrikt då schemaläggaren sägs motta dylika 

initiativ positivt. Även vad gäller kursutbudet för eleverna en framgångsrik dialog 

med just läraren: 

 

- Vi ville ha matte i trean. Vi hade blivit lovade det. Sedan fick vi veta att det skulle vi inte få. Det var 

mycket prat med matteläraren /…/ Nu får vi det (BB) 

 

Kursutbudet på gymnasieskolan är en administrativ fråga som ansvaras för av rektor 

och schemaläggare. Eleverna har dock funnit att genom dialog med läraren kan de få 

den kurs de önskar. Läraren framträder återigen som en viktig dialogpartner för den 

elevorganiserade deltagardemokratiska korridorkulturen. Korridorkulturen riktar sig 

dock ibland även direkt till rektor: 

 

- Det är alltid jobbigt att byta lärare mitt i terminen [min kom. lärarbyte var på gång]. Vi beklagade 

oss lite och skrev brev till rektorn.  (CB) 
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Rektor uppfattas av eleverna som den som har yttersta makten att påverka skolans 

verksamhet och vilka klasser lärarna har. Eleverna i den elevorganiserade 

deltagardemokratiska korridorkulturen vänder sig därför till rektor då de upplever att 

läraren inte kan påverka situationen, såsom då det gäller vilka klasser denne ska 

undervisa. Via korridorkulturen kan även frågan om lärarbyte tas upp med 

funktionen rektor: 

- Det mesta kan man lösa genom att prata med läraren direkt… 

- Utom den gången då vi hade X som gjorde helt sjuka grejer med en del /…/ 

Vi tog det med rektorn. Vi ville inte ha honom. (BB) 

 

Rektor ses alltså återigen som en person med makt att påverka vilka lärare eleven 

möter, i detta fall en lärare som upplevs som kränkande. Några andra aktörer att 

vända sig till, vad gäller frågor om klassens lärare, tas inte upp av de intervjuade, 

förutom lotsen eller klassföreståndaren. De sistnämnda aktörerna, lotsen eller 

klassföreståndaren, engageras ibland av den elevorganiserade deltagardemokratiska 

korridorkulturen: 

 

- Hon var på oss hela tiden. Alla kände det /…/ Vi pratade med lotsen, men det enda som hände var 

att vi skulle reda ut det med läraren själva. Inget hände egentligen. (AC) 

 

Korridorkulturen vänder sig till lotsen för att söka komma till rätta med en lärares 

negativa handlingar i klassrummet, dvs. en fråga om konflikthantering och elevernas 

psykiska arbetsmiljö. Lotsen ges dock ett uppdrag av den elevorganiserade 

deltagardemokratiska korridorkulturen som inte, enligt intervjupersonen, leder till 

någon egentlig förändring för eleverna. Det är också sällsynt i intervjuerna att 

eleverna inom korridorkulturen vänder sig till lots eller klassföreståndare för att få 

hjälp i konflikter med lärare. Den elevorganiserade deltagardemokratiska 

korridorkulturen visar därmed på ett problem för eleverna – att som brukargrupp 

komma till rätta med konflikter gällande lärare. 

 

(3) Vad tas upp av den elevorganiserade deltagardemokratin 

 

Korridorkulturens deltagare ger exempel på en rad ämnen som tas upp inom den, ett 

av dessa är schemafrågor:  
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- Oftast kan vi i klassen prata med läraren, så ordnar sig schemat (AA) 

 

Dialogen med lärare fungerar positivt för eleverna, då de upplever att de ofta kan få 

sitt schema ändrat i en positiv riktning genom att tala med lärarna. Schemafrågor 

framstår också i intervjuerna som det absolut vanligaste området för korridorkulturen 

att verka inom, men det finns även andra områden som nämns, t ex kursutbudet i 

skolan: 

 

- Vi vill läsa matte B-kursen, men… 

- Ja, vi har snackat mycket om det med kompisarna på rasterna… 

- …och för att få den kursen tar vi det med matteläraren direkt (DB) 

 

Eleverna har även här uppfattningen att genom dialog med läraren kan de påverka 

sin situation, i detta fall gällande kursutbudet. De är så säkra på sin framgång att de 

framhåller att det gäller bara att tala med läraren, så kommer kursen att ges till dem. 

Ytterligare ett problemområden, som tas upp av den elevorganiserade 

deltagardemokratiska korridorkulturen då så krävs, och där läraren är dialogpartner, 

utgörs av prov: 

 

- I fysiken ville vi ha två prov per termin, ett skriftligt och en muntlig grej, inte bara ett slutprov. En 

annan fysiklärare än vår tyckte att muntligt prov var ok i sin klass. 

- …så då fick vi ett muntligt och ett skriftligt (AB) 

 

Korridorkulturen för fram frågan om examinationssätt, dvs. muntligt eller skriftligt 

prov, och visar att även denna fråga kan påverkas av eleverna. Ett sista område som 

intervjupersoner uppgett behandlas av korridorkulturen i kontakt med lärare är 

frågan om betyg:   

 

- Betygen och kompetensen i ett ämne har absolut inget med varandra att göra /…/ Vi pratade först 

lite i klassen och hörde åsikter. Fick lite bakom det, sedan gick vi till läraren /…/ Klassen diskuterade 

länge med henne (EB) 

 

Korridorkulturen tar här upp ett för eleverna centralt ämne, betygens roll som 

mätinstrument vad avser kompetens i ett ämne. Tillsammans med frågan om 

examinationsform i citatet innan visar den elevorganiserade deltagardemokratiska 
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korridorkulturen att den tar sig an även frågor av mer reflekterande karaktär, såsom 

hur kunskap bör mätas och vad kunskap är. När korridorkulturen vänder sig till 

rektor gäller det andra frågor. En av dem är lärarbyte och elevernas önskan om att 

utöva inflytande över vilken lärare de ska ha i en kurs:   

 

- Vi skulle byta lärare i samhälle.  

- Ja, vi ville inte byta lärare för det skulle ske mitt i terminen (EB) 

 

Eleverna använder sig av korridorkulturen för att försöka förhindra att ett oönskat 

lärarbyte sker. Frågan kan också gälla det omvända - en annan klass använde sig i 

den andan av korridorkulturen för att försöka få en lärare i en kurs utbytt: 

 

- Det var ett ämne där vi tyckte att läraren var jättedålig. 

- En lärare som inte borde vara på vår utbildning 

- …så då gick vi direkt till studierektorn.  

- Men han rådde bara klassen att prata med läraren. (AA) 

 

Korridorkulturen används i detta fall av rektor, då denne vill att eleverna själva ska 

tala med läraren. Den elevorganiserade deltagardemokratiska korridorkulturen blir 

därmed visad in i en återvändsgränd, eleverna tvingas inse att de saknar inflytande 

över situationen då läraren inte vill förändra sin undervisning och rektor hänvisar 

dem tillbaka till läraren. Sammanfattningsvis vänder sig alltså korridorkulturen till 

rektor då det gäller lärarbyte eller lärares agerande. I intervjuerna ges också exempel 

på att korridorkulturen tar upp frågor om lärares bemötande i klassrummet, elevernas 

psykiska arbetsmiljö, och det med lotsen eller klassföreståndaren:  

 

- Vi tyckte inte om hur vi behandlades /…/ Då tog vi det med lotsarna. De tog det med läraren. 

- Det blev också fel. Då tyckte läraren att vi gått bakom hennes rygg. Då gick vi till rektorn, men det 

blev ingen ändring /…/ Då kände vi att vi släpper det. ”Vi klarar inte det här”, tänkte vi (AB) 

 

Eleverna visar i citatet ovan att då det är fråga om vem som ska vara lärare i en klass 

så arbetar de initialt inom den elevorganiserade deltagardemokratiska 

korridorkulturen efter tanken att rektor har en inflytandedomän som inte lärare råder 

över. Rektor kan bestämma om en lärare ska ha en klass. Rektor kan dessutom 

genomdriva att lärare ändrar sitt beteende i klassrummet – som ett sätt att lösa en 
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konflikt. Denna tanke visar sig inte hålla i praktiken. De intervjuade eleverna får inse 

att rektor inte utövar denna makt och att de, eleverna, inte har inflytande över dessa 

situationer. Slutsatsen blir att även om lots och rektor är inblandade når inte den 

elevorganiserade korridorkulturen sitt mål, i nämnda fall. Den elevorganiserade 

deltagardemokratiska korridorkulturen omfattar alltså enligt intervjupersonerna 

främst ärenden som berör elevernas allra närmaste skolsituation: veckoschemat,  

examinationssätt, betygens koppling till praktisk kompetens samt frågor om 

lärarbemanning och lärares bemötande i klassrummet samt kursutbudet. En av 

intervjupersonerna sammanfattade det hela: 

 

- De grejer vi tar upp på raster och sen i klassrummet är mest såna saker som påverkar oss i klassen. 

Såna grejer tar vi upp, men stora grejer som hur skolan fungerar tar vi oftast inte upp (AB) 

 

Eleverna finner de förhållanden som gäller i deras omedelbara skolvardag vara av 

vikt att ta upp. Det finns dock frågor rörande deras närmaste skolvardag som inte 

förs fram via den elevorganiserade deltagardemokratin utan via t ex den 

personalorganiserade deltagardemokratin. 

 

5.1.2 Den personalorganiserade deltagardemokratin  
 
Även då det gäller klassråd och ’kurssamråd’, dvs. den personalorganiserade 

deltagardemokratins tillämpning på  skolorna, så kan de tre tidigare nämnda 

aspekterna urskiljas, dvs. (1) inom vilka demokratifora den personalorganiserade 

deltagardemokratin brukas, (2) vem utövarna inom demokratiforumet, eleverna, 

vänder sig till, samt (3) vad som tas upp inom forumet. Dessutom kan skillnader 

mellan intervjuskolorna märkas i dessa avseenden. 

 

(1) Var den personalorganiserade deltagardemokratin brukas 

 

Den personalorganiserade deltagardemokratin kommer till uttryck i intervjuerna i två 

demokratifora, ett av dem är klassråden:  

 

- Vi hade det lite då S ledde det förra året. Då hade vi riktiga klassråd och då tog vi upp lite mer 

noggrant i klassen om det var något (EB) 
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Eleverna kan i dessa situationer framföra var och en sin åsikt och diskutera i klassen 

och med lotsen/ klassföreståndaren önskad förändring. Lotsen/ klassföreståndaren är 

dock den som leder detta forum. Ett annat personalorganiserat demokratiforum är 

kurssamråden i klassrummet, dvs. de tillfällen då lärarna tar upp 

undervisningsplaneringen med eleverna: 

- Ja, en hel del lärare låter oss vara med och planera, t ex engelskläraren låter oss vara med och 

påverka om vi ska skriva, läsa, lyssna eller tala mest en lektion (AC) 

 

I kurssamråden kan alltså eleverna ges utrymme att direkt delta i kursplaneringen av 

klassrumsundervisningen. 

 

(2) Vem den personalorganiserade deltagardemokratin riktar sig till 

 

Vad avser demokratiforumet klassråd och vem de kommunicerar med på skolan, så 

kan först uppmärksammas att denna kommunikation fått en mer långtgående 

utveckling på en av de tre besökta gymnasieskolorna. Denna gymnasieskola, kallad 

skola A, kännetecknas av att den överlag har arbetat fram mer sammanhängande 

strukturer för elevinflytandet i olika praktiska frågor än skola B och C. Skola A kan 

därmed sägas ha formaliserat demokratiarbetet i högre utsträckning. För att 

åskådliggöra hur elevinflytandet fungerar på skola A respektive de två övriga, skola 

B och C, ges nedan en förenklad figur: 

 

Skola A:              Skola B/C: 

               Demokratisektion                  

 

    

Skolråd                 Klassråd           Arbetslag         Skolkonf    Klassråd          Programråd 

    

Fig 2 Vem de personalorganiserade deltagardemokratiska klassråden vänder sig till 

på intervjuskolorna            

  

Pilarna i figur två anger var kommunikation anges förekomma mellan klassrådet och 

andra sammanslutningar på skolan. Skola A framstår i detta ljus som en skola med 

fler kommunikationsmöjligheter för klassrådet och därmed fler möjligheter för 

eleverna till personalorganiserat deltagardemokratiskt inflytande. Denna 
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sammanhängande struktur på skola A är också något de intervjuade eleverna på skola 

A visar sig känna till då de redogör för hur det personalorganiserade 

deltagardemokratiska inflytandearbetet i klassråden är avsett att fungera, t ex vad 

avser klassråden och deras arbete med ”inflytandemallen”, eller ”planen” som den 

också kallas, gentemot arbetslagen:  

 

- Det är i stort sett fritt att skriva vad vi vill i den, t ex att man vill ha ett prov i veckan. Då skriver man 

[min kom. klassrådet] det. Så lämnas det till arbetslaget. Så gör de kanske någon ändring. De har då 

bundit sig till att följa vad som skrivits i planen (AA) 

 

Klassråden vänder sig alltså till arbetslagen för att där föra fram inflytandefrågor via 

inflytandemallen. De kan vidare kontakta den elevorganiserade representativt 

demokratiska Demokratisektionen: 

 

-  Demokratisektionen, som jag tillhör, har som uppgift att medla om det blir konflikt mellan lärare 

och elever (AA)  

 

Eleverna riktar sig följaktligen till Demokratisektionens representanter för att få en 

möjlighet att föra fram sina förändringsbehov, om klassen skulle få problem med en 

lärare. Ytterligare en sammanslutning på skola A som klassrådet kan vända sig till 

för att nå inflytande utgörs av det personalorganiserade representativt demokratiska 

skolrådet: 

 

- Skolrådet är den bästa platsen om klassrådet vill ta upp något med hela skolan. Där finns alla klasser 

med med sina representanter (AA) 

 

Med hjälp av klassens representant i skolrådet kan klassrådet således vända sig till 

skolrådet för att föra fram frågor de önskar diskutera och åstadkomma förändringar i. 

Det finns m a o tre återkommande tillfällen för klassråden på skola A att föra sina 

frågor från klassrådet till annan nivå för respons – arbetslaget, Demokratisektionen 

och skolrådet. På skola B och C däremot omnämns ytterst sällan i intervjuerna att 

klassråden vänt sig till någon annan sammanslutning på skolan för att föra fram 

inflytandefrågor. Vid samtliga tillfällen då klassrådet vänt sig till andra 

sammanslutningar på skolan med sina frågor så är det till programrådet eleverna har 

gått för diskussion: 
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- Någon gång då vi kommenterat något på klassrådet så har lotsarna sagt att vi ska ta upp det på 

programrådet. (AB) 

 

I detta fall har en elevrepresentant hjälpt klassrådet att föra fram sin fråga till 

programrådet för behandling. Förutom klassråden finns ett annat 

personalorganiserat deltagardemokratiskt forum, kurssamråden. Dessa av läraren 

arrangerade samråd med klassen vad gäller arbetssätt och innehåll i en kurs, utgör 

klassens demokratiforum i klassrummet vad avser just kursplaneringen:  

 

- Det är en väldig skillnad mellan lärare. För en del får vi diskutera vad vi ska arbeta med, i vilken 

ordning och vad för slags prov. Andra inte. (BB) 

 

Kursansvarig lärare är alltså den som klassen i kurssamrådet interagerar med. 

Samtidigt anges lärarens inställning till samråd avgöra om detta 

personalorganiserade deltagardemokratiska forum fungerar eller inte för eleverna. 

 

(3) Vad tas upp av den personalorganiserade deltagardemokratin 

 

I intervjuerna nämns även vad de personalorganiserade deltagardemokratiska 

klassråden och kurssamråden tar upp. Klassråden på skola A tar, som nämnts, upp 

frågor med flera sammanslutningar på skolan. En av dessa är arbetslaget. Kontakten 

med dem sker via dokumentet ’elevinflytandemall’: 

 

- Det som vi tar upp i klassrådet och elevinflytandemallen /…/ oftast har det gällt antal prov och tid 

till att läsa på till proven (AA) 

 

Det som arbetslagen tar upp i elevinflytandemallen gäller frågor knutna till kurser, 

eller närmare bestämt provschemat för kurser, enligt intervjupersonen. Eleverna vill 

få fram principer som begränsar antalet prov samt garanterar dem tid till studier inför 

prov. När klassråden på skola A kontaktar skolrådet så rör det sig om frågor gällande 

alla elever på skolan:   

 

- Det är mest småsaker som tas upp [min kom. i skolrådet], som att folk ville ha godisautomat (AA) 
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De frågor som representanterna för klassråden tar upp uppges inte vara av större 

vikt, men exemplet antyder att frågor rörande den fysiska arbetsmiljön tas upp i 

skolrådet. Den sista sammanslutningen, Demokratisektionen, kontaktar klassråden 

på skola A då det gäller konflikthantering med lärare inblandad: 

 

- Det finns ju också Demokratisektionen /…/ om det blir konflikt mellan lärare och elever (AA) 

 

Klassrådens arbete med Demokratisektionen är tydligt avgränsat till 

konfliktbearbetning. Sammantaget så ägnar sig alltså de personalorganiserade 

deltagardemokratiska klassråden på skola A åt frågor knutna till provschema, den 

fysiska arbetsmiljön samt konflikthantering med lärare inblandad. Vad gäller skola B 

och C, uppges klassråden ägnas åt ärenden av klassinriktad natur, som inte inbjuder 

till diskussion: 

 

- Det är information som ska ut på lotsmötena, t ex ”Det är fotografering nästa torsdag, så nu vet alla det” (EB) 

 

Klassråden på skola B och C uppfattas av intervjupersonen som framförallt inriktade 

på att förmedla information från företrädesvis skolpersonal till eleverna i klassen. 

Det anges dock att frågor uppkomna ur synpunkter från eleverna också kan dyka 

upp: 

 

- Vi har på två år bara tagit upp en viktig sak på klassrådet - att hälften får stå på bussarna och det har de ju fixat 

nu (AC) 

 

Klassrådet har i detta fall ägnat sig åt elevernas fysiska arbetsmiljö på ett konkret 

sätt. I en annan intervju angavs klassråden ägna sig åt en mer principiell fråga, 

arbetsbelastningen: 

 

- Vi har pratat en hel del om arbetsbelastning på lotsen /.../  

- Alltså det gällde att vi inte ska ha fler än si eller så många prov per vecka (BB) 

 

Arbetsbelastning, och då specifikt frågan om antal prov per vecka, utgör ett ämne för 

klassrådet som kan anses höra till det mer generella området elevernas arbetsmiljö. 

Sammantaget används klassråden på skola B och C alltså till att föra fram 

information till eleverna, men också till arbetsmiljöfrågor. Det som skiljer klassråden 
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på skola A från de på skola B och C är att på skola A nämns exempel på att 

konflikthantering tas upp på klassråden. Detta nämns inte någon gång av 

informanterna på skola B och C. Konflikthanteringen uppges där endast ske inom 

den elevorganiserade deltagardemokratiska korridorkulturen (se 5.1.1). På skola B 

och C uppger man sig dock ägna sig åt informationsspridning på klassråden, vilket 

inte omnämns ske på skola A i samma forum. Vad som tas upp i det andra 

personalorganiserade deltagardemokratiska forumet, kurssamråden, handlar av 

naturliga skäl om kursrelaterade frågor: 

 

- Vi bestämde i klassen att denna gång skulle vi göra en film som slutprodukt, ibland blir det ett prov, 

ibland en uppsats (AC) 

 

Kurssamrådet har i detta fall gett eleverna fullt inflytande över examinationssättet. I 

intervjuerna har också getts många exempel på att eleverna i kurssamråden getts 

möjlighet att bestämma sättet för examinationen. Elevernas inflytande i 

kurssamråden kan även gälla i vilken ordning kursinnehållet ska bearbetas:  

 

- Ibland får vi vara med och lägga upp kursen – när olika saker ska göras (AC) 

 

Inflytandet över kursinnehållet är i detta fall begränsat till momentens ordningsföljd. 

Det finns dock exempel på en högre grad av inflytande över kursinnehållet: 

 

- I Biologi B har vi fått välja vad vi ska läsa i boken. (CB) 

 

Läraren har alltså överlåtit till eleverna att avgöra stoffurvalet. Slutligen kan 

kurssamråden komma att ge klassen inflytande över arbetssättet: 

 

- Kemin kan man få lite grupparbete, så det går att påverka lite (EB) 

 

Vad avser arbetssätt så är lärares erbjudande om val mellan grupparbete eller enskilt 

arbete ett vanligt inflytandeerbjudande enligt intervjupersonerna. Kurssamråden som 

helhet ovan visar alltså att elevernas inflytandeområden kan gälla examinationssättet, 

ordningsföljden på moment i undervisningen, stoffurvalet samt arbetssättet. 
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5.1.3 Den elevorganiserade representativa demokratin 
 
Den elevorganiserade representativa demokratin svarar på de tre frågorna gällande: 

(1) inom vilka demokratifora kategorin elevorganiserat representativ demokrati 

brukas, (2) vem de deltagande eleverna inom demokratiforumet vänder sig till samt 

(3) vad som tas upp inom demokratiforumet.  

 

(1) Var den elevorganiserade representativa demokratin brukas 

 

I intervjuerna förekommer endast ett fall av elevorganiserat representativt 

demokratiskt forum – Demokratisektionen på skola A:  

 

- Demokratisektionen har flera elevrepresentanter som kommer från olika klasser/.../ Det finns inga 

lärare eller rektor med i sektionen, bara vi elever (AA) 

 

Eleverna i Demokratisektionen bestämmer själva arbetet inom sektionen. Det finns 

ingen inblandning av personal i deras egna möten.  

 

(2) Vem den elevorganiserade representativa demokratin vänder sig till 

 

Demokratisektionen vänder sig direkt till klasserna, framhåller en representant för 

sektionen: 

 

- Så när en klass vill ha hjälp med en konflikt så kan de bara vända sig till oss (AA) 

 

Funktionen Demokratisektion på skola A riktar hela sin uppmärksamhet mot 

klasserna och träder in då klasser kallar in dem. De utgör ett stöd för klasser som så 

önskar. Klasserna utgör därmed mottagare av Demokratisektionens arbete.  

 

(3) Vad som tas upp av den elevorganiserade representativa demokratin 

 

Det finns, enligt intervjupersonen, endast en situation då Demokratisektionen agerar. 

Det är vid konflikt: 
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- Demokratisektionen, som jag tillhör, har som uppgift att medla om det blir konflikt mellan lärare och 

elever/…/ Sedan jag började förra året så har det bara varit ett enda fall här (AA) 

 

Demokratisektionen anlitas vid konflikter mellan elever och en lärare för att verka 

för en konfliktlösning. Dock uppges inte Demokratisektionen anlitas i någon 

nämnvärd utsträckning, endast en gång på nästan ett halvt år. På skola B och C finns, 

enligt intervjupersonerna, ingen motsvarighet till Demokratisektionen på skola A. På 

skola B anges (se 5.1.1) den elevorganiserade deltagardemokratin, korridorkulturen, 

ta hand om konfliktärenden. Elevkåren skulle ha kunnat vara en möjlig 

elevorganiserad representativ demokratisk sammanslutning vad avser elevinflytande. 

Elevkåren har dock i intervjuerna inte nämnts bedriva någon form av 

inflytandearbete. Deras insats är istället av rent elevsocial natur: 

 

- Elevkåren är bara menlöst, ordnar fester och fotbollskvällar. Det känns väldigt onödigt. Bara 

fotograferingen är bra. Men mest fikar de (AC) 

 

Elevkåren är därmed inte att betrakta som exempel på en aktiv elevorganiserad 

representativ part i elevernas inflytandearbete i de intervjuade skolorna.  

 

5.1.4 Den personalorganiserade representativa demokratin 
 
Även vad avser den personalorganiserade representativa demokratin kan de tre 

aspekterna urskiljas: (1) inom vilka demokratifora den personalorganiserade 

representativa demokratin brukas, (2) vem demokratiutövarna, eleverna, inom 

personalorganiserade representativt demokratiska demokratifora vänder sig till, samt 

(3) vad som tas upp inom dessa av eleverna: 

(1)Var den personalorganiserade representativa demokratin brukas 

 

Intervjuerna visar att den personalorganiserade representativa demokratin 

förekommer i två fora. Ett av dem är programråden på skola B: 

 

- I klassrådet sa vi att vi ville ha fler p-platser, så nu ska det tas upp i programrådet, så får vi se vad de 

(min kom. elevrepresentanterna och lärarrepresentanterna) säger (DB) 
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I programråden på skola B har eleverna i olika klasser genom sina representanter 

möjlighet att ta upp frågor som de vill ha lösta. I samma grupp sitter samtidigt 

lärarrepresentanter och ibland rektor och medverkar aktivt. Någon motsvarighet till 

programråden på skola B nämns inte av eleverna på skola A och C. Ett andra forum 

för den personalorganiserade representativa demokratin, som dock återfinns på alla 

skolorna, är skolkonferens eller skolråd: 

 

- Jag var med som elevrepresentant i skolkonferensen /…/  vi elevrepresentanter lyssnade mycket  på 

vad de pratade om, saker som gällde hela skolan (AB) 

 

Elevrepresentanterna uppges av intervjupersonen ha en något tillbakadragen roll i 

skolkonferensen, men ges samtidigt en chans att bevaka frågor för elevernas del.  

 

(2) Vem den personalorganiserade representativa demokratin riktar sig till 

 

Programrådet anges av intervjupersonerna aldrig vända sig vidare till någon 

sammanslutning, men lärare anges i en intervju vara mottagare av programrådets 

inflytandeaktiviteter: 

 

- Det största vi gjort i programrådet är nog mattekursen x /…/ Det var mycket prat med läraren och 

rektor och runt omkring (BB) 

 

Programrådets arbete med en kurs fick till följd att en lärare kontaktades för att nå 

framgång i strävandet efter förändring och inflytande. Samtidigt anges en annan 

person vara av betydelse, nämligen rektor: 

 

- Programrådet ska komma fram med förslag till vad som ska göra. Sedan lämnas de till rektor. Rektor 

lägger det sista ordet (DB) 

 

Rektor ges positionen av att vara den som är mottagare av programrådets arbete. Det 

är sedan rektors uppgift att fatta det slutgiltiga beslutet i frågan. Även i det andra 

personalorganiserade representativt demokratiska forumet, skolkonferensen eller 

skolrådet, ges rektor en huvudroll: 
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- En gång i månaden har vi skolråd. Då är rektorn där, så då kan man få chansen att fråga rektorn om 

varför det och det har hänt och inte det (AA) 

 

I skolrådet på skola A, liksom i skolrådet på skola C, kan elevrepresentanterna ställa 

frågor direkt till rektor. På skola B uppges inte detta ske. Dock är rektor med på 

mötena, liksom lärarrepresentanter.  

 

(3) Vad som tas upp av den personalorganiserade representativa demokratin 

 

Programråden anges av intervjueleverna vara en instans som fattar beslut i frågor 

som är begränsade till det egna programmet och de lokaler elever på programmet 

använder sig av: 

 

- På programrådet tar vi upp allt från skolmaterial, anslagstavlor i korridoren, maten, mer möbler att 

sitta på i korridorerna (AB) 

 

Det de intervjuade erfarit är att programråden ägnar sig åt den fysiska arbetsmiljön 

samt, i ett fall, åt kursutbudet inom programmet: 

 

- Det största vi gjort i programrådet är nog mattekursen x. Vi hade blivit lovade den när vi gick i ettan 

/…/Vi får den nu. Det var mycket prat (BB) 

 

Programråden på skola B ägnar följaktligen sin tid åt mycket konkreta frågor i 

elevernas vardag. Det andra personalorganiserade representativt demokratiska 

forumet som nämnts är skolkonferens eller skolråd. Skolkonferensen på skola B tar 

upp skolövergripande ärenden:  

 

- I skolkonferensen fick vi en budget framför oss som sa t ex att det programmet gör av med si och så 

mycket pengar. Snacka om stora grejer (BB) 

 

På skola B uttrycks abstraktionsnivån vara hög, vilket sägs i en anda av skepsis. 

Motsatt förhållande tycks råda på skola A där också frågor gällande hela skolan tas 

upp: 
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- Om man kommit fram på klassråden till något som man vill ändra på så är det där som det är jättebra 

att ta upp det i skolrådet /…/ som att folk ville ha den där godisautomaten (AA) 

 

De frågor som tas upp i skolrådet på skola A kommer från klassrådens 

elevrepresentanter och frågorna tycks därmed också ligga på en mer konkret och 

engagerande nivå för eleverna – frågor som rör den fysiska arbetsmiljön. På skola C 

anges samma anda av arbete med konkreta frågor ske som på skola A.  

 

Som helhet tycks den fysiska arbetsmiljön vara det personalorganiserade 

representativa programrådets främsta verksamhetsområde. I ett fall nämns dock även 

kursutbudet ha tagits upp, i ett programråd på skola B. På skola A och C omnämns 

inte programråd existera. Skolkonferens eller skolråd uppges ta upp 

skolövergripande frågor, varvid skolkonferensen på skola B utmärker sig genom att 

de anges ta upp ärenden på en hög abstraktionsnivå. Vidare uppges skolkonferensens 

ärenden på skola B inte vara initierade av eleverna, vilket de är på övriga skolor. 

 

5.1.5 Sammanfattning 
 
I avsnitt 5.1 framgår att det finns två demokratityper via vilka eleverna kan utöva sitt 

inflytande – dels den representativa demokratin, t ex skolråd, dels 

deltagardemokratin, t ex klassråd. Dessa två demokratityper har vidare indelats i fyra 

kategorier av demokratifora utifrån om de är organiserade av elever eller personal: 

elevorganiserade deltagardemokratiska, personalorganiserade deltagardemokratiska, 

elevorganiserade representativt demokratiska samt personalorganiserade 

representativt demokratiska demokratifora. Sammantaget begränsar eleverna den 

elevorganiserade deltagardemokratin, korridorkulturen, till att gälla frågor som rör 

klassen, inte hela skolan, då det är klassmiljön, anger de, som är viktigast för dem i 

deras skolvardag. Den mest centrala dialogparten i elevernas närmaste skolmiljö är 

då läraren. Detta gäller även för övriga demokratifora. Rektorn och lotsen eller 

klassföreståndaren är också några eleverna vänder sig till för inflytande via olika 

demokratifora, dock med växlande framgång. En sammanställning av de intervjuade 

elevernas svar på vad de tar upp till behandling när det gäller inflytande ger en 

överblick över elevinflytandet i intervjuskolorna: 
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 Elevorganiserad 

deltagardemokrati 

Personal-

organiserad 

deltagar- 

demokrati 

(skola A) 

Personal-

organiserad 

deltagar- 

demokrati 

(skola B/C) 

Elevorganiserad 

representativ 

demokrati 

Personal-

organiserad 

representativ 

demokrati 

Elevgenererade 

kategorier: 

     

Veckoschema X - - - - 

Betyg X - - - - 

Examinationssätt X X X              - - 

Behålla lärare X - - - - 

Kursutbud X - - - X (skola B) 

Konflikthantering 

(psykisk arbmiljö) 

X X - X (skola A) - 

Provschema 

(psykisk arbetsmiljö) 

- X X - - 

Fysiska arbetsmiljö - X X - X 

Kategorier genererade 

av styrdokument: 

     

Ordningsföljden 

på moment i 

undervisningen 

-  X - - 

Arbetssätt - X X - - 

Stoffval - X X - - 

Kategorier genererade 

av skolpersonal: 

     

Skolbudget - - - - X 

Information - - X - - 

 

Figur 3 Vad som tas upp av olika kategorier av demokratifora på intervjuskolorna 

uppdelat efter vem eller vad som genererat kategorierna 

 

När de olika ämnena eleverna tar upp i olika demokratifora ses mot bakgrund av vem 

eller vad som generar ämneskategorierna framträder ett påfallande mönster. Den 

elevorganiserade deltagardemokratin tar upp alla elevgenererade kategorier utom 

provschema och den fysiska arbetsmiljön, vilka tas upp av den personalorganiserade 

deltagardemokratin. Den elevorganiserade deltagardemokratin, korridorkulturen, 

framstår därmed i detta sammanhang som det viktigaste forumet för elevgenererade 
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kategorier av inflytandefrågor. Där tas flertalet av de elevgenererade 

ämneskategorierna upp och får hela sin behandling.  

 

Den personalorganiserade deltagardemokratin, närmare bestämt klassråden, på skola 

A fångar dock upp tre ämneskategorier av elevgenererade inflytandefrågor: 

konflikthantering, provschema och den fysiska arbetsmiljön, varav de två sista är 

ämneskategorier som alltså inte tas upp av den elevorganiserade deltagardemokratin. 

Den personalorganiserade deltagardemokratin, klassråden, på skola B och C tar 

också upp de två elevgenererade ämneskategorierna provschema och fysisk 

arbetsmiljö. Därmed kan den personalorganiserade deltagardemokratin på alla 

skolorna sägas fånga upp två elevgenererade ämneskategorier, provschema och den 

fysiska arbetsmiljön, som inte den elevorganiserade deltagardemokratin når. Den 

elevorganiserade representativa demokratin fokuserar på en fråga enbart, 

konflikthantering. Vidare har den personalorganiserade representativa demokratin på 

alla skolorna det gemensamt att de tar upp fysiska arbetsmiljöfrågor. Ett 

personalorganiserat representativt råd på skola B, närmare bestämt ett programråd, 

tar dessutom upp kursutbudet. Slutligen tar skolkonferensen på skola B, ett 

personalorganiserat representativt råd, upp budgeten. Faktum kvarstår dock att det är 

den elevorganiserade deltagardemokratin som är det viktigaste forumet för 

elevgenererade inflytandefrågor med avseende på att det är där det ojämförligt 

största antalet elevgenererade inflytandefrågor får sin behandling.  

 

Slutligen, när de ämneskategorier som inte genererats av eleverna, utan av 

styrdokument eller skolpersonal, betraktas så är det iögonfallande att inga av dessa 

ämneskategorier tas upp spontant av eleverna i den elevorganiserade 

deltagardemokratin. Dessa ämneskategorier är därmed inte några som eleverna tycks 

finna meningsfulla att ta upp utanför den personalorganiserade deltagardemokratin.  

 

5.2 Elevers handlingsstrategier 
 
De handlingsstrategier som eleverna kan välja, åtminstone teoretiskt, då de erfar att 

de inte får gehör för sitt inflytandebehov kan, efter Salonens modifiering av 

Hirschmans strategibenämningar (2000), delas in i (1) protest , (2) anpassning och 

(3) sorti. Denna indelning, kopplat till de olika kategorierna av demokratifora, 
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kommer att användas i detta avsnitt för att ge en struktur åt resultatredovisningen. 

Avsnitt 5.2 avslutas med en sammanfattning. 

 

5.2.1 Strategier för den elevorganiserade elevdemokratin - 

      korridorkulturen 
 
Som första strategi kommer elevens val av protesten för att åstadkomma förändringar 

att tas upp. Protesten, liksom senare anpassningen och sortin, ses mot bakgrund av 

vad som tas upp: 

 

(1) Protesten 

 

Protesten som handlingsstrategi kan nyttjas av elever gentemot en enskild lärare vad 

avser schema: 

 

- De flesta schemaproblem har vi löst med läraren. Vi har tittat på schemat och gått runt till lärarna 

och pratat med dem att vi vill ha en förändring. Vi har fått det att fungera (BB) 

 

Elevernas problem med scheman har i olika intervjuer uppgetts utmynna i 

protestaktioner, vilka i sin tur lett till resultat som, enligt intervjupersonerna, i de 

flesta fall varit positiva för eleverna. När så frågan om betyg kommer upp med lärare 

finns även där protesten med som en handlingsstrategi eleverna använder sig av:  

 

- Vi har de senaste veckorna diskuterat betyg /…/ Vi pratade först lite i klassen och hörde deras åsikt. 

Gjorde en liten undersökning och hörde deras åsikt. Fick lite bakom det, sedan gällde det att ta upp det 

direkt med läraren. En del lärare har lyssnat på oss [min kom. eleverna i klassen], men en del inte 

(CB) 

 

Protesten är inte alltid en framgångsrik handlingsstrategi vid diskussioner, t ex de 

diskussioner som gäller betyg. En del lärare ger inte efter för klassens protester. 

Protesten används dock i fler sammanhang, såsom då det gäller frågan om 

examinationssätt: 
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- Innan vi började fysiken fick vi en fråga om vi ville ha slutprov. Vi sa att det ville vi inte ha, vi ville 

ha två prov per termin /…/ Vi ville att läraren skulle lyssna mer på oss. Så till slut fick vi igenom det 

(AB) 

 

Eleverna i exemplet ovan samtalade först i korridoren om sina behov vad gällde 

examinationssätt och framförde därefter sin protest till den enskilde läraren och rönte 

framgång. Samma förfaringssätt, dvs. protest, kan ses när lärarbyte är på gång: 

 

- Den gången vi skulle byta lärare X i tvåan försökte klassen ju stoppa det. Vi gick upp till rektor och 

sa att vi inte ville byta lärare (AC) 

 

Rektor är den som eleverna vänder sig till i sin protest mot lärarbyte. Bakgrunden till 

att rektor väljs för denna protest är, som nämns i 5.1.1, att rektor ses av eleverna som 

ansvarig för, och därmed ensamt beslutande över, vilka lärare som undervisar i 

klassen. Vidare så nyttjas protesten av eleverna när det är fråga om kursutbud: 

 

- Vi var många i klassen som ville läsa vidare B-kursen efter sommaren 

- Men det verkar rinna ut i sanden, så nu har vi sagt till läraren. Det ska gå att ordna (DB) 

 

Eleverna vill värna sitt kursutbud då de upplever ett hot mot kursen. Protesten nyttjas 

i syfte att försöka påverka kursutbudet i riktning mot elevernas önskemål. Slutligen 

så kan konflikthantering ägnas samma handlingsstrategi, dvs. protest: 

 

- När vi haft svårt med någon lärares undervisningssätt så har vi prövat att prata med läraren. Oftast 

har vi haft lärare som har haft det svårt att ta kritik och som tar det personligt, även om vi försökt vara 

mycket konkreta.  (AA) 

 

Elevernas användning av protest i samband med konfliktsituation uppges inte vara 

helt problemfri. Lärarens förmåga att ta kritik anges som avgörande för om protesten 

ska få ett för eleverna positivt utfall. 
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(2) Anpassning 

 

Strategin med att konfrontera en lärare, eller rektor, direkt är, som nämnts ovan, inte 

alltid framgångsrik. Protesten kan övergå i anpassning. Detta uppges kunna ske vid t 

ex schemaproblem:  

 

- När ni inte lyckades påverka schemaläggaren, vad gjorde ni då? 

- Efter det var det väl ingen som brydde sig över huvud taget /…/ Arbete som inte leder till förändring 

slår väl ner vem som helst. Låtsasdemokrati är det ju. Välj rätt, men om ni väljer fel så väljer vi åt er 

(CB) 

 

Anpassningen är, enligt eleven, motvillig och har mycket negativa konsekvenser för 

synen på demokratin. Hela förfaringssättet upplevs av eleven som inte ledande till 

reellt inflytande. Betygen och hur de sätts är sig en fråga som också kan föranleda 

protest, vilken senare kan övergå i anpassning:  

 

- Lärarna väljer ju själva om de vill lyssna på oss elever, t ex då vi ville prata om hur de sätter betyg. 

Det var inget vi kunde påverka egentligen. En del lärare lyssnade inte på oss och då fick vi ta det. Då 

känns det rätt meningslöst att säga något  (CB) 

 

Betygsdiskussionen skedde på lärarens villkor. Elevernas protest uppfattas av 

intervjupersonen endast få genomslag om läraren väljer att lyssna på den. Om så inte 

sker tvingas eleverna till anpassning. Elevers uppfattning om demokrati och vikten 

av att föra fram åsikter i dialog med andra blir därmed negativ i de situationer där 

läraren väljer att inte lyssna på elevernas protest. En anpassning kan dock ske även 

utan föregående protest. Detta uppges ofta ske som ett resultat av att eleverna är 

rädda om sina betyg: 

 

- Vi har haft problem med vår idrottslärare /…/ 

- Man kan ju prata med rektor, men då skulle det kännas som att: ”Tänk om hon får reda på att vi gått 

till rektor för att vi är missnöjda med henne. Då kanske vi får sämre betyg, så där alltså. Det får nog 

vara… 

- Mmm, det blir bäst så (CB) 

 

Elevinflytandet har en tydlig tendens i intervjuerna till att hindras av lärarens makt 

att ensam bestämma elevens betyg. Detta leder i sin tur till att eleverna använder sig 
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av handlingsstrategin anpassning i syfte att värna sitt betyg. Samma strategi, 

anpassning, används även då rektor meddelar att lärarbyte ska ske, till elever som 

protesterat mot detta byte:  

 

- Men hon sa bara att det blir ett byte av X. Vi insåg att det vara bara att gilla läget. Det var inte kul, 

det kan jag säga. Det kändes som att det inte lönade sig att försöka ändra på det, hon ville inte (AC) 

 

Dialogen med rektor misslyckades ur elevernas perspektiv. Ingen förändring skedde 

och de kände sig hänvisade till att anpassa sig till rådande läge. Förutom vid 

lärarbyte så kan anpassning ske då det gäller beslut om elevernas kursutbud. 

Eleverna har först diskuterat inom korridorkulturen:   

 

- Egentligen skulle vi vilja att man skulle få inrikta sig mera i trean när det gäller kurserna. Få 

specialisera sig på något /…/ 

 - Vi har klagat lite inför klassen och lotsen 

 - Men så har vi tänkt: ”Vi kan ändå inget göra just för oss. Vi går i trean, det går inte att ändra nu” 

(CB) 

 

Intervjupersonerna, som gått mer än hälften av det sista läsåret, erinrar sig ett 

förändringsbehov vad avser kursutbudet, som de upptäckt sent i utbildningen. De 

känner sig därför tvingade att anpassa sig till rådande situation.  

 

Avslutningsvis så kan anpassning ske i en konfliktsituation med lärare och där en 

protest, utvecklad inom korridorkulturen, varit starten på en dialog mellan eleverna 

och läraren: 

 

- Vi tyckte inte om hur vi behandlades och lärarstilen 

- Näe, Vi tog upp det med henne, men det fungerade inte /…/ 

- Vi bara accepterade det. Vi fick henne i en ny kurs. Det var väldigt mycket att vi skulle få henne i en 

kurs till. Vi klarar inte det här. 

- Ja, betygen kanske skulle påverkas i båda kurserna (AB) 

 

Intervjuparet upplevde anpassning som enda alternativ, då läraren skulle möta dem 

senare i inte enbart en, utan två, kurser. Situationen blev dem övermäktig. Ingen 

lösning fanns i sikte. Dessutom fanns hotet om att deras betyg kanske skulle 

påverkas. 
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(3) Sorti 

 

Sorti är inte en strategi som eleverna själva är benägna att anta om de inte får gehör 

för sina önskemål om inflytande och förändring. En elev sammanfattar hur samtal i 

ämnet brukar utvecklas inom korridorkulturen: 

 

- Ofta är det simpla behov, som att vi kan få ett bra betyg i en kurs, som gör att vi inte byter kurs. Man 

kan genomlida det mesta då. Demokrati är inte något folk tänker på i kurser över huvud taget, anser 

jag (CB) 

 

Möjligheten till att få ett bra betyg är en starkare drivkraft till att stanna kvar i en 

kurs än kravet på inflytande. Sorti till följd av bristande inflytandemöjligheter är 

därmed, enligt intervjupersonen, en obefintlig situation.  

 

Bland intervjupersonerna i övrigt framkommer svar i linje med detta, dvs. 

handlingsstrategin sorti, med den konkreta konsekvensen att byta kurs eller skola till 

följd av att klassen hindrats i sina försök till att nå inflytande och förändring, är 

otänkbar. Betygen, men också viljan att få behålla den sociala samvaron i den egna 

klassen, väger tyngre än elevernas erkända behov av elevinflytande via den 

elevorganiserade deltagardemokratin.  

 

5.2.2 Strategier för den personalorganiserade deltagardemokratin 
 
Även i föreliggande avsnitt, om personalorganiserade deltagardemokratiska fora, 

dvs. kurssamråd och klassråd, kommer först protesten att tas upp mot bakgrund av 

de sammanhang där den används. Därefter presenteras handlingsstrategierna 

anpassning och sorti: 

 

(1) Protesten 

 

Protesten som handlingsstrategi för att nå inflytande uppges förekomma vid 

kurssamråden: 
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- Det känns bättre om det är vi som varit med och påverkat en kurs, det känns som att vi gjort det vi 

vill. Men om man gjort en kurs där man inte påverkat något och gjort sak efter sak, då blir det jaha, 

alltså inte kul. 

- Näe, man måste försöka säga ifrån så att vi får vara med då läraren planerar (AB)  

 

Elevinflytandet och protesten uppges av intervjupersonerna spela stor roll inte bara 

för att de låter eleverna ha en konkret elevpåverkan av kursplaneringen, utan även för 

att skapa tillfredsställelse hos eleverna som medskapare av kursen.  Denna 

tillfredsställelse anges i sin tur ge eleverna studiemotivation i kursen. Slutsatsen blir 

därmed att eleverna måste försöka använda protesten.  

 

Även i klassråden anges protest ske. Ett av dessa tillfällen är vid konflikthantering på 

skola A: 

 

-  I en klass var de kritiska mot lärarens sätt att bete sig mot eleverna, så de skrev ner allt på klassrådet 

och sedan fick språkrören lägga fram det för läraren (AA) 

 

Eleverna har via klassrådet och språkrören sammanställt sin kritik och därefter 

framfört sin protest till läraren. Ett annat tillfälle då protest uppges ske i klassråden 

är i samband med den fysiska arbetsmiljön: 

 

- Men det var ju bra att klassrådet fixade så att inte hälften behövde stå på bussarna (AC)    

 

Eleverna var trötta på den dåliga miljön på bussarna. Via klassrådet fördes kritiken 

fram till skolledningen och ändring skedde. 

 

(2) Anpassning 

 

Inom ramen för kurssamrådens och klassrådens aktiviteter finns tillfällen då elever 

väljer anpassning före protest, t ex då inflytandemallen på skola A inte följs av 

lärare: 

 

 - Ja, man vänjer sig vid hur folk är [min kom. då lärare struntar i vad som överenskommits i 

inflytandemallen]  /…/ Vi pratar inte om det. Lektionerna rullar på. Man är irriterad. Jag tror att nu i 

trean så vet vi att vi tar oss igenom, vi vet hur folk fungerar, hur proven är, hur… så där. Man hankar 

sig fram, men det är inte utan att man längtar tills det tar slut (AA) 
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Eleverna har upplevt motgång i inflytandearbetet då lärare valt att inte följa den 

överenskomna inflytandemallen. De har då antagit strategin anpassning. Det är dock 

en anpassning som är fylld av bitterhet. Det finns inget hopp om bättring, endast en 

längtan efter att kursen ska ta slut.  

 

Elevers kunskap om maktförhållandet mellan lärare och elev kan också leda till 

anpassning och det i kurssamråden: 

 

- Det beror helt på hur läraren är, om vi får vara med och påverka. Om läraren är öppen och vill att 

eleverna ska vara med [min kom. i kursplaneringen] då tar eleverna till sig läraren/…/ Men om läraren 

kommer in och säger ”Så här gör vi”, då tänker man ”aha, den är lärare och vi ska sitta tysta och 

lyssna 

- Ja, då gör man som läraren säger. Vi vill ha en bra relation (EB) 

 

Denna anpassning av eleverna till följd av deras beskrivning av att vara i underläge 

gentemot läraren skapar hinder för dialog mellan lärare och elev samt för 

elevinflytande vad gäller kurssamråden i klassrummet och gör dem till klienter. 

Anpassningen kan ibland även ske efter en inledande protest: 

 

- Det är väldigt stor skillnad mellan lärarna också [min kom. när det gäller lärarens inställning till 

elevinflytande vid kurssamråd]. En del fungerar det ju med, men andra är det svårt med /…/ 

- Vi försöker prata med dem. Det går inte alltid hem. Är det ingen viktig kurs för min utbildning så får 

man bara hänga på liksom (EB)   

 

Valet av handlingsstrategi uppges av intervjupersonen avgöras om kursen upplevs 

vara betydelsefull för individens utbildning. Om kursen upplevs vara av större vikt 

vidhålls proteststrategin, i övriga fall så sker en anpassning.  

 

Lärarens maktposition, såsom ensam betygsättare, och elevernas upplevda behov av 

anpassning till denna maktrelation, visar på betydelsen av att läraren tar initiativ till 

elevinflytande och undanröjer det av eleverna erfarna hindret.  
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(3) Sorti 

 

Sorti är inte möjlig i den personalorganiserade deltagardemokratin då det inte finns 

någon alternativ verksamhet för eleverna att välja. Alla elever måste delta i både 

klassråd och kurssamråd då dessa är påbjudna för alla elever i styrdokument (se 2.2). 

 

5.2.3 Strategier för den elevorganiserade representativa 

      demokratin 
 
Demokratisektionen, en elevorganiserad representativt demokratisk sammanslutning 

som återfunnits endast på skola A, uppges inte ha antagit någon av 

handlingsstrategierna protest, anpassning eller sorti. Deras yttre verksamhet, att bistå 

klasser vid konflikt med lärare, visar endast på en utåtriktad handling gentemot 

klasser. Där finns inget angivet utrymme för nämnda handlingsstrategier. De ska 

verka för den aktuella klassens inflytandebehov, inte egna behov av inflytande. 

 

5.2.4 Strategier för den personalorganiserade representativa 

      demokratin 
 
I detta avslutande avsnitt om den personalorganiserade representativa demokratin 

följs åter strukturen med analys av elevernas handlinsstrategier ställda mot bakgrund 

av vad som tas upp och i vilket sammanhang de används. Denna gång är det dock 

personalorganiserade representativa demokratifora som står i fokus, närmare bestämt 

programråd och skolkonferens eller skolråd.  

 

(1) Protest 

 

Protest uppges av intervjupersoner förekomma i det personalorganiserade 

representativa demokratiforumet programråd vad avser kursutbudet:    

 

- Vi ville ha kursen matte diskret i trean. Vi fick veta att det skulle vi inte få /…/  

- Ja, det blev många samtal för oss i rådet innan vi fick till kursen (BB) 
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Den personalorganiserade representativa demokratins elevrepresentanter såg som sin 

roll att använda protest och försöka nå förändring. Situationer då elevrepresentanter 

använt protest i programråden är dock sällsynta. Vad gäller skolkonferens uppges 

inga protestsituationer över huvud taget, även om tidigare eller innevarande 

representanter återfunnits bland intervjupersonerna.  

 

(2) Anpassning  

 

Anpassning är en handlingsstrategi som intervjupersoner angett nyttjas i programråd 

då det gäller den fysiska arbetsmiljön: 

 

 - Rektor sa på ett programrådsmöte, då vi tog upp det här med uppehållsrum, att skolan inte hade 

några pengar till såna saker. Och då tänkte vi ”Ok”, men vi har ändå förmedlat det! (AB) 

 

Elevrepresentanterna antyder att de inte är helt nöjda med svaret men försvarar sin 

anpassning med att de åtminstone framfört synpunkter från elevgruppen. Vad avser 

skolkonferenser uppger ingen av intervjupersonerna någon situation där anpassning 

förekommit. 

 

(3) Sorti 

 

Sorti är inte möjlig i den personalorganiserade representativa demokratin, av samma 

skäl som i den personalorganiserade deltagardemokratin, dvs. representanterna i 

programrådet och skolkonferens  kan inte välja någon alternativ verksamhet. 

Elevrepresentanterna måste delta i programråd och skolkonferens, eftersom de är 

valda och båda mötesgrupperna är beslutade i styrdokument. Skolkonferens finns 

påbjuden i nationella styrdokument och programråden i lokala styrdokument (se 

1.1). 

 

5.2.5 Sammanfattning 
 
I syfte att ge en överblick över de handlingsstrategier elever använder, enligt 

intervjupersonerna, då de inte når fram med sina önskemål om förändring kan här en 

sammanställande figur göras: 
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 Elevorganiserad 

deltagardemokrati 

Personal-

organiserad 

deltagar- 

demokrati 

(skola A) 

Personal- 

organiserad 

deltagar-

demokrati 

(skola B/C) 

Elevorganiserad 

representativ 

demokrati     

Personal-

organiserad 

representativ 

demokrati 

Elevgenererade  

kategorier: 

     

Veckoschema P/A - - - - 

Betyg P/A - - - - 

Examinationssätt P - - - - 

Behålla lärare     P/A - - - - 

Kursutbudet P/A - - - P (skola B) 

Konflikthantering  

(psykisk 

arbmiljö) 

P/A P - - - 

Provschema 

(psykisk 

arbetsmiljö) 

- A - - - 

Fysiska 

arbetsmiljön 

- - P - A 

Kategorier 

genererade av 

styrdokument: 

     

Ordningsföljden 

på moment i 

undervisningen 

- P/A P/A - - 

Arbetssätt - P/A P/A - - 

Stoffval - P/A P/A - - 

Kategorier 

genererade av 

skolpersonal: 

     

Skolbudget - - - - - 

Information - - - - - 

 

Figur 4 Elevers handlingsstrategier (protest, P eller anpassning, A) mot bakgrund av 

vad som tas upp och inom vilka kategorier av demokratifora detta görs  

Den elevorganiserade deltagardemokratin använder protesten som handlingsstrategi i 

en rad elevgenererade ämneskategorier för att nå en förändring. Eleverna antar 
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därmed en brukarroll, enligt Salonens typografi (2000) och söker nå förändring. 

Detta gäller de elevgenererade ämneskategorierna om veckoschema, betyg, 

examinationssätt, lärarbyte, kursutbud och konflikthantering. Anpassning uppges 

dock användas inom den elevorganiserade deltagardemokratin i samtliga dessa 

elevgenererade ämneskategorier förutom vad gäller examinationssätt. Elevernas 

inflytande över examinationssättet tycks därmed ha en stark ställning då anpassning 

inte uppges ske i det sammanhanget. Det stora antalet anpassningssituationer i övrigt 

visar att eleverna antar en klientroll (Salonen 2000), dvs. eleverna eller klienterna 

underkastar sig tjänstemannen, som en följd av att de inte ser någon möjlighet att 

påverka i praktiken. I intervjuerna framkommer också att anpassning sker ofta som 

följd av upplevt hot om betygskonsekvenser. Detta ger i sin tur det Salonen (2000) 

lyfter fram, klienter som inte godvilligt tiger. Klienterna, dvs. eleverna, avstår 

motvilligt från protest då de upplever elevinflytandet bakbundet av betygen.  

 

Även klassråd och kurssamråd, dvs. deltagardemokratiska fora, uppges erbjuda 

utrymme för både protest och/eller anpassning i samband med  konflikthantering, 

provschema, den fysiska arbetsmiljön, ordningsföljden på undervisningsmomenten, 

arbetssättet och stoffvalet. Intressant är då att protesten tycks framgångsrik vad avser 

konflikthantering på skola A samt den fysiska arbetsmiljön på skola C. 

Intervjupersonerna framhåller dock att de båda uppgivna situationerna är exempel på 

något ovanligt förekommande. 

 

Inom ramen för den personalorganiserade representativa demokratin slutligen så 

anges protest som handlingsstrategi i ett fall, gällande kursutbudet. För övrigt vad 

gäller den personalorganiserade representativa demokratin, så nämns ett fall av 

anpassning och då avseende den fysiska arbetsmiljön. Detta antyder att överlag finns 

det inom den representativa demokratin en lägre grad av engagemang från elevernas 

sida än inom deltagardemokratin.   

 

Generellt visar figur 4 även att, vad avser deltagardemokratin, så är det inom den 

elevorganiserade deltagardemokratin som handlingsstrategin protest förekommer 

inom flest ämneskategorier. Där finns följaktligen det mest aktiva 

elevinflytandearbetet. Bakom valet av den elevorganiserade deltagardemokratin som 

demokratiforum anas ett medvetet val hos eleverna: 
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- Klassen har en som sitter i rådet, men vi har inte mycket att säga till om där. /…/ Efter att vi lagt en 

åsikt så kan vi inte säga så mycket  

 - Mmm, vi tar upp det själva med rektorn direkt eller läraren. Det är mycket smidigare än rådet. (DB) 

 

Direktkontakt med en enskild lärare eller rektor med hjälp av den elevorganiserade 

deltagardemokratin ses som mer effektivt än att försöka påverka via 

personalorganiserade demokratifora, t ex programrådet, där elevrepresentanter 

endast uppges kunna framföra en åsikt sedan tar inflytandemöjligheterna slut. Mot 

bakgrund av att eleverna uppger att de lever med tidsbrist blir valet av den 

elevorganiserade deltagardemokratiska korridorkulturen framför andra 

demokratifora på skolan logiskt. Den elevorganiserade deltagardemokratin är 

flexibel, dvs. den kan lägga möten när de behövs med den mest centrala personen i 

elevernas vardag, läraren eller, ibland, rektor och den kan då ta upp klassens behov 

direkt. I representativa grupper finns dessutom fler än den enskilda klassen att ta 

hänsyn till vid beslut.  

 

Vidare styrker den påtagliga aktivitetsnivån i den elevorganiserade 

deltagardemokratin tanken elever har att det ligger på elevers ansvar att hitta 

lösningar, om förändring ska ske. Avslutningsvis, kan noteras att 

anpassningssituationerna är många inom deltagardemokratin och att en ofta 

återkommande kommentar i intervjuerna är att lärarnas inställning till elevinflytande 

avgör om eleverna ska lyckas i sin strävan efter elevinflytande och förändring i sin 

skolvardag. Detta är en renodlad klientkommentar från elever som valt anpassning 

(Salonen 2000). Att välja handlingsstrategin protest för att söka inflytande hämmas i 

sin tur, enligt många intervjuade, av medvetenheten om att läraren ensamt 

bestämmer elevens betyg. Lärarens inställning till elevinflytande och lärarens roll 

som betygsättare är därmed av största betydelse för elevernas möjlighet till reellt 

inflytande och att kunna gå från klient till brukare. 
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5.3 Kan alla elever påverka sin skolvardag i samma 

       utsträckning? 
 
Ett intressant drag, som framkommit i intervjuerna, är skillnaden i uppfattning om 

elevinflytande mellan å ena sidan de som sitter eller har suttit som representanter i ett 

personalorganiserat representativt råd, och å andra sidan de som inte är eller har varit 

representanter i ett personalorganiserat representativt råd. De förstnämnda, dvs. 

elever som är eller har varit representanter i ett personalorganiserat representativt 

råd, är ofta mycket tillfreds med sitt inflytande i olika frågor som har med skolan att 

göra: 

 

- Det är bättre sedan rektor kom med [min kom. i programrådet]. Han gör så att frågorna blir 

genomförda. Han lyssnar på vad vi säger /…/ det är synd att inte alla inser hur pass stor kraft vi i rådet 

har (BB) 

 

Programrådet uppges ge reellt elevinflytande, vilket även anges vara fallet i ett annat 

konkret fall om praktik och skolrådet: 

 

- Skolrådet har lyckats ändra på en del, t ex så ska programmet x i framtiden få praktik. Det är vi i 

skolrådet som ordnat det (AC) 

 

Båda dessa personalorganiserade representativa demokratifora, programråd och 

skolråd, uppges ha makt och inflytande. Nyckeln till denna position, är alla 

rådsmedlemmar eniga om, beror på kontakt med rektor: 

 

- Rektor är med på alla elevrådsmöten Det snabbar på processerna. (AC) 

 

Rektor ger direkt access till sin inflytandedomän och eleverna märker av rektors 

makt genom en snabbare beslutsprocess. Då rektor och elever samspelar nås resultat 

och samtidigt sker en ändring av elevernas handlingsstrategi beroende på elevernas 

position som representanter i skolans inflytandeorgan: 

 

- Ja, då [min kom. innan eleverna i fråga satt med som representanter i det personalorganiserat 

representativa rådet] satt vi med lite sämre möss, dåliga musmattor och så. Man tog det. Så var det 

bara (BB) 
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Svaren är av intresse då de anger att handlingsstrategin anpassning byts ut mot 

protest och inflytande då eleverna fick en position i ett personalorganiserat 

representativt råd – en maktposition inom vilken elevinflytande underlättades. 

Samtidigt ska inte förglömmas att samma elever betonade rektors medverkan i deras 

råd som avgörande för att elevinflytandet kom att fungera. 

 

De elever som ej är representanter i personalorganiserade grupper talar i stor 

utsträckning om en helt annan situation, om elevinflytande som något som har sin 

början i att ett ärende, ett förhållande som de inte trivs med, diskuteras och då 

vanligtvis i korridoren. Där upplevs inte ett reellt elevinflytande i olika frågor vara 

lika självklart (se 5.2 ovan). 
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6 DISKUSSIO� 
 
Diskussionsavsnittet inleds med en sammanställning (avsnitt 6.1) av resultatkapitlets 

svar på frågeställningarna i syftet. Mot denna bakgrund analyseras sedan, med stöd i 

tidigare forskning, de bakomliggande maktprocesser (avsnitt 6.2) och klientskapande 

processer (avsnitt 6.3) som kan skönjas i studien. Därefter framställs de didaktiska 

implikationer analysen ger anledning till, även de med stöd i tidigare gjord forskning 

(avsnitt 6.4). Diskussionen övergår så till att gälla metod (avsnitt 6.5) för att avslutas 

med ett slutord gällande definitionen av elevinflytande samt korridorkulturens 

demokratiska värde (avsnitt 6.6).    

 

6.1 Studiens utfall 
 
Informanternas svar på frågeställningarna i denna studie har visat på fyra kategorier 

av demokratifora för eleverna: elevorganiserad och personalorganiserad 

deltagardemokrati respektive elevorganiserad och personalorganiserad representativ 

demokrati. Av dessa framstår den elevorganiserade deltagardemokratin, 

korridorkulturen, som det forum eleverna använder sig av i flest situationer för 

diskussion, planering av agerande samt agerande i syfte att nå förändring inom de 

elevgenererade ämneskategorierna av inflytandefrågor: veckoschema, betyg, 

examinationssätt, behålla lärare, kursutbud samt konflikthantering. Eleverna har 

därmed i korridorkulturen sitt mest engagerande demokratiforum för frågor de själva 

vill ta upp. I övrigt kan konstateras att de demokratifora som bidrar med 

inflytandeområden inom de elevgenererade ämneskategorierna, vilka inte nås av den 

elevorganiserade deltagardemokratin, utgörs av de personalorganiserade 

deltagardemokratiska klassråden, den elevorganiserade representativt demokratiska 

demokratisektionen på skola A samt de personalorganiserade representativt 

demokratiska programråden och skolkonferens eller skolråd. I klassråden uppges 

frågor om examinationssätt, provschema och fysiska arbetsmiljön behandlas samt, 

vad avser skola A, konflikter. Vid konflikthantering på skola A kan 

demokratisektionen kallas in. När det så gäller programråden och skolkonferens eller 

skolråd, dvs. den personalorganiserade representativa demokratin, så omnämner 

intervjupersonerna att frågor om den fysiska arbetsmiljön samt skolbudgeten förs 

fram till behandling samt, i ett programråd på skola B, kursutbudet. Slutligen, vad 
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avser inflytande över ämnen som genererats av styrdokument eller skolpersonal så 

utövas elevernas inflytande via kurssamråden, där eleverna ska få medverka i 

planeringen av undervisningen.   

 

När så bruket av demokratifora på de olika skolorna iakttas specifikt så kan 

sammantaget noteras att skola A utmärker sig gentemot skola B och C genom de 

större möjligheterna för klassråden på skola A att kommunicera med andra 

sammanslutningar på skolan, såsom lärararbetslag, i inflytandefrågor. Klassråden har 

dessutom en demokratisektion som de kan ta hjälp av vid konflikthantering. Det 

finns följaktligen på skola A mer sammanhängande strukturer för elevinflytande.  

 

Elevernas mest frekvent nyttjade dialogpartner i samtliga demokratifora är läraren. 

Eleverna vänder sig även till rektor och lots eller klassföreståndare, men i långt 

mindre utsträckning än till lärarna. Eleverna engagerar sig följaktligen mest i de 

frågor som rör deras närmaste vardag och för då en dialog med läraren. Rektor och 

övrig personal upplevs ofta som avlägsna i dessa sammanhang. Detta gäller dock inte 

för de elever som sitter som representanter i ett personalorganiserat representativt 

råd. Dessa elever anger att de känner att de har ett reellt inflytande genom sin kontakt 

med rektor via rådet. De som inte är representanter i ett representativt råd uppger sig 

inte på samma sätt känna att de har ett reellt inflytande. Alla elever kan därför inte 

sägas uppleva att de kan påverka sin skolvardag lika mycket. 

 

Vad avser handlingsstrategier så är strategierna protest och anpassning mest använda 

inom den elevorganiserade deltagardemokratiska korridorkulturen, men även inom 

de personalorganiserade deltagardemokratiska kurssamråden. Det frekventa bruket 

av anpassning visar dock på en klientroll hos eleverna. De tiger och anpassar sig, 

men inte godvilligt då det är hotet om betygskonsekvenser som får dem att hålla 

tillbaka fortsatta protester. I övrigt lyser annars handlingsstrategierna med sin 

frånvaro, förutom i två fall av personalorganiserad representativ demokrati. Det ena 

gällande protester mot kursutbudet vid ett tillfälle, det andra gällande den fysiska 

arbetsmiljön varvid anpassningsstrategin nyttjades. Återigen är det inom den 

elevorganiserade deltagardemokratin den största aktiviteten återfinns, men 

elevinflytandet är beroende av lärarens inställning, framhåller åtskilliga elever. Om 
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läraren inte godvilligt erbjuder inflytande upplevs anpassning vara enda utvägen, för 

att inte betygen ska hamna i farozonen – en tydlig klientkommentar. 

 

6.2 Målkonflikt och maktaspekter 
 
Mot denna bakgrund är det intressant att notera att det i denna studie, liksom i 

Forsbergs studie (2000), finns indikationer på en målkonflikt. I Forsbergs studie 

(ibid) gällde denna målkonflikt en konflikt mellan elevinflytande och lärarnas 

kunskapsuppdrag att utveckla olika kvaliteter hos eleverna och därmed själv styra 

undervisningen. I denna studie finns belägg för en konflikt mellan lärarnas roll som 

betygsättare, som en del av läraruppdraget, och elevernas rätt till inflytande.  

 

Den öppna läroplanen   Den dolda läroplanen 

 

Demokratifostran                           Sortering 

                 

 

Elevinflytande            Protest                Anpassning   Betygsättning/ myndighetsutövning 

                          Sorti  

 

  Brukare                Klient 

 

Elevinflytande utgör en del av elevernas demokratifostran medan betygsättning utgör 

den yttersta konsekvensen av lärarnas myndighetsutövning. För att utöva inflytande 

använder sig eleverna av protest, aldrig sorti. När eleverna protesterar och söker bli 

en del av en beslutsprocess på skolan träder dock ofta den dolda läroplanen in. Den 

dolda läroplanen, med syftning på lärarnas sorterande funktion som betygsättare, 

skapar en konflikt med den öppna läroplanen i det att den motverkar elevernas krav 

på elevinflytande (Broady 1981; Mattsson och Svensson 1994, Wiklund 1998, 

Söderström 2006) – läraren ger inte efter för protesten och eleverna anpassar sig med 

tanken om att fortsatta protester kan skada deras chanser att få ett bra betyg då 

läraren ska sortera dem. Eleverna är medvetna om denna sida av den dolda 

läroplanen. De är delaktiga i en maktrelation som missgynnar dem (Bellous 1993) i 

deras strävan efter inflytande. De blir klienter, inte brukare (Salonen 2000). Den 
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dolda läroplanen ser därmed till att maktförhållandet bibehålls – elevernas rätt till 

inflytande får ge vika inför lärarens makt att avgöra deras betyg.  

 

Samtidigt kan elevernas brist på elevinflytande ses som ett resultat av generationell 

maktutövning (Persson 1991), vilket skulle vara intressant att utröna närmare i en 

studie där lärares perspektiv på elevinflytande analyseras. Tanken är inte helt 

främmande då Forsberg (2000) anger att en majoritet av lärarna på högstadieskolan i 

hennes studie inte ville att eleverna skulle få ett utökat elevinflytande med 

hänvisning bl a till att eleverna inte klarar av att ta det ansvar som krävs. De anges 

inte ha den mognad som krävs.  

 

Vidare, öppnar det sista resultatavsnittet (avsnitt 5.3) upp för frågan om alla elevers 

lika möjligheter till elevinflytande. I överensstämmelse med Forsbergs avhandling 

(2000) kan denna studie skönja ett samband mellan elevernas tillfredsställelse med 

skolverksamheten och vilka möjligheter de har att med hjälp av någon, t ex rektors 

medverkan i elevråd, nå förändringar på skolan. Elever som är eller har varit 

representanter i ett personalorganiserat representativt råd med en aktiv rektor 

uttrycker ofta tillfredställelse med sitt inflytande. De elever som inte är med i ett råd 

där rektor ger draghjälp säger sig däremot oftast uppleva en diskrepans mellan hur 

det är och hur det borde vara och ser inte lika positivt på sina inflytandemöjligheter 

som de som är eller har varit med i ett råd där rektor är aktiv. Detta antyder i sin tur 

att inflytandemöjligheten är beroende av elevernas kontakter med, närhet till, 

inflytelserik personal på skolan, t ex rektor. Frågan är då om skolan i sin organisation 

av elevinflytandet med hjälp av personalorganiserad representativ demokrati, och då 

med särskild fokus på att rektor är aktiv inom demokratiforumet, skapar skilda 

möjligheter för elever till elevinflytande. Om så är fallet leder det till frågan – Hur 

förhåller sig obalansen i maktfördelningen mellan elever till skolans uppdrag som 

demokratifostrare? Detta är en relevant fråga för vidare studier i ämnet.   

 

6.3 Klientskapande processer 
 
De intervjuade eleverna är i sitt tänkande och agerande begränsade till kontakter med 

lärare och rektor, ibland lots eller klassföreståndare, i strävandet efter förändringar. 

Andra personalgrupper på skolan skymtar inte. Bortom rektor och den egna skolan 
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finns ur elevperspektiv heller ingen eller inget att vända sig till när protest möter 

motstånd – inga tjänstemän, politiker, brukarråd eller andra grupper. Denna upplevda 

utsatthet kan även den tänkas driva eleverna mot anpassning och klientskap. 

 

Den klientskapande dolda läroplanen ter sig aktiv inom den elevorganiserade 

deltagardemokratin, korridorkulturen, i det att eleverna där begränsar sin aktivitet till 

att påverka hur veckoschemat, arbetsmiljön, kursutbudet m m ska se ut. Eleverna 

söker inte påverka vad som undervisningen ägnas åt – skolans kunskapsuppdrag – 

inom korridorkulturen. Detta överlåts åt kurssamråden i klassrummet, vilka läraren 

leder. Är detta ett uttryck för anpassning till den dolda läroplanen som syftar till att 

bevara maktrelationerna mellan elever och lärare? Frågan kan vara av intresse att 

studera närmare i fortsatta studier. 

 

6.4 Didaktiska implikationer 
 
Trots de hinder som angetts ovan, finns det ändå vidgade möjligheter för 

elevinflytande i skolan? Utifrån intervjupersonernas svar framgår att möjligheter kan 

ges när lärarna öppnar upp för detta. Detta inträffar då lärare inte bara lyssnar på 

eleverna utan också aktivt verkar för elevinflytande i skolvardagen, dvs. de släpper in 

eleverna i beslutsprocesser och beaktar deras synpunkter. Dessutom är kamraternas 

inställning till och vilja att ta del i beslutsprocesser av största betydelse för att 

elevinflytandet ska ges en chans att fungera i praktiken (Wiklund 1998). I båda fallen 

är det en fråga om makt – att släppas in i maktens beslutsprocesser samt att vilja dela 

makt med lärare, liksom övrig personal på skolan – vilket måste finnas med oavsett 

hur skolan väljer att arbeta med elevinflytande, t ex genom deliberativa samtal 

(Englund 2004). För att eleverna ska vilja engagera sig i beslutsprocesser är det, 

enligt intervjupersonerna, viktigt att besluten rör frågor eleverna finner ett konkret 

behov av att ha inflytande över. Här finns dock en kritisk potential för vidgat 

elevinflytande – lärare överlag måste finna vägar att intressera eleverna för att 

påverka inte bara hur-aspekter av undervisningen, t ex arbetssätt, utan även 

undervisningens innehåll, m a o vad som undervisningen ska behandla. Dessutom 

måste elevernas synpunkter beaktas för att elever ska uppleva att deras medverkan är 

meningsfull. För att nå dit kan eleverna behöva lärarens vägledning i att formulera 

problem som kan leda deras lärande framåt (Swahn 2006). På samma sätt måste 
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främst rektor, men även lärare och högre skoltjänstemän, finna vägar för att 

intressera eleverna för att påverka frågor som inte är begränsade till den enskilda 

klassen, vilket kräver att deras synpunkter beaktas och leder till konkreta 

framgångar. Om eleverna fås engagerade överlag så görs de också till mer fullödiga 

brukare, ej klienter, och anpassningen motas undan till förmån för den öppna 

läroplanens intentioner och till nackdel för den dolda läroplanen. Motfrågan blir dock 

– är skolans två uppdrag oförenliga, dvs. skapar skolans sorteringsfunktion med 

läraren som betygsättare en gräns för elevinflytande? För att återknyta till Forsberg 

(2000) och tankarna om en målkonflikt, i denna studie en konflikt mellan skolans 

uppdrag som demokratifostrare, praktiserat genom elevinflytande i skolan, och 

skolans uppdrag att förse eleverna med betyg, så har inte denna studie utrönt detta 

konfliktförhållande till fullo. Det finns därför ett fortsatt behov av att undersöka 

relationen lärarnas betygsättaruppdrag och elevernas rätt till inflytande, i syfte att nå 

fram till nya frågeställningar. Detta är inte minst viktigt med tanke på att eleverna i 

denna studie, liksom i Aspáns studie (2005), ser det som betydelsefullt med ett direkt 

och jämlikt inflytande i nuet över de frågor de finner viktiga. Eleverna vill finna 

deltagardemokratiska vägar in i beslutsprocesserna och få ett verkligt inflytande i 

besluten.   

 

6.5 Metoddiskussion 
 
De resultat som redovisats i denna kvalitativa studie kan inte göra anspråk på att vara 

slutgiltiga antaganden, det skulle strida mot själva tanken med kvalitativa studier. 

Dessutom är underlaget därtill alltför begränsat. Däremot framträder här kvaliteter i 

elevers syn på elevinflytande inom gymnasieskolan som förhoppningsvis kan 

generera hypoteser för fortsatta studier och utgöra underlag för vidare diskussioner 

om elevinflytande ute på skolor. 

 

En invändning mot inkluderandet av den elevorganiserade deltagardemokratin, 

korridorkulturen, i studien skulle kunna vara en misstanke om att bakom begreppet 

döljer sig en eller några få elevers strävande efter att åstadkomma en förändring för 

deras egen skull. Invändningen visar dock på en svag punkt i allt demokratiarbete – 

vem representerar den som för ordet i en fråga: sig själv, några i gruppen eller hela 

gruppen? Av resultatkapitlet framgår dock att det som studerats är det 
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inflytandearbete som flera elever i en grupp, t ex en klass, drivit för det gemensamma 

bästa. Korridorkulturen utgör en av de vägar som eleverna nyttjar för att försöka 

åstadkomma förändringar i sin skolvardag. Utfallet representerar därmed en variation 

av perspektiv utifrån de brukare som deltagit i intervjuerna. Av detta framgår också 

att det är elevernas, brukarnas, perspektiv som lyfts fram i uppsatsen vilket i sig 

begränsar perspektivet. Samtidigt skulle ett inkluderande av andra perspektiv, t ex 

lärares, skolledares och politikers perspektiv, ha inneburit en begränsning i det att 

utvecklandet av elevernas perspektiv inte hade kunnat tillåtas i den utsträckning som 

här varit möjlig. Denna fördjupning i elevperspektivet till trots skulle det vara av 

intresse att få mer kunskap om elevperspektivet i så motto att det skulle vara av 

intresse att få en mer ingående bild av vad som sker inom korridorkulturen. Även ett 

inkluderande av fler perspektiv inom just denna studies fokus mot maktfördelning i 

gymnasieelevers skolvardag som helhet skulle vara av intresse för ämnets 

fördjupning. Forsberg (2000) utgör den hittills mest perspektivrika studien, som 

inkluderar grundskoleelevers, lärares och politikers perspektiv på elevinflytande 

begränsat till undervisningen i klassrummet. En vidgad studie mot gymnasieskolan 

och maktfördelningen mellan elever och övrig skolpersonal i gymnasiet som helhet 

vore av största intresse. 

 

I detta metodsammanhang är det samtidigt av vikt att notera att elever på skolor som 

inte uppgetts ge möjlighet till ett visst forum för elevinflytande, kan ha glömt att 

nämna detta, då annat framträtt i deras minne som mer väsentligt att delge i 

intervjusituationen. Uppsatsen är dock en kvalitativ uppsats med avsikt att visa på 

variationer utifrån ett elevperspektiv, inte att göra en kartläggning av de ingående 

skolornas organisation av elevinflytandearbetet. 

 

6.6 Slutord 
 
Denna studie har lett till en vidare syn på elevinflytande i så motto att eleverna via 

främst korridorkulturen gör sig delaktiga i påverkansprocesser i syfte att nå 

förändring. Därmed blir definitionen på elevinflytande något förändrad – 

elevinflytande är en fråga om att bli eller göra sig delaktig i en beslutsprocess i 

skolan. Huruvida korridorkulturen är att betrakta som demokratisk återstår att 

undersöka och diskutera. Dess existens och betydelse i elevers skolvardag framstår 
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dock tydligt i informanternas beskrivning av elevers handlingsvägar för att nå 

inflytande.  
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BILAGA 1 Intervjuguide 
- Har det funnits något under dessa tre år som ni velat påverka eller ändra på? 

Berätta!  

 

  Vad gällde det? Vem var med? Vad hände? 

 

 

- När ni vill vara med och påverka/ändra något vart går ni då: 

 

 

- Berätta lite om klassråden/ andra möten ni varit på: 

Vilka frågor tar ni upp? Vad gör ni? Vem gör det – alla/vissa? 

Vad tar ni inte upp? Vad är det som gör att ni inte kan ta upp det? 

Vart vänder ni er då? Vad tycker ni om det? 

 

 

- Berätta lite om lektioner 

Har ni varit med om någon lektion då ni velat påverka något? Vad gällde det? Vad 

hände? 

 

Vilka frågor tar ni upp? Vad gör ni? Vem gör det – alla/vissa? 

Vad tar ni inte upp? Vad är det som gör att ni inte kan ta upp det? 

Vart vänder ni er då? Vad tycker ni om det? 

 

- Har ni gått till lärare/ rektor eller till någon annan någon gång? Vad gällde det? Vad 

hände? 

  

Vilka frågor tog ni upp? Vad gjorde ni? Vem gjorde det – alla/vissa? 

Vad tog ni inte upp? Vad är det som gör att ni inte kan ta upp det? 

Vart vände ni er då? Vad tyckte ni om det? 

 


