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Students participation – a question about power? 
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                       Antal sidor:  36 

Syftet med examensarbetet var att studera och beskriva hur lärare och elever på en 

högstadieskola uppfattar demokrati och elevinflytande samt deras upplevelser av detsamma. 

 

I de teoretiska utgångspunkterna belyses elevinflytande i praktiken och olika dimensioner av 

elevinflytande. De teoretiska utgångspunkterna fokuserar också på olika aspekter av 

elevinflytande såsom elevinflytande för att främja lärande, för att fostra demokrater samt 

elevinflytande som en fråga om makt. De teoretiska utgångspunkterna avslutas med en 

stegmodell där inflytande graderas. 

 

I examensarbetet har jag använt mig av en kvalitativ metod som gjort det möjligt att försöka 

förstå och tolka respondenternas livsvärld. Empirin som har legat till grund för examensarbetet 

är intervjuer med sex elever i år nio samt tre undervisande lärare. 

 

Resultatet av undersökningen visar att samtliga respondenter hade en uppfattning om vad 

demokrati är. Lärarna tenderade att diskutera begreppet i vidare perspektiv medan eleverna 

uppehöll sig kring demokrati som beslutsfattande. Det praktiska elevinflytandet framträder på 

skolan främst som formellt inflytande - ett formellt inflytande som ofta endast har en 

rådgivande funktion. 
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1 INLEDNING 
 

 

I enlighet med artikel 12 i FN:s barnkonvention, Rätt att bli hörd och få sina åsikter beaktade, 

är demokrati och elevinflytande viktiga inslag i den svenska skolan. Idag slås det fast i 

skollagen att ”verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar” (Skollag 1985:1100), och i läroplanen för det obligatoriska 

skolväsendet, Lpo 94, står det att ”Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer 

och förbereda eleverna för att aktivt deltaga i samhällslivet” (Lpo 94, 2006, s 5) samt att ”de 

demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall omfatta alla 

elever”   (a.a. s 13). 

 

Tidigare forskning på området visar att demokrati är ett komplext begrepp, men bland andra 

Dewey (1997) menar att demokrati är betydligt mer än ett organ för beslutsfattande. Han 

hävdar att det är en livsföring, individuell såväl som social. Det är således av stor vikt att 

skolan utbildar sina elever inte endast om demokrati, utan även utvecklar deras kunskaper och 

färdigheter i demokrati. Delaktighet, som i många fall ligger till grund för ett inflytande, är 

inte heller någonting som existerar statiskt utan något som skapas mellan aktörer, exempelvis 

mellan lärare och elev. 

 

Utöver vikten av inflytande för att socialiseras in i ett demokratiskt samhälle och lära sig att 

medverka i beslutsprocesser och argumentera för egna ståndpunkter, finns det också en 

koppling mellan inflytande och lärande. Många, däribland Ekholm (1976), menar att 

engagemang i undervisningen ökar om eleverna ges möjligt att påverka sin arbetssituation. Ett 

ökat inflytande leder också i många fall till ökad glädje och lust att lära. 

 

Som framkommer ovan är skolans demokratiska uppdrag bindande och klart formulerat i 

skollag och läroplan. Däremot lämnas frågan om hur skolan skall arbeta med demokrati och 

elevers inflytande öppen. Det är upp till varje enskild skola och lärare att utforma en 

undervisning som garanterar elevernas rätt till demokratisk fostran och inflytande över sin 

utbildning. Med bakgrund av det stora ansvar som tillskrivs den enskilda läraren finner jag det 

intressant att undersöka hur lärare uppfattar demokrati och elevinflytande och vilka 

demokratiska arbetssätt de tillämpar för att utveckla sina elever i dessa frågor. Vidare finner 
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jag det intressant att studera hur elever uppfattar att dessa arbetssätt faller ut och om, och i så 

fall hur, de upplever sina möjligheter att påverka sin utbildning. 

 

 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att studera och beskriva hur lärare och elever på en högstadieskola 

uppfattar demokrati och elevinflytande samt deras upplevelser av detsamma. Jag vill försöka 

förstå vilka eventuella likheter och skillnader som finns mellan lärares och elevers 

uppfattningar om och upplevelser av elevinflytande samt deras respektive tankar och 

önskemål om framtida elevinflytande för att sedan kunna diskutera detta. Jag ämnar även 

ställa elevernas och lärarnas uppfattningar om och upplevelser av elevinflytande mot 

föreskrifter om demokrati och inflytande i läroplanen samt olika teorier om elevinflytande. 

Utifrån detta syfte är frågeställningarna följande:    

 

Frågeställningar: 

 Vilka likheter och skillnader finns det mellan elevers och lärares uppfattning om 

demokrati och elevinflytande i skolan? 

 Hur framträder demokrati och elevinflytande i skolans vardagsarbete och hur skulle 

lärare och elever vilja att elevinflytande realiseras i framtida undervisning? 

 

 

1.2 Centrala begrepp 
 

Denna studies centrala begrepp; demokrati, elevinflytande, kommunikation och makt kommer 

att definieras i den kontext där de återfinns, då jag anser att det underlättar för läsaren att få 

begreppen definierade i sitt sammanhang. För att underlätta läsarens förståelse av 

undersökningens syfte och frågeställningar vill jag dock redan här förklara den innebörd som 

läggs i begreppen  uppfattningar om och upplevelser av demokrati och elevinflytande.  

 

Att individer har olika uppfattning om ett fenomen innebär att detta fenomen inte framträder 

på samma sätt hos de olika individerna (Dahlgren, 1986). Jag vill i denna studie försöka fånga 

vilka skilda sätt att uppfatta begreppen demokrati och elevinflytande som elever respektive 

lärare ger uttryck för.  
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Studien intresserar sig även för individernas upplevelser av samma fenomen, det vill säga 

demokrati och elevinflytande. Egidius (2006, s 430) förklarar begreppet upplevelse som att 

”ta del av och verkligen ta in något som man är med om” vilket jag kopplar till att individen 

har erfarit något. I studien försöker jag att fånga informanternas upplevelser av demokrati och 

elevinflytande på det sätt som de ger uttryck för, utan att omtolka dessa. Målet är att beskriva 

lärares och elevers upplevelser av fenomenet så som det visar sig för dem.  

 

1.3 Disposition 
 

Kapitel 1 innehåller, förutom inledning, syfte och frågeställningar, en definition av begreppen 

uppfattning om och upplevelse av samt en presentation av hur uppsatsen är formulerad. 

 

I kapitel 2 belyses inflytandets betydelse med utgångspunkt i Deweys demokratitankar. 

Begreppen demokrati, delaktighet och inflytande bearbetas, och en redogörelse för hur dessa 

begrepp kommer till uttryck i skolans styrdokument presenteras. 

 

De teoriansatser kring elevinflytande som ligger till grund för analysarbetet presenteras i 

kapitel 3. 

 

I metodavsnittet, kapitel 4,  redogör jag för de strategier och metoder jag använt mig av i 

denna studie. Här finns en redogörelse för studiens urval, metod, genomförande, etiska 

ställningstaganden samt hur insamlat material har bearbetats.   

 

Kapitel 5 presenterar studiens resultat uppdelat på tre områden;  

uppfattningar om demokrati och inflytande, upplevelser av inflytande inkluderat specifika 

situationer som lärare respektive elever har valt att lyfta fram som exempel samt lärares 

respektive elevers tankar och önskemål om framtida elevinflytande. För varje område 

redovisas elevers och lärares svar var för sig.  

 

Kapitel 6 består av tolkning och analys av undersökningens resultat. Här kopplas också 

resultatet ihop med uppsatsen teoretiska ansats. 

 

I uppsatsens avslutande kapitel 7 förs en avslutande diskussion kring studiens resultat.  



 

4 

2 BAKGRUND 
 

I detta kapitel kommer jag att belysa inflytandets betydelse med utgångspunkt i Deweys 

demokratitankar om relationen mellan elevers inflytande och elevers möjligheter till 

kunskapsutveckling. Begreppen demokrati, delaktighet och inflytande bearbetas, och jag 

kommer också att redogöra för hur dessa kommer till uttryck i skolans styrdokument. 

2.1 Inflytandets betydelse 
Enligt Dewey (1999) finns det en nära relation mellan elevers inflytande och elevers 

möjligheter till kunskapsutveckling och möjligheter till goda studieresultat. Elevinflytande är 

en viktig del av ungdomars fostran till demokratiska medborgare. Eleverna skall ges 

möjligheter att påverka utformningen av sin utbildning, och deras uppfattningar och åsikter 

om denna skall tillmätas stor vikt (Dewey, 1997). Dewey menar att demokrati är betydligt 

mer än ett organ för beslutsfattande, han hävdar att demokrati är en livsföring, individuell 

såväl som social.  

 

För att kunna leva i ett socialt sammanhang, hävdar Dewey (1999) att det utöver skolans 

lärande för den egna individens skull också krävs träning i den process som handlar om att 

leva tillsammans med andra. Att existera i ett sammanhang med andra ökar stimulansen samt 

berika fantasin, ge ett ökat ansvarstagande, samt noggrannhet. Denna process förutsätter 

kommunikation. Kommunikation är en av samhällets viktigaste grundstenar, genom 

kommunikation får man, enligt Dewey (a.a.), ta del av andras tankar, känslor och erfarenheter. 

Kommunikation lämnar ingen oberörd. 

  

Mot bakgrund av denna demokratiuppfattning, som fokuserar kommunikationens betydelse, 

är det inte tillräckligt att undervisa elever om demokrati, utan i demokrati, det vill säga hur du 

tänker och handlar demokaratiskt (Dewey, 1997). Skolans undervisning skall ge eleverna 

klara samband mellan kunskap, handling och på vilket sätt samhället fungerar. Det blir då av 

yttersta vikt att skolans arbete genomförs med demokratiska arbetssätt. På så vis levandegörs 

demokratin och blir inte dekontextualiserad (Dewey, 1997).  
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2.2 Demokrati, delaktighet, inflytande 
Demokrati är ett mångtydigt begrepp som är i ständig utveckling. Trots detta kan man, enligt 

Olsen (1990), hävda att demokrati är en etisk princip för hur samhällen bör styras. Han menar 

att demokrati handlar om människors lika möjligheter att kunna delta i och påverka 

beslutsfattandet. Demokratibegreppet är således nära sammankopplat med deltagande, vilket i 

sin tur har en stark koppling till inflytande. Inflytande uppnås, enligt Olsen (1990), genom 

delaktighet i beslutsprocesser. 

 

Olsen gör en distinktion mellan två uppfattningar av demokrati som står i motsatsförhållande 

till varandra, nämligen den samhällscentrerade respektive den individcentrerade 

demokratisynen. Den samhällscentrerade demokratisynen bygger på solidaritet mellan 

människor, den utgörs av individer som genom sina beslut tar ansvar även för andras välfärd, 

och verkar i övertygelsen om att man uppnår bäst resultat i samarbete med andra. Den 

individcentrerade demokratisynen ser en harmoni mellan individens fria val och samhällets 

välfärd. Den individcentrerade uppfattningen innehåller tankar om att samhället inte skall 

gripa in i individens val, så länge dessa inte är direkt skadliga för samhället (Olsen, 1990). 

 

Oscarsson (2005) pratar om tre olika typer av demokrati; samtalsdemokrati, 

deltagardemokrati och valdemokrati. Samtliga tre demokratityper ryms, enligt Oscarsson, i 

skolans styrdokument, vilka kommer att behandlas senare. Oscarsson menar att det är 

deltagardemokrati och samtalsdemokrati som betonas starkast i styrdokumenten. Att elever 

ska ges möjlighet att delta i skolans beslutsprocesser är ett exempel på deltagardemokrati. 

Liknande exempel gällande samtalsdemokrati är: ”Skolan skall vara öppen för skilda 

uppfattningar och uppmuntra att de förs fram” (Lpo 94, s 4).  Trots att det, enligt Oscarsson, 

finns en klar betoning av deltagar- och samtalsdemokratin i styrdokumenten, är hans slutsats 

att den vanligast förekommande demokratitypen i skolan är valdemokrati. En demokratityp 

som främst förmedlar spelregler och kunskaper om demokrati, och inte den nödvändiga 

kunskapen i demokrati. Det finns inte heller något självklart samband mellan valdemokrati 

och ett verkligt elevinflytande i undervisningen menar Oscarsson (a.a.).  

 

Oscarsson (2005) anser att demokratisk kompetens innefattar fyra olika områden:  

 Elvers kunskaper om politik och demokrati 

 Elevers deltagande och engagemang i skolan och i samhället 

 Elevers samtalsdemokratiska kompetens 
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 Elevers attityder till demokratiska värden. 

 

Att elevinflytande skall vara en del av skolan är klart uttryckt i såväl dagens skollag som 

läroplaner, men vad elevinflytande innebär preciseras inte.  Enligt SVEA (Sveriges Elevråd) 

handlar elevinflytande om upplevelsen av inflytande och delaktighet, såväl hos individen som 

i ett kollektiv, medan SECO (Sveriges Elevråds Centralorganisation) hävdar att elevinflytande 

handlar om rättigheten för elever att kunna hävda sina intressen gentemot skolan. 

 

2.3 Elevinflytande i ett historiskt perspektiv 
Frågan om elevinflytande och elevdemokrati började debatteras redan i inledningen på 1900- 

talet, och är således inget nytt fenomen i den svenska skolan. Trots det tidiga intresset för 

frågan om elevers inflytande och rätt till medbestämmande, väckt av bland andra Fridtjuv 

Berg och Ellen Key inspirerade av teoretiker som John Dewey, dröjde det fram till 1940- 

talets skolutredningar innan vi i Sverige fick våra första demokratiska skolreformer (Selberg, 

2001). 

 

I 1940 års skolutredning, som Selberg (2001) anser vara startskottet på de demokratiska 

skolreformerna, beskrevs bland annat vikten av ett betydande elevinflytande, men även ord 

som självstyre omnämndes. Utvecklingen av, och det ökade intresset för, de demokratiska 

tankarna som andra världskriget fört med sig blev tydlig i 1946 års skolkommission. Här finns 

riktlinjer för hur en elevstyrelse skall se ut och användas för att ge eleverna tillfälle till 

samarbete och möjligheter att fatta gemensamma beslut (Carlsson & Åverling, 1994). 

 

Utvecklingen fortskred i krigets efterdyningar och, enligt Carlsson & Åverling (a.a.), finns det 

i 1955 års undervisningsplan möjligheter för elever att själva påverka undervisningen. Bland 

annat skulle eleverna ha möjlighet att i viss mån själva välja arbetsuppgifter.  

 

I läroplanen för grundskolan, Lgr 69, framfördes ytterligare krav på elevinflytande och 

medbestämmande. Här gjordes tydliga kopplingar mellan elevens chans att utvecklas och 

dennes möjligheter till inflytande, vilket skulle främja elevernas utveckling (Selberg, 2001). 

 

På 70-talet fick eleverna för första gången stadgad rätt till elevinflytande genom 

bestämmelsen om obligatoriska klassråd samt att elever skulle deltaga vid konferenser som 
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bland annat behandlade planering och pedagogiska frågor (Carlsson & Åverling, 1994).I 80-

talets läroplan, Lgr 80, fastlås att skolan skall präglas av demokratiska värderingar och kraven 

på elevinflytande tydliggörs ytterligare. Elever skall nu äga inflytande över hela sitt eget 

lärande gällande val av innehåll, arbetsformer och utvärdering (Selberg, 2001). Trots att 

huvudmålet för de svenska skolreformerna under 1900-talet har varit att demokratisera 

skolan, har de demokratiska processerna haft svårt att bli kraftfulla menar Selberg (a.a.). 

 

2.4 Elevinflytande i dagens styrdokument 
Verksamheten i skolan styrs som bekant av olika dokument på olika nivåer. På internationell 

nivå finns FN:s konvention om barns rättigheter. På nationell nivå är det skollag, läroplan 

samt kursplan, och på den kommunala nivån är det skolplanen som gäller. 

 

En av barnkonventionens fyra huvudprinciper, artikel 12 Rätt att bli hörd och få sina åsikter 

beaktade, handlar om barns rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i frågor som rör 

han eller henne. I denna artikel framförs krav på att barn skall ha inflytande i alla frågor som 

rör dem (Barnkonventionen, 2009).  

 

I skollagen från 1985 fastlås det att ”eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning 

utformas. Omfattningen och utformningen av elevernas inflytande skall anpassas efter deras 

ålder och mognad”. (Skollag 1985:1100, §2).  I skollagsberedningens förslag till ny skollag, 

Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet (Ds 2009:25), förstärks 

barnkonventionens texter angående inflytande, och inflytande görs till en del av skolans 

demokratiska uppdrag. I förslaget skall barns inflytande regleras hårdare än föräldrars 

inflytande. Detta mot bakgrund av åsikten att barn har rätt att påverka den verksamhet de 

dagligen vistas i. Den nya skollagsberedningen har också på förslag att reglera vuxnas 

skyldighet att inte enbart låta elevernas åsikter komma till tals, utan också att beakta de åsikter 

de ger uttryck för. 

 

I Lpo 94 fastslås att skolan inte bara skall förmedla kunskap om grundläggande demokratiska 

värden, utan också att ”undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och 

förbereda eleverna att aktivt deltaga i samhällslivet” (Lpo 94, 2006, s 5). 
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Elevernas möjlighet till delaktighet och rätt till ett eget ansvar regleras på följande sätt: ”De 

demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig skall omfatta alla 

elever” (Lpo 94, 2006, s 13).  Möjligheten för eleverna att ta ansvar och ha inflytande över 

utbildningen stärks sedan ytterligare i resonemanget om vad som krävs för att öka elevernas 

möjligheter till såväl kunskapsmässig som social utveckling: ”Elevernas kunskapsmässiga och 

sociala utveckling förutsätter att de tar ett allt större ansvar för det egna lärandet och för 

skolmiljön, samt att de får ett reellt inflytande på utbildningens utformning” (Lpo 94, 2006, 

s13). 

 

I läroplanen är också såväl lärarnas som rektorns ansvar reglerat: ”Läraren skall förbereda 

eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett 

demokratiskt samhälle”(Lpo 94, 2006, s 14 ). Rektorn, å sin sida, ansvarar för ”att skolans 

arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas” (Lpo 94, 2006, s 17) 
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3 FORSKNINGSÖVERSIKT OCH TEORETISKA ANSATSER  
 

I detta kapitel redovisas olika teorier kring elevinflytande. Dessa teorier kommer sedan att 

ligga till grund för mitt analysarbete. Inledningsvis diskuteras elevinflytande som en komplex 

fråga, och olika dimensioner av inflytande lyfts fram. Därefter redogör jag för teorier om 

elevinflytande för att främja lärande (Selberg, 2001), för att fostra demokrater (Almgren, 

2006), elevinflytande som en maktfråga (Forsberg, 2000) och avslutningsvis Arnsteins 

delaktighetsstege (Björklid, 2000). 

3.1 Elevinflytande i praktiken 
Elevinflytande i relation till lärande är i många fall en komplex fråga. Elevinflytande 

uppfattas av somliga som något som främjar lärande, medan andra hävdar att elevinflytande 

kan ha motsatt effekt och istället hämma elevers möjligheter till lärande (Danell mfl, 1999 s 

13). Förespråkarna för elevinflytandets positiva effekter hävdar att elevernas möjligheter att 

själva påverka sin studiesituation ökar deras glädje och lust att lära. Elevinflytande kan också 

ha ett direkt samband till elevernas förmåga att ta ansvar, med ett ökat inflytande följer ett 

ökat ansvar. De som däremot är övertygade om motsatsen, nämligen att elevinflytande 

motverkar lärande, sluter sig till uppfattningen om att undervisning med utrymme för 

elevinflytande kräver och tar tid från mer produktinriktad lärare (Danell mfl 1999, s13-14). 

 

3.1.1 Inflytandets olika dimensioner 

Läroplanen kräver att eleverna har såväl formellt som informellt inflytande över sin 

skolsituation (Gustafsson, 1994). Formellt inflytande kopplas vanligtvis samman med 

representativt och rutinmässigt inflytande, medan det informella inflytandet ligger närmare ett 

direkt och vardagligt inflytande (a.a.). Det formella inflytandet i skolan tar sig oftast formen 

av klassråd eller elevråd. Klass- och elevrådens mål är att lära eleverna mötesteknik, men 

också att träna dem i beslutsfattande. Det informella inflytandet som skall utövas mer direkt 

och i skolans vardag behandlar främst undervisningssituationen. Det informella inflytandet 

skall gälla elevernas eget lärande, och det är av stor vikt att inflytande ges i hela 

undervisningsprocessen (a.a.). Det informella inflytandet kan ta sig uttryck i att eleverna ges 

möjlighet till eget arbete som främjar elevernas inflytande över arbetets uppgift, ordningsföljd 

och plats, men det kan även röra sig om planering och strukturering av tid och scheman 

(Danell mfl, 1999). Enligt Lindgren (1994) är det den formella delen av inflytande som skolan 

lyckats bäst med att genomföra. Hon får stöd av Swahn (2006) som menar att klassråd sedan 
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länge är etablerat som skolans särskilda forum för formellt inflytande. Däremot är 

etableringen av elevernas informella inflytande över utbildningen ännu inte ett faktum, menar 

Lindgren (1994). 

 

Jämte indelningen av formellt och informellt inflytande görs vanligtvis också en 

kategorisering av elevers inflytande som individuellt och/eller kollektivt. Det kollektiva 

inflytandet kopplas oftast ihop med det formella inflytandet, och yttrar sig vanligtvis genom 

elev- och klassråd, men det kan även ta sig informella uttryck genom att elever i grupp söker 

olika kanaler för att påverka sin situation. Det individuella inflytandet ligger närmast det 

informella inflytandet och handlar främst om den enskilda individens möjligheter att påverka 

sin konkreta skolsituation (Skolverket, 2009). 

 

3.2  Elevinflytande för att främja lärande 
Selberg (2001) har i sin bok, Främja elevers lärande genom elevinflytande, främst fokuserat 

på hur elevers möjligheter till inflytande kan påverka deras lärande. Hon sluter sig till det 

dialektiska perspektivet på lärande och hävdar bland annat att elever måste göra skolarbetet 

till sitt eget, och att detta kräver att eleven aktivt måste delta i lärandet i dialog med andra.     

Elevinflytande bygger på en dialog mellan elev och elev samt lärare och elev. För att lägga 

ytterligare vikt vid inflytandets roll för elevers lärande lutar hon sina resonemang på Ekholms 

(1976) forskning som visar att engagemang i undervisningen ökar om eleverna ges möjligt att 

påverka sin arbetssituation. 

 

För att möjliggöra ett meningsfullt lärande, menar Selberg (2001), att eleverna bör vara 

delaktiga i hela undervisningsprocessen. Selberg delar in denna process i åtta nivåer; Ingång 

till lärande, förberedelse för val av arbete, val av arbete, planering, genomförande, 

bearbetning och planering, redovisning samt utvärdering. I den första nivån, Ingång till 

lärande, skall eleven själv fundera över vad han/hon vill lära sig och veta mer om. Eleven 

skall också utarbeta en rad frågor som senare kommer att ligga till grund för kommande 

arbete. Det andra steget benämns förberedelse för val av arbete. Här granskar eleven vilka 

källor som finns samt ger och motiverar förslag inför arbetet. Val av arbete är den tredje nivån 

och innebär att eleven, med tillgång till kursplan och läroplan, väljer innehåll för arbetet. 

Valet av arbetets innehåll följs av ett fjärde steg som utgörs av planering. Eleven bestämmer 

här hur arbetet skall genomföras och vilka mål som ska uppnås. Eleven väljer sedan 
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studiemiljö och vilka redskap som skall användas på den nivå som Selberg (a.a.) kallar 

genomförande. Därefter skall eleven skall bearbeta och planera materialet och dra slutsatser 

samt göra reflektioner. Sedan är det dags för redovisning där eleven muntligt redogör för 

arbetet och slutligen utvärdering där eleven bedömer sitt eget resultat. 

 

Selberg (2001) menar att i de skolmiljöer där eleverna har begränsat eller inget inflytande 

över sitt arbete är det läraren snarare än eleven som ansvarar för genomförandet av samtliga 

utom två av de åtta nivåerna. Det ansvar som lämnas åt eleven gäller då endast genomförande 

och redovisning.  Hon hävdar att eleverna i sådana läromiljöer hindras från att tillskansa sig 

de kompetenser som styrdokumenten kräver (jfr kap 2.4, s9). 

 

3.3  Elevinflytande för att fostra demokrater 
Almgren (2006) analyserar i sin avhandling, Att fostra demokrater, om olika former av 

skoldemokrati ger de önskade effekter som eftersträvas i skolans styrdokument, nämligen 

demokratisk kompetens. 

 

Almgren (a.a.) kommer fram till att ett öppet klassrumsklimat där det finns utrymme för olika 

synvinklar, skilda uppfattningar samt möjlighet och uppmuntran till diskussion främjar 

elevernas möjligheter till demokratisk kompetens. Vidare menar hon att ett klassrumsklimat 

som kännetecknas av en mer direkt demokratisk ordning, där eleverna ges möjlighet till ett 

direkt inflytande över sin undervisning, snarare hämmar deras möjligheter att utveckla en god 

demokratisk kompetens. 

 

Skolans belägenhet i ett socioekonomiskt perspektiv, det vill säga under vilka ekonomiska 

och sociala förhållanden skola och elever befinner sig i, påverkar vilket klassrumsklimat som 

är det rådande, och har således avgörande betydelse för elevernas möjligheter att utveckla en 

god demokratisk kompetens (a.a.). Elevinflytande i sig är alltså inte en garant för utvecklande 

av elevers demokratiska kompetens, utan det är av stor vikt hur man i skolan arbetar med 

inflytandet för att möjliggöra en positiv utveckling hos eleverna. 
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3.4  Elevinflytande – en fråga om makt 
Inflytande och makt är, enligt Forsberg (2000), begrepp som ofta användas synonymt med 

varandra. Elevinflytande är en term som kan användas till att beskriva påverkan. Påverkan 

kan komma till uttryck på flera olika vis och uppfattas som något positivt såväl som negativt. 

Inflytande definieras vanligtvis i relation till makt, och makten handlar således om 

möjligheten att påverka (Forsberg 2000, s 129-130). Makt och inflytande bör uppfattas 

relationellt, det vill säga inte som något statiskt, utan snarare som ett fenomen som uppstår i 

samspel mellan individer. I skolans värld betyder detta att makt varken innehas av lärare eller 

elever, utan att makten kommer till uttryck i mötet mellan dessa (Forsberg 2000, s143). 

 

Forsberg (2000) nämner två övergripande former av makt; makt som dominans samt makt 

som gemenskap. Makt som dominans uppfattas vanligtvis vara grundad i en 

intressemotsättning, med konsekvens att aktörers uppfattningar underordnas andra aktörers 

dito. Makt används här främst till att lösa konflikter. Makt som gemenskap avser däremot 

makt som kan komma till uttryck i ett samspel och som något ständigt pågående. Makt som 

gemenskap är en relation där min makt stärker din makt (Forsberg, 2000, s138). Inflytande 

kan då ses som samspelet mellan elever och lärare i jakten mot ett gemensamt mål, och 

inflytande uppstår således i mötet mellan lärare och elev. Makt som gemenskap ger oss en 

bild av elever som medproducenter till vad som sker i klassrummet. Makt som dominans 

utövas av lärare med ett auktoritärt förhållningssätt, medan lärare med ett demokratiskt 

förhållningssätt snarare uppfattar makt som gemenskap (Gunnarsson & Persson, 1998). 

 

I skolan befinner sig lärare och elev ständigt i ett maktförhållande. Läraren har, om än 

förbunden till visst ansvar i enlighet med värdegrund och mål, makten (Gunnarsson & 

Persson 1998). Det är också, hävdar Selberg (2001), till stor del beroende på lärarna om 

eleverna skall tillåtas få mer makt och således möjlighet att påverka sin undervisning. I de fall 

där lärare verkar för att dela med sig av makten, kan delad makt i klassrummet, enligt 

Lindgren (1994, s114), leda till ett ökat ansvarstagande hos eleverna. Selberg (2001) menar 

att det är av yttersta vikt att personalen i skolan ger eleverna mer makt så att de både kan lära 

av och genom den. 
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3.5  Stegmodellen  
Att elevers möjligheter till inflytande varierar på olika skolor och i olika klassrumssituationer 

är ett faktum. En möjlighet att avgöra graden för elevers inflytande är att använda Arnsteins 

delaktighetsstege (Carlsson & Åverling, 1994). Delaktighetsstegen är uppdelad i åtta olika 

steg som i sin tur är fördelade på tre olika nivåer. Stegen, som Arnstein utarbetade under 

1960- talet, ger förvisso en något förenklad bild av verkligheten, men beskriver ändå relativt 

väl delaktighetens olika begrepp och kan också ge oss en uppfattning av riskerna med 

skendemokrati (Björklid 2000). 

 

 Medborgarkontroll 

Nivå 3: Medbestämmande Delegerad makt 

 Kompanjonskap 

 Legitimering 

Nivå 2: Medinflytande Konsultation 

 Information 

Nivå 1: Medverkan Sysselsättningsterapi 

 Manipulation 
Arnsteins delaktighetsstege  (I: Carlsson & Åverling, 1994) 

 

Nivå 1, manipulation och sysselsättningsterapi, utgör inget direkt inflytande, menar Björklid 

(2000). Manipulation innebär att eleverna får vara med på de vuxnas villkor, medan 

sysselsättningsterapin handlar om att eleverna får delta i olika projekt utan att ha något reellt 

inflytande. Dessa två steg kan yttra sig i till exempel klass- och elevråd. 

 

På den andra nivån tillmäts eleverna ett större inflytande, men deras funktion är främst 

rådgivande. De verkställande besluten fattas fortfarande av lärarna. På informationssteget får 

eleverna ta del av sina rättigheter och valmöjligheter.  På konsultationssteget rådfrågas 

eleverna om sina åsikter medan det på legitimeringssteget visserligen finns elevrepresentanter, 

men där lärare eller skolledning sett till att deras representation inte är tillräckligt stark för att 

utmana deras beslut (Björklid 2000). 

 

På den tredje nivån uppnår man verkligt inflytande. I kompanjonskap är makten omfördelad 

mellan elever och skolledning, vid delegerad makt har eleverna makt över en viss del av 

verksamheten, till exempel timplanen och vid medborgarkontroll leder och ansvarar eleverna 

själva för ett visst program (Björklid, 2000). 
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4 METOD  
 

I detta kapitel redogör jag för de strategier och metoder jag använt mig av i denna studie. Jag 

kommer att redogöra för urval, metod, genomförande, etiska ställningstaganden, hur jag 

analyserat och bearbetat materialet samt slutligen diskutera begreppet trovärdighet. Syftet 

med studien var att studera och beskriva hur lärare och elever på en högstadieskola uppfattar 

demokrati och elevinflytande samt deras upplevelser av detsamma och hur dessa 

uppfattningar och upplevelser för förhåller sig till varandra, till styrdokument och olika teorier 

inom området.  

 

4.1 Urval 
Då min inriktning i lärarutbildningen är mot skolans senare år valde jag att genomföra min 

studie på en högstadieskola. Jag är sedan tidigare väl förtrogen med skolan där intervjuerna 

genomfördes. Som respondentgrupp valde jag sex elever i år nio, tre pojkar och tre flickor, 

samt tre, i den aktuella klassen undervisande, lärare. För att få utvecklade och relevanta svar 

till min studie valde jag bland eleverna respondenter som jag tidigare upplevt har god verbal 

förmåga. För att ge en så bred bild som möjligt över hur elevinflytande och demokrati kan 

uppfattas av lärare samt vilka demokratiska arbetsmetoder som kan tillämpas valde jag att 

intervjua tre lärare som undervisar i olika ämnen för att kunna fånga möjliga variationer i 

uppfattningar, upplevelser och demokratiska arbetsmetoder som kan ha sin grund i olika 

ämnestraditioner. 

 

4.2 Datainsamlingsmetod  
Som datainsamlingsmetod har jag valt kvalitativ forskningsintervjun i avsikt att erhålla 

beskrivningar av den intervjuades livsvärld (Kvale, 1997, s13). Jag valde att utgå ifrån en 

halvstrukturerad intervju vilken utgår från relevanta frågor och teman som är bestämda på 

förhand (se bilaga 2). I en halvstrukturerad intervju ges möjlighet att stryka frågor, ändra den 

interna ordningsföljden samt ställa följdfrågor (Kvale 1997, s117). För att skapa god kontakt 

med den intervjuade personen och ge henne en trygghet att tala fritt valde jag att inleda med 

en orientering. En orientering innebär att jag som intervjuare ger en kort bakgrund och 

redogör för syftet med intervjun samt svarar på den intervjuades eventuella frågor. Den 

inledande orienteringen följdes sedan upp efter avslutad intervju med en så kallad uppföljning 

(a.a. s 120). 
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Därefter följer intervjun (se intervjuguide, bilaga 2) i syfte att erhålla spontana svar, rika på 

beskrivningar. Frågorna i intervjuguiden följs av frågor med mer uppföljande funktion i syfte 

att ge den intervjuades svar ytterligare mening. Vid behov ställdes också sonderande frågor 

där jag som intervjuare ställer frågor som söker utveckla svaren (Kvale 1997, s124). I 

återstående del av intervjun användes såväl specificerande, direkta och indirekta frågor för att 

sedan avslutas med tolkande frågor i syfte att verifiera min tolkning av den intervjuades svar. 

Under intervjun användes bandspelare för att spela in samtalen för att jag som ensam 

intervjuare skulle kunna lägga min fulla koncentration på ämnet och genomförandet. Efter 

avslutad intervju transkriberades det bandade samtalet till text (a.a.).  

 

4.3 Etiska ställningstaganden 
De grundläggande etiska frågorna rör frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet 

för de personer som är direkt inblandade i undersökningen (Bryman, 2002). Den etiska 

aspekten har beaktats under hela processen. Informationskravet har tillgodosetts genom att 

samtliga deltagare har informerats om undersökningens syfte, att deltagande är frivilligt och 

att deltagaren när som helst under processen avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2009). 

Samtyckeskravet innebär bland annat att om deltagaren är under 15 år skall samtyckeskrav 

inhämtas från förälder/vårdnadshavare (a.a.). Detta har gjorts genom blankett där 

förälder/vårdnadshavare har godkänt elevens deltagande i intervjun (bilaga 2). 

Konfidentialitetskravet garanteras genom att all data som kan identifiera en deltagare tas bort 

eller ändras. Deltagarna blir anonyma genom att fingerade namn används i studien.  

 

4.4 Bearbetning och Analys 
Jag angrep min undersökning med ett hermeneutiskt förhållningssätt vilket, enligt Kvale 

(1997 s 49-54), innebär att söka efter undersökningens specificerbara mening. 

 

Det empiriska materialet utgörs av nio intervjuer, vilka bandats och transkriberats till text.  

För att fånga elevers och lärares uppfattning om och upplevelse av demokrati och 

elevinflytande i skolan lästes det transkriberade materialet upprepade gånger, sorterades och 

grupperades.  
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Några intervjufrågor fokuserade uppfattningar om demokrati och elevinflytande, andra 

fokuserade upplevelser av detsamma. De uppfattningar som elever respektive lärare gett 

uttryck för sammanställdes för respektive respondentgrupp. Därefter gjordes samma sak med 

lärares respektive elevers upplevelser av detsamma. Syftet med detta var att kunna urskilja 

mönster i de två respondentgrupperna.  

 

När denna gruppering var genomförd kunde jag återigen läsa materialet, denna gång med 

fokus på likheter och skillnader i de olika svaren. När dessa likheter och skillnader identifieras 

påbörjades tolkning och analys av resultatet i relation till studiens forskningsöversikt och 

teoretiska ansatser.  

 

4.5 Validitet och reliabilitet 
När man samlar in data bör man ställa sig frågorna: Mäter vi rätt sak (validitet) och mäter vi 

på ett tillförlitligt sätt (reliabilitet)?  För att få en bild av kvaliteten i en undersökning brukar 

man använda reliabilitet och validitet som kriterier menar Bryman (2002), men säger 

samtidigt att mätning inte är det främsta intresset i en kvalitativ undersökning. Enligt Kvale 

(1997) handlar validitet och reliabilitet i studier med kvalitativ inriktning främst om att 

beskriva att man har samlat in och bearbetat data på ett systematiskt och hederligt sätt.  

 

I undersökningen har jag strävat efter att ge en fullständig redogörelse av alla faser av 

forskningsprocessen samt visat en medvetenhet om att resultatet som presenteras är en av 

många tänkvärda representationer, och jag gör inte anspråk på att detta är en allmängiltig 

sanning. 
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5 RESULTAT 
 

I detta kapitel redogör jag för de svar jag fått i intervjuerna. Sex elever i år 9 och tre av deras 

lärare intervjuades (se intervjuguide, bilaga 2). Intervjufrågorna har grupperats i tre områden; 

uppfattningar om demokrati och inflytande, upplevelser av inflytande inkluderat specifika 

situationer som lärare respektive elever har valt att lyfta fram som exempel samt lärares 

respektive elevers tankar och önskemål om framtida elevinflytande. För varje område 

redovisas elevers och lärares svar var för sig. Dessa resultat tolkas och analyseras sedan i 

nästa kapitel. 

 

5.1 Elevers uppfattningar om demokrati och inflytande 
För att få kunskap om hur de sex intervjuade eleverna uppfattade begreppen demokrati och 

inflytande, samt vad de ansåg om elevinflytande, ställde jag följande tre frågor; Hur uppfattar 

du begreppet demokrati? Hur uppfattar du begreppet inflytande? Vad anser du om 

elevinflytande? 

 

Den härskande demokratiuppfattningen hos eleverna är demokrati som beslutsfattande. Tre av 

de sex eleverna refererade till demokrati som ett begrepp liktydigt med majoritetsbeslut. En 

av respondenterna förklarar hur representanter till skolans idrottsförening väljs: Vi röstade. 

Alla i klassen fick rösta på vilka de ville. Två av de övriga eleverna anser att demokrati 

handlar om att ha rätt till en åsikt och att uttrycka denna, medan en elev anser att demokrati 

handlar om möjligheter att påverka. 

 

Förklaringarna av begreppet inflytande beskrivs av tre elever som chansen att uttrycka sin 

åsikt för att påverka de som fattar beslut. En elev svarar att det är den chans han har att hjälpa 

till att förbättra skolan medan två elever inte hade någon uppfattning om begreppet.  

 

Samtliga elever är positivt inställda till elevinflytande och beskriver inflytande som någonting 

viktigt. Förklaringarna vari det viktiga bestod varierar, två elever belyser vikten av att själva 

påverka utformandet av sin framtid: Det är ju vår framtid, det är inte lärarnas framtid. En av 

eleverna pekar på att inflytande kan ge större möjligheter till intressanta lektioner.  En elev 

nämner vikten av få lämna sin åsikt, och en elev betonar behovet av ömsesidig respekt mellan 
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lärare och elev: Jag tycker det är viktigt att lärarna lyssnar på oss och respekterar det och att 

vi respekterar lärarna.  

 

5.2 Lärares uppfattningar om demokrati och inflytande 
För att ta reda på hur de tre intervjuade lärarna uppfattade begreppen demokrati och 

elevinflytande, samt vad de ansåg om elevinflytande, ställde jag följande frågor; Hur uppfattar 

du begreppet demokrati? Hur uppfattar du begreppet inflytande? Vad anser du om 

elevinflytande?  

 

Två av de tre lärarna delar samma demokratiuppfattning och ser begreppet demokrati som en 

uttryck för medbestämmande då de menar att alla ska ha möjlighet att vara med och 

bestämma både i skolan och i samhället. Den tredje förklarar demokrati som ett begrepp för 

majoritetsbeslut: De flesta som har röstat på detta bestämmer sen får alltså de övriga foga sig 

i detta. 

 

Begreppet inflytande kopplar alla tre samman med demokrati. Två lärare anser att begreppet 

liknar demokrati fast lite mer informellt så tillvida att man har inflytande över småsaker. Den 

tredje menar att inflytande är viktigt men hänvisar återigen till majoritetsbeslut.  

 

På frågan om vad de anser om elevinflytande delar två av lärarna samma uppfattning, 

nämligen den att elevinflytande är nödvändigt som fostran och träning för det framtida livet. 

De menar att man genom elevinflytande kan lära sig påverka beslut, men också att ta ansvar 

för dessa och säger: Det är en träning i ansvar om inte annat.  Dessa båda lärare reflekterar 

också över inflytandets betydelse för utveckling av undervisning: Det måste vara så för 

annars kör man i samma spår som man alltid har gjort.  Trots deras positiva uppfattning om 

elevinflytande ser de också svårigheter: Det finns i alla klasser elever som inte är mogna att 

detta ansvar. Den tredje läraren är mer tveksam till elevinflytande och menar att det är delvis 

bra, men inte alltid för det blir en massa tjafs om alla har väldigt olika uppfattning om det 

hela.  

 

5.3 Elevers upplevelser av inflytande i praktiken 
För att få kunskap om elevers upplevelser av inflytande i skolan ställdes följande frågor;. 

Anser du dig ha inflytande i skolan och i så fall, inom vilka delar av skolverksamheten? Hur 
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går det till när du får utöva inflytande, och hur behandlas dina åsikter och synpunkter av 

lärare? Elevernas svar kommer att belysas med specifika exempel på när de upplevt sig ha, 

respektive inte ha, möjlighet till inflytande. 

Samtliga elever anser att de har elevinflytande i skolan, två av dem med reservationen att det 

bara är delvis: Det är ju lite konstigt i skolan, man har inte riktigt inflytande. Dom tar till sig 

idéerna, men om dom inte tycker det är bra så slänger dom det. Deras uppfattningar om vad 

de har inflytande över varierar en aning. Det vanligaste området inom vilket eleverna anser 

sig ha inflytande är utformandet av skolans inomhusmiljö och till viss del även planering och 

redovisningsformer. Eleverna nämner till exempel inköp av soffor, cykelställ, 

biblioteksböcker samt ommålning. När de talar om inflytande över planering nämns främst 

möjligheten att flytta på provtillfällen, en elev menar att det beror på vilken lärare det är, 

men oftast är det läraren som lägger upp lektionerna. När det gäller redovisningsformer 

menar eleverna att de kan påverka om de ska ha prov eller muntlig redovisning. 

 

Den vanligaste vägen till inflytande är elevrådet menar eleverna. En av de tillfrågade hävdar 

elevråd som den enda möjligheten till inflytande. Ett par av eleverna menar att en väg att gå är 

att man tar upp det i klassen eller säger till läraren så händer det något om man har tur. 

Ytterligare någon menar att om det inte hjälper att ta upp en fråga med läraren så kan man ta 

det med rektorn om det är något som är väldigt fel. En elev nämner gruppdiskussioner som 

vägen till gemensamma beslut och förändring: Man kanske sitter i grupp och diskuterar 

någonting, då frågar man var och en vad dom tycker. Jag tycker det är bra, man får ge sin 

åsikt och bestämma någonting. Vi har inte haft röstning på länge.  

 

Respondenterna i elevgruppen är splittrade i sina uppfattningar om hur deras åsikter bemöts 

och behandlas av lärarna. En elev är odelat positiv och menar att lärarna alltid bemöter 

eleverna med respekt. En elev tror att läraren alltid överväger elevernas åsikter men att 

eventuella beslut alltid dröjer. Två andra menar att det varierar från lärare till lärare och att det 

beror på vilken lärare man framför det till: En del lärare tycker jag gör det bra men en del 

kanske inte bryr sig lika mycket om vad vi elever tycker. Ytterligare två elever säger att det 

beror på vad läraren anser om åsikten: Tycker lärarna om det tar de det vidare, och tycker de 

inte om det så tar det stopp.  

 

På frågan om eleverna kunde berätta om någon specifik situation de hade haft eller inte haft 

inflytande i, erinrar sig tre av eleverna olika inköp de varit med och beslutat om: en i 
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elevrådet, en i idrottsföreningen och en i biblioteksgruppen.  En elev minns ett prov han 

flyttade, en annan en temadag som genomförts av elevrådet. En elev beskriver hur man i 

biblioteksrådet bestämmer vilka böcker som ska köpas in: Man skriver upp böcker på en lista. 

Om det blir för många böcker så beslutar bibliotekarien vilka som ska köpas in. 

En elev menar att man väljer sina tillfällen när man vill påverka. Han säger att man ofta vet på 

förhand om man kommer att få igenom sitt förslag, är utsikterna små väljer man att avstå. 

 

5.4 Lärares upplevelser av elevinflytande i praktiken 
För att få kunskap om lärares upplevelser av elevinflytande ställdes följande frågor; Anser du 

att du möjliggör ett inflytande i skolan och i så fall, inom vilka delar av skolverksamheten? 

Hur går det till när du låter eleverna utöva inflytande, och hur behandlar du elevernas åsikter 

och synpunkter?  Lärarnas svar kommer att belysas med specifika exempel på när de upplevt 

sig ha, respektive inte ha, möjlighet till inflytande. 

 

Två av de tre lärarna svarar att de möjliggör elevinflytande. Den tredje tvekar, men säger att 

hon i alla fall hoppas det. Den första läraren menar att eleverna ges inflytande över 

lektionsinnehållet: Det skall finns ett visst medbestämmande över hur lektionerna ska se ut. 

Den andra läraren är bredare i sina svar och menar att inflytande tillåts såväl i planeringen 

som i val av redovisningsformer och lektionsinnehåll. Den tredje läraren talar om en helhet 

och menar att elevinflytande ges i såväl planerings-, redovisnings-, och utvärderingsstadiet 

som i utformandet av lektioner och kriterier: De är egentligen med i hela proceduren.  

 

Två av lärarna menar att inflytande kommer till uttryck i diskussioner där lärare och elever 

tillåts ge sin syn på undervisning och planering. De hänvisar till diskussioner där man 

kommer fram till lösningar som är rimliga för alla parter. Den tredje läraren berättar att just 

detta är en av dennes svaga sidor: det är väl det jag är lite dålig på.  Denna lärare hävdar, till 

skillnad från sina kolleger, att elevernas inflytande oftast tar sig uttryck i form av 

omröstningar. 

 

Det bästa sättet att bemöta och behandla elevers synpunkter och åsikter är enligt två av lärarna 

att diskutera frågorna: vi sätter oss ner direkt och tar reda på varför det finns de 

synpunkterna. Den tredje läraren menar dock att det viktigaste är att diskutera det med andra 

lärare och rektorn. 
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De tre olika lärarna pekar alla på var sin specifik situation där de kan erinra sig att de tillåtit 

ett stort elevinflytande. En lärare berättar om ett extra lektionstillfälle varje vecka där eleverna 

själva styr över innehållet. En annan berättar om det särskilt stora inflytande som det ges 

utrymme för val av ämnesområde: När de väljer ämnesområde för sina egna arbeten då får 

de välja från vilken årskurs de vill oberoende av var de befinner sig. Sjuans elever får välja 

från nians kurs, det är elevernas intresse som ska styra så jag bryr mig inte om det kommer 

så. Den tredje talar om det i många fall fria valet av redovisningsform. 

 

Situationer där inget inflytande förekommer är enligt lärarna, när en lektion på förhand är 

planerad och vid stående moment som tillexempel grammatik. En av lärarna nämner 

laborationer och motiverar frånvaron av elevinflytande där med sitt ansvar: Hm, det är när vi 

gör labbar, då måste jag bestämma för det är jag som har ansvaret där. 

 

5.5 Elevers tankar om elevinflytande i framtida undervisning 
 

Här redogörs för de tankar om elevinflytande som eleverna ger uttryck för på frågan om de 

önskar mer elevinflytande i skolan, och i så fall inom vilka områden. 

 

Fem av sex elever anser att det vore bra med ett ökat elevinflytande. En av dem säger: Det 

vore bra med mer inflytande men det kan vara lite svårt, för om man har två lärare kanske 

den ena tycker det är jättebra att elever har åsikter och den andra kanske vill gå mer enligt 

läroplanen. Den sjätte anser inte att mer elevinflytande vore bra och förklarar detta med att: 

På skolan är det rätt skönt att nån bestämmer åt en ibland. Man har så mycket annat att hålla 

reda på. Vad ett ökade inflytande skulle handla om ger dock eleverna olika svar på. Det 

handlar om matsedel, lektionsupplägg, miljö, inköp och planering av prov. 

 

 

5.6 Lärares tankar om elevinflytande i framtida undervisning 
 

Här redogörs för de tankar om elevinflytande som lärarna ger uttryck för på frågan om de 

önskar se mer elevinflytande i skolan, och i så fall inom vilka områden. 
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Alla tre lärarna är positiva till att utveckla arbetet med elevinflytande. En reserverar sig dock 

mot att det finns en begränsning för elevernas möjligheter till inflytande som utgörs av 

lärarens kunskapsmässiga övertag: Det finns vissa frågor de inte kan fatta beslut i, jag har ett 

övertag, jag vet vad böcker och läromedel innehåller och jag vet vilka moment som är lätta 

och svåra. Trots enigheten om att elevinflytandet kan förbättras, svarar två av lärarna att de 

inte vet med säkerhet inom vilka områden elevinflytandet skall öka. Den tredje nämner en 

önskan om ökat elevinflytande i skolans kontakter med samhället. 
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6 TOLKNING OCH ANALYS 
 

I det här avsnittet avser jag att tolka och analysera undersökningens resultat. Jag ämnar också 

koppla samman resultaten med arbetets teoretiska utgångspunkter samt dess 

begreppsdefinitioner. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

 

6.1 Uppfattningar om demokrati och elevinflytande 
Dewey (1997) menar att demokrati är betydligt mer än ett organ för beslutsfattande. Han 

hävdar att demokrati är en livsföring, individuell såväl som social. Resultatet av 

undersökningen visar dock att majoriteten av eleverna och en av lärarna uppfattar demokrati 

som ett uttryck för majoritetsbeslut.  De två övriga lärarna däremot, reflekterar kring 

medbestämmande och allas lika möjligheter vid beslutsfattande. Detta resonemang 

överensstämmer med det som Olsen (1990) menar att demokrati handlar om, nämligen 

människors lika möjligheter att kunna delta i och påverka beslutsfattandet. Det är också så 

demokrati definieras i Lpo 94: ”De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och 

vara delaktig skall omfatta alla elever” (Lpo94, 2006, s13). Det faktum att ingen av de 

intervjuade personerna uppfattar demokrati som en livsföring, gör det svårt att tro att 

undervisningen bedrivs i enlighet med denna demokratiuppfattning och tyder på att skolan 

undervisar om demokrati istället för i demokrati. 

 

Jag tolkar resultatet som att samtliga respondenter har en uppfattning om vad demokrati är. 

De medverkande elevernas uppfattningar om demokrati, uppehåller sig främst kring begreppet 

som ett verktyg för beslutsfattande. Lärarnas uppfattningar och förklaringar av begreppet 

demokrati är något bredare då man diskuterar om medbestämmande och allas lika rätt att 

medverka vid beslutsfattande. Trots detta närmar man sig inte Deweys tankar om demokrati, 

som innebär att man måste levandegöra demokratin.  

 

Begreppet inflytande har såväl elever som lärare svårare att förklara. Gemensamt är dock att 

alla svar på ett eller annat sätt anknyter till deras demokratiuppfattning.  Samtliga elever har 

en positiv inställning till elevinflytande. Deras inställning motiveras med en vilja att påverka 

sin utbildning, en tro på att gemensamt med läraren skapa bättre undervisning samt behov av 

ömsesidigrespekt mellan lärare och elev. Elevernas uppfattning om inflytande visar på en vilja 

att vara med och påverka sin utbildning, som en av dem uttrycker med orden: Det är ju vår 
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framtid, det är inte lärarnas framtid. Av elevernas svar framgår deras behov av inflytande för 

att kunna vara med att skapa goda undervisningsmiljöer. Selberg (2001) menar att elever 

måste göra skolarbetet till sitt eget och att detta görs i dialog mellan lärare och elev. Denna 

dialog är inget som eleverna lyfter fram, däremot säger de sig önska både informellt och 

individuellt inflytande över sin utbildning. Svaren tyder dock på att de uppfattar 

elevinflytande som mer formellt än informellt, vilket också är det som Lindgren (1994) 

hävdar att skolan har lyckats bäst med. Det individuella inflytandet som ligger nära det 

informella lyser med sin frånvaro i elevernas uppfattningar. Resultatet tyder således på att 

elevers uppfattning om demokrati är av mer formell och kollektiv karaktär, det Oscarsson 

(2005) benämner valdemokrati och som främst handlar om att förmedla spelregler och 

kunskaper om demokrati, och inte den nödvändiga kunskapen i demokrati.  

 

Lärarna definierar inflytande som något lite mer informellt än demokrati. Två av lärarna visar 

en positiv inställning till begreppet och ser elevinflytande som en fostran för framtiden, en 

möjlighet att påverka och ta ansvar. Denna uppfattning stämmer väl överens med lärarens 

uppdrag enligt läroplanen och teorier om elevinflytandets direkta samband med ökat 

ansvarstagande (Danell mfl 1999). Den tredje lärarens uppfattning om elevinflytande uttrycks 

på följande sätt: Det är delvis bra, men inte alltid för det blir en massa tjafs om alla har 

väldigt olika uppfattning om det hela. Detta är en inställning som kan tolkas gå emot 

läraruppdraget: ”skolan skall vara öppen för skiljda tolkningar och uppmuntra att de förs 

fram” (Lpo 94, s4). Det är vidare en uppfattning som strider mot Almgrens (2006) tankar om 

ett öppet klassrumsklimat där olika uppfattningar och diskussioner uppmuntras och tros leda 

till att utveckla elevernas demokratiska kompetens. 

 

Hos samtliga elever och hos två av tre lärare framträder alltså en positiv uppfattning om 

inflytande. Eleverna är noga med att uttrycka sin vilja till ökat inflytande och möjlighet att 

påverka sin framtid och sina lektioner. Medan elevernas svar ofta uppehåller sig i nuet 

tenderar de två lärarna som uppvisar en positiv inställning till elevinflytande att reflektera på 

ett djupare plan och i ett större perspektiv om att elevinflytande är ett måste för att fostra 

eleverna för framtiden, att fostra eleverna till ansvarstagande samhällsmedborgare. En av 

lärarna företräder en uppfattning om elevinflytande som inte är helt i enighet med läroplanen, 

en uppfattning som dessutom riskerar att begränsa elevernas möjligheter till utveckling av 

demokratisk kompetens. 
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6.2 Hur elevinflytandet och demokrati framträder i skolans vardag 
 

I undersökningen visar det sig att lärare och elever är eniga om att det förekommer 

elevinflytande i skolans vardag. Däremot visar sig en stor diskrepans mellan elevers och 

lärares upplevelser av hur elevinflytandet tar sig uttryck. Eleverna menar att inflytandet är 

begränsat till inköp, planering och i vissa fall val av redovisningsformer. Lärarnas upplevelser 

däremot kan beskrivas med hjälp av utsagan: Det skall finnas ett visst medbestämmande över 

hur lektionerna skall se ut och den lärare som hävdar att de egentligen är med i hela 

proceduren. Proceduren som avses utgörs av planering, utformandet av målkriterier och 

lektioner, redovisning samt utvärdering. 

 

För att möjliggöra ett meningsfullt lärande menar Selberg (2001) att elever skall vara 

delaktiga i hela undervisningsprocessen. Denna undervisningsprocess överskrider dock det 

som den responderande läraren menar med ”hela proceduren”. Enligt Selberg består 

undervisningsprocessen av åtta nivåer; ingång till lärande, förberedelse för val av arbete, val 

av arbete, planering, genomförande, bearbetning, redovisning, samt utvärdering. När de 

intervjuade lärarna talar om undervisningsprocessen i termer av ”hela proceduren” saknas 

dock de två första nivåerna, ingång till lärande och  förberedelse för val av arbete samt den 

nivå som Selberg benämner bearbetning.  Detta kan leda till att eleverna inte ges möjlighet att 

skaffa sig de kunskaper i demokrati som styrdokumenten förordar. Min tolkning av dessa är 

således att elevinflytandet på skolan ,och framförallt i undervisningen, inte är tillräckligt stort 

för att möjliggöra lärande enligt Selbergs teori. 

 

Den stora skillnaden i elevers och lärares upplevelse av elevinflytande kan tolkas på två sätt. 

Den första tolkningen är att lärarna är väl medvetna om styrdokumenten och svarar därför det 

som de tror förväntas av dem, oavsett hur de i realiteten arbetar med elevinflytande. Den 

andra tolkningen är att lärarna arbetar medvetet med elevinflytande, men att man inte 

informerar och medvetandegör eleverna om det. Eleverna är således inte medvetna om att de 

arbetar med inflytande och demokrati när de exempelvis diskuterar innehållet i kommande 

ämnesområde med läraren.  

 

 

En majoritet av eleverna anser att de utövar inflytande genom elevråd och andra råd på 

skolan. Detta tolkar jag som att det är det formella och kollektiva elevinflytandet som härskar 

på skolan. Det formella inflytandet kopplas enligt Gustafsson (1994) ofta samman med 
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representation och lär eleverna mötesteknik och tränar dem i beslutsfattande. Tolkningen av 

att eleverna främst har erfarenhet av formellt och kollektivt inflytande stöds av att eleverna 

kopplar sin uppfattning om demokrati relativt entydigt till beslutsfattande. Man anser sig ha 

inflytande över administrativa delar av skolan, men ej i samma utsträckning över 

undervisning och lärande.  

 

Det är det formella inflytandet som dominerar de specifika situationer som eleverna lyfter 

fram när de beskriver vilket inflytande de upplever. Fyra av eleverna kopplar samman dessa 

situationer med något av skolans olika råd. Jag tolkar elevernas svar om hur man går tillväga 

vid beslutsfattande som att skolans olika råd främst har en rådgivande funktion, och att 

besluten fortfarande fattas av lärare. Arnsteins delaktighetsstege (Björklid, 2000) delas in i tre 

nivåer av delaktighet; medverkan, medinflytande samt medbestämmande. De specifika fall av 

delaktighet som eleverna ger uttryck för kan hänföras till första och andra nivån, medverkan 

och medinflytande. Dessa utgör inget direkt inflytande utan har mer karaktär av rådgivning 

och konsultation.  

 

De specifika situationer i vilka elevinflytande möjliggörs och som lärarna lyfter fram är ett 

extra lektionstillfälle där eleverna styr över innehållet, en annan framhåller utrymmet för val 

av ämnesområde och den tredje talar om val av redovisningsform.  Mer intressant är fundera 

över de situationer där lärarna säger att det inte finns möjlighet till elevinflytande. En lärare 

menar att inget elevinflytande kan ges i samband med laborationer, då det är läraren som har 

ansvaret. Jag tolkar svaret som ett uttryck för ett auktoritärt förhållningssätt, det Forsberg 

(2000) benämner makt som dominans. Elevernas uppfattningar måste underordna sig lärarens 

uppfattning för att en säker laboration skall vara genomförbar. Makt som dominans kväver 

elevinflytande, och undergräver den möjlighet som finns när eleverna istället ges möjlighet till 

makt, nämligen att de kan lära både av och genom den (Selberg 2001). 

 

Hur elevers åsikter och synpunkter bemöts och behandlas avgörs av läraren, menar eleverna i 

undersökningen. Två av eleverna menar att bemötandet beror på vilken lärare man framför sin 

åsikt till och en talar om inflytande som ett lotteri: Så händer det något om man har tur. Två 

andra elever säger dessutom att läraren avgör åsiktens värde, och därefter bestämmer hur han 

eller hon agerar: Tycker lärarna om det tar de det vidare, och tycker de inte om det så tar det 

stopp. Jag tolkar elevernas svar som att lärarna använder den maktposition som de innehar till 

att själv avgöra åsikternas relevans. Elevinflytande kan användas till att beskriva påverkan, 
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menar Forsberg (2000), men elevernas försök till påverkan blir under sådana omständigheter i 

realiteten väldigt liten eftersom det är läraren, genom sin makt, som avgör åsiktens relevans 

och därmed begränsas elevens påverkansmöjlighet.  

 

När lärarna reflekterar över frågan hur de bemöter elevernas åsikter, resonerar de inte alls i de 

här banorna, utan talar istället om hur de uppmuntrar till diskussion respektive omröstning när 

klassen skall ta ställning till framförda synpunkter. Detta kan tolkas som att lärarens vilja att 

möjliggöra elevinflytande är god, men den goda viljan upplevs inte av eleverna. Genom att 

eleverna inte upplever inflytandemöjligheter minskar också deras möjligheter att utveckla en 

god demokratisk kompetens (Almgren, 2006). Elevinflytande i sig är inte en garant för 

utvecklande av elevers demokratiska kompetens, utan det är av stor vikt hur man i skolan 

arbetar med inflytandet för att möjliggöra en positiv utveckling hos eleverna (a..a.). 

 

Elevers och lärares upplevelse av hur elevinflytande och demokrati framträder i skolans 

vardagsarbete skiljer sig alltså åt. Eleverna talar om ett inflytande som inte främst rör 

undervisningen, utan snarare skolans fysiska miljö. Det inflytande som eleverna trots allt 

upplever sig ha i samband med undervisning sträcker sig endast till planering och val av 

redovisningsformer. Lärarna däremot anser att eleverna har möjligheter att påverka sin 

undervisning i betydligt större utsträckning och nämnder då planering, utformandet av 

målkriterier och lektioner, redovisning samt utvärdering.  

 

Elevinflytandet på skolan kommer till uttryck i första hand genom olika råd, en form av 

kollektivt formellt inflytande. I resultatet framträder tendenser till att det formella inflytandet, 

som är väl utvecklat på skolan, främst får en rådgivande karaktär, att elevernas åsikter 

värderas av lärarna som slutligen fattar besluten.  

 

Såväl lärare som elever önskar ett ökat inflytande, men de är samtidigt medvetna om 

svårigheterna. En elev uttrycker detta så här: Det vore bra med mer inflytande men det kan 

vara lite svårt, för om man har två lärare kanske den ena tycker det är jättebra att elever har 

åsikter och den andra kanske vill gå mer enligt läroplanen. Två av lärarna har inget förslag på 

hur det ökade inflytandet skulle utformas och vad det skulle handla om. Detta tolkar jag som 

att lärarna är medvetna om att de förväntas vara positivt inställda till arbete med ökat 

elevinflytande, men det är inte en fråga de har reflekterat kring eller förberett för. 
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6.3 Sammanfattning 
 

Jag vill försöka förstå vilka likheter och skillnader som finns mellan lärare och elevers 

uppfattningar om, och upplevelser av elevinflytande, samt deras respektive tankar och 

önskemål om framtida elevinflytande. Lärarnas demokratiuppfattning, som inkluderar 

medbestämmande och allas lika rätt till att medverka är bredare än elevernas uppfattning om 

demokrati då eleverna främst uppehåller sig vid demokrati som beslutsfattande. 

 

Begreppet inflytande hade, såväl lärare som elever, svårare att förklara. Gemensamt var dock 

att samtliga respondenter, med undantag för en av lärarna, var positivt inställda till 

elevinflytande. Lärare och elever är eniga om att det förekommer elevinflytande i skolan, 

deras upplevelser av hur elevinflytandet framträder skiljer sig dock åt. Min analys visar att det 

formella och kollektiva inflytandet är det härskande på skolan och att elevinflytandet, 

framförallt i undervisningen, inte är tillräckligt för att möjliggöra lärande enligt Selbergs 

(2001) teorier. Det sätt, på vilket elevers åsikter bemöts av lärarna, tolkar jag som att 

elevinflytandet på skolan riskerar att degraderas till en rådgivande funktion. 

 

Samtliga intervjuade personer önskar ett större elevinflytande i framtiden. Att realisera ett 

ökat elevinflytande är inget som elever kan åstadkomma på egen hand, ansvaret för detta 

åvilar läraren: ”Läraren skall förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de 

rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle (Lpo 94, 2006, s 14). Jag 

tolkar dock lärarnas svar som att de inte har någon utarbetad plan eller strategi för hur ett ökat 

elevinflytande skulle kunna realiseras. 
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7 DISKUSSION 

Syftet med denna studie är att genom intervjuer försöka förstå lärares och elevers olika 

uppfattningar om och upplevelser av demokrati och inflytande i skolans vardag.  

 

7.1 Metoddiskussion 

Jag har valt att samla data med hjälp av kvalitativa forskningsintervjuer i syfte att erhålla 

spontana svar rika på beskrivningar eftersom jag ville fånga elevers och lärares uppfattningar 

om och upplevelser av elevinflytande för att därigenom kunna besvara studiens 

frågeställningar.  

 

Lärarna visar stor medvetenhet om demokratiuppdraget som det skrivs fram i läroplanen. 

Risken är därför att de svarat som de förväntas svara gällande elevinflytande. För att undvika 

att ge en skenbild av verkligheten baserad endast på lärarnas svar, ställde jag deras 

uppfattningar i förhållande till elevernas, och på så vis hoppas jag uppnått en relativt autentisk 

beskrivning av hur elevinflytande och demokrati uppfattas och genomförs på den aktuella 

skolan. 

 

En mer tidskrävande datainsamlingsmetod hade varit att komplettera de kvalitativa 

intervjuerna med deltagande observationer. Det hade gett mig möjlighet att med egna ögon 

studera vilka demokratiska arbetssätt lärarna tillämpar i undervisningen, och därefter ställa, 

det som visar sig i skolans vardag, mot lärarnas svar. Detta skulle dock kunna upplevas som 

ett kontrollerande av lärarna: gör de som de säger att de gör? En annan risk med den 

deltagande observationen hade varit att lärarna hade agerat som de förväntas agera, och att 

klassrumssituationen då inte hade blivit autentisk. 

 

Sex elever och tre lärare intervjuades. Resultatet berör endast de lärare och elever som ingår i 

studien. Ett större antal respondenter hade kunnat ge en bredare bild av elevinflytande och 

demokrati på skolan, men hade ändå ej varit tillräckligt för att kunna generalisera resultatet. 

Det resultat jag har fått utgör endast en bild av många möjliga, men är ändå intressant som en 

utgångspunkt för fortsatta diskussioner om demokrati och elevinflytande.  
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I den genomförda studien valde jag att intervjua lärare i tre olika ämnen. Hur deras svar 

förhåller sig till varandra, är inget som omnämns i denna studie då det inte har varit studiens 

syfte. Däremot kan en intressant utveckling av studien vara att studera eventuella skillnader i 

hur lärare i olika ämnen uppfattar och undervisar i demokrati och elevinflytande. Finns det 

skillnader i hur man arbetar med demokrati och elevinflytande beroende på vilket ämne man 

undervisar i? Hur ser de eventuella skillnaderna ut? Styrs eventuella skillnader av 

individernas olikheter, eller beror de på nedärvda ämnestraditioner? 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visade att eleverna huvudsakligen uppfattar demokrati som ett verktyg för 

beslutsfattande. Var kommer denna relativt samstämmiga och snäva uppfattning ifrån? Jag 

menar att elevernas uppfattningar om demokrati främst formas i den kontext de befinner sig i 

och det sätt vilken undervisningen utformas på. Enligt de modeller som Selberg (2001) och 

Björklid (2000) redogör för, är inte undervisningen i demokrati och elevinflytande på skolan 

tillräckligt stort. Inte heller mot bakgrund av Deweys (1997) demokratiuppfattning, och till 

den förespråkade undervisning i demokrati istället för om demokrati förekommer. Det är 

rimligt att tro att en mer reflekterat bedriven undervisning med elevinflytande och demokrati 

skulle kunna bredda elevernas förståelse för begreppet demokrati, och vidga deras 

uppfattningar till att sträcka sig bortom beslutandets gräns. Det blir därför viktigt att lärarna 

arbetar och diskuterar med eleverna om demokrati i som ett vidare begrepp. 

 

Lärarnas uppfattningar om såväl demokrati som elevinflytande är bredare än elevernas, och 

jag upplever att lärarna är väl medvetna om sitt uppdrag och det medföljande ansvar de i 

enlighet med Lpo 94 har att bedriva undervisningen och att ”i demokratiska arbetsformer och 

förbereda eleverna att aktivt deltaga i samhällslivet” (Lpo 94, 2006, s 5). Trots denna 

medvetenhet tolkar jag lärarnas övriga svar, särskilt gällande deras tankar om elevinflytande i 

framtiden, som någonting de inte reflekterar över och arbetar med. De vet vad de ska göra, 

men har ingen strategi eller genomtänkt ide om hur detta kan göras 

 

Det formella inflytandet på skolan framträder tydligt genom de olika råd som finns 

representerade. De elever som medverkar i råden skall tränas i mötesteknik och 

beslutsfattande. Jag ställer mig dock frågande till hur det förhåller sig med rådens egentliga 

beslutsfunktion. Ett förekommande faktum var, enligt de intervjuade eleverna, att det var 
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lärarna som slutligen beslutade vilka av elevernas åsikter och synpunkter som var värda att gå 

vidare med. Jag anser att det är av största vikt att man som lärare är noga med att tillmäta 

elevernas åsikter betydelse, att bemöta och behandla dessa på ett korrekt och seriöst sätt, 

oberoende av egen åsikt i fallet. Det är enligt artikel 12 i FN:s barnkonvention också 

elevernas rättighet ”att bli hörd och få sina åsikter beaktade” (Barnkonventionen, 2009). 

 

Genom att fördela makten mellan elever och lärare och från skolans sida kunna visa upp 

resultat och beslut baserade på elevinflytande, kan man ge eleverna den uppmuntran de 

behöver. Vid uteblivna resultat, och slarvigt behandlade synpunkter riskerar man att degradera 

elevernas funktion i skolans beslutsfattande till rådgivande och vagga in eleverna i en inlärd 

hjälplöshet. 

 

Den stora diskrepansen i elevers och lärares svar avseende hur demokrati framträder i skolan 

menar jag kan förklaras med bristande kommunikation. Lärarna hävdar samstämmigt att de 

tillåter inflytande över betydligt större områden än vad eleverna upplever sig ha. En möjlig 

förklaring till detta är att lärarna inte motiverar och medvetandegör det demokratiarbete som 

faktiskt genomförs tillsammans med eleverna. Är eleverna medvetna om att de utövar ett 

inflytande när de utvärderar ett arbetsområde eller gemensamt sätter upp kriterier inför nästa? 

Resultatet i denna studie tyder inte på att så är fallet. 

 

Ytterligare tecken på den bristande kommunikationen mellan lärare och elever gällande 

elevinflytande är en elevs uppfattning om att elevinflytande, och elevens rätt till inflytande 

över sin utbildning inte är reglerat i läroplanen. Han uttrycker det så här: Det vore bra med 

mer inflytande men det kan vara lite svårt för om man har två lärare kanske den enda tycker 

det är jättebra att elever har åsikter och den andra kanske vill gå mer enligt läroplanen. 

Eleven har en uppfattning om att det är beroende på läraren som person om eleven har 

inflytande. Att elevinflytande är reglerat i styrdokument som en rättighet har han ingen 

kunskap om.  

 

Då jag är övertygad om att arbete med elevinflytande blir effektivare om eleverna är 

medvetna om sin aktiva roll och sina möjligheter att faktiskt förändra såväl undervisningen 

som sin skolsituation, efterlyser jag kommunikation. Kommunikation kan enligt Dewey 

(1999) placera företeelser, i detta fall demokrati och elevinflytande, i sitt sammanhang, leda 
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till ökat ansvarstagande och noggrannhet och samtidigt minska risken för en 

dekontextualiserad undervisning.  

 

Hur kan det komma sig att kommunikationen visar sig bristfällig? Handlar det om att 

kommunikationen är bristfällig, eller kan det vara så att lärare inte fullt ut informerar om 

rättigheter och skyldigheter för att de inte vill släppa makten? Dessa frågor kunde vara 

intressanta att gå vidare med i en fördjupad studie ur ett makt- och kontrollperspektiv. 

 

Att våga säga ja istället för nej, att faktiskt lyssna på vad elever har att säga och att beakta 

detta, så som barnkonventionen och styrdokumenten avser, kan för många lärare upplevas 

som att kaos i den egna planeringen uppstår. Det blir inte som läraren tänkt, men det kan bli 

något annat, något annat som kanske till och med blir bättre då det ligger närmare elevernas 

tankar, idéer och behov. Ett sådan arbetssätt innebär dock att läraren hela tiden måste vara 

beredd att omprioritera och anpassa undervisningen utifrån eleverna och den aktuella 

situationen. Att leva tillsammans med andra är en demokratisk process som förutsätter 

kommunikation, kommunikation som i sin tur kan utveckla skolans arbete med 

elevinflytande. Det handlar om att leva demokrati, om demokrati som ett förhållningssätt 
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      Bilaga 1 

Till förälder/vårdnadshavare  

 

 

Jag heter Anton Wijk och studerar till lärare vid Växjö universitet. Jag har vid flera tillfällen 

gjort min verksamhetsförlagda utbildning på - - - - . - - - - - - - har då varit min VFU-lärare.  

 

Jag skriver nu mitt examensarbete som handlar om elevers inflytande i skolan. För att få 

fördjupad kunskap om elevernas tankar om inflytande i skolan behöver jag att intervjua några 

elever om deras tankar och uppfattningar under v 48-50.  Jag kommer att spela in intervjun på 

band för att sedan kunna bearbeta och analysera detta.  

 

Intervjuerna kommer att ligga till grund för resultatet i min studie. Arbetet kommer att 

redovisas muntligt för en grupp studenter och lärare men också skriftligt i form av ett 

examensarbete.  Jag kommer att följa de forskningsetiska principer som gäller vilket innebär 

att varken elevens, lärarnas eller skolans namn kommer att framgå i uppsatsen. Eventuella 

namn i rapporten kommer att vara fingerade för att garantera anonymiteten.  

 

 

För att  intervjua ditt/ert barn enligt ovan behöver jag Ditt/Ert samtycke. Vid delad vårdnad 

måste båda vårdnadshavarna underteckna blanketten. 

 

Om Du/Ni har några frågor kontakta mig gärna på tel 0730-322858 

 

Hälsningar 

 

 

Anton Wijk 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

Samtycke  för   _________________________________________________ 

 

Jag/Vi samtycker till att mitt/vårt barn intervjuas om sin syn på elevinflytande 

 

JA (   ) NEJ  (   )  

 

 

Datum: 

 

 

_______________________________  _____________________________ 

Vårdnadshavares namnteckning  Vårdnadshavares namnteckning 
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Intervjuguide         Bilaga 2 

        
 

Praktisk och etisk information 
 

Nedan följer den intervjuguide jag använde mig av vid genomförandet av samtliga intervjuer. 

Intervjuguiden är uppdelad i en elev- och en lärardel. Den inledande praktiska informationen 

är identisk i intervjuns båda delar. 

 

- Ge intervjupersonen en orientering i undersökningens ämne och syfte 

- Förklara att intervjun spelas in, be om intervjupersonens samtycke till detta 

- Berätta att intervjupersonen kommer att behandlas konfidentiellt och be att 

intervjupersonen väljer en pseudonym som kommer att användas i undersökningen 

- Informera om att intervjun är frivillig, att intervjupersonen kan avbryta när som helst, 

och fråga om dennes samtycke till intervju 

 

 

 

 

Del 1 – Eleverna 
 

 Hur uppfattar du begreppet demokrati? 

 Hur uppfattar du begreppet inflytande? 

 

 Anser du dig ha inflytande i skolan? 

 Om ja, i vilka delar av skolverksamheten?   

 Hur går  till när du får inflytande? 

 Om nej, varför tror du att det är så? 

 

 

 Vad anser du om elevinflytande? 

 Berätta om något specifikt tillfälle när du har haft inflytande i skolan? 

 Berätta om någon specifik situation när du inte har haft inflytande i skolan? 

 

 

 Hur behandlar lärare dina och dina klasskompisars åsikter och synpunkter på 

verksamheten i skolan? 

 

 Skulle du vilja ha mer inflytande i skolan? 

 I så fall inom vilka områden? 
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Del 2 Lärarna 
 

 Hur uppfattar du begreppet demokrati? 

 Hur uppfattar du begreppet inflytande? 

 

 Anser du att du ger eleverna möjlighet till inflytande i skolan? 

 I vilka delar/moment av verksamheten ger du möjlighet till inflytande? 

 Hur går det till när du ger eleverna inflytande? 

 Om nej, varför inte? 

 

 

 Vad anser du om att arbeta med elevinflytande? 

 

 Berätta om något specifikt tillfälle/situation när du gett eleverna möjlighet till 

inflytande i skolan? 

 Berätta om någon specifik situation när du inte tillåter möjligheter till elevinflytande i 

skolan? 

 

 Hur behandlar du dina elevers åsikter, och synpunkter på verksamheten i skolan? 

 

 Skulle du vilja se större elevinflytande på skolan? 

 

 I så fall, inom vilka områden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


