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Syftet med examensarbete var att undersöka på vilket sätt lärare tillämpar 

demokratiska metoder i klassrummet och om elever på en gymnasieskola ansåg att 

de hade inflytande över sina studier. I de teoretiska utgångspunkterna belyses 

elevinflytande och inflytande från ett elev- och lärarperspektiv. Vidare lyfts också 

skilda demokratiska tillvägagångssätt fram. Vi har använt oss av en kvalitativ 

metod för att möjliggöra en tolkning av mönster utifrån insamlade 

undersökningsresultat. Den empiriska grunden består av intervjuer med två lärare 

och åtta elever på en gymnasieskola. Resultatet av undersökningen visar att 

majoriteten av eleverna saknar inflytande över sina studier. Demokratiska metoder 

tillämpas i klassrummet dock används de sparsamt och oftast genom röstning. De 

åtta elever och de två lärare som intervjuats använder sig inte av demokratiska 

metoder i klassrummet eftersom det resulterar i en icke hållbar situation. 
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Förord 
 

Vi vill inleda detta examensarbete med att tacka de respondenter som har ställt upp 

och svarat på våra frågor. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare för det 

stöd och den feedback vi erhållit under arbetets gång. 

 

Simon Brekell och Sanna Vasko 
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1. Inledning 
 

Demokrati är en av grundpelarna i det svenska samhället där människors lika värde 

och rättigheter är fundamentalt. En av de demokratiska rättigheterna är att uttrycka 

åsikter i tal och skrift. Medborgare i ett demokratiskt samhälle har således rätt att göra 

sin röst hörd för att påverka sin egen situation. På internationell nivå väljer 

medlemsländerna i Europeiska unionen (EU) representanter till Europaparlamentet 

som representerar medborgarna i respektive medlemsland. På nationell nivå väljer 

medborgare i Sverige politiker som representerar deras åsikter i riksdag och regering. 

Demokrati genomsyrar således delar av världen och Sverige. För att en demokrati ska 

fungera krävs det att medborgare är medvetna om sina rättigheter att påverka samt 

vägar för att göra sin röst hörd.  

 

I Sverige råder skolplikt upp till nionde klass. Gymnasiet är en frivillig skolform men 

de flesta elever väljer att gå vidare till gymnasiet efter avslutade studier på högstadiet. 

I Sveriges gymnasieskolor samlas de individer som i framtiden kommer att utgöra en 

del av de medborgare som genom sin demokratiska röst ska styra Sverige. På 

gymnasiet genomgår elever en utbildning som ska vägleda dem till att bli 

demokratiska medborgare, medvetna om demokrati och vägar till inflytande. 

Gymnasieskolan är en utmärkt plats för att lyfta upp den demokratiska processen i 

skolan och klassrummet.  

 

Läroplanen för de frivilliga skolformerna inleds med konstaterandet att det offentliga 

skolväsendet vilar på demokratins grund
1
. Således ska aktiviteten i skolan präglas av 

demokratiska värderingar och alla som verkar i skolan ska främja hänsyn till alla 

människors egenvärde. De värderingar som det svenska samhället vilar på ska 

följaktligen förmedlas till eleverna och genomsyra undervisningen.  

 

Då demokrati är det centrala styrelseskicket i Sverige och Läroplanen för de frivilliga 

skolformerna (Lpf 94) understryker vikten av demokrati i skolan blir det intressant att 

diskutera hur demokrati tar sig i uttryck i mindre sammanslutningar av samhället 

                                                 
1
 Lpf 94 
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såsom ett klassrum
2
. Som studenter på lärarutbildningen vid Växjö universitet och 

blivande gymnasielärare i samhällskunskap ser vi det som en möjlighet att som 

blivande lärare genomgående i undervisningen tillämpa demokratiska metoder för att 

illustrera det demokratiska samhällets styrelseform för eleverna. Det är mot denna 

bakgrund vi anser det vara av värde att undersöka hur lärare tillämpar demokratiska 

arbetssätt i klassrummet och i vilken utsträckning eleverna anser att deras studier 

präglas av inflytande.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka i vilken utsträckning och hur lärare 

tillämpar demokratiska metoder i klassrummet och i vilken utsträckning elever på en 

gymnasieskola anser att de har inflytande över sina studier. 

 

1.2  Examensarbetets preciserade frågeställningar 

- På vilket sätt tillämpar lärare demokratiska metoder i klassrummet? 

- Vilka demokratiska metoder används i klassrummet? Hur motiveras användandet av 

de demokratiska metoderna? 

- Anser eleverna att de har inflytande över sina gymnasiestudier?  

- På vilket sätt kommer deras inflytande till uttryck? 

                                                 
2
 Lpf 94 
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2. Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 

Nedan belyses den teoretiska och metodologiska förankring i vilken det empiriska 

materialet analyseras utifrån.   

 

2.1 Elevinflytande 

I följande kapitel belyses elevinflytande. Varför det är viktigt, en kort historik, samt 

inflytande utifrån ett elev- och lärarperspektiv. 

2.1.1 Demokrati och elevinflytande i skolan - Varför elevinflytande? 

Danell m.fl. skriver att många skolor i dagens samhälle betonar vikten av att arbeta 

med elevinflytande. Arbetet syftar till att skapa goda, demokratiska och ansvarsfulla 

medborgare
3
. Detta grundar sig i vad som står i den fastställda läroplanen för den 

frivilliga skolan (Lpf 94):  

 

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om 

grundläggande demokratiska värden. Undervisningen skall 

bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla elevernas 

förmåga och vilja att ta personligt ansvar och aktivt deltaga i 

samhällslivet. Elevernas möjligheter att utöva inflytande på 

undervisningen och att ta ansvar för sina studieresultat förutsätter 

att skolan klargör utbildningens mål, innehåll och arbetsformer, 

liksom vilka rättigheter och skyldigheter eleverna har
4
. 

 

Vidare menar Danell m.fl. att en förutsättning för elevinflytande är att skolan är en 

demokratisk arbetsplats där elever får möjlighet att öva sig i demokratiska processer 

samt vara bekväma i ett demokratiskt arbetssätt
5
. Elevers lärande ska vara något som 

varar för livet och lärares viktigaste uppdrag är att lära elever utöva inflytande för att 

trygga demokratin i framtiden
6
. 

                                                 
3
 Danell m.fl. 1999 

4
 Lpf 94  

5
 Danell m.fl. 1999 

6
 Danell m.fl. 1999 
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2.1.2 Elevinflytande – från lågstadiet till högstadiet och gymnasiet 

Elevers möjlighet till inflytande över skolan och sina studier har ökat sedan1980-talet. 

Majoriteten av inflytandet sker genom klass- och elevråd. Detta är gemensamt för 

både låg- och mellanstadiet och gymnasiet. Klass- och elevrådsverksamheten fungerar 

bäst på låg och mellanstadiet och blir sämre på högstadiet och gymnasiet där klassråd 

endast förekommer två gånger per termin
7
. Det pedagogiska inflytandet, det vill säga 

inflytande över planering och undervisning saknas i stor utsträckning vilket är det 

område gymnasieeleverna i störst utsträckning önskar inflytande över
8
. Även låg- och 

mellanstadieelever anser att de saknar inflytande över undervisning. 68-95% av de 

228 elever som ingick i studien av Swahn menade att de saknade helt eller inte fick 

tillräckligt med inflytande över undervisning, arbetssätt, redovisning och hemarbete
9
.  

 

Elever anses inte tillräckligt mogna för att ta ansvar för undervisning och deras 

inflytande motarbetas därför av lärare. En annan motivering till varför elever 

exkluderas från inflytande är att lärare anser att elevers inflytande inte främjar lärande 

och att lärare inte ser elever som en resurs i planering. Elevinflytande ser olika ut 

beroende på gymnasieprogram. Elever vid estetiska och praktiska program anser sig 

ha större inflytande och får möjlighet att utforma undervisning tillsammans med sina 

lärare. För elever på teoretiska program såsom naturvetenskapsprogrammet och 

samhällsprogrammet minskas möjligheten till påverkan
10

. Studien visar även att 

elever på teoretiska program hellre överlämnar planering av undervisning till läraren. 

Detta bottnar i en effektivitetstanke då elever menar att de inte lär sig lika mycket om 

de har inflytande.  

 

Enligt studien kan resultatet av elevinflytandet tolkas på olika sätt. Å ena sidan kan 

möjligheten till elevinflytande variera från program till program. Å andra sidan kan 

möjligheten till påverkan vara densamma men att skillnaden ligger i att elevernas 

beslut blir olika.  

 

                                                 
7
 Swahn 2006 

8
 Swahn 2006 

9
 Swahn 2006 

10
 Swahn 2006 
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Studier enligt Swahn visar också att elever når olika resultat då de får möjlighet att 

påverka arbetssätt och metod i enskilda arbeten. Elever med tydlig vana av inflytande 

har möjligheten att väcka frågor och motivera dessa. De klarar också av att ta ansvar 

för sitt arbete i större utsträckning samt tillgodogöra sig kunskap genom sitt arbetssätt. 

De har lättare att redovisa sitt resultat för lärare och elever och använder sitt eget 

språk i genomförandet. Elever med mindre vana har svårare att ta aktiva beslut vid 

formerande av intresseområde och styrs av läroböckers innehåll. De har också svårare 

att organisera sitt arbete och upplever svårigheter i samarbete med andra elever
11

.  

 

Elevinflytande är ett centralt begrepp i det styrdokument
12

 som gymnasielärare skall 

följa i planering och genomförande av undervisning. Styrdokumenten ger lärare en 

viss autonomitet i val av undervisningsmetod och arbetssätt. Problematiken ligger i att 

skapa en avvägning mellan elever och lärare. Lärare skall inte genom sitt inflytande 

och sin makt
13

 beröva elever möjligheter till påverkan. Dock skall lärare inte behöva 

rätta sig efter eleverna i alla avseenden
14

.     

 

2.1.3 Inflytande utifrån ett elevperspektiv 

Individen behöver ha möjlighet att kontrollera och ha inflytande över sina 

arbetsförhållanden samt arbetsmetoder för att känna att arbetet är meningsfullt. 

Inflytande och påverkan har effekt på en individs självkänsla vilket bidrar till en ökad 

arbetskapacitet och hälsa
15

. 

 

Sven Bremberg skriver om elevers önskningar att delta mer i planering av 

undervisning än de i praktiken får göra. Inflytandet minskar desto högre upp i 

klasserna elever kommer och en liten del av dagens skolelever anser att de har så 

mycket inflytande som de bör ha
16

. Vidare skriver Bremberg om att risk för sjukdom 

uppkommer framförallt då brist av inflytande kombineras med högt ställda krav. 

Inflytandefrågan är en aspekt som spelar in vid en analys av problem såsom frånvaro 

                                                 
11

 Swahn 2006 
12

 Lpf 94   
13

 Begreppet makt definieras i detta sammanhang som bestämmanderätt 
14

 Swahn 2006 
15

 Ellmin 1992 
16

 Bremberg 1999 
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och sjukdom hos elever i skolan. Hälsoproblematiken i skolan skulle delvis kunna 

lösas med ett ökat inflytande för elever där de i större utsträckning ha inflytande över 

större delar av sin studietid
17

.  

 

Elevers förmåga att prestera ökar om de får möjlighet att vara delaktiga i den dagliga 

arbetsprocessen och inte enbart vid enstaka tillfällen såsom elevråd. Elevinflytande 

måste genomsyra skolans verksamhet och elever måste ha inflytande på många olika 

områden även områden som endast skolledningen haft inflytande över exempelvis 

ekonomi
18

. 

 

Inflytande är makt. Elevers möjlighet att påverka sin arbetssituation utmynnar i makt. 

Om kunskap är lika med makt blir det relevant att tala om makt i 

undervisningssituationer. 

 

Delad makt i klassrummet betyder ökat inflytande för eleverna 

över sitt eget kunskapsinhämtande. Detta inflytande, vilket också 

medför ett ansvarstagande, måste de få för att kunna lära sig att 

lära sig och på så sätt bli ägare av den mest demokratiska källan 

till makt, nämligen kunskap
19

. 

 

2.1.4 Inflytande utifrån ett lärarperspektiv 

I relationer mellan människor är det ofta någon som innehar makt. Det är viktigt att 

den individ som har makt tar ansvar för detta. I skolan är det lärare som har makt över 

elever genom exempelvis betygssättning. Elever måste acceptera lärare som 

maktutövare annars finns risken att problem uppstår i undervisningssituationer. Detta 

tar sig vanligtvis i uttryck genom aggressivitet eller passivitet från elevers sida. 

Disciplinära problem i skolmiljön härstammar oftast från elevers ifrågasättande av 

lärare som maktutövare
20

.  Det är också viktigt att lärare använder sin makt i relation 

till det ansvar som följer med rollen. Lärare ska visa tydligt ledarskap och inte 

                                                 
17

 Bremberg 1999 
18

 Selberg 2001 
19

 Lindgren 1991 s. 114 
20

 Gunnarsson och Persson 1998 
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missbruka sitt ledarskap. Hur lärare skall förhålla sig till sin maktutövning står skrivet 

under rubriken ”Läraren skall” i Lpf 94: 

 

• utgå från att eleverna kan och vill ta personligt ansvar för sin 

inlärning och sitt arbete i skolan, 

• se till att alla elever oberoende av social bakgrund och oavsett kön, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning 

eller funktionshinder får ett verkligt inflytande på arbetssätt, arbetsformer 

och innehåll i undervisningen, 

• uppmuntra sådana elever som har svårt att framföra sina 

synpunkter att göra det, 

• planera undervisningen tillsammans med eleverna, 

• låta eleverna pröva olika arbetssätt och arbetsformer och 

• tillsammans med eleverna utvärdera undervisningen
21

. 

 

Makt kan utövas på olika sätt i en klassrumssituation, de som vanligtvis nämns i 

litteraturen är auktoritärt förhållningssätt, demokratiskt förhållningssätt och ett låtgå-

mässigt förhållningssätt
22

.  

 

1. Auktoritärt förhållningssätt: 

Elever saknar möjlighet till inflytande. Lärare styr undervisningssätt och regler i 

klassrummet. Det förs en enkelriktad kommunikation där lärare pratar och elever är 

passiva mottagare.  

 

2. Demokratiskt förhållningssätt: 

Lärare och elever kommunicerar aktivt med varandra. Lärare försöker påverka elever 

och ge dem mer inflytande. Elever uppfattas som påverkningsbara och är 

ansvarstagande. De erhåller mer inflytande när de visar tecken på mognad.  

 

3. Ett låtgå-mässigt förhållningssätt: 

Elever innehar makten då lärare inte mäktar med att ansvara för den makt hon/han 

tilldelats. Elever bestämmer när lärare skall involveras och hur
23

. 

 

                                                 
21

 Lpf94 sid. 14 
22

 Gunnarsson och Persson 1998 
23

 Gunnarsson och Persson 1998 



   11 

 

Det vore rimligt enligt läroplanen att tala om tjänstefel om lärare använder sig av ett 

auktoritärt- eller ett låtgå-mässigt förhållningssätt i skolundervisningen. Då skolan 

markant förändrats under de senaste 30-40 åren kommer inte elever automatiskt att 

acceptera en för hårt styrd undervisning. Tidigare var lärares makt förankrad i 

samhällets värderingar vilket gav dem större frihet att agera på eget bevåg. Lärare kan 

heller inte underkasta sig totalt till elevers vilja då det är lärare som innehar ansvar att 

skapa en god lärandesituation för alla elever
24

. Dock finns en tydlig uppfattning hos 

lärare som menar att lärande och elevinflytande fungerar som en vågskål, om det ena 

ökar minskar det andra. De menar att undervisningsformer som ger utrymme för 

elevernas inflytande kräver tid för samtal och reflektion och den tiden tas från ett 

produktinriktat lärande
25

. Makt och inflytande hör ihop i en klassrumssituation, 

beroende på vad eller vem som är i fokus förändras förutsättningen för elevers 

möjlighet till kunskap och lärande. Lärare måste uppfatta sig som ledare för elevers 

lärande. I vissa fall kan det te sig lättare att undvika att fatta beslut och låta andra 

bestämma. Dock kan lärare inte fly undan det ansvaret
26

. Struktur i undervisningen är 

viktigt då det både sätter upp gränser och tydliga riktlinjer för eleverna. Relationen 

mellan struktur och inflytande kan uppfattas på två olika sätt: Lärare uttrycker att 

kontroll och struktur hämmar möjligheten medan andra menar att tydligt strukturerad 

undervisning skapar möjligheter till elevinflytande.   

 

2.1.5 Elevinflytande i praktiken 

Elevinflytande kan komma till uttryck på många olika sätt, bland annat genom samtal, 

egen planering, och val av arbetsplats. Nedan följer en genomgång av olika sätt att ge 

elever inflytande över sina studier.  

 

Eget arbete 

Elever ges frihet att planera och utvärdera sitt eget arbete under en period på en till två 

veckor. Innan arbetet påbörjas ger läraren instruktioner om vilka uppgifter som skall 

göras och vilka uppgifter som är valbara. Elever planerar (ibland i samråd med lärare) 

den tid han eller hon har till förfogande och följer sedan sin planering genom arbetet. 

                                                 
24

 Gunnarsson och Persson 1998 
25

 Danell m.fl. 1999 sid. 14 
26

 Gunnarsson och Persson 1998 
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Efter perioden avslutats utvärderas planeringen och arbetet ibland i samråd med 

föräldrarna. Skälet för att organisera undervisning genom eget arbete är enligt lärare 

att ge elever mer frihet över planeringen för att elever skall känna att han eller hon har 

inflytande i undervisningen. Genom egen planering tvingas eleverna ta eget ansvar för 

sin utbildning och eleverna stressas inte av andra då de arbetar med olika uppgifter i 

olika takt
27

.  

 

Valbara uppgifter  

Valbara uppgifter varierar starkt från skola till skola vad gäller form och omfång. 

Elever kan tillåtas arbeta med mindre tidskrävande uppgifter vid slutförandet av 

obligatoriska uppgifter. De kan även få ”forska” där metod och innehåll helt väljs av 

elever. Forskning brukar vanligtvis ligga i slutet av ett område och sträcka sig under 

en längre tid. Denna arbetsuppgift kan bidra till en hos elever ökad motivation då de 

får arbete med ett valfritt arbete när de är klara med obligatoriska uppgifter. Dock 

finns en problematik i samband med elever som kräver extra stöd och som inte hinner 

klart med obligatoriska uppgifter. Elever som kräver särskilt stöd når aldrig fram till 

det valfria arbetet och det kan få konsekvensen att elever blir mindre motiverad. 

Syftet med valbara uppgifter är att lärare skall ha möjlighet att spendera mer tid med 

de elever som behöver mer stöd. Detta innebär att det valfria arbetet begränsas då 

elever inte kan räkna med stöd från lärare och elever tvingas vara självgående. Andra 

orsaker till varför lärare inte fäster stor vikt vid det valbara arbetet är att det sällan 

bedöms och att lärare saknar tid att sätta sig in i arbetet och saknar förståelse för vad 

det betyder för elever
28

.  

 

”Vita pass” 

Många lärare upplever att de är bundna av sitt schema och har löst problemet genom 

att i schemat infoga ”vita pass”. Under ”vita pass” är tiden inte bunden till ett specifikt 

ämne eller specifika uppgifter utan elever får själva välja hur de disponerar tiden. 

Detta ger en möjlighet för lärare att spendera mer tid med de elever som kräver 

särskilt stöd medan andra elever får möjlighet att komma ikapp eller träna mer på sina 

                                                 
27

 Danell m.fl. 1999 
28

 Danell m.fl. 1999 
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svaga sidor. Det finns dock rektorer som menar att elever  inte är redo att planera 

de ”vita passen” själva och inte alltid är närvarande på passen
29

.  

 

Temaarbete 

Istället för att organisera undervisning utifrån eget arbete har skolor valt att 

genomföra temaarbeten. Arbetet sker oftast i grupp där elever tillsammans kommer 

överens om ett tema och ett mål med arbetet. Därefter får elever i grupp själva 

bestämma metod, innehåll och redovisningsform för sitt arbete. Elever får då 

möjlighet att arbeta i grupp och praktisera demokratiska metoder samt få stort 

inflytande över sin undervisning och sitt lärande
30

.  

 

2.2 Demokratiformer 

Nedan följer en kort beskrivning av de demokratiformer vi använder oss av som kan 

användas i klassrummet. 

2.2.1 Deliberativ demokrati  

Idag är röstning i val den främsta vägen för medborgare i en representativ demokrati 

att utöva politisk påverkan. I den deliberativa demokratiteorin krävs en diskussion där 

medborgare rådslår med varandra för att komma fram till ett beslut. Denna diskussion 

skall inte bara föras av medborgares representanter emellan vid det slutgiltiga 

avgörandet utan även mellan medborgare och representanter. Inom politiken finns fler 

tillvägagångssätt för att lösa problem. För att rationellt komma fram till ett beslut som 

är accepterat av medborgarna krävs deliberation
31

. 

 

I den traditionella demokratisynen är medborgares uppfattningar och preferenser 

givna och medborgares uppgift blir att ge uttryck för dessa genom exempelvis 

nationella val. I den deliberativa demokratisynen förändras medborgares 

föreställningar i en process genom samtal och kontakt med andra individer som 

resulterar i underlag för gemensamt beslutsfattande. Istället för att summera 

medborgares preferenser genom val skall de formas genom allmän debatt. Vidare 
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innebär detta att politiker ständigt måste ta hänsyn till medborgarna och inte bara till 

hur rösterna fördelats under senaste val
32

.  

 

Den deliberativa demokratin är inte frånvarande på dagens politiska arena. Den 

fungerar som ett medel i den traditionellt representativa demokratin. Diskussioner 

sker i ett visst omfång mellan representanter och medborgare. Dock genomsyras inte 

samhället av den deliberativa demokratisynen
33

.  

 

I en klassituation betyder detta att elever tillsammans med lärare samtalar om 

lösningar på ett problem. Debatten formar elevers åsikter och tillsammans skall beslut 

tas om vad den bästa lösningen på problemet är. Detta medför att elever och lärare är 

överens och ingen röstning behövs genomföras då alla skriver under på det beslut som 

är taget. 

2.2.2 Elitdemokrati 

Max Weber utmärkte sig främst i teorier kring elitdemokratin. Weber menade att 

parlamentet spelade en stor roll i detta demokratisystem. Parlamentet skapar 

förutsättningar för en öppenhet i samhället som ger medborgare möjlighet att följa 

beslutsprocesser. Den ger också förutsättning för förhandlingar partier emellan vid 

situationer då positioner och ståndpunkter är låsta. Kritik har förts fram gällande 

Webers uppfattning om parlamentet som medborgares viktigaste källa för inflytande 

genom att dagens samhälle präglas av partipolitik vilket medför att politiken redan är 

utarbetad och parlamentet endast fungerar som den beslutande makten. Genom att 

politiken inte utformas och diskuteras i parlamentet förlorar individen möjlighet att 

påverka sitt lagstiftande organ
34

.  

 

Då den allmänna rösträtten infördes utökades antalet medborgare som involverades i 

politiken. Föreningar och organisationer lämnades till att organisera representation, 

och då politiker blev till ett yrke menade Weber att dessa var tvungna att vara genuint 

intresserade av det politiska livet för att representationen kunde fungera 

tillfredställande. Därigenom skapades en delad befolkning. De politiskt aktiva och de 
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politiskt passiva. Vidare innebär detta att vissa individer får fotfäste inom politiken 

och blir eliten medan passiva medborgare har möjlighet att utöva sin makt genom val 

av representanter. Dock råder stor konkurrens mellan eliter och partier vilket ger 

medborgare genom valmöjlighet att rösta på det parti som representerar dem bäst. 

Förvaltningen består av välutbildad och självständig personal
35

.  

 

För att förstå denna demokratisyn i ett klassrum måste vi först och främst lyfta ner 

aktörerna i klassrummet. Eliten består av läraren samt elever som har nära till sina 

egna åsikter och som vågar ge uttryck för dem. Beslut fattas genom att eliten 

diskuterar lösningar i klassrummet med övriga klassen. Eleverna som ingår i eliten får 

respons på sina beslut av sina klasskamrater och därigenom bibehåller sin status och 

legitimitet eller förlorar den.  

 

2.2.3 Majoritetsdemokrati 

Oftast utgörs den beslutande makten av två partier eller block som sedan röstar och 

fattar beslut. I ett system av majoritetsdemokrati beslutar majoriteten vilka åtgärder 

som ska vidtas. Vanligtvis sker röstningen i form av enkel majoritet. Ett förslag måste 

således erhålla minst femtio procent av de avgivna rösterna för att vinna kraft. Då 

majoritetsdemokratisystemet oftast endast tillåter ett tvåpartisystem där det vinnande 

partiet i ett val utgör majoriteten lämnas vanligen oppositionspartiet till att endast 

verka i opposition och har lite att påverka över i en beslutandeprocess
36

.  

 

Översatt i en klassrumssituation innebär majoritetsdemokrati att endast 51 procent av 

eleverna i en klass eller grupp kan bestämma vad hela klassen skall göra vid ett givet 

tillfälle. En stor del av klassen saknar inflytande om de står i opposition mot 

majoriteten vilken ger ett demokratiskt underskott. Å andra sidan fungerar 

majoritetsdemokrati smidigare på det sätt att endast 51 procent av väljarna måste rösta 

på samma alternativ för att det ska godkännas. 
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3. Metod 

Examensarbetet är en beskrivande studie som avser att redogöra för i hur lärare 

arbetar med demokrati i klassrummet samt om elever anser att de har inflytande över 

sina studier. 

 

3.1 Val av metod 

I examensarbetet användes en kvalitativ metod för att därefter möjliggöra en tolkning 

av de mönster som urskiljs utifrån de genomförda intervjuerna. En kvalitativ metod 

har sitt fokus på att skapa en förståelse för den verklighet som studiens deltagare 

befinner sig i
37

. Kvale menar att den kvalitativa forskningsmetoden bygger på ett 

samtal mellan olika parter vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades 

livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening
38

. Motivet till detta val av 

metod är att vi ansåg den vara mest lämplig för att kunna besvara examensarbetets 

syfte. Det är således genom ett samtal med lärare och elever som ökar förståelsen för 

deras upplevelse och för den verklighet i vilken de verkar.  

 

3.2 Genomförande 

Vid intervjutillfällena använde vi en semistrukturerad modell. Detta innebär att vi 

konstruerade en intervjumall som är öppen till sin karaktär
39

. Syftet med en 

semistrukturerad intervjumall var att vi under intervjuerna ville ha stöd utan att vara 

alltför styrda. En fördel med en kvalitativ intervjumodell är att den är öppen för 

förändring under tiden intervjun pågår. Öppenhet i intervjuguiden är en förutsättning 

för att nya spår som är av intresse för undersökningen kan tas tillvara och följas upp 

under intervjuns gång
40

. Nedan följer exempel på frågor som utvecklade intervjuerna 

utifrån de inledande frågorna.  

 

Frågor som direkt återkopplar till vad som precis har sagts kallas uppföljningsfrågor. 

Dessa frågor syftar till att med hjälp av kroppsspråk eller verbalt inbjuda 
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respondenten till att fördjupa sitt svar. För att vägleda respondenten till ett 

utvecklande av svaret användes så kallade sonderande frågor. Ett exempel på en 

formulering av en sådan fråga kan vara Kan du i detalj försöka beskriva den händelse 

som du just berättade om?  

 

Om respondenten någon gång kom av sig under intervjun så använde vi oss av 

strukturerade frågor där vi som intervjuare styrde respondenten vidare i samtalet. För 

att inte respondenten skulle känna sig pressad avvägdes användandet av dessa frågor 

noggrant och tillämpades enbart om situationen tillät. Om samtalet i intervjun 

tenderade att gå för fort och vi som intervjuare inte uppfattade ett svar från 

respondenten som var av vikt för vår undersökning så använde vi oss av tolkande 

frågor
41

. För att återkoppla till vad respondenten berättade om och för att inte gå miste 

om viktig information så kan frågan formuleras på följande sätt; Så du menar alltså 

att du tillämpar ett demokratiskt förhållningssätt? 

 

Då vi vid intervjutillfällena hade tekniska problem med diktafonen och inte kunde 

spela in intervjuerna valde vi att båda medverka under intervjuerna. Det faktum att vi 

var två under intervjuerna resulterade i att den ena av oss kunde fokusera på intervjun 

medan den andra kunde fokusera på att skriva ner respondenternas svar. Vår 

utgångspunkt under intervjuerna var att den ena var aktiv och ställde frågor och den 

andra var passiv och skrev ner respondenternas svar. Eftersom vi valde att vara två 

under intervjun möjliggjordes att vi kunde skriva ner citat som var av vikt för 

examensarbetets resultat. Genom att en av oss intog en passiv roll blev inte heller 

intervjun rörig eftersom vi inte ställde frågor i munnen på varandra.  

 

3.3 Intervjuer 

Nedan följer en genomgång av hur intervjuerna förbereddes genom intervjuguiden 

samt urvalet av respondenter.  
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3.3.1 Förberedelser inför intervjuer 

I överensstämmelse med den semistrukturerade intervjumodellen konstruerade vi två 

intervjuguider
42

. Den inledande delen i intervjuguiden var att respondenten valde en 

pseudonym. Detta överensstämmer med vad Bryman menar med att öppna intervjun 

med en fråga som kan få respondenten att slappna av
43

. Den andra delen i 

intervjuguiden behandlar övergripande demokratibegreppet. Syftet med den andra 

delen är liksom den första att skapa en avslappnad stämning vid intervjutillfället samt 

att diskutera demokratibegreppet för att försäkra oss om att respondenten har klart för 

sig vad begreppet demokrati betyder. Intervjuguiden utgår ifrån den teoretiska modell 

som presenteras nedan. Vi utformade två olika intervjuguider. En intervjuguide för de 

respondenter som var lärare och en intervjuguide för de respondenter som var elever. 

Detta gjorde vi eftersom det är två olika perspektiv som undersöktes. Å ena sidan 

lärarnas perspektiv. Å andra sidan elevernas.  

 

Intervjuguiden är uppdelad i tre delar. Den första delen innehåller praktiska detaljer 

såsom val av pseudonym och etiska detaljer. Den andra delen behandlar 

demokratibegreppet som helhet och demokrati i skolan utifrån Lpf 94. I den tredje 

delen riktar sig frågorna till lärarnas eller elevernas upplevelser av 

klassrumssituationen. Det vill säga hur respondenten upplever demokratiska inslag 

eller icke demokratiska inslag i klassrummet.  

 

3.3.2 Val av respondenter 

Vi valde att genomföra vår undersökning på en gymnasieskola av främst två skäl. För 

det första eftersom vår inriktning på lärarutbildningen är mot gymnasiet. För det andra 

eftersom vi har goda kontakter på en skola och detta underlättade för oss när vi sedan 

tog kontakt för att realisera intervjuerna. Urvalet av respondenter gjordes 

slumpmässigt. Vi valde ut två klasser där vi slumpmässigt valde ut fyra elever i 

vardera klass. Vi har även genomfört intervjuer med två lärare på samma skola. Detta 

urval skedde genom att vi genom skolans intranät frågade om någon ville ställa upp 

på en intervju. Vi fick åtta svar och de två lärare som svarade först valdes ut för 

intervju. I denna undersökning fanns inget krav på respondenternas ålder, kön, eller 
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etnisk bakgrund. Urvalet av respondenter har heller inget att göra med 

programtillhörighet hos elever och lärare.  

 

3.4 Bearbetning av empiriskt material 

När vi bearbetade det insamlade empiriska materialet så gick vi igenom intervjuerna 

var för sig och strukturerade upp respondenternas svar. Vi sökte sedan samband i 

respondenternas svar som kunde utgöra en grund för examensarbetets resultat och 

analys.  

 

3.5 Undersökningens validitet och reliabilitet 

Undersökningens validitet handlar om huruvida vi undersöker det vi avser att 

undersöka. I kvalitativa undersökningar tillskrivs dock inte vikt vid frågor som rör 

mätning. Bryman belyser extern validitet. Begreppet extern validitet rör den 

utsträckning i vilken resultaten kan generaliseras till andra sociala miljöer och 

situationer
44

. Således kan problematiken härledas till att examensarbetet möjligtvis 

kommer att diskutera utifrån ett större perspektiv än den fallstudie i vilken 

undersökningen genomförts. Intern reliabilitet innebär att medlemmarna i ett 

forskarlag har en överensstämmande tolkning av det som observeras i 

undersökningen
45

. I bearbetningen av det empiriska materialet har vi därför noga 

diskuterat våra tolkningar av respondenternas svar för att undvika skevhet i 

undersökningen.  

 

3.6 Etiska aspekter 

Vid en undersökning så måste de berörda personerna informeras om undersökningens 

syfte
46

. Detta är vad Vetenskapsrådet kallar för informationskravet
47

. Vi har i 

undersökningen tagit hänsyn till detta krav genom att för respondenterna presenterat 

uppsatsens syfte och preciserade frågeställningar. Efter presentationen hade 

respondenterna en valmöjlighet att antingen fortsätta eller avbryta sin delaktighet i 
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undersökningen. I och med att respondenten antingen valde att fortsätta eller avbryta 

så uppfylldes också vad Vetenskapsrådet och Bryman benämner som 

samtyckeskravet
48

. Alla uppgifter om respondenterna ska behandlas med stor 

konfidentialitet. Detta kallas för konfidentialitetskravet
49

. Därför har identiteten på de 

lärare och elever som medverkat i undersökningen inte avslöjats. Således kommer alla 

namn som figurerar i detta examensarbete vara pseudonymer. Detta för att 

respondenterna ska känna sig trygga med de uppgifter de lämnar under 

intervjusituationen. Eftersom vi har intervjuat åtta elever så benämns dessa med 

eleverna eller en elev. Eftersom vi endast intervjuat två lärare så kommer dessa att 

benämnas med fiktiva namn. Resultatet av undersökningen användes enkom för att 

komma fram till en slutsats i detta examensarbete vilket överensstämmer med 

nyttjandekravet
50

.  

3.7 Metodkritik 

Det finns en möjlighet till att de respondenter som är elever kan påverkas av vad de 

tycker om sina lärare. Vi är medvetna om att elevernas eventuella gillande eller 

ogillande kan påverka huruvida de anser att de har inflytande i klassrummet eller inte 

och att de låter sitt missnöje prägla sina svar.  

 

Även när det gäller de respondenter som är lärare så finns det en möjlighet att 

respondenter som är lärare är medvetna om kravet på att skolan ska genomsyras av 

demokrati och att detta kan påverka deras svar.  

 

Kvalitativa undersökningar kan kritiseras för att vara subjektiva och i alltför stor 

utsträckning spegla forskarnas uppfattningar av vad som är viktigt och betydelsefullt. 

Eftersom vi i detta examensarbete har utformat ett syfte som undersökningen utgår 

ifrån och också en intervjuguide som utgör den empiriska grunden för 

examensarbetets analys så är vissa delar av undersökningen redan av subjektiv art. 

Vid analys av det empiriska materialet så har vår intention varit att hålla en objektiv 

syn för att undersökningen inte i alltför stor utsträckning ska vara subjektiv.  
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Intervjuguiden var utformad med öppna frågor. Detta möjliggjorde en utveckling av 

respondentens svar och en fördjupning inom något som respondenten upplevde som 

viktigt. Intervjuguiden är utformad av oss och därför kan ingångarna i intervjun bli 

subjektiva. Detta har vi dock försökt att motverka genom att inta en inte alltför aktiv 

roll i intervjun utan låta respondenten göra sidospår så att det som lyfts upp under 

intervjun verkligen speglar respondentens perspektiv och inte vårt perspektiv.  

 

3.8 Analytisk modell 

Vi har nu redogjort för de teoretiska samt metodologiska utgångspunkterna som ligger 

till grund för vår undersökning om elevinflytande i klassrummet. Dessa 

utgångspunkter mynnar ut i modell vi skapat som syftar till att beskriva hur 

elevinflytande fungerar som en process både utifrån ett elev- och lärarperspektiv. 

Nedan följer modellen samt en presentation av de olika nivåerna samt hur de står i 

relation till varandra.   

 

 

Elevinflytande i klassrummet kan ses utifrån två olika perspektiv, ett elevperspektiv 

och ett lärarperspektiv. Alla elever och lärare har olika preferenser gällande vilken 

demokratityp de önskar arbeta efter då olika typer passar olika elever/lärare bättre, 

exempelvis kan de vara mer bekväma med ett sätt att arbeta då de arbetat med det 

innan.  
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Då aktörernas preferenser angående vilken demokratityp de önskar arbeta efter i 

bestämmande av de sista kategorierna har vi valt att skilja på dem. Elever och lärare 

vill exempelvis använda sig av elitdemokrati i beslutandeprocessen gällande innehåll 

medan de önskar att använda deliberativ demokrati vid val av examination. Vi gör 

denna uppdelning dels för att spegla det ”verkliga” klassrummet där flertalet 

demokratimodeller används och dels för att göra vår analys mer mångfacetterad. I 

modellen ingår demokratiformerna i en stor ruta då elever/lärare möjligtvis eller gärna 

kombinerar de olika demokratityperna i deras val av innehåll i undervisningen m.m. 

Modellen ger en bild över när i processen elever och lärare gör de val de gör i 

praktiken. Den långa pilen till höger symboliserar processen som tar sin utgångspunkt 

i läraren och de enskilda eleverna. Pilen ger en förklaring var processen tar sin början 

och var den slutar. 
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4. Resultat och Analys 

Resultat och analys kommer att presenteras på följande sätt; andra delen i 

intervjuguiden som behandlar elevernas och lärarnas definition av demokrati kommer 

först att presenteras. Därefter följer fallstudien som begränsar sig till de första 

frågorna i tredje delen av intervjuguiden som behandlar frågan hur demokrati kommer 

till uttryck i klassrummet. Vidare följer den sista delen där elever och lärare motiverar 

sina ställningstaganden om vilka demokratiska former de finner lämpligast. Resultat 

och analysdelen är uppbyggd på så vis att resultat presenteras först och följs sedan av 

en analysdel där vi analyserar respondenternas svar och sätter in dem i ett 

sammanhang.  

 

4.1 Demokratidefinition 

Nedan följer resultat och analys gällande de frågor i intervjuguiden som behandlar hur 

lärare och elever definierar demokrati. 

4.1.1 Resultat 

Enligt de elever som vi har intervjuat innebär demokrati folkstyre. Ett styrelsesätt där 

alla har rätt att uttrycka sina åsikter. Eleverna betonar engagemang som en viktig del i 

demokratin även om de fokuserar mer på vardagliga demokratiska inslag. Eleverna 

finner det viktigt att något berör deras vardag för att de ska vilja engagera sig och vara 

delaktiga i ett beslut. De menar att det då är lättare att engagera sig. Eleverna 

uttrycker att det mestadels handlar om demokratisituationer i skolan och inte på 

kommunalt, nationellt eller internationellt plan. Demokrati är också enligt eleverna en 

trygghet där de som medborgare har möjlighet att påverka sin situation.  

 

De problem eleverna ser med demokrati är att alla inte har samma förutsättningar för 

att påverka. Det handlar inte bara om tid och intresse utan även om att eleverna till 

viss del upplever att de inte har lika mycket att säga till om. De uttrycker svårigheter i 

att engagera sig då de upplever att det finns klyftor i samhället som skapar olika 

förutsättningar för engagemang. Politik och samhällsengagemang prioriteras inte 

eftersom andra aktiviteter såsom skolan och umgänge med vänner kräver mycket tid.  
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Även om eleverna uttrycker att det finns problem med demokrati så anser de att 

demokrati även är ett positivt värdeladdat ord med möjligheter. Bland annat säger de 

att människor kan diskutera och vinna förståelse och kunskap av varandra. Och att 

demokrati ger möjlighet till yttrandefrihet och påverkan.  

 

Enligt de lärare som vi har intervjuat, Eva och Martina, så innebär demokrati att en 

individ har rättigheter och skyldigheter. Att göra sin röst hörd och att påverka sin 

vardag. Eva och Martina anser det vara av vikt att i sin vardag känna sig delaktiga i 

beslut som rör deras verksamhet i skolan. De understryker vikten av att ha en god 

kontakt med skolledning och inflytande över sitt arbete. För Martina betyder också 

demokrati att förmedla demokratiska styrelsesätt och värderingar till sina elever. 

Martina menar att om eleverna förstår demokrati i liten skala såsom i skolan kan de 

lättare förstå demokrati i större sammanhang exempelvis på nationell nivå.  

 

Problem som Eva och Martina identifierar med demokrati är den kunskap som ligger 

bakom ett beslut. De menar att det krävs en förförståelse för att kunna fatta ett beslut. 

Enligt Eva och Martina uppstår problem när elever och lärare inte har samma 

förförståelse som är nödvändig för beslutsfattande.  

 

Möjligheter med demokrati som Eva och Martina identifierar är främst påverkan över 

sin situation. De menar att välbefinnandet ökar om en människa har inflytande över 

sin situation och de beslut som påverkar henne direkt eller indirekt. Lärarna menar 

också att när delaktigheten ökar så ökar också hälsan.  

4.1.2  Analys 

Det framgår tydligt av intervjuerna att eleverna främst relaterar demokrati till den 

vardag i vilken de befinner sig. De är klart medvetna om hur demokrati fungerar på 

nationellt plan det vill säga röstning i val till riksdagen och så vidare men de redogör i 

första hand för demokrati som påverkar dem direkt i vardagen. En av eleverna säger: 

Det är lättare att engagera sig om någonting berör ens vardag. Även lärarna relaterar 

i stor utsträckning till demokrati i sin vardag: Man vill gärna ha insyn i 

skolledningens arbete och möjlighet till inflytande där. Således menar både eleverna 

och lärarna att det är viktigt att det finns möjlighet att aktivt påverka de beslut som 

fattas och som påverkar dem i sin vardag och sitt yrkesliv. Dock är eleverna i mindre 
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utsträckning än lärarna medvetna om att deliberativ demokrati är en demokratiform 

och kan användas i klassrummet. Eleverna är dock medvetna om röstning och 

majoritetsdemokrati då detta är den form som tillämpas i störst utsträckning både i 

skolan och utanför. Då eleverna saknar kunskap om andra möjliga demokratiformer 

som kan tillämpas i klassrummet blir det därmed svårt för dem att begära dessa.  

 

4.2 Vilken/Vilka demokratimetod(er) kommer till uttryck i 

klassrummet? 

Nedan följer resultat och analys gällande de frågor i intervjuguiden som berör hur 

demokratimetoder kommer till uttryck i klassrummet. 

 

4.2.1 Resultat 

Eleverna anser att det finns inslag av demokrati i klassrummet. Demokratin kommer 

till uttryck genom att elever ges möjlighet att i viss utsträckning påverka vissa delar 

av den pedagogiska verksamheten i skolan. En elev uppskattar att två av tio lärare ger 

eleverna möjligheter till att påverka någon del av pedagogiska arbetet. Den 

demokratiska metod som används i klassrummet är röstning och då genom 

majoritetsval. Alla elever vi intervjuat säger att röstning är en acceptabel form för att 

komma fram till ett beslut och att så länge ett förslag får minst hälften av rösterna är 

det godtagbart. Eleverna är generellt nöjda med denna form då de menar att demokrati 

genom deliberation orsakar kaosartade diskussioner som oftast inte leder till ett beslut. 

En elev uttrycker sig på detta sätt: Vi har ibland diskussioner men det leder ofta till att 

alla gapar och det är inget bra sätt. Flera elever anser att de har inflytande över 

examinationsformer men de skulle önska att få inflytande över undervisningen sker i 

klassrummet samt vilket innehåll kurserna skall belysa. Ett exempel på en 

demokratisk situation som eleverna berättar om kan sammanfattas på detta sätt: I 
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början av terminen fick vi bestämma i vilken ordning de olika teman skulle komma. 

Då fick vi möjligheten att bestämma vad vi ville ha först och så vidare.  

 

Elevernas åsikter går isär i frågan huruvida alla elever i klassrummet får komma till 

tals vid beslutsfattande. Några elever säger att i vår klass är alla elever väldigt starka 

och säger vad de tycker medan vissa menar att deras åsikter tystas ner eftersom 

andra elever tar mer plats. Eleverna menar att det skulle gynna deras utbildning om 

de fick mer inflytande då de skulle känna delaktighet och bli mer motiverade i 

samband med ett ökat inflytande. Eleverna säger också att variation i undervisningen 

skulle leda till att alla får möjlighet att visa sina kunskaper på det sätt som passar dem 

bäst. Även om eleverna anser att de skall få ökat inflytande över sin utbildning tycker 

de att det är viktigt att läraren är ledaren som strukturerar upp diskussioner och vägen 

till beslutsfattandet.  

 

Lärarna svarar på frågan om det finns demokratiska inslag i klassrummet både ja och 

nej. Eva menar att hon besitter bäst kunskap om vad som är viktigt för eleverna att 

kunna. Vidare säger hon att eleverna inte är tillräckligt insatta i vad som är bäst för 

dem och deras utbildning för att kunna fatta beslut angående metod, innehåll och 

examination. Martina har en annan uppfattning och framhåller att det absolut finns 

inslag av demokrati och att det är viktigt att eleverna får möjlighet att träna sin 

förmåga att arbeta efter demokratiska värden. Martina säger också att delaktighet ökar 

elevernas motivation och om de får vara med och besluta så arbetar de oftast bättre. 

Inflytande resulterar ofta i nöjda elever då de känner att de får möjlighet att påverka 

sin utbildning. Martina betonar vikten av att eleverna upplever att de får gehör för 

sina åsikter och att de demokratiska värdena fungerar i praktiken.  

 

Lärarna menar att då det förekommer demokratiska inslag i klassrummet sker det 

genom röstning. De motiverar användandet av denna metod med att metoden är enkel 

att genomföra och eleverna ofta är nöjda med den formen. Lärarnas uppfattningar om 

hur de tycker att de bör använda demokratiska metoder går isär. En lärare menar att 

eleverna inte besitter den förmågan att själva kunna resonera sig fram till ett beslut 

medan en annan lärare anser det viktigt att ge eleverna förtroendet att själva komma 

fram till ett beslut.   
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4.2.2 Analys 

Det intressanta i sammanhanget är att både elever och lärare är överens om vad 

demokrati är och hur det ska tillämpas samt vikten av att demokrati praktiseras i 

skolan. Dock framgår det att Eva inte tillämpar den typ av demokrati som hon själv 

förespråkar. Eva menar att eleverna inte har förmågan att ta beslut gällande deras egen 

undervisning och förstå vad som är bäst för dem. Genom Evas förhållningssätt i 

klassrummet utövar hon en mer auktoritär, enkelriktad kommunikation och därigenom 

blir eleverna passiva mottagare. Det är tydligt att Eva inte tar hänsyn till vad som står 

om lärare och maktutövning i Lpf 94 där det bland annat står att läraren skall planera 

undervisningen tillsammans med eleverna
51

. Hennes uttalanden om 

demokratidefinitionen kan ses som ett svar hon upplever att hon måste ge för att 

läroplanen förordnar det. Dock är hon inte alls positiv till att ge eleverna utrymme att 

utveckla ett demokratiskt förhållningssätt förrän hon upplever de är redo att ta det 

ansvaret. I Lpf 94 står det fastställt att eleverna skall få möjlighet att öva sitt 

demokratiska processtänkande. Av intervjun med Eva framgår det tydligt att hon inte 

är beredd att ge eleverna möjlighet till att öva sig på att arbeta utifrån ett demokratiskt 

förhållningssätt. Det framgår även i intervjun att Eva upplever att inflytande går ut 

över elevernas lärande. Enligt Evas sätt att se på det fungerar inflytande och lärande 

som en vågskål där om det ena ökar minskar det andra. Elevinflytande är för henne 

inte nödvändigt för att eleverna ska lära sig och må bra i skolan utan snarare något 

som försvårar hennes arbete som hon anser främst är att uppfylla kunskapsmålen för 

kursen.    

 

Lärare som inte har demokratiska inslag i sin undervisning eller som väljer röstning 

som demokratisk metod gör det då de anser att det är lättast. Det tar för mycket tid av 

själva undervisningen att föra en diskussion som riskerar att inte resultera i ett beslut. 

Det tyder på att lärarna kanske glömt bort eller inte fått information om att demokrati 

och demokratiska metoder är en del av undervisningen. De ser möjligtvis inte att 

undervisningsmetoden eller på vilket sätt undervisningen genomförs är del av 

elevernas läroprocess och därmed bör beaktas. Inte heller eleverna är medvetna om att 

Lpf 94 klargör att eleverna skall få möjligheter att utöva inflytande på undervisningen. 

Dock står det även i Lpf 94 att skolan måste klargöra för eleverna (…) utbildningens 
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mål, innehåll och arbetsformer, liksom vilka rättigheter och skyldigheter eleverna 

har
52

. I och med att lärare och elever antingen väljer att inte beakta demokrati i 

klassrummet eller saknar kunskap kring det uppkommer det ett demokratiskt tomrum 

som behöver fyllas. 

 

Martina tillämpar ett demokratiskt förhållningssätt i sin undervisning. Hennes 

uppfattning om demokrati förbinder och uppmuntrar henne till att ge eleverna 

inflytande över sina studier. Martina ser också vikten av att ge eleverna inflytande då 

hon säger att eleverna mår bättre av att känna att de har något att säga till om. Martina 

i kontrast till Eva vill utmana eleverna genom att ge dem ansvar för att de skall öva 

sig i demokratiska förhållningssätt samt att hantera valbara uppgifter. Hon anser också 

att eleverna är påverkningsbara och i ständig utveckling vilket även det står i kontrast 

med Evas uppfattning om eleverna som endast kan utvecklas genom hennes 

undervisning. 

 

Eleverna menar att vissa lärare har en tendens att favorisera vissa elever och lägga 

större vikt vid deras åsikter än andra. En favorisering av elever förstärker bildandet av 

en elit bland eleverna som får större möjlighet att påverka och motverkar de ideal 

skolan och lärarna skall arbeta efter. Om en sådan situation skulle uppstå måste 

läraren visa upp ett tydligt ledarskap men samtidigt inte missbruka ledarskapet. 

Konsekvensen då läraren misslyckas med detta resulterar i en hos eleverna 

uppgivenhet vilket till slut kan leda till att eleverna inte finner något intresse i att 

arbeta efter demokratiska värden. Detta kan i sin tur få konsekvenser för andra lärare 

och deras undervisning eftersom eleverna för med sig sina erfarenheter och bildar sig 

uppfattningar om de demokratiska metoderna som sådana. I ett större perspektiv får 

det även konsekvenser för samhället då elever kommer ut i arbetslivet och inte vill 

eller kan förhålla sig till demokratiska värden.  

 

Vad gäller examinationer anser eleverna det bör finnas möjlighet till variation i 

examinationens form. Om lärare alltid använder sig av samma typ av examination kan 

detta resultera i att alla elever inte upplever samma möjlighet att visa sina kunskaper. 

Även om lärare använder sig av demokratiska former såsom röstning eller samtal kan 
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det resultera i att ett fåtal elever alltid eller aldrig får igenom sina önskemål vilket kan 

bli ett problem. Då tillfällen av elitdemokrati i klassrummet uppträder finns det 

anledning för läraren att ibland själv utan påverkan från eleverna bestämma då vissa 

elever ständigt förlorar eller inte utnyttjar sin röst av olika anledningar. Även eleverna 

för fram sådana åsikter. En elev säger ibland kan det vara skönt när läraren 

bestämmer för att de elever som pratar mest bestämmer. Eleven uttrycker en viss 

uppgivenhet där hon upplever att hennes åsikter hamnar i bakgrunden.  Eleverna 

uttrycker i samband med examinationer att det i stor utsträckning handlar om att ge 

och ta. Lärarna får gärna bestämma till viss del om eleverna känner att de har ett visst 

inflytande. Annars, menar eleverna, att motivationen och förtroendet för undervisande 

lärare försvagas. Eleverna anser att det är viktigt att lärare har förståelse för deras 

skolsituation som helhet och visar att de är villiga att ändra exempelvis ett datum för 

en examination för att underlätta för dem.  

 

Respondenternas svar tyder på att det finns ett motstånd till deliberativ demokrati som 

väg till beslutsfattande hos Eva och eleverna. Den deliberativa demokratin skapar 

enligt eleverna orättvisa beslut eftersom inte alla i klassrummet får komma till tals 

och följaktligen inte får vara med och påverka beslutet. Lärarna förespråkar inte heller 

denna typ av demokrati då samtalen kan resultera i en icke fungerande situation i 

klassrummet. Eva beskriver situationen som kan uppstå: Det blir ett fasligt kackel om 

de ska vara med och bestämma. I kontrast till detta uttrycker sig en elev på följande 

sätt: ”Jag vill ha många diskussioner, läraren skall ge alla tillfälle att säga vad han/hon 

tycker”. Vi upplever att de flesta lärare elever skulle se positivt på deliberativ 

demokrati i klassrummet om det fanns möjlighet att föra ett samtal med exempelvis 

30 elever under sansade former. Lärares motstånd till denna form av demokrati kan 

härledas till att de är rädda för att tappa kontrollen och undervisningen blir alltför 

kaosartad. 

 

4.3 Över vad har eleverna inflytande? 

Nedan följer resultat och analys gällande de frågor i intervjuguiden som behandlar 

vad eleverna har inflytande över i sina studier. 
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4.3.1 Resultat 

Eleverna menar att de lärare som inte tillämpar demokratiska metoder i klassrummet 

inte vill att deras gamla lektionsplaneringar ska förkastas. Eleverna uttrycker att lärare 

använder sig av de metoder som de alltid har gjort och inte orkar göra nya. En elev 

säger att det hos vissa lärare alltid ser ut på samma sätt Vi har genomgång på tre 

kapitel och sedan prov, tre kapitel och sedan prov igen. Eleverna menar att deras 

åsikter om innehåll, undervisning och examination ofta inte stämmer överens med 

lärarens åsikter om detsamma. Dock skiljer det sig mellan olika lärare huruvida de 

väljer att ta elevernas åsikter tillvara och använda dem som underlag för arbetet.  

 

Både lärare och elever anser att de har olika uppfattningar om vad som skall ingå i 

undervisningen gällande metod, innehåll och examination. Eva uttrycker att eleverna 

alltid vill ta den lätta vägen vilket väldigt sällan är den bästa vägen. Därför 

bestämmer hon över frågor rörande undervisning medan eleverna gör uppgifterna. 

Martina har en annan inställning till frågan. Hon menar att på grund av att 

uppfattningarna inte stämmer överens är det viktigt att lyssna på eleverna och lära sig 

av dem. Hon säger:  

 

”I höstas när vi skulle bestämma examination så fick alla elever välja 

examination själva. De som ville skriva prov, skrev prov. De som ville 

skriva ett arbete, skrev ett arbete och de som ville examineras muntligt 

fick det. På det sättet fick alla utföra de examinationer som passade 

dem bäst. Det tar tid men genererar nöjda och arbetsvilliga elever och 

nöjda och glada lärare”. 

 

Eleverna har inte inflytande över innehåll i kursen och på vilket sätt läraren 

undervisar. Dock framkommer det av intervjuerna att eleverna känner att de har ett 
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visst inflytande över vilka examinationsformer som skall tillämpas i slutet av ett 

arbetsområde. Lärarna har en tendens att fokusera sin undervisning kring läroböcker 

vilket eleverna uppfattar som tråkigt och oinspirerande. Eleverna anser att eftersom 

lärarna baserar sina lektioner på läroböcker blir upplägget oftast detsamma. Det vill 

säga genom att eleverna läser ett avsnitt i läroboken och svarar på de efterföljande 

frågorna. De framhåller att det krävs variation i undervisningsmetod samt 

examinationer för att alla elever skall utvecklas och trivas med sitt arbete. En elev 

säger: Eftersom alla är olika måste det finnas variation för att alla ska ha möjlighet 

att utvecklas. 

 

I lärarnas svar på vad eleverna får ha inflytande över stämmer inte deras svar överens.  

Martina anser att eleverna har inflytande över allt i lagom skala. Hon menar att en del 

moment som ingår i kursen ska genomföras utan att eleverna ska ha inflytande över 

detta. Martina brukar förklara detta för eleverna och att de på detta sätt görs medvetna 

om varför de inte får vara med och påverka just detta område. Det som eleverna 

främst har inflytande över är undervisningsmetod och examination. Hon menar att det 

är bra att variera sig för att i undervisningen få in olika moment som utvecklar eleven 

i att arbeta på olika sätt. Det är enligt läraren viktigt att variera arbetssätten för att få 

in olika moment. Examinationer bör också varieras. Skriftligt prov, muntlig 

examination och grupparbeten.  

 

Eva säger till skillnad från Martina att eleverna inte har inflytande över vare sig 

undervisningsmetod eller examination. Eva motiverar detta med att hon vet vad som 

fungerar och att hon inte kan ta hänsyn till allas vilja. Hon refererar således till den 

kunskap hon anser sig besitta i samband med undervisningsmetod och examination 

samt den erfarenhet hon har samlat på sig under sina år som verksam gymnasielärare. 

 

4.3.2 Analys 

Eftersom det i läroplanen står fastställt att läraren vid betygssättning ska ta fasta på 

elevernas kunskap så bör läraren ge eleven möjlighet att påverka i vilken form hon 

vill visa den (om inte det i kursplanen står fast att ett särskilt moment ingår i kursen). 

Vidare innebär detta att eleven bör ha möjlighet att bestämma huruvida 

examinationen ska vara muntlig eller skriftlig. Detta för att alla elevers olika vägar till 
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kunskap ska tas tillvara och för att inte de elever som är bra på att visa sin kunskap via 

den väg som läraren anser vara den bästa alltid får det bästa resultatet. För att undvika 

detta problem är det möjligt för lärarna att tillämpa valbara uppgifter som eleverna 

själv väljer från och genomför. Då lärare inte beaktar valbara uppgifter eller liknande 

metoder kan detta resultera i att lärarna berövar eleverna på deras rätt till inflytande 

och även deras rätt att visa sin kunskap på det sätt som de anser vara bäst för dem. En 

anledning till att lärare inte vill tillämpa ett demokratiskt förhållningssätt i 

klassrummet kan vara att de i samband med det förlorar sin möjlighet till att lägga upp 

undervisningen på det sätt som passar dem bäst. Det finns således en motsättning 

mellan lärare och elevers vilja i utformandet av undervisning, innehåll och 

examination. Eftersom läraren står i en maktposition gentemot sina elever resulterar 

detta i att lärares åsikter om undervisning, innehåll och examination blir den gällande 

för ett beslut. Detta är inte vad lpf 94 anger som förhållningssätt gällande lärares 

maktutövning.  

 

Eva i sina uttalanden om inflytande över metod och innehåll i undervisningen 

refererar till sin erfarenhet för att legitimera sina val. Hon menar att eleverna alltid 

väljer den lättaste vägen och därmed inte ställer någon tilltro till elevernas önskan om 

att lära sig. Metoder såsom ”vita pass” där eleverna själva får disponera sin tid tilltalar 

henne inte då risken finns att eleverna inte skulle lägga ner samma tid och energi som 

de hade gjort om undervisningen till stor del skulle vara lärarledd. Detta får hon 

medhåll på då rektorer upplevt att elever inte alltid är närvarande på sådana pass. Får 

eleverna aldrig chansen att ta eget ansvar för lärandet får de heller ingen möjlighet till 

utveckling. 

 

Martina menar att hon måste lyssna på eleverna för att deras uppfattningar skiljer sig 

åt. Undervisningen blir bättre om eleverna får vara med och bestämma då de är mer 

villiga att arbeta om de känner delaktighet. Detta tyder på att hon aktivt 

kommunicerar med sina elever och att hon tar till sig deras åsikter. 
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5. Avslutande diskussion 

För att elever ska ha möjlighet till inflytande över sina gymnasiestudier så är det 

viktigt att lärare uppmuntrar till ansvarstagande och arbete utifrån demokratiska 

värderingar. Martinas inställning är en grund för att arbeta efter demokratiska 

värderingar då hon säger: Man måste lyssna på eleverna eftersom deras och mina 

åsikter skiljer sig åt. Jag märker att eleverna arbetar bättre om de känner att de har 

inflytande. Eftersom eleverna inte är medvetna om sina rättigheter när det gäller 

inflytande över sina gymnasiestudier som Lpf 94 anger krävs det att deras 

medvetenhet om detta ökar samtidigt som lärares inställning till elevers delaktighet i 

beslutsfattandet förändras. För att klassrummet ska fungera demokratiskt tror vi att det 

krävs att läraren måste ha en positiv inställning till att förmedla demokrati till 

eleverna samt att de anser att detta är ett viktigt inslag i undervisning och elevers 

utveckling. Vi anser att det handlar om lärares ansvar att ta läroplanens paragraf om 

demokrati på allvar och utifrån detta skapa ett demokratiskt klassrum. Vi tror vidare 

att det handlar om att våga släppa in elever i beslutsfattandet. Det framgår av studien 

att Eva verkar vara rädd att den kontroll hon vill känna i klassrummet försvåras om 

eleverna släpps in och får bestämma. Hon säger: Det blir ett fasligt kackel om de ska 

vara med och bestämma. Martina menar till skillnad från Eva att hon ser elevernas 

inflytande som en möjlighet snarare än ett hinder. Vi tror att det krävs fler lärare som 

är positivt inställda till att använda demokratiska former i klassrummet. Framtida 

lärare som genomgått den nya lärarutbildningen som uppmuntrar och förmedlar 

kunskap gällande demokratiuppdraget och demokratiformer är kanske bättre 

förberedda att möta denna utmaning. Skolklimatet har förändrats de senaste tio åren 

där eleverna i större utsträckning än tidigare ställer högre krav på sina lärare och 

risken finns att en del lärare har svårt att anpassa sig till förändrade villkor. Då elever 

i större utsträckning kräver mer inflytande och att många lärare inte anpassar sig till 

denna förändring resulterar i ett bistrare klimat i skolan och försvårar den pedagogiska 

verksamheten.  

 

Vi tror att Eva förväntar sig att eleverna lär sig ett demokratiskt förhållningssätt på 

andra sätt än genom inflytande i klassrummet. Vi anser det vara tydligt att Eva inte är 

beredd att ta ansvaret för att eleverna utvecklas till demokratiska medborgare trots att 
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detta är förordnat i Lpf 94. Eva tillämpar ett auktoritärt förhållningssätt i klassrummet 

där eleverna saknar möjlighet till inflytande. I Evas relation till eleverna har hon 

tillskrivit sig själv makt. Eva säger: Att eleverna alltid vill ta den lätta vägen vilket 

väldigt sällan är den bästa vägen. Vi menar att Eva inte tar ansvar för den makt hon 

utövar gentemot eleverna. Detta kan i förlängningen få konsekvenser för elevernas 

välbefinnande och hälsa i skolan. Då de inte känner att de har inflytande över sina 

studier. Det kan också tas sig i uttryck genom aggressivitet och passivitet från 

elevernas sida.   

 

Vi ser tydliga skillnader mellan Eva och Martina i hur de arbetar med demokrati. Eva 

refererar till sin erfarenhet och kunskap för att motivera de val hon gör i klassrummet. 

I jämförelse med hennes kunskap så betyder elevernas väldigt lite. Vi tolkar detta som 

att Eva upplever skolans demokratiska uppdrag som påtvingat och vill arbeta efter 

dessa ideal då hon ser det som ett hinder för undervisningen. Martina å andra sidan ser 

fördelarna i att praktisera demokratiska värden i klassrummet då eleverna upplever sin 

skolgång mer motiverande och meningsfull. I dagens skola kräver eleverna inflytande 

i större utsträckning vilket kan leda till problem i och med att vissa lärare inte känner 

eller vill tillämpa demokratiska metoder i sin undervisning. Eleverna uttrycker en 

frustration över att lärare inte varierar sin undervisning: Vi har genomgång på tre 

kapitel och sedan prov, tre kapitel och sedan prov igen. Vidare tror vi att detta leder 

till fler och större konflikter lärare och elever emellan och att kvalitén på 

undervisningen sjunker då eleverna inte känner sig motiverade. En elev uttrycker: 

Eftersom alla är olika måste det finnas variation för att alla ska ha möjlighet att 

utvecklas. 

 

Efter att ha tagit del av elevernas exempel på olika goda demokratiska inslag i 

undervisningen kan vi konstatera att eleverna inte har särskilt höga krav på inflytande. 

Således har eleverna inte i stor utsträckning inflytande över sina studier. Dock visar 

intervjuerna att eleverna inte kräver någon större förändring för att deras krav skall 

tillgodoses. Vidare innebär detta att lärarna kan tillämpa de metoder de anser bäst om 

det ger eleverna möjlighet till inflytande över någon del. En elev säger: I början av 

terminen fick vi bestämma i vilken ordning de olika teman skulle komma. Då fick vi 

möjligheten att bestämma vad vi ville ha först och så vidare. Gällande de lärare som 

inte praktiserar demokratiska metoder i klassrummet kan elevernas respekt för dem 
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öka om eleverna får lite inflytande i sin undervisning vilket också kan öka lärarnas 

glädje i sitt arbete. Martina menar att när alla elever får bestämma hur examinationen 

ska genomföras förbättras undervisningen. Martina säger att: Det tar tid men 

genererar nöjda och arbetsvilliga elever och nöjda och glada lärare. 

 

Om lärare inte tillämpar demokratiska metoder i klassrummet tolkar vi detta som att 

de inte är medvetna om vad som står i Lpf 94 om de frivilliga skolformernas 

demokratiska uppdrag. Ytterligare en möjlighet till varför lärare inte tillämpar 

demokratiska metoder är att de inte anser det vara viktigt.  
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6. Slutsatser 

I vår studie kan vi dra slutsatsen att det beror till stor del på läraren själv om eleverna 

får möjlighet att påverka sina studier. Beroende på om läraren använder ett 

demokratiskt- eller auktoritärtförhållningssätt i klassrummet resulterar undervisningen 

i utvecklandet av elevernas processtänkande gällande demokrati eller inte. Den 

demokratiska metod som mest tillämpas i klassrummet är röstning som resulterar i 

majoritetsdemokrati. Detta motiveras av både lärare och elever att det är snabbt och 

effektivt och att de flesta är nöjda. Eleverna anser att de i stor utsträckning inte har 

inflytande över sina gymnasiestudier då många lärare distanserar sig från att utöva 

demokratiska processer i klassrummet. Vi kan konstatera att det råder brist på tilltro 

till elevernas förmåga att fungera under demokratiska förhållanden och att de inte 

anses mogna att fatta de beslut som rör undervisning, innehåll och examination. I de 

fall då eleverna får vara med och bestämma handlar det främst om i vilken ordning de 

olika områdena skall läsas. I vissa fall har eleverna även inflytande över examination.  
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Bilagor 

 

Nedan följer de intervjuguider vi använt under våra intervjuer. 

1. Intervjuguide, lärare 

Intervjuguide, lärare 

Första delen 

Praktiska detaljer och etiska aspekter 

 

1. Välj en pseudonym som kommer att bli din benämning i vårt examensarbete 

2. Vi kommer att spela in intervjun för att lättare kunna gå tillbaka till dina svar. 

Är detta okej?  

3. Information om undersökningens syfte. 

4. Samtycke? Avbryta medverkan eller fortsätta?  

 

Andra delen 

Demokratidefinition 

 

1. Vad är demokrati? Vad betyder demokrati för dig i din vardag? Yrkesliv?  

2. Vilka problem ser du med begreppet demokrati och dess genomförande på ett 

generellt plan? 

3. Vilka möjligheter ser du med begreppet demokrati och dess genomförande på 

ett generellt plan? 

 

Tredje delen 

Fallstudie; klassrum 

 

1. I ditt klassrum; finns det demokratiska inslag?  

2. Om nej, varför inte? 

3. Om ja, varför?  

4. På vilket sätt? Samtal? Röstning? Lärare och elever som har nära till egna 

åsikter och vågar uttrycka sig?  

5. På vilket sätt vill du ge eleverna inflytande över sina studier? (Eget arbete, 

valbara uppgifter, ”vita pass”, temaarbete) 
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6. Om eleverna har inflytande. Över vad har de inflytande? Innehåll? 

Undervisningsmetod? Examination?  

7. Tror du att elevernas åsikter om innehåll/undervisningsmetod/examination 

stämmer överens med dina åsikter om detsamma?  

8. Tror du att alla elever uttrycker sina åsikter eller är det bara ett fåtal (alltid 

samma) i klassen som vågar uttrycka sig?  

9. Kan du komma på en specifik situation med ett demokratiskt inslag på någon 

lektion? 

10. Någon situation som enligt dig verkligen inte var demokratisk utan snarare 

tvärtom.  
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2. Intervjuguide, elever 

Intervjuguide, elever 

Första delen 

Praktiska detaljer och etiska aspekter 

 

1. Välj en pseudonym som kommer att bli din benämning i vårt examensarbete 

2. Vi kommer att spela in intervjun för att lättare kunna gå tillbaka till dina svar. 

Är detta okej?  

3. Information om undersökningens syfte. 

4. Samtycke? Avbryta medverkan eller fortsätta?  

 

Andra delen 

Demokratidefinition 

 

1. Vad är demokrati? Vad betyder demokrati för dig i din vardag? 

2. Vilka problem ser du med begreppet demokrati och dess genomförande på ett 

generellt plan? 

3. Vilka möjligheter ser du med begreppet demokrati och dess genomförande på 

ett generellt plan? 

 

Tredje delen 

Fallstudie; klassrum 

 

1. I klassrummet; anser du att det finns demokratiska inslag? 

2. Om nej, varför inte? 

3. Om ja, hur fungerar dessa?  

4. På vilket sätt? Samtal? Röstning? Läraren och elever som har lätt att uttrycka 

sig och brukar prata mycket?  

5. På vilket sätt vill du arbeta för att du skall få ut mest av dina studier? (Eget 

arbete, valbara uppgifter, ”vita pass”, temaarbete) 
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6. Om du tycker att du/ni elever har inflytande. Vad har ni inflytande över? 

Innehåll? Undervisningsmetod? Examination?  

7. Tycker du att dina/elevernas åsikter om 

innehåll/undervisningsmetod/examination stämmer överens med lärarens 

åsikter om detsamma?  

8. Tror du att alla elever uttrycker sina åsikter eller är det bara ett fåtal (alltid 

samma) i klassen som vågar uttrycka sig?  

9. Kan du komma på en specifik situation med ett demokratiskt inslag på någon 

lektion? 

10. Någon situation som enligt dig verkligen inte var demokratisk utan snarare 

tvärtom.  

 

 

 

 


