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Syftet med den här studien är att få fördjupad kunskap om rektorers syn på ett elevråds 

försättningar och funktion i skolan. Utifrån syftet vill vi undersöka rektorers syn på 

elevinflytande och elevråd samt möjligheter och hinder för realisering. Vi vill även undersöka 

rektorers syn på lärares roll samt sin egen roll i arbetet med elevinflytande. I studien använder 

vi oss av en kvalitativ forskningsmetod av semi-strukturerad karaktär. Intervjuer med fyra 

rektorer, utgjorde underlag för studien. Studiens resultat visar att rektorerna har en positiv syn 

på elevinflytande och anser att elevråd innehar en viktig funktion i skolan. De hinder som 

rektorerna upplever finns är bland annat långsamma processer, eleverna själva och tiden. 

Möjligheterna anger de vara motivation för lärande, övning i demokrati samt goda relationer. 

Lärare är en förutsättning i arbetet med elevinflytande och även om rektorerna bär 

huvudansvaret, betonas samarbete i skolan för att aktivt elevinflytande ska gynnas och 

realiseras.    
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1. Inledning 
Under vår lärarutbildnings gång har begreppet demokrati varit påtagligt och återkommande. 

Olika demokratisyner och olika filosofers syn på detta har berörts. Under utbildningen har 

verksamhetsförlags utbildning varit ett regelbundet inslag och vi har under perioderna 

uppmärksammat elevrådets betydelse på de olika skolorna. Det har visat sig tydligt att de 

olika skolorna skiljer sig i sitt arbete med elevråd. Funktionen av elevråd varierar i innehåll 

och kvalité. De flesta skolor har haft elevråd kontinuerligt, men i vissa fall ges en uppfattning 

att elevers medbestämmande i denna form inte har utnyttjats i största mån. Ett intryck av 

”skendemokrati” snarare än elevdemokrati har uppfattats i iakttagelsen. Skolor är inte 

förpliktigade till elevråd, enligt lag. Tydligt är i läroplanen att ett reellt elevinflytande ska 

tillämpas, dock inte hur.  

 

I ett demokratiskt samhälle ska skolan genomsyras av en demokratisk anda. Demokrati är ett 

begrepp som använts flitigt i skoldebatten och är en beteckning för inflytande, delaktighet och 

maktfördelning. Genom elevrådet ska eleverna ges möjlighet att påverka olika frågor som 

berör utbildningen, eleverna och skolan.  

 

Elevråd är en vanlig beteckning för det formella inflytandet elever reellt utövar i skolan. Det 

är ett organ, vilket demokratiskt företräder alla elever gentemot lärare och skolledning. 

Elevrådet ska behandla frågor som rör eleverna och skoldemokratin (www.ne.se, 2010).  

 

Frågor som har intresserat oss är om eleverna ges de verktyg som behövs i form av 

vägledning, utbildning och tid för att kunna utveckla den kompetens och mognad eleverna 

behöver för att kunna utnyttja de möjligheter ett elevråd kan ge dem. Det verkar troligt att 

elevers delaktighet i skolsituationen kan skapa motivation och drivkraft för lärandet. Vår 

utgångspunkt är att skolledningen och rektorns intresse och engagemang återspeglar den 

genomslagskraft elevråd får i praktiken.  

 

Enligt läroplanen vilar skolväsendet på demokratisk grund. Därför är det skolans skyldighet 

att göra eleverna delaktiga i skolans demokrati. 
 

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall 
omfatta alla elever. Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att 
de tar ett allt större ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön, samt att de får ett 
reellt inflytande på utbildningens utformning. Enligt skollagen åligger det alla som 
arbetar i skolan att verka för demokratiska arbetsformer (1 kap. 2§, Lpo, 94). 
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Lärare, elever och rektorer ska verka för demokrati. Lärarnas arbete är av stor vikt för hur 

demokratiskt arbete bedrivs på skolor. Eftersom rektorn är den som bär det yttersta ansvaret 

för skolan och därför också för hur skolan arbetar med elevers inflytande, är det rektorns roll 

som har intresserat oss mest. I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 94, poängteras att 

rektorn har ett huvudansvar i att aktivt elevinflytande gynnas.  

 

Vi vill därför göra en närmare undersökning av rektorers syn på elevråd och elevdemokrati. 

Fokus kommer att läggas på högstadiet där kvalitativa interjuver av fyra olika rektorer 

kommer göras.  

 

Vi anser att det är viktigt för hela samhället att elever redan under skolgången lär sig 

praktisera demokrati för att bli goda samhällsmedborgare. Det bör därför ligga i hela 

samhällets intresse att fostra eleverna till demokratiska medborgare.  
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2. Syfte och problemformulering 

Vårt syfte med studien är att få fördjupad kunskap om rektorers syn på förutsättningarna för 

elevråd i skolan. Anledningen är att vi vill utforska de tecken på indikationer vi har fått 

genom litteratur (Harris, 2009 och Denvall, 1999) och egna iakttagelser på att elevråd inte 

fungerar. Eftersom ett av skolans uppdrag är att fostra demokratiska medborgare är det av stor 

vikt att utforska. Rektorn har det största ansvaret för skolan och för att elevinflytandet 

realiseras, därför är det av intresse att undersöka rektorers förhållningssätt till skoldemokrati. 

Vår utgångspunkt är att skolledningen och rektorns intresse samt engagemang återspeglar den 

genomslagskraft elevråd får i praktiken.  

 

Den metod vi kommer att använda oss av för att uppnå vårt syfte är intervjuer med rektorer. I 

vårt urval har vi begränsat oss till fyra rektorer.  

 

Utifrån syftet med studien har följande frågeställning formulerats: Vad har rektorer för syn på 

ett elevråds förutsättningar och funktion för att åstadkomma en fungerande elevdemokrati?  

 

Utifrån vald frågeställning vill vi närmare undersöka rektorernas syn på: 

- Elevinflytande samt möjligheter och hinder för elevinflytande. 

- Elevrådets roll i skoldemokratin samt möjligheter och hinder för elevråd.  

- Lärarnas roll samt sin egen roll i arbetet med elevinflytande.  
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3. Bakgrund 
I följande kapitel kommer vi att redogöra för det bakgrundsunderlag som vårt arbete bygger 

på. Det inbegriper delarna; läroplanen och elevråd, där elevrådsdelen kompletteras med 

information från elevrådsorganisationen, SVEA. Vi väljer att presentera dessa delar tidigt i 

uppsatsen då kunskapen av dem ger ett avstamp till fortsatt teori.  

 

3.1   Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet 94   

Skolan har två viktiga uppdrag, vilka är att ge eleverna fostran och kunskap. Eftersom 

läroplanen, Lpo 94, är det centrala dokumentet som skolan har att följa, gör vi i följande text 

en genomgång av det innehåll som är relevant för vår uppsats. 

 

Läroplanen genomsyras av direktiv för att gynna elevers ansvarstagande och demokratiska 

rättigheter och skyldigheter. I läroplanen formuleras bland annat de grundläggande värden 

som ska prägla skolan (Lpo 94).  

 

De värden som presenteras i läroplanen kallas skolans värdegrund och avser människans 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 

män och kvinnor samt solidaritet med svaga och utsatta. Denna värdegrund ska skolan 

förmedla och förankra hos eleverna genom fostransuppdraget. I läroplanen betonas även 

vikten av att verksamheten ska formas av demokratiska arbetsformer och att eleverna ska få 

möjlighet till delaktighet och inflytande i skolan.  

 
Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (1985:1100) slår 
fast att  verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med 
grundläggande demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan 
skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår 
gemensamma miljö (1 kap. 2 §). Skolan har en viktig uppgift när det gäller att 
förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv 
vilar på. (…) Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart 
och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet 
(Lpo 94:3). 

 

Läroplanen uttrycker skolans öppenhet för att skilda uppfattningar förs fram. Personliga 

ställningstaganden är av vikt och möjlighet till initiativ och ansvarstagande ska ges till 

eleverna. Läraren och elever ska tillsammans utveckla regler för arbete och gemenskapen i 
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gruppen. I läroplanen poängteras att skolan ska ansvara för att elever utvecklar kunskaper som 

är av vikt för varje enskild individ och medborgare.  
 

Skolan skall sträva efter att varje elev lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och 
använda sina kunskaper som redskap för att formulera och pröva antaganden och 
lösa problem, reflektera över erfarenheter och kritiskt granska och värdera 
påståenden och förhållanden (Lpo 94:10).  

 

I läroplanen finns ett eget avsnitt som behandlar elevernas ansvar och inflytande. Att kunna 

påverka, ta ansvar och vara delaktig är demokratiska principer som ska omfatta alla elever. 

Både den sociala och kunskapsmässiga utvecklingen är en förutsättning för ett större 

ansvarstagande hos eleverna. Detta innefattar både det egna arbetet, skolmiljön och inflytande 

över hur utbildningen utformas. Eleverna ska förberedas i att verka för demokratiska principer 

som präglar samhället (Lpo, 94). 

 

Att varje individ tar personligt ansvar för sina studier är ett mål som skolan strävar mot. 

Skolan strävar även efter att elever utövar ett allt större inflytande över utbildningen och 

arbetet i skolan med stigande ålder. Eleverna ska få kunskap om demokratiska principer och 

även utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former (Lpo, 94). 

 

Rektorn, som pedagogisk ledare och chef för lärarna, har det största ansvaret för 

verksamheten och att de nationella målen nås, vilket betonas i läroplanen. I urvalet nedan 

betonas rektorns roll i arbetet med elevinflytande:  
 

Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har därvid, inom givna ramar, ett 
särskilt ansvar för att: skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande 
gynnas, skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, 
läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla 
kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel, undervisningen och 
elevvårdsverksamheten utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp 
de behöver, (…) (Lpo, 94).  

 

Lpo 94 är ett dokument med direktiv som skolan har skyldighet att förhålla sig till. Med 

hänsyn tagen till ovanstående text hämtad ur Lpo 94, där krav på elevinflytande finns 

formulerat, anser vi att elevinflytande är ett område med hög prioritet för vidare forskning.  

 

3.2   Elevråd 

Utbudet av forskning som specifikt rör elevråd finns i begränsad mängd. Dock finns litteratur 

som behandlar funktionell demokrati, där styrelseformen elevråd kan inbegripas. När det 
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gäller demokrati i relation till skolan behandlas oftare samtal – och deltagardemokrati, vilket 

vi kommer att redogöra för längre fram i uppsatsen. 

 

Nationalencyklopedin benämner elevråd som en vanlig beteckning för det formella 

inflytandet elever reellt utövar i skolan. Det är ett organ, vilket demokratiskt företräder alla 

elever gentemot lärare och skolledning. Elevrådet ska behandla frågor som rör elevernas 

intressen och skoldemokratin (www.ne.se, 2010).  

 

Harris (2009) menar att en gemensam definition av elevråd är svår att finna, eftersom det inte 

finns liknande institutioner i samhället att jämföra elevråden med. Det finns heller ingen 

bestämmelse över hur ett elevråd ska fungera och vem som råder över dem. Hur ett elevråd 

ser ut och fungerar varierar från skola till skola. Råd är inte verkställande, utan i regel 

rådgivande och i vissa fall beslutsfattande (Harris, 2009:8.ff).  

 

Många författare som diskuterar elevråd, tar upp den historiska bakgrunden och den 

bakomliggande orsaken till elevrådens uppkomst.  

 

Elevråden startades från början av rektorer efter andra världskriget, då övningen i demokrati 

och mötesformalia lyftes fram som central funktion. Syftet med elevråd var att fungera 

rådgivande och att representera samtliga elever. Elevråden tillhandahöll uppdraget att tolka 

elevers intresse och företräda dem och deras intresse i en dialog med skolan samt att fostra 

eleverna till demokratiska medborgare (Harris, 2009:8-9). 

 

Ett elevråd är inte självständigt utan del av skolans struktur. Vidare beskriver Harris (2009) att 

elevrådens struktur är byggd efter den som används i FN:s generalförsamling, med 

representanter för varje klass. Med tiden har elevråd delvis övergett sin ursprungliga idé att 

agera en övning i demokrati och har i vissa fall gått mer mot att likna en organisation.  

Problem som kan ligga till last för elevråd ligger i dess otydliga syfte och otympliga struktur. 

Oklarheten kring vem som äger elevrådet, vilka som utgör det och vad dess syfte är orsakar 

problem. Ytterligare svårigheter har legat i oförmågan att skapa ett ihållande engagemang, 

vilket kan vara en konsekvens av oklarheten samt brist på resultat i relation till insatsen 

(Harris, 2009:8-9).  
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Många forskare har frågat sig huruvida elevråd är ett demokratiskt forum. Denvall (1999) tar 

upp tre aspekter vilka kan påverka om ett elevråd går att betrakta som det. Den första aspekten 

behandlar elevernas val av representanter och om detta sker fritt, utan påtryckning och yttre 

kontroll. Andra aspekten rör elevernas möjlighet till insyn i representanternas arbete i till 

exempel protokollföring och om det är möjligt att kräva någon form av ansvar från sina 

representanter. Sista aspekten utgörs av möjligheten till fria diskussioner i gemensamma 

frågor. Det kan till exempel handla om mötes- och yttrandefrihet. Även om 

elevrådssammanträden är träning i demokratiska mötesformer tillskrivs det inte med 

automatik elevinflytande (Denvall, 1999:143–145).  

 

Vidare problematiserar Denvall (1999) det faktum att ett elevråd innehåller vuxenstyrning och 

till stor del sker på vuxnas villkor Ett representativt system är uppbyggt för att motverka 

orättvisor i exempelvis val till råd. Huruvida ett elevråd gynnar ett reellt elevinflytande går, 

enligt Denvall att diskutera (Denvall, 1999:145–147). 

 

Almgren (2006) redogör för deltagande och kategoriserar det i formerna; pseudodeltagande, 

partiellt deltagande och fullt deltagande. Inom pseudodeltagandet sker deltagandet på ojämna 

villkor eftersom de med den ledande ställningen under ett sammanträde är de som har det 

formellt reella inflytandet. Pseudodeltagandet kan liknas vid skendemokrati. Det partiella 

deltagandet ger deltagarna viss möjlighet till inflytande, men det finns ledande personer som 

råder över det slutliga beslutsfattandet. Fullt deltagande utmärks av att alla deltar på lika 

villkor, ingen part har formellt mer makt än någon annan deltagare (Almgren, 2006:131). 

 

Denvall beskriver i Det unga folkstyret (1999) hur grundskolan Nyvångskolan i Lunds 

kommun bedrivit sitt aktiva arbete med elevinflytande, från försöksprojekt till ett regelbundet 

inslag i skolverksamheten. Nyvång har agerat förebild för många andra skolor. I skolan 

beräknas en fjärdedel av eleverna vara aktiva inom olika råd. Inom varje råd ska en 

representant sitta med i elevrådsstyrelsen. För att arbetet ska fungera, krävs en välfungerande 

administration som bland annat innefattar ledamöter, bokning av mötestider, protokollföring, 

aktualisering av hemsida, klassråd, information samt studiebesök. Verksamheten på skolan 

har starkt stöd från både lärare och elever (Denvall, 1999).  

 

Skolan är inte förpliktigad till elevrådsverksamhet, dock vill regeringens nya skollagsförslag 

underlätta arbetet med elevers inflytande i verksamheten. I regeringens förslag finns en 
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paragraf (8.2) som behandlar inflytande för barn, elever och vårdnadshavare. Där poängteras 

vikten av formell delaktighet i beslut. I förslaget står bland annat elevernas och deras 

sammanslutningars arbete med inflytandefrågor ska stödjas och underlättas av skolan. Under 

skoltiden ska elever och elevrepresentanter få möjlighet att behandla frågor av gemensamt 

intresse. Vidare understryker regeringen att elever som företräder andra elever på skolan ska 

ges ledighet från skolarbetet men även kompenseras för missad undervisningstid 

(Prop.2009/10:165).   

 

I remissinstansernas utlåtande till förslaget menar elevrådsorganisationerna SVEA och SECO 

att det är positivt att det fastslås att elevernas och deras sammanslutningars arbete med 

inflytandefrågor kommer att underlättas och styrkas i och med nya förslaget. SECO ställer sig 

emellertid negativa till att inflytandet blir en del av elevernas skyldighet istället för rättighet 

(Prop.2009/10:165). 

  

I regeringens skäl till förslaget betonas vikten av att skolor bör ha rutiner för hur frågor ska 

hanteras. Vilket kan följa genom ett förlopp från till exempel klassnivå där eleverna diskuterar 

frågor som är viktiga, till ett samrådsorgan där frågorna sedan diskuteras vidare med 

skolledningen. I och med samrådsorgan, som exempelvis elevråd, får elever möjligheter till 

att ta ansvar samt att leda ett arbete med inflytandefrågor (Prop.2009/10:165).  

 

3.3   SVEA – Sveriges elevråd 

SVEA är en organisation som aktivt arbetar med elevråd. Genom litteraturen har det 

framkommit att skolors sätt att arbeta med elevråd gestaltas på olika sätt, vilket Harris (2009) 

säger kan bero på att det inte finns liknande institutioner i samhället. Därför är det intressant 

att veta vad en aktiv organisation inom området strävar efter.  

 

Samarbetsorganisationen, SVEA, som är en ideell organisation arbetar med elevrådsstöd i 

högstadiet och gymnasiet. Deras främsta uppgifter är att inspirera, stötta och utveckla elevråd. 

De arbetar även med att framföra elevråds och därmed elevers röst i skolpolitiken. SVEA vill 

även förbättra skolan till att vara mer demokratisk och idka samarbete med elevråd som ska 

bidra med kunskap om elevers rättigheter i skolan. Att arbeta tillsammans är mest effektivt 

när man vill uppnå lösningar på gemensamma problem. Demokratin i skolan finns för att alla 

ska vara delaktiga i beslutsfattande. Organisationen arbetar med att utbilda elevråd och med 
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skolfrågor som omfattar elevinflytande. Dessa fem områden grundar SVEA sin verksamhet 

på: elevers rättigheter, elevrådsutveckling, utbildning, lobbying och nationella träffar 

(www.svea.org/organisation, 2010).    

 

Skolor är inte förpliktigade elevråd, men det är enligt oss en allmän uppfattning att de flesta 

skolor i praktiken har elevrådsverksamhet. Ett hinder ligger i som texten berört, att begreppet 

är svårdefinierat. En möjlighet för elevråd kan grundas i och med det nya skollagsförslaget. 

Elevrådsdiskussionen präglas till stor del av frågan om vuxenstöd i relation till vuxenstyrning, 

vilket är en intressant aspekt av dilemmat.  
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4. Tidigare forskning och teoretiskt ramverk 

I följande kapitel kommer en genomgång av litteratur och tidigare forskning att presenteras 

och det kommer att utmynna i vårt teoretiska ramverk.  

 

4.1   Demokrati som begrepp 
I följande stycke kommer vi kort beskriva hur demokrati kan definieras ur ett vitt perspektiv. I 

nästkommande avsnitt kommer vi att fördjupa oss i mer specifika demokratisyner som kan 

appliceras på läroplaner och skolans värld.  

 

Demokrati är ett värdeladdat ord med mångtydig betydelse, dock finns det en grundbetydelse 

som omfattar begreppet. Med demokrati avses folkets styrelse på jämna villkor, av 

gemensamma intressen (Skolverket, 2001:14).  

 

Enligt Lindensjö (2003) uppkommer oenigheter i demokratibegreppet då frågor som hur 

folket ska begränsas, vilka värden som är gemensamma och vad styrelse är, ska besvaras. 

Olika förhållningssätt till hur frågorna ovan besvaras, har sin grund i olika demokratisyner. 

Demokratisynerna kan vara till hjälp när vi identifierar demokratiska problem i samhället och 

i olika institutioner. Det kan gälla spänningar mellan individuell autonomi, kollektiv 

gemenskap, rättigheter, välfärd, politiskt deltagande, omfördelning, gemensam identitet och 

gruppidentitet (Lindensjö, 2003:121,144).  
 

Demokratin är i sig ett mål och ett mycket viktigt politiskt mål men det är också ett 
medel till förändring. Av den anledningen blir demokratin aldrig inaktuell (Larsson, 
2003:151).  

 

I ovanstående citat av Larsson, befästs vikten av demokrati, vilket kan kopplas i relation till 

skolan som föranleder nedanstående avsnitt. Larssons citat kan ge förståelse för den 

förändring som sker i läroplaner utifrån samhällsförändringar och demokratisyner. 

 

4.1.2  Demokratisyner i relation till läroplaner 

I följande avsnitt avser vi att redogöra för de olika läroplaner som följt efter andra 

världskriget, då demokrati och värdegrund fick en central plats i samhället. Vi vill även belysa 

olika demokratisyner som kan relateras till läroplanerna. Englund (2003) talar om funktionell 

och normativ demokrati. Almgren (2006) använder sig istället av begreppen integrativ och 
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aggregativ demokrati i vilka hon placerar valdemokrati, deltagardemokrati och 

samtalsdemokrati. 

 

I 1946 års skolkommission fastslogs att skolans främsta uppgift blir att fostra demokratiska 

människor. Samhällskunskap inrättades som ett nytt ämne då man ansåg att eleverna behövde 

utbildas i demokrati. Inspiration hämtades från exempelvis John Dewey och hans idéer om 

pedagogik (Almgren, 2006:10).   

 

Demokratisynerna har under olika perioder återspeglats i läroplanerna. Från en normativ 

demokratisyn övergick man på 1950- och 1960-talen till en funktionalistisk. Under 1970-talet 

togs successivt ett normativt demokratiideal återigen i bruk, vilket tog plats i Läroplanen för 

grundskolan 1980, då den deltagardemokratiska fostransidén blev central (Englund, 2003:52–

53). 

 

Lgr 80 efterträddes 1995 av Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 

och fritidshemmet 1994 som är den nu gällande läroplanen. De två läroplanerna är skapade 

utifrån skilda sätt att tänka när det gäller att styra skolan. Den största skillnaden visar sig i 

övergången från en centraliserad regelstyrd skola till decentraliserad målstyrning. I och med 

läroplanen 94, flyttades ansvaret för skolan från staten till kommunerna. Lärare och rektorer 

fick större utrymme, ansvar och frihet att utforma undervisningen. Det finns även en del 

skillnader vid utformningen av demokratiuppdraget i övergången från Lgr 80 till Lpo 94, då 

Lpo 94 betonar att skolan i sig ska verka för en demokratisk miljö (Almgren, 2006:11–12). 

 

I skolans värld kan enligt Englund (2003) urskiljas två huvuduppfattningar inom demokrati. 

Almgren (2006) anger dessa som aggregativ och integrativ medan Englund skiljer mellan 

funktionalistisk och normativ demokrati.  

 

Funktionalistisk demokratisyn definierar demokratin som en form för representativ styrelse, 

vilket innebär att en elit företräder folket. Som kritiskt alternativ finns en normativ 

demokratisyn där demokratin är ett självändamål. Normativ demokrati strävar efter ett jämlikt 

deltagande (Englund, 2003:52–53).  

 

Enligt Almgren (2006) räknar man vanligtvis med tre klassiska ideal inom det demokratiska 

styrelseskicket: valdemokrati (elitdemokrati), deltagardemokrati och samtalsdemokrati 
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(deliberativ demokrati). En annan kategorisering går att använda när man skiljer mellan 

demokratiideal; integrativ och aggregativ demokrati. Skillnaden gäller synsättet på demokrati, 

där demokratin inom det integrativa idealet ses som ett mål i sig själv och där det läggs stor 

vikt vid medborgarnas personliga utveckling. Demokratin inom det aggregativa idealet 

betraktas som ett medel där personliga egenskaper och preferenser redan är givna på förhand. 

Enligt det integrativa demokratiidealet skulle exempelvis ett demokratiskt deltagande i skolan 

kunna skapa en personlig utveckling när det gäller politisk kunskap hos eleverna (Almgren, 

2006:19). Demokratins innebörd i det aggregativa idealet är således att samla ihop befintliga 

åsikter, medan det centrala inom det integrativa idealet är att gemensamt utveckla åsikter.  

 

Samtalsdemokrati och deltagardemokrati placerar Almgren (2006) inom det integrativa 

demokratiidealet, där grundtanken utgörs av personlig utveckling. Valdemokrati placeras 

inom det aggregativa demokratiidealet. Det integrativa idealitet utvecklades som motreaktion 

till det aggregativa demokratiidealet. Detta anger Almgren som representativt styrelseskick. 

(Almgren, 2006:20–21).  

 

Enligt Almgren (2006) brukar deltagardemokrati förmodas utveckla ett ökat självförtroende 

för ens förmåga att delta, större färdighet i förmågan att delta eftersom man får större 

erfarenhet och även ökad kunskap om demokratiska tillvägagångssätt. Det centrala är att 

övning ger färdighet. Inom samtalsdemokrati (deliberativ demokrati) läggs tonvikten på det 

offentliga samtalet medan deltagardemokrati betonar det lokala deltagandet (Almgren, 

2006:21, 114). 

  

Skolans ena uppdrag är att fostra demokrater. Enligt skolpolitiken är det genom att verka i 

demokratiska arbetsformer som eleverna får kunskaper om demokrati. Denna föreställning har 

enligt Almgren sin grund i integrativa demokratiteorier samt i deltagar- och 

samtalsdemokratiska teorier. Den nuvarande läroplanen är starkt inspirerad av 

deltagardemokratiska tankar där huvudtanken är att eleverna ska få träning i demokratisk 

verksamhet och därigenom utveckla sin förmåga till demokratiskt deltagande (Almgren, 

2006:21,37).  

 

Englund (2003) anser att den deliberativa demokratitanken svarar upp mot dagens växande 

krav på kommunikation och reflektion, samt den politiska filosofins ökande betydelse. 
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Demokratisynen kan ge grund för den demokratiska skolan som den nuvarande läroplanen 

representerar (Englund, 2003:52–53) 

 

4.2   Demokrati i skolan  
 
Almgren (2006) menar att skoldemokrati utifrån styrdokument och demokratiteorier, handlar 

om institutioner i skolan. Institutionerna ger eleverna möjligheter till någon form av 

demokratiskt deltagande och i många fall även möjligheter till inflytande över verksamheten. 

Hur stort detta inflytande är i praktiken är inte självklart. Avgränsningar för vad elever kan ha 

inflytande om och hur mycket inflytande elever kan ha i skolan grundas på vilka 

åldersgrupper det rör sig om. Det är exempelvis kommunen, rektorer, lärare och föräldrar som 

kan sätta dessa gränser. Möjligheter till demokratisk deltagande kan handla om konkreta 

institutionaliserade former av demokratiskt beslutsfattande, exempelvis elevråd, klassråd och 

skolkonferenser (Almgren, 2006:42). 

 

Denvall (1999) redogör för de många aspekter som finns att begrunda när man talar om 

demokrati i en skola. Aspekterna inrymmer hur långt en demokrati kan sträcka sig, dess 

begränsningar och hur ett deltagande ska främjas samt hur demokratiska beslut ska regleras 

(Denvall, 1999:121,143).  

 

I följande citat ser vi en koppling till demokrati i skolan, då Larsson betonar skolning i 

demokrati som förutsättning för att ett land ska kunna fungera demokratiskt.  
 

En fungerande demokrati förutsätter en lång rad förhållanden som tar tid att bygga 
upp. Inget land kan fungera demokratiskt utan att dess befolkning först får en viss 
skolning om demokratins idé och funktion (Larsson, 2003:151).  

 

Det står klart uttryckt i skollagen att skolväsendet vilar på demokratins grund, däremot anges 

inte någon enskild demokratiuppfattning i skolförordningar. Tham (1998) skriver om 

elevinflytande och konstaterar att det finns tydligt skrivet i både lag och i andra stadgor, 

däremot menar han att det inte står preciserat vad det direkt inbegriper och vilka frågor det 

gäller. Trots att det inte finns preciserat om hur elevinflytande ska drivas, finns en 

föreställning om elevinflytande som en fråga om att vara delaktig i en mer eller mindre 

formaliserad beslutsprocess (Tham, 1998:6). Hur skoldemokratin är utformad och hur 

elevernas deltagande och inflytande fungerar förväntas ha påverkan på elevernas 
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förutsättningar för att kunna handla i demokratiska kontexter utanför skolan. (Almgren, 

2006:17–18). 

 

Skolverket skriver i Inflytandets dimensioner om elevinflytandets breda begrepp och 

beskriver det utifrån följande modell, där två dimensioner kan ställas mot varandra. Modellen 

ska vara till hjälp för att systematisera elevinflytande.  

 

 

 

 

 

 

 
                 (Figur hämtad från http://www.skolverket.se/sb/d/2216/a/12453, 2010).  

 

När Lena Fritzén (2003) diskuterar skolans två uppdrag (kunskaps- och fostransuppdraget), 

konstaterar hon att det finns en motsättning som tar sig uttryck i konkurrens och avskildhet 

uppdragen emellan.  Hon menar att vi bör se de båda delarna som en helhet för att gynna 

barns lärande i den pedagogiska praktiken. Fritzén hävdar att en integration skapar 

gynnsammare förutsättningar för verksamheten, då tidsaspekten ofta utgör ett problem för 

skolans förfogande (Fritzén, 2003).   

 

4.2.1 Elevinflytande, delaktighet och ansvar 

Det har bedrivits en hel del forskning inom området som behandlar elevers inflytande i 

skolan. Att elever ska ha inflytande stärks, som vi har sett i tidigare avsnitt, i förordningar. 

Diskussionen utmärks till stor del av frågan hur inflytandet ska realiseras. Vidare förs en 

diskussion huruvida elever är kapabla till ansvarstagande. 

 

I FN:s barnkonvention, paragraf 12, behandlas ämnet barns rätt till inflytande. Paragrafen tar 

upp barns rätt till att uttrycka sina åsikter samt barns rätt att få sina åsikter uppmärksammade i 

frågor som berör barnet. Hänsyn ska tas till både ålder och mognad när det gäller att beakta 

barnens åsikter. Barnet ska förberedas för sin möjlighet att höras, direkt eller indirekt genom 

representant eller via ett organ som stämmer överens med samhällets procedur för 

beslutsfattande (www.unicef.se).  
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FN:s barnkonvention 12 tillsammans med artikel 3, ligger till grund för regeringens förslag 

till nya skollagen (5.7) som rör barnets bästa. Skäl för förslaget tar sin utgångspunkt i att 

beakta barnets möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i angelägenheter som rör barnet. I 

förslaget menar man att ett barnperspektiv bör anläggas inför beslut eller åtgärder som tas. I 

utbildningen ska förslaget gynna förutsättningarna för barnets personliga utveckling där 

inflytande och delaktighet prioriteras. I förslaget understryks att undervisningen ska utformas 

på ett sätt som stämmer överrens med barnkonventionens direktiv (Prop.2009/10:165).  

 

I förslag 8.2 som rör inflytande för barn, elever och vårdnadshavare vill regeringen att barn 

och elever ska ges inflytande över utbildningen. Hänsyn ska tas till elevernas ålder och 

mognad när det gäller inflytandets innehåll och form. Detta finns uttryckt i läroplanerna och 

även Barnkonventionen förordar att barn ska ges mer inflytande i och med stigande ålder 

(Prop.2009/10:165).   

 

Huruvida barn och elever är kapabla till delaktighet och inflytande i skolan, kan man finna 

olika åsikter och perspektiv angående. Oavsett åsikter och perspektiv, ska skolans uppdrag 

realiseras. Delaktighet och inflytande har ofta förknippats med förmågan till att ta ansvar.  

 

I en attitydundersökning om lärares åsikter gällande elevers ansvar för inflytande i skolan 

visade resultatet att lärare hade en skeptisk inställning till elevers ansvarstagande. Denna 

skepsis ökade i och med ju äldre eleverna var. Västvärlden har inspirerats av olika filosofer 

och sätt att se på individer och dess inlärning. Piagets teori om inlärning och barns utveckling 

har ett synsätt där barn betraktas som oförmögna att delta i samhället innan de uppnått vuxen 

ålder. Howard Gardner representerar ett annat synsätt där vuxna bör ha rollen att bereda olika 

vägar och verktyg för att öka barns möjligheter till att delta (Tham, 1998:110–111). 

 

Regeringens skollagsförslag anammar också tanken att de vuxna på skolan har ett ansvar att 

stödja och skapa förutsättningar samt motarbeta hinder för elevers inflytande och delaktighet i 

för dem angelägna frågor (Prop.2009/10:165). 

 

Det finns olika sätt att se på barns förmåga och möjlighet till ansvar. John Dewey anser att 

barns tillstånd av omognad kan vändas till något positivt som istället går att utnyttja då elever 

fostras till demokratiska medborgare. Han skriver om utveckling, växandets villkor och hur 

samhället styr det. Dewey menar att det första villkoret för växande är omognad. Vuxna har 
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en tendens att uppfatta omognad som en brist, och växande som något som fyller 

mellanrummet mellan det omogna och det mogna. Anledningen tycks vara att vi sätter 

barndomen och bristtillståndet de unga befinner sig i, i relation till vuxna, istället för att se 

dess eget inneboende värde. Fokus sätts till följd av det på det barnet inte har utvecklat ännu. 

Omognaden har två viktiga egenskaper; beroende och formbarhet. Det ger möjligheter att se 

omognaden som något positivt, för om hjälplöshet var det enda som fanns i beroendet skulle 

ingen utveckling kunna ske (Dewey, 1999:80). 
 

Eftersom att växa är det karakteristiska för livet, är utbildning det samma som att 
växa – den har inget mål bortom sig själv. Skolundervisningens värde kan avläsas av 
i vilken grad den skapar en längtan efter kontinuerligt växande och erbjuder verktyg 
så att denna längtan kan tillfredställas (Dewey, 1999:91).  

 

När det gäller skolans demokratiska uppdrag ska eleverna få möjlighet till att vara delaktiga i 

aktiviteter som återspeglar samhällets olika aspekter. Dewey menar att denna möjlighet kan 

leda till att en ökad mognad utvecklas hos eleverna och även en förmåga till att delta och ta 

ansvar (Dewey, 1999:80).  

 

FN-kommittén vill motverka synsättet att se barndomen som ett bristtillstånd. Ett viktigt mål 

för FN-kommittén är att vuxna ska se barnet som en samhällsmedborgare med kompetens och 

kunskap (Tham, 1998:8).  

 

Forsberg beskriver en studie om elevinflytande som gjorts i 41 skolor. I den kunde utrönas att 

elevinflytande knyts till både formella och informella beslutsprocesser, valmöjligheter, 

elevaktiva arbetssätt, eget arbete, tema med fördjupnings uppgifter samt ansvarstagande. 

Generellt sett har all litteratur som behandlar elevinflytande en föreställning om ansvar och 

inflytande som varandras förutsättningar (Forsberg, 2000:14–15).  

 

Almgren (2006) diskuterar elevinflytande ur ett deltagardemokratiskt perspektiv där hon 

fäster stor vikt vid att elever är med och bestämmer över utbildningen. På detta sätt har 

eleverna en del makt över beslut som fattas i skolan. Det samtalsdemokratiska och 

deliberativa samtalet sätter fokus vid själva deltagandet. Deltagandet betecknas som ett sätt att 

vara med och bestämma, beslutsfattandet är inte direkt givet (Almgren, 2006:112) 

 

Demokratisk delaktighet kan enligt Almgren (2006) diskuteras utifrån tre kategorier: direkt 

deltagande, deliberativt samtal i klassrum och påverkansmöjligheter (Almgren, 2006:117). 
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Demokratisk delaktighet i form av direkt deltagande utmärks genom ett så kallat 

brukarinflytande, där brukarna är de som tar beslut om den verksamhet som de är en del av.  

Om man applicerar synsättet i skolans värld är eleverna brukare och det forum de beslutar i 

utgörs av ett elevråd (Almgren, 2006:141). 

 

Det deliberativa samtalet innebär ett öppet samtal där skilda synsätt ställs mot varandra och 

utrymme ges för att olika argument och åsikter ska komma fram samt ömsesidig tolerans och 

respekt för andra (Almgren, 2006:145). 

 

Elever kan framföra sina åsikter på olika sätt. Almgren beskriver tre olika varianter av 

påverkansmöjligheter. Exit-möjligheter är den variant som avser elevers möjligheter till att 

byta klass, grupp eller skola. Elevers möjligheter att påverka vad elevrådet gör kallas 

representativa påverkansmöjligheter. Det leder i sin tur till elevrådets möjligheter att påverka 

förhållanden som råder i skolan. Direkta påverkansmöjligheter utgörs av de möjligheter 

elever har att påverka undervisningens innehåll, dess utformning och upplägg. Det innefattar 

också möjligheterna att påverka vilka böcker och läromedel som används, schema samt 

rådande normer och regler på skolan. Påverkan via representativa organ ger uttryck för ett 

mindre aktivt demokratiskt utövande, än vad direkt deltagande i skolan medför (Almgren, 

2006:122–125). 

 

I Almgrens studie om direkta påverkansmöjligheter, finns ett intressant och oväntat resultat att 

beakta. Resultatet visar att direkta påverkansmöjligheter har negativa effekter på elevers 

politiska kunskap. Hon har dock en öppen inställning till att elevinflytande skulle kunna 

realiseras under förutsättning att det organiseras på ett särskilt vis (Almgren 2006:127, 201).  

     

En viktig aspekt som lyfts fram i detta avsnitt behandlar syn på elevers förmåga till 

ansvarstagande. Perspektiv på elevers förmåga till ansvarstagande finns att begrunda i bland 

annat Piaget och Deweys teorier. Synen på elevers förmåga till ansvarstagande förmodas 

påverka realisering av elevinflytande. Vi har i tidigare avsnitt redogjort för demokrati i skolan 

och vi anser det intressant att i följande kapitel redogöra för ansvarsfördelningen för reellt 

elevinflytande.  
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4.3   Ansvarsfördelning för reellt elevinflytande 
Studiens syfte är att undersöka rektorns syn på elevinflytande. Rektorn har huvudansvaret för 

realiseringen för att aktivt gynna elevinflytande. Uppdraget kräver samarbete från lärare, 

därför kan inte lärarens roll reduceras. Läroplanen lämnar stort ansvar till läraren när det 

gäller frågor som behandlar elevinflytande. Läraren är central för elevinflytandet och skall:  
 

[…] tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen och förbereda 
eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som 
präglar ett demokratiskt samhälle (Lpo 94:14).  

 

Almgren (2006) beskriver att arbetet med elevinflytande är tidskrävande. Oavsett 

tillvägagångssätt, antingen via olika råd eller via delaktighet i planering och undervisning, är 

arbete med elevinflytande resurskrävande och kan ta tid från undervisningen (Almgren, 

2006:133–134). 

 

Fritzén (2003) menar att det uppstår en konkurrens mellan skolans båda uppdrag, då de hålls 

åtskilda i den pedagogiska praktiken. Hon påpekar tidsbristen och anger integration som 

lösning på problemet. (Fritzén, 2003). Detta innebär för lärarens del att knyta samman 

kunskap och fostran i undervisningen.  

 

4.3.1 Rektorns ansvar för elevers inflytande i skolan 

Som vi tidigare har konstaterat, är det enligt läroplanen, rektorn som har det övergripande 

ansvaret i arbetet med att främja ett aktivt elevinflytande i verksamheten.  

 

Denvall (1999) skriver om rektorns ansvar, men påpekar att konsekvenserna av ett uteblivet 

ansvarstagande inte finns klart formulerat. Eleverna får vidare ingen vetskap om vart de ska 

vända sig vid missnöje. Denvall anger problemet i att begreppen delaktighet, inflytande och 

makt inte ses med samsyn. De olika tolkningarna av begreppen kan försvåra arbetet vid ett 

projekts utveckling i skolan (Denvall, 1999:126).  

 

Rektorn tillskrivs, utan inbördes ordning, en rad olika ansvarsområden i läroplanen och det är 

rektorn och skolledningen som gör prioriteringar av de olika områdena. Konkreta mål som 

finns i kursplanerna brukar allmänt prioriteras. Detta medför att övrigt arbete, som bland 

annat värdegrundsarbete kan hamna i skymundan. En faktor som påverkar vilka prioriteringar 
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som görs i skolan är vilka resurser som man måste rätta sig efter och vilka mål som behöver 

verkställas i enlighet med styrdokumenten (Skolverket, 2000:51–52).  

 

Ledningen har en viktig uppgift när det gäller att framhålla skolans gemensamma vision. Det 

är av vikt att rektorn förtydligar allas ansvar och roller för ett arbete med värdegrundsfrågor. 

Därför krävs det ett gott samarbete mellan skolledningen och övrig personal eftersom 

skolledningens inställning lätt kan smitta av sig på lärare, vilka i sin tur kan påverka eleverna. 

Ett gott klimat och en öppen atmosfär bringar god inställning för ett kontinuerligt arbete med 

demokrati- och värdegrundsmålen. Som skolledare behöver rektorn skapa förutsättningar för 

ett pedagogiskt arbete och leda verksamheten framåt tillsammans med skolledning och lärare. 

Rektorn och övrig ledning ska agera gott föredöme för lärarna i det pedagogiska arbetet.  I en 

attitydundersökning svarade mindre än hälften av lärarna att rektorn har stor betydelse som 

pedagogisk ledare (Skolverket, 2000:51–54).  

 

Från och med den 15:e mars 2010, trädde lagen om obligatorisk befattningsutbildning för 

nyanställda rektorer i kraft (http://www.skolverket.se/sb/d/3371/a/18815).  

 

En rektor måste veta sitt ansvar som förordningarna tillskriver yrkesrollen. Rektorn behöver 

omsätta och vara förtrogen med de värderingar som präglar verksamheten och har ett uppdrag 

som kräver insikt i alla delar som tillsammans ska utgöra en helhet (Dnr 2008:179). 

 

Rektorsutbildningens syfte är att ge rektorer och andra skolledare de kunskaper och förmågor 

som är nödvändiga för att leda verksamheten i enlighet med målen. Efter genomgången 

utbildning skall rektorn bland annat: 

 visa god förmåga som ledare som demokratisk förebild inför elever och personal så 
att ett öppet kommunikativt klimat skapas 

 visa förmåga som ledare så att elever och föräldrar blir delaktiga i skolans arbete 
 visa god förmåga som ledare så att de värden som lyfts fram i skolans styrdokument 

får berättigat utrymme (Dnr 2008:179).  

 

Som avslutning har vi behandlat ansvarsfördelning för realisering av elevinflytandet som både 

lärare och rektorer har uppdrag att följa enligt läroplanen. Som framkommer, har rektorn det 

övergripande ansvaret. Det har även framkommit i kapitlet att rektorns förhållningssätt och 

prioriteringar tros återspeglas i verksamheten. Därför är det intervjuer med rektorer som blir 

vår utgångspunkt. Intervjumetoden kommer att vara av kvalitativ metod.  
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5. Metod  

I vår undersökning har vi använt oss av intervjuer med fyra rektorer på fyra olika skolor. Två 

av de nämnda skolorna är F-9 och återstående högstadieskolor. Fokus har vilat på rektorers 

syn och attityd till elevinflytande och elevråd.  

 

Vi har använt oss av kvalitativa intervjumetoder av semi- strukturerad karaktär, enligt Bryman 

(2002). Det innebär att vi har utgått från intervjuguidens frågor, men med en viss frihet att 

frångå guiden i ordning och språklig utformning. Intervjuprocessen ska enligt semi- 

strukturerad karaktär vara flexibel, där utrymme lämnas för öppna frågor och teman för att få 

fram rektorernas helhetssyn över berört område. Vi har använt oss av ett antal övergripande 

frågor (se bilaga 1) vid de olika intervjutillfällena. Vid utformningen av intervjuguiden har ett 

antal frågor behandlat bakgrundsfakta, där rektorerna har svarat på frågor som berör tidigare 

erfarenheter för att underlätta tolkningen och förståelse av intervjupersonens svar.  

 

Intervjuerna spelades in med mobiltelefon för att säkerställa validiteten. Intervjuerna tog 40 

till 50 minuter som längst. Efter intervjuerna har vi sedan gått vidare med att transkribera och 

sammanställa dem. Vid kvalitativa intervjuer är det av vikt att intervjuerna spelas in och sedan 

transkriberas för att säkerställa resultatet.   

 

Valet av forskningstradition i vår undersökning är hermeneutisk. Ett hermeneutiskt 

förhållningssätt behandlar insamling och analys av data för att bidra till förståelse av 

sammanhanget. Det är viktigt att kunna sätta sig in i andra personers situationer för att förstå 

vad de vill uttrycka. Ur ett hermeneutiskt perspektiv skildras förståelse som att förstå 

innerbörder och för att åstadkomma förståelse krävs en tolkning. Tolkningen ligger centralt i 

hermeneutisk forskning. Det är viktigt att tolkaren närmar sig materialet med en viss 

förförståelse. I och med den hermeneutiska cirkeln ska både helheten och delarna betraktas i 

tolkningsprocessen och arbetet med tolkningen är färdig då en hög grad av sammanhanget 

mellan helheten och delarna uppnåtts (Johansson, 2003:96).  

 
5.1   Urval 

I vårt urval har vi begränsat oss till rektorer som verkar för elever år 7-9. Vid urvalet av 

intervjupersoner har vi valt att kontakta sju rektorer på olika skolor inom Kronoberg och 
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Jönköpings län. Städerna och i ett fall samhället, har varit av varierade storlek. Två av 

skolorna har varit grundskolor F-9 och resterande två, högstadieskolor. Vår målsättning har 

varit att inte ha någon personlig kontakt till informanterna eftersom vi stävade efter 

objektivitet i vår analys. Gensvar på förfrågan av intervjuer blev slutligen fyra rektorer. I brist 

på gensvar av intervjuförfrågan och tid, finns tidigare anknytning till en av skolorna genom 

vår utbildning, dock ingen personlig kontakt med rektorn. Vi är medvetna att det i viss mån 

kan påverka validiteten, emellertid inte avsevärt.  

 

Vi har valt att avstå från att nämna namn och skolor i studien för att säkerställa anonymiteten 

samt för att få öppna och ärliga svar som varken gynnar eller missgynnar skolan. 

Sammansättningen av intervjupersonerna blev följande; tre män och en kvinna i åldern 40-65. 

Erfarenheten och antal verksamma år inom rektorsbefattningen är varierade. Samtliga skolor 

är kommunala.  

 

Majoriteten av rektorerna i vår undersökning motiverade anledningen till medverkan i 

intervjuerna; att de ansåg att deras skola ligger i framkant inom berört område. Vi tror att 

denna faktor kan ha påverkat resultatet.  

 

5.2 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet har att göra med det man avser att undersöka och reliabiliteten avser trovärdigheten i 

undersökningen och i resultatet (Bryman, 2002). Vår problemformulering och det vi avser att 

mäta behandlar rektorers syn på elevråd, dess förutsättningar och funktion för att åstadkomma 

en fungerande elevdemokrati samt elevinflytande i skolan och möjligheter och hinder för 

elevdemokrati. Alltså har vi i undersökningen avgränsat oss till rektorers uppfattning och syn 

och inte till hur det förhåller sig på skolorna. Vår analys kring de aktuella skolorna kan alltså 

endast grunda sig på det sagda och inte hur det ser ut i praktiken. Med enbart fyra rektorer kan 

studien inte vara till grund för vidare generalisering.  

 

För att försäkra oss om studiens tillförlitlighet har vi använt oss av ett antal övergripande 

frågor som samtliga intervjupersoner har fått svara på. Samtalen ägde rum i arbets- och 

konferensrum, avskilt från störande ljud. Vi har således kunnat samtala ostörda. Vi har båda 

närvarat vid samtliga intervjuer för att uppnå hög validitet och enighet i arbetet.   De inspelade 

intervjuerna har noggrant transkriberats skriftligt, näst intill bokstavligt och sedan verifierats. 
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Den skriftliga sammanställningen underlättade för vidare arbete och analys av de olika 

intervjuerna.  

 

5.3   Etiska överväganden 

För att genomföra en intervju av god kvalité krävs en medvetenhet av förhållningssätt 

gentemot informanterna för att inte påverka utfallet av svaren. Vi måste förhålla oss objektivt 

och vara professionella i vårt sätt vid genomförandet av intervjuerna.  

 

Vi hade ingen tidigare personlig kontakt med någon av rektorerna innan intervjutillfällena och 

informerade rektorerna om vår avsikt att undersöka rektorernas syn på elevinflytande. Innan 

intervjun informerade vi rektorerna om deras roll i undersökningen, men gick inte direkt in på 

vår exakta problemformulering. Vi ansåg att det kunde påverka utfallet av rektorernas svar.  

 

I vår undersökning har vi utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Som utgångspunkt har vi haft de fyra huvudkrav 

som Vetenskapsrådet formulerar. Informationskravet uttrycker bland annat att 

intervjupersonerna ska informeras om deras uppgift i undersökningen och att deltagandet är 

frivilligt. Enligt samtyckeskravet har intervjupersoner rätt till att själva avgöra om de vill 

delta, hur länge och på vilka villkor. Intervjupersoner har rätt till anonymisering om de så 

önskar. Detta leder in på konfidentialitetskravet som bland annat innebär att intervjupersoners 

uppgifter ska behandlas och avrapporteras på ett sätt som gör att personerna inte kan 

identifieras (Vetenskapsrådet). I vår studie valde vi att anonymisera de medverkande 

rektorerna i studien. De insamlade intervjuerna användes som nyttjandekravet förordnar, 

endast i syfte för undersökningen. 
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6. Intervjuer med rektorer  

Det avsedda med rektorsintervjuerna var att få en övergripande bild över deras syn och roll 

när det gäller elevinflytande. Rektorernas uppdrag att aktivt gynna reellt elevinflytande och 

verka för elevdemokrati stod även i centrum. Rektorernas syn på möjligheter och hinder för 

aktivt elevinflytande och elevråd ligger till grund för resultatet. I följande kapitel kommer 

varje rektor presenteras enskilt med bakgrundsfakta och relevanta svar för undersökningen. I 

nästkommande kapitel följer resultatet av sammanställningen. Eftersom intervjupersonerna 

skall vara anonyma har fiktiva namn använts. Vi har valt att benämna personerna vid namnen; 

Gustav, Karin, Stefan och Ulf. Nedan följer presentationen av de enskilda rektorerna. 

 

6.1   Gustav 

Gustav är mellan 60 och 65 år och arbetar på en högstadieskola. Han utbildade sig till 

folkskolelärare i slutet av 60-talet och undervisade årskurserna 4-6 i alla ämnen utom slöjd. 

Senare vidareutbildade han sig i ämnena religion, historia och samhällskunskap med 

behörighet för högstadiet. Vidare utbildade Gustav sig till speciallärare, vilket är det han har 

varit verksam inom under längst tid. Gustav har även erfarenhet av att undervisa vuxna med 

läs- och skrivsvårigheter. Gustav har lång erfarenhet som rektor. Han har både arbetat inom 

grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen. På nuvarande skola har Gustav varit rektor i 

fyra och ett halvt år.  

 

Ett begrepp Gustav ofta förtydligar när vi talar om elevinflytande är ordet delaktighet, vilket 

finns formulerat i skolans arbetsplan. Elevinflytande innebär för Gustav att skapa 

förutsättningar för delaktighet. Han anser att det finns stora möjligheter för reellt 

elevinflytande, en fara är dock att lärare lutar sig tillbaks på gammal vana och tradition vilket 

hämmar elevers delaktighet. Gustav menar att det traditionsbundna läraryrket tenderar ibland 

att utgöra ett hinder för elevinflytande.  

 

Gustav anser att det finns ett felaktigt perspektiv vilket grundar sig i vuxnas syn på elevers 

oförmåga att ha inflytande över undervisningens stoff och metod. Ett sätt att bearbeta hindret 

är att skapa förutsättningar för elevinflytande och ge eleverna tillfälle att realistiskt pröva och 

utvärdera sina idéer.  
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Gustav anser att svaret på varför elever ska ha inflytande i skolan, är enkelt. Det grundar sig i 

att det står i läroplanen. Eleverna ska fostras till framtida medborgare och som del av 

samhället, vilket gör att det är en del av skolans ansvar. Eleverna ska ha inflytande över sitt 

lärande, utifrån sina förutsättningar. Det innefattar ett inflytande över både undervisningen 

och lärandet samt miljön på skolan.  

 

Elevernas inflytande speglar sig i det formella inflytandet, det vill säga elevråd. Eleverna 

engageras även i arbetet med likabehandlingsplanen. Gustav säger att det är den vuxnes 

ansvar att skapa goda relationer och skapa god arbetsmiljö. Därför har fritidspedagogen på 

skolan arbetat tillsammans med eleverna för att förbättra det gemensamma uppehållsrummet. 

Uppehållsrummet är en mötesplats och en angelägenhet som berör eleverna. Därför tycker 

Gustav att eleverna ska ha inflytande över det eftersom det skapar en gemensam positiv 

atmosfär. Gustav upplever att eleverna har en aktiv vilja till delaktighet och att de själva hittar 

lösningar på problemområden där de har mer kunskap än de vuxna. Deras inflytande har även 

speglat sig i skolans kamratstödjare utbildning. Gustav säger att elevernas delaktighet både är 

välkommen och nödvändig. 

 

Lärarnas roll i arbetet med elevinflytande är att arbeta efter det gemensamma 

förhållningssättet för att uppnå delaktighet. Lärarnas förväntningar på elever har betydelse i 

arbetet. Som rektor är Gustavs roll att vara pådrivare i arbetet och uppmuntra de goda 

exempel som han uppmärksammar. Det uppdrag som rektorn har för att aktivt gynna 

elevinflytande, säger Gustav att han inte kan uppnå ensam. Lärarna och rektorn ska arbeta 

gemensamt och det är den vuxnes ansvar att realisering av gemensamma angelägenheter sker i 

dialog med eleverna. Lärarna bär ansvar för att eleverna ska kunna utöva sitt ansvar på sitt 

inflytande samt delaktighet.   

 

Gustav känner inte att skoldagen är organiserad på ett sätt som främjar elevernas lärande och 

därmed delaktighet, eftersom eleverna inte kan se helheten och sammanhanget i hela sitt 

lärande. Han tror att detta kan utgöra ett hinder och behöver förbättras.  

 

Skolan har elevråd och enligt tradition har fritidspedagogen ansvar över arbetet med det. 

Elevrådets träffas kontinuerligt och Gustav deltar på dessa möten, ibland deltar även 

elevskyddsombuden. Han har rollen att samla in klassrådsprotokollen och lyfta fram frågor 
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som sedan förs vidare till elevrådet. Han anser att hans medverkan på mötena är viktig för 

både eleverna och för elevrådsverksamheten.  

 

Elevrådet har en viktig funktion att fylla på skolan, vilket yttrar sig i det fortlöpande arbetet i 

diverse frågor. Gustav tycker att det är bra att eleverna tar egna initiativ och exempelvis 

anordnar skoldisco. Det finns hinder för elevråd, men dessa kan man överbrygga genom att 

skapa förutsättningar. Det viktigaste för ett fungerande elevråd, är enligt Gustav att 

frambringa goda relationer. Stöd för elevrådsverksamheten sker genom fritidspedagogerna 

och SVEA. Ibland får elevrådsstyrelsen möjlighet till utbildning, dock är elevernas ringa ålder 

ett hinder då utbildningen sker på annan ort och eleverna inte kan åka själva.  

 

Gustav anser att elevrådsverksamheten stöttas genom att en återkoppling sker hela vägen, från 

klassråd till elevrådsstyrelsen. Vidare är det viktigt att elevrådsstyrelsens arbete kommer till 

resultat och presenteras.  

 

6.2   Karin  

Karin är mellan 40 och 50 år och arbetar på en grundskola, F-9. Karin är i grund och botten 

ämneslärare i engelska, tyska och historia. Hon har arbetat på skolan som lärare i 15 år, men 

har inte varit långvarig som rektor då hon tillträdde tjänsten för knappt ett år sedan. Karin har 

ingen befattningsutbildning men den sammanlagda erfarenheten inom skolan uppnår 22 år.  

 

Under intervjun framhåller Karin ofta ett elevdemokratiperspektiv utifrån 

klassrumssituationen. Hon relaterar ofta till sin egen roll som tidigare lärare. Elevinflytande 

och demokrati är en självklarhet för Karin.  

  

När det gäller elevinflytande är det för Karin viktigt med en öppenhet från lärarnas sida 

angående arbetssätt i undervisningen, även om eleverna inte kan bestämma precis allt. Hon 

framhåller vikten av att lärare ställer frågor angående om hur man tillsammans med eleverna 

kan lägga upp ett arbete utifrån stoff och sedan vidare till arbetssätt. Det viktigaste är att hitta 

individuella nivåer för eleverna, inom de olika ämnena och att diskutera lösningar. 

 

Eleverna bör och ska ha inflytande inom både den formella och informella delen. Här 

innefattas elevråd respektive inflytande i klassrumssituationer. Karin tror att möjligheterna till 
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faktiskt elevinflytande är stora i skolan. Ibland ser hon eleverna själva som ett hinder för 

delaktighet, då de i vissa fall tycker att det är lättare när läraren bestämmer. I viss mån kan 

även tidsaspekten utgöra ett hinder för elevinflytande. Dock tycker hon att det skiljer ämnena 

emellan. För att motverka den ovilja till ansvarstagande som eleverna ibland visar, krävs 

enligt Karin att en medvetenhet i relation till det egna lärandet byggs upp.   

 

Anledningen till varför eleverna ska ha inflytande tror Karin handlar om ett 

motivationsskapande och en meningsfullhet i förhållande till lärandet. Hon anser också att det 

ligger i den demokratiska fostran att påverka och vara del av en beslutsprocess. Karin säger 

”… sedan ligger det också i den demokratiska fostran att man kan vara med och påverka, 

men det betyder inte alltid att man får som man vill”.  

 

Karin tror att elevernas inflytande i verksamheten på skolan speglar sig genom att många 

lärare diskuterar med eleverna över arbetssätt inom olika kunskapsområden. En stor del av 

inflytandet visar sig även i att eleverna tar kontakt med henne och för en dialog över 

exempelvis missnöje. Hon kan i den direkta kontakten föra ett samtal kring situationer och 

omständigheter, under vilka elever har möjlighet att påverka.  

 

Elevinflytande finns med i skolans arbetsplan, vilket handlar om att eleverna ska ta personligt 

ansvar över sina studier och sin arbetsmiljö. Det finns även avsikt till aktivt arbete i 

individuella utvecklingsplaner, IUP. Karins syn på lärarnas roll för elevinflytande utgörs av 

att de är en grund för att arbetet med elevinflytande ska fungera. Hon tror att det handlar 

mycket om att lärarna är trygga i sin yrkesroll, att de vill och vågar låta eleverna vara med och 

påverka för att öka deras motivation i undervisningen. Det kan enligt Karin vara en lätt 

lösning för lärare att själva bestämma och följa sin egen planering, dock anser hon att det kan 

utgöra ett hinder för elevernas motivation. I uppdraget som rektor ser Karin vikten av att vara 

närvarande och synas, både inom det informella och formella arbetet med elevinflytande. Hon 

menar att det är viktigt att vara med vid elevrådmöten men även att föra en aktiv dialog med 

lärare över vad det innebär att arbeta med elevers inflytande. När Karin talar om hur en 

förbättring skulle kunna ske på skolan pekar hon på betydelsen av att lärare delar med sig av 

varandras undervisningsmetoder och inte enbart arbetsstoff. Hon menar att ett samarbete 

lärare emellan gynnar möjligheten till utveckling. Hon upplever också en öppenhet från 

lärarnas sida att integrera eleverna i undervisningen. 
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Skolan har ett elevråd som Karin anser välfungerande. Elevrådet träffas fyra gånger per 

termin. Karin anser att elevrådsverksamheten är betydelsefull för elevernas demokratiska 

fostran. Hon menar att eleverna får öva i demokratiska processer, där det ingår att föra fram 

sina och andras åsikter. Elevrådet fyller även funktionen att bidra till att ta del av elevernas 

åsikter. Karin tar upp exempel på frågor där eleverna lyckats driva igenom ärenden, men 

påpekar att eleverna inte alltid får sin vilja tillgodosedd. Elevrådsverksamheten är ett viktigt 

formaliserat forum där vuxna och elever möts och diskuterar.  

 

Karin tror att ett hinder för ett fungerande elevråd kan vara elevernas engagemang, vilket är 

personbundet. Om ett elevråd ska kunna fungera krävs kontinuitet och av den anledningen 

följer uppdraget i elevrådet samtliga år under högstadiet. Om man lyckas få eleverna 

engagerade kan det leda till att eleverna blir mer måna om sin skola. För att 

elevrådsverksamheten ska få de bästa förutsättningarna är det viktigt att eleverna får 

vuxenstöd. Karin anger att det är flera vuxna som är engagerade inom elevrådet. Två 

ämneslärare och en fritidspedagog har huvudansvaret, vilka sköter det praktiska runt mötena.  

Hon anser att grunden för att elevråd ska fungera är en välorganiserad struktur. Ett annat sätt 

att stötta eleverna i arbetet med elevråd är att utbilda dem. En viss del av utbildningen sköter 

skolan själv. Skolan har även tagit hjälp av elevrådsorganisationen SVEA, vilket senast var 

för några år sedan.  

 

6.3   Stefan  

Stefan är mellan 45 och 55 år och är i grunden utbildad mellanstadielärare. Stefan har 

befattningsutbildning och är rektor på en F-9 skola. Han har tidigare erfarenhet av 

rektorsyrket, då han 1995 blev rektor för en högstadieskola. Fem år senare startade han den 

skola som han idag är rektor för. Sammanlagt har Stefan 19 års erfarenhet av rektorsyrket.  

 

Det som uttrycks i läroplanen om elevdemokrati tycker Stefan är viktigt och målet är att göra 

eleverna delaktiga. Stefan ser elevinflytande på två sätt; formellt och informellt, som tas i 

uttryck i delaktighet i undervisningen och i råd. Han uttrycker: ”Delaktighet för mig är även 

att vi lär eleverna att ta eget ansvar för lärandet.” Stefan tycker att det är viktigt att elever 

ges möjlighet att delta. Vidare säger han att elevinflytande i första hand är ett samarbete 

mellan elever och skolan, i andra hand är det ett samarbete mellan föräldrar. Stefan tycker att 

eleverna på skolan har ett stort reellt inflytande, dock uttrycker han en osäkerhet på om 
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eleverna själva uppfattar att de har reellt inflytande. Han förklarar att denna osäkerhet kan 

grunda sig i att eleverna inte har något att relatera till, eftersom de endast har erfarenhet av 

skolan. 

  

Ett hinder för reellt elevinflytande tycks Stefan se i att eleverna inte vill vara med och 

bestämma. Han förklarar vidare att de vid vissa tillfällen anser det enklare att lärarna 

bestämmer. Stefan tillägger att det kan vara enkelt att lärare själva bestämmer och betonar att 

de ibland måste göra det. Delaktighet har enligt Stefan att göra med att det finns någon som 

lyssnar på ens åsikter och i största mån försöker att ta hänsyn till dem, vilket han eftersträvar. 

Det finns vissa saker som elever inte kan ta besluta om. Delaktighet är inte förknippat med att 

man får som man vill, utan att man har en möjlighet till det.  

 

Elever ska enligt Stefan ha inflytande i skolan eftersom det är dem det handlar om. Stefan 

framhåller att det är viktigt att kunna motivera elever i skolan. För att kunna motivera elever, 

måste eleverna känna att de är delaktiga. Motivationen leder i sin tur till goda resultat och 

goda relationer. Elevers inflytande speglar sig i verksamheten genom att elever är med i olika 

råd som finns på skolan. Det finns elevrepresentanter som är med i biblioteksråd, där de är 

med och utvecklar biblioteket och beställer böcker. Det finns även elevrepresentanter i 

matrådet, där även Stefan, några lärare samt matpersonal är delaktiga. Stefan tycker att det är 

viktigt att ”… det händer något, så att eleverna vet att någon bryr sig”. Stefan anser att det är 

mycket som är vuxenfokuserat när det gäller elevinflytande, därför tycker han att eleverna 

måste vara insatta i arbetet med elevinflytande för att det ska leda till något konstruktivt. 

 

När det gäller skolans arbetsplan, förklarar Stefan att skolan inte har någon tydlig arbetsplan. 

Han säger dock att det finns policydokument som innefattar elevskyddsämbetet. Stefan 

poängterar att det ligger mycket delaktighet i själva arbetssättet, som i exempelvis 

rapportskrivningen, vilket skolan lägger ner mycket tid på. Stefan tycker att arbetssättet 

skapar lust och motivation för lärandet.  

 

När det gäller lärarnas roll i arbetet med elevinflytande, anser Stefan att det är deras uppgift 

att skapa möjligheter för reellt elevinflytande. Lärarna ska få eleverna att ”tycka och tänka”, 

vilket i sin tur ska leda till att eleverna ifrågasätter saker och ting och uttrycker sina åsikter. 

Stefan uttrycker att ”Det är en slags fostran.”, läraren ska vara beredd att möta elevernas 

åsikter och samtidigt förhålla sig till läroplanen. Stefans roll som rektor att verka för reellt 
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elevinflytande, beskriver han som ett skoluppdrag som finns uttryckt i läroplanen. Därför ser 

han det som ett krav att realisering sker. Lärare är också en del av arbetet, men huvudansvaret 

knyter han till rektorsbefattningen.  

 

Stefan anser att elevrådet på skolan är betydelsefullt. Han tycker att det är viktigt att eleverna 

lär sig den formella delen av demokratin, hur olika delprocesser går till. Han uttrycker; ”Det 

är en del av skolans uppdrag.” Elevrådet fyller en funktion i skolan, dock säger han att den 

har varit lite eftersatt och gått upp och ner. ”… och det har nog också berott på mig”, yttrar 

Stefan.  

 

Elevinflytandet i den ordinarie undervisningen, tycker Stefan fungera bra. I det formella 

arbetet med elevinflytande säger han att det behövs mer engagemang inom. Elevrådets arbete 

behöver bli mer inspirerande. Elevrådet är dock aktivt och för tillfället ansvarar det för en 

temadag på skolan. Elevrådsrepresentanter byts ut vid olika terminer på skolan, vilket bidrar 

till en sorts överlappning.  

 

Stefan säger att det krävs stöd i form av vuxna som hjälper och handleder eleverna i 

elevrådsverksamheten och ser därför brist på vuxenstöd som ett hinder för ett fungerande 

elevråd. Ett ytterligare hinder är att engagemanget är personbundet. Det behövs elever som är 

engagerade och driver frågor. Möjligheter för ett fungerande elevråd uttrycker Stefan är 

genom utbildning och stöd. Elevrådsrepresentanterna erbjuds elevrådsutbildning vilken är 

organiserad av SVEA. De bjuds även till ett elevforum, vilket är arrangerat av kommunen.  

 

Avslutningsvis tillägger han att man måste skapa och ha goda relationer med eleverna, vilket 

utgör en grundinställning. Han förklarar att det tar tid att förändra något i skolan och att det 

krävs goda relationer för att arbetet med elevinflytande ska kunna utvecklas.  

 

6.4   Ulf  

Ulf är mellan 40 och 50 år och är i grunden utbildad lärare i de samhällsorienterade ämnena 

med behörighet för högstadiet. Han har arbetat som lärare i sju år och har även varit 

biträdande rektor i sju år. Ulf har befattningsutbildning och har varit rektor i tre år på aktuell 

skola.  
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Ulf anser att elevinflytande innefattar två delar; det formella och informella. Det informella 

inflytandet handlar om inflytandet över den egna undervisningen och lärandet samt samtalet i 

klassen och dialogen med den undervisande läraren. Utöver detta talar Ulf om det personliga 

inflytandet över Individuella utvecklingsplaner och i utvecklingssamtalet. Det formella 

inflytandet handlar om det inflytande som förs via elevråd eller andra intressegrupper där man 

kan påverka som elev. Intressegrupperna kan vara matråd, skol IF. Ulf menar att det formella 

inflytandet är en långsam process, vilket gör att elever ibland tar direkt kontakt med honom 

eller någon annan vuxen på skolan. 

 

Ulf tycker att dagens elevinflytande har blivit mer individcentrerat än tidigare. Det tas större 

hänsyn till individens rätt till utveckling och egna val. Ulf menar att de flesta vill vara med 

och påverka men att möjligheterna ryms inom klassens ram. Han påpekar att valen i 

grundskolan är begränsade eftersom skolsystemet är utformat inom tydliga ramar med 

obligatoriska kurser, vilket enligt Ulf kan utgöra ett hinder för inflytande över den egna 

undervisningen. Han ser även hinder i det ointresse som han menar att många elever känner 

inför elevråden. Han säger sig tro att det kan bero på att elevråds processen är långsam om 

alla ska framföra sina åsikter. Ulf anser att arbetsgrupperna lyckas engagera eleverna mer, 

vilket kan bero på att målet är mer konkret och mer nära elevernas vardag. Ulf tror att en 

lösning på de hinder man stöter på i klassrummet ligger i att fånga elevernas intresse och 

nyfikenhet genom att erbjuda eleverna frihet i lärandesituationen. 

 

Ulf anser att den viktigaste anledningen till att elever ska ha inflytande över sin arbetsmiljö 

grundar sig i det motivationsskapande det för med sig. Vidare säger han att elever ska ha 

inflytande i allt som berör deras arbete och miljö på skolan, vilket omfattar mycket. Han 

menar att man måste ta elevernas åsikter på allvar när man bjuder in för diskussion. Enligt en 

attitydundersökning på skolan framkommer det i resultatet att eleverna är mest nöjda över det 

informella elevinflytandet. Det formella inflytandet ställer sig eleverna mer tveksamma till.  

 

Ulf säger att elevernas inflytande i verksamheten speglas genom en medvetenhet om den egna 

undervisningssituationen. Medvetenheten visar sig genom att man ställer frågor som till 

exempel; vad gör du nu? Hur har du tänkt redovisa? Det är viktigt att eleverna förstår vad de 

gör och att de är delaktiga i lärandeprocessen.  
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Ulf menar att lärarna fyller en viktig funktion i arbetet för reellt elevinflytande. Han påpekar 

vikten av att alla hjälps åt för att utveckla skolan. Lärarna är betydelsefulla i arbetet med 

utvecklingssamtalet och hur man hanterar dessa. Ulfs syn på sin roll som rektor och hans 

ansvar att verka för reellt elevinflytande, ligger i att finnas till hands och träffa elevrådet 

regelbundet. Vidare påpekar Ulf att han måste synliggöra den viktiga funktion det fyller på 

skolan. Han säger även att han måste ge elever och personal utrymme att utbilda sig i kunskap 

som rör elevinflytande och elevdemokrati. Ytterligare ett ansvar som han knyter till sitt 

uppdrag gäller att en handlingsplan utarbetas för hur utvecklingssamtal och inflytande ska 

bedrivas på skolan. 

 

Som exempel på vad skolan behöver förbättra, nämner han en revidering av arbetsplanen. Han 

tillägger även; ”Att snabba på inflytandeprocesserna” och syftar på processerna från idé till 

genomförande och pekar på att en försvårande aspekt ligger i det stora elevantal skolan har. 

 

När Ulf talar om elevrådsverksamheten poängterar han att engagemanget i rådet ofta är 

personbundet, vilket kan utgöra ett hinder. Elevrådets funktion hänger samman med 

representanternas intresse, engagemang och prioritering. Dock anser han att det finns en 

mening med det formella inflytandet, då det agerar referenspunkt för elevernas åsikter och 

synpunkter. ”De är nödvändiga för oss”, menar Ulf. Elevrådet hjälper till att kanalisera 

många elevers åsikter och viljor. Möjligheten med elevråd knyter Ulf till individen och dess 

utveckling. Han menar att elevrådsarbetet kan ge elever mycket kunskaper.  

 

Ulf tycker att det är viktigt att elevrådsrepresentanter känner stöd från lärarna i sitt arbete. 

Han poängterar också att det finns ett krav från skolans sida att klassråd hålls och att de vuxna 

finns med som stöd för bra diskussioner. Som stöd för elevrådsverksamheten nämner Ulf att 

vuxenstöd är centralt i processen. Elevrådet har dessutom tagit hjälp av 

elevrådsorganisationen SVEA och skolans biträdande rektor är alltid närvarande vid 

elevrådsmötena.  
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7.  Resultat och analys 

I följande kapitel kommer vi att redogöra för sammanställningen av rektorsintervjuerna, vilket 

utgör resultatet. Vi återknyter och utgår från syftets frågeställning; Vad har rektorer för syn 

på ett elevråds förutsättningar och funktion för att åstadkomma en fungerande 

elevdemokrati? Utifrån denna frågeställning har vi i upplägget utgått från syftets underfrågor 

vilka ska undersöka rektorers syn på:  

- Elevinflytande samt möjligheter och hinder för elevinflytande. 

- Elevrådets roll i skoldemokratin samt möjligheter och hinder för elevråd.  

- Lärarnas roll samt sin egen roll i arbetet med elevinflytande.  

 

Kapitlet innehåller en analys av resultatet utifrån bakgrund, tidigare forskning och teoretisk 

utgångspunkt. Vår avsikt med att framställa resultatet och analysen i samma kapitel är för att 

underlätta tolkningen av rektorernas utsagor. Vår analys behandlar endast rektorernas 

personliga uppfattningar, vilket innebär att det kan se annorlunda ut i praktiken. 

 

7.1 Rektorernas syn på elevinflytande 

Alla rektorerna som intervjuats är överrens om att elevinflytande ska finnas på skolorna och 

har en positiv syn på det. Vidare anser de sig ha förhållandevis stora möjligheter att arbeta 

med och för elevernas inflytande. Motivet till varför elever ska ha inflytande ser rektorerna 

som en självklarhet eftersom att det står i läroplanen. Gustav motiverar vidare; ”… det är 

skolan som är en del av fostran till det framtida livet och därför måste man lära sig att vara 

en del av samhället helt enkelt”. Vidare problematiserar Ulf elevinflytandet och uttalar; 

”Sedan kanske man inte bara kan släppa ut enkla frågor till eleverna…”, ” som färgen på 

skåpet utan att det handlar om reellt inflytande. Man ska inte ha någon låtsasdemokrati man 

ska ha reellt inflytande där man verkligen kan påverka.”. Vi kopplar Ulfs benämning 

låtsasdemokrati till Almgrens (2006) pseudodeltagande, vilket hon förklarar kan liknas vid 

skendemokrati där de ledande inom ett sammanträde har det formellt reella inflytandet.  

 

Stefan delger dock en osäkerhet över elevernas medvetenhet om det inflytande de faktiskt har. 

Rektorerna talar vidare om friheten som finns i skolan i hur man utformar elevinflytandet som 

eleverna förväntas ha i skolan. ”Läroplanen styr vad vi ska göra, hur vi gör är sedan vår 

frihet.”, säger Stefan. Gemensamt för samtliga rektorer är att de anser att det finns två former 
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av elevinflytande, vilket återfinns i det formella och det informella inflytandet. Det formella 

inflytandet handlar enligt dem om rådsverksamhet i form av elevråd. Ulf berättar också att 

elever kan få större genomslagskraft för sina åsikter i sakorienterade arbetsgrupper eller 

intressegrupper. ”Att undanröja formella hinder kan vara att ha projektgrupper, nära 

elevernas vardag och påverka där.” Den andra delen av inflytandet är den som återfinns i 

klassrumssituationen och möjligheten eleverna har att påverka innehåll och arbetssätt i 

undervisningen. Karin säger; ”Det viktiga tycker jag är att eleverna får vara med och påverka 

i den dagliga verksamheten och påverka sin undervisning” och menar att en förutsättning för 

det vilar i att läraren är trygg i sin yrkesroll och vågar ge eleverna ansvaret att vara med och 

bestämma över planeringen.  

 

Tham (1998) konstaterar att elevinflytande är stadgat, men anger att det inte står tydligt 

preciserat hur implementeringen ska ske. Rektorerna instämmer i att elevinflytande finns i 

förordningar. Rektorerna tar upp alla de typer av elevinflytande, vilka kan inbegripas 

”inflytandets dimensioner” som skolverket tar upp för att systematisera det (se figur sid. 14). 

Samtliga rektorer anger elevinflytande som en självklarhet i skolan, eftersom läroplanen anger 

det som direktiv. Läroplanen förhåller sig en oberoende uttalad demokratisyn och 

demokratiteori, dock har forskare spårat demokratiteoretiska undertoner. De båda formerna av 

elevinflytande, formellt och informellt inflytande som rektorerna tar upp, kan inbegripas i 

Englunds (2003) funktionella och normativa demokratiform. 

 

I rektorernas utsagor framkommer även aggregativa och integrativa perspektiv som Almgren 

(2006) redogör för. Det aggregativa perspektivet återges i rektorernas uttalanden om den 

formella delen av elevinflytandet medan den informella delen kopplas till det integrativa 

perspektivet, vilket Almgren delar in i deltagar- och samtalsdemokrati. Almgren skriver att 

grundtanken i ett integrativt perspektiv utgörs av personlig utveckling, medan Ulf anser att 

elevråd och därmed aggregativt perspektiv leder till personlig utveckling med ökad kunskap.  

 

Två av rektorerna använder sig av ett återkommande ord då de talar om elevinflytande; 

delaktighet. Delaktighet, vilket de anser kan uppnås genom att ge eleverna ansvar. ”... 

förutsättningar för elevers delaktighet. Det ser vi på väldigt många sätt i skolan och det 

grundläggande är att undervisningen eller lärandesituationen är utformad på ett sådant sätt 

att man räknar med elevers delaktighet.”, säger Gustav. ”Delaktighet för mig är även att vi 

lär eleverna att ta eget ansvar för lärandet.”, säger Stefan. Tre av rektorerna kopplar 
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delaktighet och inflytande till ansvar. ”Det handlar egentligen om att jobba med att få 

eleverna att se att det är deras eget lärande som det handlar om, och att inte ställa frågan 

vad vill du göra utan vad behöver du göra?”. Karin tillägger; ”Det handlar om att bygga upp 

elevernas ansvar.” 

 

Rektorernas syn på delaktighet och inflytande knyts till ansvarstagande, vilket även Forsberg 

(2001) tar upp. Hon säger att all litteratur som behandlar elevinflytande, generellt sett ser 

elevinflytande och ansvar som varandras förutsättningar. Dewey (1999) menar att skolans 

demokratiska uppdrag ska ge eleverna möjlighet att vara delaktiga, vilket kan leda till att ökad 

mognad utvecklas samt förmåga till att ta ansvar. Delaktigheten är, utifrån Deweys 

perspektiv, en förutsättning för att eleverna ska kunna utveckla ansvarstagande. I Lpo 94 

framkommer även ansvarstagande som en viktig förmåga och går att relatera till Karins inlägg 

om att elevinflytande handlar om att bygga upp elevernas ansvar.  

 

7.1.1 Rektorernas syn på möjligheter för elevinflytande 

Rektorerna ser positivt till elevinflytandets möjligheter. Ulf berättar att; ”De flesta vill vara 

med och påverka. Och det finns det möjlighet att göra inom klassens ram med stigande ålder 

och intresse.”. När Ulf talar om elevernas ålder i relation till inflytande, går det att referera till 

läroplanen, vilket anger att elever utövar ett allt större inflytande över utbildningen och 

arbetet i skolan med stigande ålder. Även Almgren (2006) anger åldern som en faktor i arbetet 

med elevinflytande och beskriver att elevers ålder påverkar hur mycket inflytande de kan ha i 

skolan.  

 

I åsikten kring varför elever ska få elevinflytandets möjligheter ses en gemensam nämnare 

enligt samtliga rektorer då de anser att det bidrar till motivation i skolans arbete och det egna 

lärandet. Ulf motiverar att elevinflytandet gör att eleverna, om de är delaktiga i processen, 

lättare förstår arbetet. Det kan bidra till att det känns ”... begripligt, meningsfullt och 

motiverande”. Stefan anser att delaktighet måste vara en del i skolverksamheten eftersom; 

”Man måste kunna motivera eleverna för att kunna få bra resultat och goda relationer.” 
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7.1.2 Rektorernas syn på hinder för elevinflytande  

Samtliga fyra rektorer anser att ett hinder för elevinflytande återfinns i den 

traditionsbundenhet som råder på många skolor. Karin tror att en lösning på det kan finnas i 

att lärare får mer insyn i varandras undervisning och att man fokuserar på en diskussion kring 

arbetssätt istället för stoff. Gustav anser att traditionsbundenheten ligger i synsättet på elevers 

oförmåga att ha inflytande över arbetssätt och stoff.  Han ser stora möjligheter för 

elevinflytande, dock tillägger han att; ”risken är att man går vidare i en gammal tradition 

eller vana”. Han anser också att lärare har en tendens att arbeta oreflekterat vilket kan utgöra 

hinder i arbetet med elevinflytande. Ett ytterligare hinder ser han i hur skoldagen är 

organiserad på ett ”snuttifierat” sätt, vilket hindrar elevernas möjlighet till sammanhang och 

helhetssyn i lärandet. Ulf ser således svårigheter för arbetet med elevinflytande utifrån skolans 

organisation eftersom valet av kurser är begränsat genom nuvarande skolsystem. Han syftar 

på att systemet är utformat inom tydliga ramar med obligatoriska kurser. 

 

Två av rektorerna menar att eleverna själva kan vara ett hinder för elevinflytandets 

realisering. Båda nämner att eleverna ibland ser det som mer bekvämt när läraren bestämmer 

över arbetssätt och stoff, dock anger en av rektorerna att det finns en motsättning i att elever 

vill bestämma men samtidigt har svårt att acceptera när de inte är delaktiga i beslut. Stefan 

menar att läraren måste vara den som fattar beslut ibland.  

 

Ytterligare ett hinder som Karin ser för elevinflytande inom det informella inflytandet ligger i 

den begränsade tidsramen. Vidare menar hon att det kan variera ämnen emellan. Även 

Almgren (2006) tar upp tidsaspekten i arbetet med elevinflytande och problematiserar 

resurserna det kräver. Fritzén (2003) menar att det finns en konkurrens mellan skolans båda 

uppdrag. Till lösning på problemet anger hon integration, uppdragen emellan. Skolverket 

(2000) skriver att faktorn som avgör vilka prioriteringar som görs i skolan, grundas i de 

konkreta mål som finns i kursplanerna. Rektorn och skolledningen gör prioriteringar av olika 

områden, utifrån de resurser de har att rätta sig efter. Således hamnar värdegrundsarbete ofta i 

skymundan, enligt skolverket. Intressant att analysera utifrån ovanstående aspekt är att mindre 

än hälften av lärarna i en attitydundersökning anser att rektorn har stor betydelse som 

pedagogisk ledare (Skolverket, 2000).  
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7.2   Rektorernas syn på elevråd  

Samtliga rektorer anser att elevråd har en viktig funktion i skolan. Gustav klarlägger att 

elevrådets roll realiseras i det fortlöpande arbetet med diverse frågor som berör eleverna. 

Gustav ser positivt på att elever tar egna initiativ, då de exempelvis arrangerar skoldisco. Han 

anser att elevers delaktighet välkomnas och ses som en nödvändighet. Även Karin anser att 

elevråd har en viktig funktion, då det bidrar till att ta del av elevernas åsikter. Hon anger en 

välorganiserad struktur som grund för att elevråd ska fungera. Det kan kopplas till Harris 

(2009), då han anger att ett problem för elevråd kan ligga i dess otympliga struktur.   Ulf ser 

likaledes att elevråd innehar en viktig funktion, då han anser att det agerar som en 

referenspunkt för elevers åsikter och tillägger att elevers åsikter är nödvändiga att ta del av.  

 

I Nationalencyklopedins benämning av elevråd står det att elevråd är ett organ, vilket 

demokratiskt företräder alla elever gentemot lärare och skolledning. Utifrån följande koppling 

kan beaktas huruvida ett deltagande sker utifrån Almgrens (2006) kategorisering av fullt 

deltagande, vilket utmärks av att alla deltar på lika villkor samt att ingen part har formellt mer 

makt än någon annan deltagare. Enligt Denvall (1999) är ett representativt system uppbyggt 

för att motverka orättvisor. Men enligt honom kan man diskutera huruvida elevråd gynnar 

reellt elevinflytande, då vuxenstyrning utgör ett faktum.  

 

Både Karin och Stefan finner elevråd betydelsefulla, eftersom eleverna får öva i demokratiska 

delprocesser. Eleverna får fatta beslut samt framföra sina och andras åsikter, vilket rektorerna 

menar bidrar till elevernas demokratiska fostran. Stefan tillägger att det är viktigt att eleverna 

lär sig den formella delen av demokratin och uttrycker; ”Det är en del av skolans uppdrag.”. 

En tydlig koppling till rektorernas utsagor åsyftar fostransuppdraget, i läroplanen. Harris 

(2009) anger att elevrådens ursprungliga syfte var att fungera rådgivande och representera 

samtliga elever samt att ge elever övning i demokrati, men menar att det snarare har övergått 

till att likna en organisation. 

 

Sammanfattningsvis anser samtliga rektorer att elevråd fyller en viktig funktion på skolan, det 

finns dock en viss skillnad i hur de beskriver funktionen. För att elevråd ska få de bästa 

förutsättningarna har samtliga rektorer föreställningen om att elevråd behöver stöd och 

handledning från vuxna. Samtliga talar även om SVEA när det gäller att stötta elever i 

elevrådsarbetet, då SVEA erbjuder eleverna utbildning. Stefan anger att 
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elevrådsverksamheten har varit varierande och att det kan ha berott på honom. Som 

förbättring för den skiftande elevrådsverksamheten talade han om vuxenstöd i form av honom 

själv samt fritidspedagog.  

 

7.2.1 Rektorernas syn på möjligheter för elevråd 

Rektorernas syn på möjligheter för elevråd skiljer sig. Ulf knyter möjligheter för elevråd till 

individen och dennes kunskapsutveckling och menar att elevrådsarbete ger elever mycket 

kunskaper. Ulf tillägger att möjligheter för elevråd utgörs av att elever kan kanalisera sina 

åsikter och viljor. Han ser positivt på att elevråd ger utrymme för diskussion med eleverna om 

deras synpunkter. Även Karin har liknande syn på möjligheterna för elevråd. Hon tycker att 

det tar sig uttryck i att elever och vuxna möts i ett formaliserat forum och diskuterar samt att 

elever lyckas driva igenom ärenden. Utöver det uppger hon möjligheterna i att eleverna blir 

”mer måna om sin skola”, då man lyckas få dem engagerade. Stefan ser möjligheter för ett 

fungerande elevråd genom utbildning och stöd medan Gustav delger att elevrådets möjlighet 

yttrar sig i att skapa goda relationer. Enligt skolverket (2000) utgör ett gott klimat och en 

öppen atmosfär vidare möjligheter för arbete med demokrati. Gustav anser att man kan skapa 

goda förutsättningar via goda relationer. Skolverket (2000) delger att rektorn som ledare ska 

skapa förutsättningar och leda verksamheten framåt.  

 

7.2.2 Rektorernas syn på hinder för elevråd 

Karin anger att det krävs kontinuitet i elevrådsverksamheten. I brist på kontinuitet utgör det 

ett hinder för elevråd. Gustav klargör att det finns hinder för elevråd, vilka uppstår när man 

inte aktivt arbetar för att skapa förutsättningar. Han ser elevernas brist på återkoppling i 

elevrådsprocessen som ett hinder och tillägger att eleverna även behöver se verkställda 

resultat. Detta är en faktor som även Harris (2009) ser, vilket han tror kan leda till oförmågan 

att skapa ett ihållande engagemang. För Ulf utgör den långsamma elevrådsprocessen ett 

hinder. Han tycker att formellt inflytande tar tid och förklarar att eleverna som konsekvens av 

det, känner ointresse inför elevråd. Lösning på hindret anger Ulf genom att; ”snabba på 

inflytandeprocesserna”. Dock ser han ytterligare en aspekt som hinder, vilket grundar sig i 

stort elevantal som kan skapa problem då all information som rör elevrådsarbetet inte når 

fram till övriga elever på skolan. Ulf menar att representanterna bär på ett tufft ansvar som 

förmedlare av det som diskuteras under elevrådsmötena. Han säger att det leder till missnöje 

hos de övriga eleverna och att de inte känner sig delaktiga i de beslut som fattas. Denvall 
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(1999) berör tre aspekter, vilka kan påverka huruvida ett elevråd går att betrakta som ett 

demokratiskt forum. En av aspekterna rör elevernas möjlighet till insyn i representanternas 

arbete, samt om det är möjligt att kräva någon form av ansvar från sina representanter. Vi ser 

en tydlig koppling till Ulfs uttalanden.  

 

Utmärkande för samtliga rektorer, är att de ser brist på vuxenstöd som ett hinder i arbetet med 

elevdemokrati. När Ulf talar om elevråd poängterar han stöd från vuxna; ”Det är viktigt att 

eleverna känner stödet och att man inte bara släpper ut bollen och låter en elev driva det 

fullständigt, utan man finns med som vuxenstödjare där också”.  

 

Rektorerna deklarerar en samsyn i att elevråd behöver stöd för att fungera. Enligt dem 

innefattar det stöd från vuxna samt stöd från organisationen SVEA.  Rektorerna ser positivt på 

vad vuxenstöd kan bidra till i utvecklingen för reellt elevinflytande i elevråd. Denvall (1999) 

problematiserar vuxnas deltagande i elevråd, då det till stor del sker på vuxnas villkor. Det är 

ett intressant faktum att Denvall använder sig av begreppet vuxenstyrning, vilket aldrig 

rektorerna nämner i samtalet om hinder. De talar istället om vuxenstöd. Tham (1998) 

diskuterar Gardners synsätt som grundar sig i att vuxna bör ges en roll där de bereder olika 

vägar och verktyg för att öka elevers möjligheter att delta. På liknande sätt definierar 

rektorerna vuxnas roll. Innebörden av begreppen vuxenstyrning och vuxenstöd går vidare att 

problematisera utifrån var gränsen mellan stöd och styrning går.  

 

Vidare ser Stefan, Ulf och Karin med samsyn gällande hinder för elevrådsverksamheten, 

vilket avser elevernas engagemang som de anser vara personbundet. Ulf talar om 

elevrådsrepresentanternas intresse, engagemang samt prioritering i relation till elevrådets 

funktion.  

 

7.3  Rektorernas syn på lärares roll i arbetet med elevinflytande  

Gustav anser att lärare ska förhålla sig till skolans gemensamma förhållningssätt i arbetet med 

elevinflytande. Han anger att lärarnas förväntningar kan påverka elever, därför ser han lärarna 

som betydelsefulla i arbetet. För att arbetet med elevinflytande ska fungera väl, ser Karin på 

lärares roll som en grundstomme. Vidare tillägger hon att lärare behöver vara trygga i sin 

yrkesroll och inneha en öppen inställning till elevinflytande. Hon poängterar att eleverna inte 

kan bestämma precis över allt. Hon anser även att det är betydelsefullt om lärare samarbetar 
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för att få insyn i varandras lektioner, vilket kan bidra till reflektion angående valt arbetssätt i 

undervisningen. Även Ulf tycker att lärare ska samarbeta och tillägger vikten av att alla på 

skolan samarbetar för att utveckla skolan. Ulf ser vidare att lärarna fyller en viktig funktion i 

arbetet med elevinflytande och anger dem som en förutsättning för fungerande 

utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner, där elever och föräldrar ska vara 

delaktiga. Ulf tillägger att det förs utbildning och diskussion på skolan för hur inflytandet ska 

realiseras. Stefan ser på lärarnas roll som deras uppgift att skapa möjligheter. Han tillägger att 

lärarna ska få eleverna att reflektera och uttrycka sina åsikter.  

 

7.3.1 Rektorernas syn på sin egen roll i arbetet med elevinflytande 

Gustav betonar ett arbete tillsammans med lärare för att aktivt gynna elevinflytande. Han 

anser att han inte kan uppnå uppdraget ensam. Emellertid ser han sig själv som pådrivare och 

till att uppmuntra de goda exempel han ser. Gustav framhåller att det är den vuxnes ansvar att 

en dialog förs med elever. När det gäller elevrådsverksamheten, förklarar han att det är viktigt 

att regelbundet närvara vid sammankomsterna, vilket Karin och Ulf håller med om. Karin 

tillägger att det även gäller inom informellt elevinflytande. Hon poängterar betydelsen av; 

”att finnas och synas för elever och vara ute och prata med dem. Sedan är det viktigt att man 

för en dialog med lärare över vad elevinflytande innebär”. Enligt Denvall (1999) finns ett 

problem i att begreppen delaktighet och inflytande inte ses med samsyn. Karin ser en lösning 

på Denvalls problematik, i att rektorn samtalar med lärare över vad uppdraget innebär. På så 

vis kan arbetet med elevinflytande underlättas. Även Gustav framhåller ett samarbete som 

viktigt i arbetet med att aktivt gynna elevinflytandet.  

 

Ulf menar att han måste synliggöra elevrådets viktiga funktion på skolan och ge både lärare 

och elever möjligheter att utbilda sig i ärenden som berör elevdemokrati och elevinflytande. 

Han tillägger att detta även omfattar elever. Ulf ser det som sitt ansvar att utarbeta en 

handlingsplan för hur både utvecklingssamtal och elevinflytande ska bedrivas på skolan. Han 

understryker dock; ”Det är viktigt att hela skolan hjälps åt att utveckla”. Även skolverket 

(2000) betonar att ett samarbete med rektorer och lärare är viktigt för att kunna utveckla 

arbetet i skolan. Det är viktigt att rektorn förtydligar både sitt och lärarnas ansvar. I 

attitydundersökningen vi tidigare nämnt, framgick att mindre än hälften av lärarna ansåg 

rektorn betydelsefull som pedagogiska ledare. Samtliga av rektorerna tydliggör dock i 

intervjuerna att ett samarbete är viktigt. Intressant att begrunda i relation till det, är lärarnas 
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syn på rektorns betydelse för det pedagogiska arbetet. Det verkar finnas åsiktsskiljaktigheter 

när man talar om elevinflytande från ett lärarperspektiv och ett rektorsperspektiv.  

 

Stefan ser sin roll i arbetet med elevinflytande som ett skoluppdrag, eftersom det finns 

uttryckt i läroplanen. Därmed ser han realisering som ett krav. Som rektor eftersträvar han 

hänsynstagande till elevers åsikter, men betonar att det är han som i slutänden tar beslut. 

Återigen kopplar vi synsättet till Almgrens (2006) partiella form av deltagande. Även Stefan 

tillägger att lärare är en del av arbetet men knyter huvudansvaret till rektorsbefattningen, 

vilket stämmer väl överrens med läroplanens riktlinjer. 

 

Samtliga rektorer anser att en del i deras roll är att finnas och synas både inom det formella 

och informella elevinflytandet. Dock kan vi se att en svårighet i det grundas i och med att de 

måste prioritera bland olika ansvarsområden som skolverket (2000) föreskriver.  

 

Ett oväntat resultat att beakta som framgår i Almgrens (2006) studie är att direkta 

påverkansmöjligheter har negativa effekter på elevers kunskap, något rektorerna inte nämner, 

tvärtom ser samtliga positivt till den typen av inflytande. 
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8. Diskussion  

Vårt resonemang kring svaren som vi har kunnat utröna ur vår studie kommer att presenteras 

under fyra rubriker, enligt följande; metoddiskussion, resultatdiskussion, framtida yrkesrollen 

och vidare forskning.   

 

8.1 Metoddiskussion 
Vi är tillfredställda med vårt val av kvalitativ metod för vår undersökning, eftersom vi anser 

att våra frågställningar har blivit besvarade. Utifrån den semi-strukturerade karaktären av 

intervjumetod, har vi kunnat hålla oss inom undersökningens ramar och ändå få utförliga svar. 

Tack vare att intervjuerna spelades in, kunde vi koncentrera oss på samtalet, vilket 

underlättade arbetet. Ljudet på en av intervjuerna var av sämre kvalité än de övriga. Vår 

bedömning är att det inte har påverkat helheten i resultatet, eftersom en av oss även 

antecknande under samtalets gång. 

 

Valet av hermeneutisk forskningstradition bidrog till att vi fick god uppfattning av rektorernas 

syn på elevinflytande och elevråd. Vi inser att antalet av intervjuer är för få för vidare 

generalisering av resultatet. Vi tror att resultatet kunde fått ett annat utfall om samtliga av de 

från början tillfrågade rektorerna hade valt att medverka. Majoriteten av rektorer som valde 

att delta i undersökningen, motiverade anledningen till medverkan för att de är intresserade av 

ämnet. Vi tror att denna faktor kan ha påverkat resultatet. När rektorerna tillfrågades var vi 

noga med att förtydliga deras och skolans anonymitet i undersökningen, för att underlätta 

ärliga svar.   

 

8.2 Resultatdiskussion  

Efter egna erfarenheter, var vi inledningsvis skeptiska till elevrådsverksamhetens funktion på 

skolor. Under arbetets gång har vår inställning blivit mer öppen, då vi fått ta del av 

rektorernas syn. Utifrån vårt resultat kan det fastställas att rektorerna ser positivt på 

elevinflytande och elevråd. Vi tycker att det är intressant och en lättnad att konstatera att 

samtliga av rektorerna är engagerade i frågor som rör elevdemokrati. Vår utgångspunkt; att 

skolledningens intresse och engagemang återspeglar den genomslagskraft elevråd får i 

praktiken, har delvis verifierats. En av rektorerna tog delvis på sig ansvaret för att elevrådet på 
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skolan inte fungerade på optimalt sätt under vissa perioder. Han angav åtgärder som vidtagits 

i form av aktivt vuxenstöd.  

 

Vi förstår att det finns svårigheter för ett fungerande elevråd, under omständigheter som inte 

går att lasta rektorerna för. Oavsett om rektorer är engagerade i elevrådsverksamheten, kan 

personbundenheten som framkommit i undersökningen vara ett hinder.   

 

Vi tycker att våra frågeställningar har blivit besvarade. Rektorerna som intervjuades har 

uttryckt en vilja och strävan för ett fungerande elevråd. De är insatta i läroplanen, där det 

uttrycks att elevinflytande ska realiseras. Vidare har de realiserat uppdraget genom att verka 

för elevinflytande inom olika former.  

 

Rektorernas positiva syn på elevinflytande grundar sig i att både elever och skolan i helhet 

vinner på elevrådsverksamhetens möjligheter. Eleverna får träning i demokrati och att 

uttrycka sina åsikter, vilka de vuxna får ta del av. Vi tycker oss härmed se anledningen till 

varför många skolor har elevråd, trots att det inte är förpliktigat. Under rätt förutsättningar, 

vinner alla på det.   

 

Vidare har vi uppmärksammat det som Harris (2009) skriver, att elevråd delvis har övergivit 

sin ursprungliga idé att agera en övning i demokrati till att gå mot att likna en organisation. Vi 

ställer oss kritiska till det, då vi inte ser någon motsättning.  

 

Rektorerna är medvetna om att de hinder som finns för både elevinflytande och elevråd bör 

åtgärdas och de försöker skapa förebyggande förutsättningar. Ett hinder för 

elevrådsverksamheten som uppmärksammades i vår teorigenomgång är innehållet av 

vuxenstyrning. Denvall (1999) problematiserar det faktum att elevråd till stor del sker på 

vuxnas villkor. En intressant iakttagelse som gjordes var att problemet inte framgick i 

rektorernas utsagor. Däremot ser rektorerna brist på vuxenstöd som ett hinder för elevråd. Vi 

tycker att det vore intresseväckande att diskutera motsatsparen och definiera var gränsen 

mellan styrning och stöd finns. Kan det vara så att elever förknippar det vuxna benämner stöd, 

som styrning? I diskussionen kan vi se en intressant koppling till vuxnas syn på barn och 

elevers förmåga till ansvarstagande. Vi finner Dewey och Gardners synsätt utvecklande, 

vilket gynnar elever i arbetet med elevinflytande, då de ser utvecklingsmöjligheterna för 

förmågan att delta och ta ansvar. 
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8.3 Framtida yrkesrollen 

Uppsatsen har bidragit till en fördjupad kunskap i skoldemokratin, vilket vi kommer att ha 

nytta av i vår framtida yrkesroll. Vi har följaktligen blivit mer medvetna om de möjligheter 

och hinder som finns för elevinflytande och elevråd, och kan även se värdet av de olika 

typerna av elevinflytande som återspeglas i verksamheten. Vi ser det som en av vår framtida 

uppgift och utmaning att verka för realisering av elevinflytande. Liksom rektorerna, ser vi 

möjlighet i att motivera eleverna genom att göra dem delaktiga. Att för vår del samarbete med 

elever, lärare och rektorn är en viktig faktor att beakta. Likt Denvall (1999)  skriver, finns 

problematiken runt elevinflytande i att delaktighet, inflytande och makt inte ses med samsyn. 

Därför är det av vikt att ett samarbete sker, även om det är rektorn som har huvudansvaret för 

att implementering av reellt elevinflytandet sker. Vi tror att en lösning kan finnas i en 

ömsesidig reflektion kring begreppen och vad det sedan ska innebära i praktiken. Ingen kan 

ensam frambringa ett gemensamt arbete.  

 

8.4 Vidare forskning 

Utifrån de nya kunskaper vi tillägnat oss, tycker vi att det hade varit intressant att utveckla 

studien genom att göra undersökningen i större skala. Att intervjua fler rektorer hade bidragit 

till högre validitet i undersökningen. Det hade varit intressant att se på elevinflytande och 

elevråd utifrån fler perspektiv, genom att även intervjua lärare och elever och därmed få en 

bredare spännvidd av undersökningen. Det vore intressant att ställa vårt resultat om rektorers 

syn på möjligheter och hinder för elevdemokrati i relation till elevers respektive lärares syn. 

Vi ser även intresse i att kombinera intervjuerna med en observation under ett elevrådmöte. 

Utifrån ett metodval som grundar sig på observation, tror vi att resultatet kunde ha blivit 

annorlunda.  

 

Avslutningsvis, vore det även intressant att undersöka hur SVEA stödjer olika skolors 

elevrådsverksamhet för att gå vidare och jämföra den genomslagskraft elevrådet kan få i 

praktiken.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide för intervjuer med rektorerna  
 

Planering av intervjun:  
- Vi presenterar oss kort och därefter syftet med uppsatsen.  

- Informerar rektorerna om deras roll i vårt arbete.  

- Vi informerar om hur intervjun ska genomföras, inspelning och poängterar rektorernas 

anonymitet.  

- Vi genomför intervjun. 

- Gör en sammanfattning av samtalet. 

- Ger rektorn tillfälle att tillföra frågor med vikt och ställa frågor. 

- Avsluta intervjun och tacka för medverkan.  

 

Direkta frågor om bakgrundsfakta 
1. Vad har du för utbildning?  

2. Hur länge har du varit rektor?  

3. Hur länge har du arbetat på aktuell skola?  

4. Hur ser din yrkeserfarenhet ut?  

 
Frågor om elevinflytande 
1. Vad är elevinflytande för dig?  

2. Vilka möjligheter ser du för reellt elevinflytande?  

3. Vilka hinder ser du för reellt elevinflytande?  

4. Har du någon föreställning om hur man kan hantera dessa hinder?  

5. Varför ska elever ha inflytande i skolan?  

6. Vad kan/ska elever ha inflytande över?  

7. Hur speglar sig elevernas inflytande i verksamheten?  

8. Under vilka former anser du att elever ska ha inflytande?  

9. På vilket sätt arbetar skolan med elevinflytande?  

10. Finns elevinflytande med i skolans arbetsplan?  

11. Hur ser du på lärarnas roll i arbetet med elevinflytande?  

12. Hur ser du på ditt uppdrag att aktivt gynna elevinflytande?  
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13. Vad behöver förbättras på er skola?  

14. Vad anser du fungerar bra på er skola? 

 

Frågor om elevråd: 
15. Har ni elevråd på skolan?  

16. Hur ser du på elevrådsverksamhet?  

17. Anser du att elevråd fyller någon funktion i skolan? Hur/På vilket sätt?  

18. Vilka möjligheter och hinder finns för ett fungerande elevråd?  

19. Får elever någon form av stöd i elevrådsverksamheten?  

20. Hur skulle du vilja att man stöttar elevrådsverksamhet?  
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