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Syftet med studien är att beskriva och analysera elevers och lärares uppfattningar om 
elevdemokrati i undervisningen. Frågeställningarna som vi utgår ifrån är följande: 

• Hur uppfattar elever elevdemokrati? 

• Hur arbetar lärare för att utföra uppdraget att ”undervisningen skall bedrivas i 
demokratiska arbetsformer”? 

• Hur påverkar ett demokratiskt arbetssätt undervisningen och elever? 

• Hur uppfattar elever och lärare betydelsen av elevdemokrati? 

Studien bygger på kvalitativa intervjuer med både lärare och elever i årskurs fyra. Vi 
har genomfört intervjuerna i sex klasser med en lärare och tre elever från varje klass. 

Efter genomförandet av studien har vi fått en tydligare bild av hur elevinflytande kan 
se ut i skolan och vilken betydelsefull, svår och utmanande uppgift lärarna har att 
uppfylla läroplanens mål att undervisningen skall bedrivas i demokratiska 
arbetsformer. Till stor del tycker vi att lärarnas och elevernas syn på hur 
elevinflytandet i klassrummet fungerar stämmer väl överens. 

Vi uppmärksammade att alla lärare jobbar för att eleverna ska ha inflytande i skolan, 
det skiljer sig däremot hur mycket inflytande eleverna har och över vad. Lärarna 
verkade inte låta elevdemokrati genomsyra all undervisning utan de lät eleverna ha 
inflytande inom vissa ämnen och på lektioner då lärarna ansåg att det passade. 

Eleverna ansåg att de fick ha ett visst inflytande över undervisningen och att lärarna till 
en viss grad tog till vara på deras idéer. Det eleverna beskrev att de hade mest 
inflytande över var arbetssätt och redovisningsformer. 
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1 INLEDNING 

”Skolans styrdokument såsom skollag, skolförordning och läroplan […] betonar tydligt 

elevernas rätt till medinflytande. I 1 kap skollagen (SFS 1990:1477) föreskrivs att 

verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar” (Lindgren, 1994, s.13). 

Som lärare går det inte att förvänta sig att eleverna klarar av att ansvara för sin egen 

undervisning och att utöva inflytande från första början. Elevinflytande måste föras in 

successivt och tränas steg för steg. Träningen måste börja tidigt i skolan så att en förändrad 

lärar- och elevroll kan utvecklas successivt. För att eleverna ska ges möjlighet att påverka 

måste klassrummet genomsyras av ett öppet och tillåtande klimat, där eleverna får träna sig i 

att diskutera, ta ansvar och arbeta självständigt. Demokrati är inte något som enbart kan tränas 

in på ett par lektioner, utan är en ständigt pågående process (Björklid, 1985).  

Med stöd av Björklid vill vi i denna studie undersöka hur lärare i årskurs fyra arbetar för att 

ge eleverna inflytande i undervisningen. Som Björklid påpekar måste inflytandet ges från 

tidig ålder och vara en pågående process under elevernas skolgång. Det känns intressant och 

viktigt för oss att undersöka lärares och elevers syn på elevdemokrati och ta reda på hur lärare 

arbetar för att ge eleverna inflytande. Detta kan hjälpa oss att få idéer och tankar kring hur vi 

som blivande lärare kan arbeta för elevinflytande i framtiden. 
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2 BAKGRUND 

2.1 FN:s konvention om barnens rättigheter 
I FN:s konvention om barnens rättigheter antagen av FN:s generalförsamling den 20 

november 1989, är en av de fyra huvudprinciperna att barnen har rätt att bilda egna åsikter 

och att bli uppmärksammade för dem (Barnombudsmannen, 2 juni, 2003d). 

 I artikel 12, även kallad demokratiartikeln står det att: 

1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda 
egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, 
varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets 
ålder och mognad. (Barnombudsmannen, 1 juni, 2003c) 

I boken Jag vill ha inflytande över allt utgiven av Skolverket (1998a), menar författarna att 

artikel 12 bidrar till statens skyldighet att involvera barnen i alla frågor som rör dem. Alla 

beslutsprocesser som rör barn måste utformas så att de får möjlighet att komma till tals, ge 

uttryck och bli uppmärksammade för sina åsikter. FN-kommittén har lyft fram några områden 

som är särskilt viktiga, däribland beslut som fattas inom kommunerna och beslut och 

planering av skolan (a.a.).  

Skolan är central för barnens utveckling och för att kunna fungera i samhället måste barn få 

träna upp förmågan att ha inflytande och ta eget ansvar. För detta utgör skolan en viktig 

plattform (Axén & Näslund, 1994). Artikel 12 anses vara en av de största utmaningarna för de 

länder som skrivit under konventionen, eftersom den handlar om att förändra grundläggande 

attityder och börja se barnet som en kompetent samhällsmedborgare som besitter kunskap och 

som har något att komma med (Skolverket, 1998a).  

Det är viktigt att komma ihåg att FN:s barnkonvention inte är en lag utan endast principer om 

barns rättigheter. De länder som har skrivit under konventionen ansvarar för att principerna 

utgör en del av den nationella lagstiftningen, till exempel skollagen och att de efterlevs 

(Barnombudsmannen, 2 juni, 2003a). Eftersom barnkonventionen inte är en lag kan inte 

handlingar som strider mot den tas upp i domstol (Barnombudsmannen, 2 juni, 2003b). 
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2.2 Skollagen 
Skollagen innehåller mål och riktlinjer för utformningen av skolans verksamhet. Där anges 

även de krav som kommunerna ska uppfylla och bestämmelser om skolplikt och barns lika 

rätt till utbildning (Skolverket, 4 juli, 2007). 

Skollagen tar även upp vikten av att skolan utformas utifrån demokratiska värderingar och i 

fjärde kapitlet i samma lag står följande:  

Eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas. 
Omfattningen och utformningen av elevernas inflytande skall anpassas 
efter deras ålder och mognad. (Svensk Facklitteratur, 2002, 4 kap 2 §, s. 
25) 

2.3 Läroplanen 
Skollagen ligger till grund för läroplanens utformning, vilket innebär att vikten av 

elevinflytande även lyfts fram i Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 

och fritidshemmet (Lpo 94). Där betonas att eleverna ska få lära sig att ta ansvar och utöva 

inflytande i skolan dagligen och inte enbart vid några fåtal tillfällen. Det är lärarens uppgift att 

se till att eleverna tränas i detta under hela sin skoltid. Därför är det viktigt att läraren 

utformar sin undervisning så att den bedrivs demokratiskt. Eleverna ska få ett reellt inflytande 

över både arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll (Selberg, 1999).  

Anledningen till att lärarna ska bygga undervisningen på demokratiska värden är för att de ska 

skapa goda, demokratiska och ansvarsfulla samhällsmedborgare som kan trygga demokratin 

för framtiden (Skolverket, 1999). Ett sätt att förbereda eleverna för ett demokratiskt samhälle 

är att ge dem inflytande och ansvar. En annan viktig aspekt är att informera eleverna om deras 

rättigheter att påverka och ha inflytande över undervisningen och sin skolgång, eftersom 

elevdemokrati inte kan möjliggöras utan detta (Selberg, 1999). 

Följande citat ur Lpo 94 understryker vikten av elevdemokrati i skolan.  

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om 
grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen skall bedrivas 
i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt deltaga 
i samhällslivet. Den skall utveckla deras förmåga att ta ett personligt 
ansvar. (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 7) 
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För att uppnå läroplanens mål som handlar om elevdemokrati är det väsentligt att lärarna 

jobbar för att låta eleverna vara delaktiga i planeringen av undervisningen. Det är 

betydelsefullt att som lärare vara tydlig med att visa vad eleverna kan vara med och ha 

inflytande över, och hur de kan vara med och påverka (Korpela, 2004). Enligt Statens 

offentliga utredningars (SOU) rapport Inflytande på riktigt, ska elever ha inflytande och 

känna delaktighet och ansvar eftersom det är en förutsättning för att lärande ska ske (SOU 

1996:22). Det är ingen självklarhet att eleverna vet vad elevdemokrati innebär. Därför är det 

lärarens skyldighet att i tidig ålder klargöra för eleverna deras rätt att påverka undervisningen. 

Fördelarna med elevdemokrati är att elevernas motivation och ansvarstagande ökar när de får 

vara delaktiga i planeringen av undervisningen och forma den efter sina intressen (Korpela, 

2004). 

2.4 Definitioner 

2.4.1 Demokrati 

I Pedagogisk uppslagsbok (1996) beskrivs demokrati som: ”Idén om alla människors lika 

värde och rätt till lika inflytande på beslutsprocessen.” 

I Svenska Akademiens Ordbok definieras skoldemokrati som följande: 

Benämning på förhållandet att skoleleverna själva under demokratiska 
former får deltaga i skolans ledning (uppläggningen av undervisningens 
form och innehåll o.d.). (Svenska Akademiens ordbok, 19 mars, 2008)  

Det kan tolkas så att eleverna under demokratiska former ska ha inflytande i skolans 

beslutsprocess och ledning både när det gäller undervisningens form och innehåll. Orden 

elevdemokrati och elevinflytande nämns aldrig i Lpo 94 eller i skollagen. Det finns heller 

ingen lexikalisk definition av begreppen. Trots detta använder sig forskare av båda orden. 

Därför har även vi valt att tolka Lpo 94:s beskrivning av elevernas rätt till inflytande som 

elevinflytande och elevdemokrati. I vårt fortsatta arbete kommer vi därför att använda båda 

dessa begrepp som synonyma.  

Elevdemokrati har länge varit och är fortfarande ett viktigt begrepp i svensk skola tack vare 

att läroplanerna lyfter fram det som ett viktigt mål (Pedagogisk uppslagsbok, 1996). I Lpo 94 

betonas lärarens uppgift att utveckla elevens förmåga att ta eget ansvar och utöva inflytande. 

Detta sker genom att eleverna får vara med och planera och påverka både i undervisningen 

och i formella frågor som rör elevens skolmiljö (Pedagogisk uppslagsbok, 1996).  
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Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga 
undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan 
eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar. 
(Utbildningsdepartementet, 1998, s.7) 

2.4.2 Inflytande 

I Nationalencyklopedin (2008) definieras inflytande som ”möjlighet att påverka”. Skolverket 

(1998b) talar om två typer av inflytande, formellt och informellt. Det formella inflytandet 

innebär att eleverna representeras i elevråd och skolkonferenser. Det informella inflytandet 

däremot innebär att eleverna ska ha inflytande över sitt eget lärande och möjlighet att påverka 

undervisningens innehåll och arbetssätt. 

2.5 Historia 
Målsättningen att alla elever ska ha inflytande i skolan är långt ifrån något nytt i Sverige. Det 

uppmärksammades redan i 1946 års skolkommissions betänkande, då krävdes en demokratisk 

fostran i skolan (Skolverket, 1998a). Andra världskriget var precis över och målsättningen var 

nu att försäkra sig om demokratins fortsatta existens i Sverige. En ny samhällsutveckling 

påbörjades där ”förändring skulle ske i riktning mot en förstärkt demokrati genom en förstärkt 

demokrati” (Björklid, 1985, s.1). Skolan ansågs då vara en otroligt viktig plats för den nya 

samhällsutvecklingen. Samhällskunskap infördes inte bara som ett nytt ämne, utan det 

krävdes också att skolan skulle träna eleverna på att samarbeta och utöva medinflytande 

(Björklid, 1985). 

I Läroplan för grundskolan (Lgr 62) betonades vikten av demokratisk fostran och skolans 

fostrande roll, samt att eleverna skulle få kunskap om demokratins grundläggande 

värderingar. Elevrådet lyftes fram som ett sätt för eleverna att få inflytande i skolan. Detta 

ansågs som ett positivt sätt för eleverna att kunna påverka. Lgr 69 fortsatte på samma linje 

och poängterade att skolan skulle vara demokratisk och att eleverna skulle fostras till att ta 

ansvar och utöva inflytande (Björklid, 1985). I Lgr 69 står följande: 

Skolan skall vara demokratisk. Principiellt gäller det fostran till 
medinflytande och medansvar. Ett individuellt medinflytande i 
skolsamhället måste följas av ett motsvarande individuellt medansvar. 
Detta skall skolan inskärpa. En förutsättning för att elevernas och de 
vuxnas engagemang och delaktighet i utformningen av skolan som 
arbetsplats skall förstärkas är att de alla får vara med om att forma sin 
egen arbetsmiljö. (Skolöverstyrelsen, 1969, s.27) 
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I läroplanen, Lgr 80, lyftes det fram att eleverna på ett aktivt sätt inte enbart skulle delta i 

undervisningen utan även vara delaktiga i utformningen av skolmiljön (Björklid, 1985). Lpo 

94, betonar ännu mer än tidigare elevernas inflytande i skolan, och ordet elevinflytande finns 

numera i både kommunala skolplaner och skolornas arbetsplaner. Den starka betoningen på 

elevinflytande var ett försök att skynda på utvecklingen, så elevinflytande kom att gälla både 

arbetet i skolan, skolmiljön och skolans formella beslutsprocesser. Och de senaste åren har 

elevdemokrati på nytt aktualiserats i samhället (Skolverket, 1998a). Detta märks tydligt i Lpo 

94: 

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§).  
(Utbildningsdepartementet, 1998, s.15) 

2.6 Tidigare forskning  

2.6.1 Demokrati och utbildning 

Den amerikanska pedagogen och filosofen, John Dewey, myntade begreppet ”learning by 

doing”. Han var den första pedagogen som satte lärandet i relation till samhällets 

demokratiska utveckling. Kunskapsutveckling uppstår alltid ur situationer som inbegriper 

”learning by doing”. Lärande och görande går hand i hand och inses inte det, blir lärandet 

bara något att memorera och rabbla upp. Därför är det betydelsefullt att lärandet utgår från 

elevens behov och mål (Dewey, 1985). 

Det är viktigt att läroplanen och studieplanen anpassas till samhällets behov och för 

demokratins fortlevnad. För att förverkliga de demokratiska idealen krävs det mer än bara 

mekanisk träning av läsning, skrivning och matematik. Lärarna måste känna ansvar för att 

utforma undervisningen på ett upplysande och socialt sätt för att säkra samhällets 

demokratiska framtid (a.a.). 
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I skolan blir många av barnen ofta väldigt rörliga och rastlösa under lektionerna, vilket stör 

undervisningen. Många gånger kan detta bero på att undervisningen i skolan skiljer kropp och 

medvetandet åt i inlärningen. Som liten lär sig barnet med hela kroppen, men i skolan 

förväntas de att sitta stilla och lyssna. Dewey menar att alla undervisningssätt i skolan som 

håller tillbaka kroppslig aktivitet och på så sätt skapar en separation mellan kropp och 

medvetande eller barnets själ, endast leder till att kunskap blir mekanisk och inte till 

erfarenheter som barnet skulle kunna bära med sig i framtiden (a.a.). 

Det har visat sig att när barnen får vara fysiskt aktiva i sitt lärande, blir det roligare för dem att 

gå till skolan och lättare att lära sig. Människan har ett naturligt behov av att utforska, leka 

och hantera olika verktyg och material. När försöks har gjorts att tillgodose dessa behov i 

skolan har det visat sig att barnen blir mer engagerade, och gapet mellan samhället och skolan 

minskar (a.a.). Det är genom samspelet med sin omvärld som eleven kan lära sig förstå 

sammanhang och de sociala reglerna. Detta sker på ett dialektiskt sätt (Selberg, 1999).  

Centralt för det dialektiska synsättet är att upprätta dialog mellan 
deltagarna i lärandesituationer. Eleverna är aktivt engagerade med att 
utforma sitt eget lärande och kan därmed frigöra sin skapande kraft. Det 
dialektiska sättet att lära innehåller medveten ledning, där 
lärandeprocessen är viktig utgångspunkt. Detta synsätt rekommenderas i 
nuvarande och tidigare läroplaner för lärande. Människosynen är 
dynamisk, där ramarna är vidgade för elever och lärare att aktivt söka 
kunskap, insikt och frigörelse. (Selberg, 1999, s.35) 

Enligt Dewey (1985) är skolan beroende av lek och arbete för att skapa ett effektivt lärande. 

Men det är nödvändigt att komma ihåg att lek och praktiska övningar måste utföras med ett 

klart syfte för att leda till att eleverna utvecklas. Ju större verklighetsförankring syftet och 

målet har, desto mer verklig och levande blir kunskapen för eleverna. Det är betydelsefullt att 

undervisningens innehåll känns angeläget och intressant för eleverna och att skolan tar tillvara 

på elevernas erfarenheter i undervisningen. Erfarenheter innefattar sambandet mellan att göra 

eller pröva något och följderna av det. Det som medvetet fastställer detta sambandet hos oss 

är tänkandet. Varje tanke måste prövas och undersökas eftersom vi vet att en handling och en 

konsekvens hänger ihop, men vi vet inte hur. Därför prövar vi oss ständigt fram enligt trial 

and error-metoden, som utvidgar våra erfarenheter genom att vi testar oss fram tills vi 

kommer på något som fungerar och som får önskvärd konsekvens, som vi sedan kan använda 

oss av i kommande handlingar. 
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2.6.2 Steg-modellen 

Dewey (1985) understryker vikten av att alla elever ska vara delaktiga och ha inflytande över 

sitt eget lärande. Detta betonar även Pia Björklid (1985) när hon utvecklar en redan 

existerande modell som visar de olika graderna av inflytande i beslutsprocessen och de 

fallgropar som skolan lätt kan hamna i när det handlar om att utveckla elevers inflytande. Från 

början var modellen utformad av Sherry Arnstein, som använde stegen som modell för 

medborgarnas politiska inflytande, medan Björklid använder sig av den för att analysera barns 

medinflytande och klargöra olika former för medinflytande.  

Stegen 1-5 i Björklids tappning motsvarar de fallgropar eller begränsningar som det är lätt att 

hamna i, i arbetet med att försöka uppnå elevinflytande. Detta kan bero på otydliga 

formuleringar i måldokumenten gällande vad elevdemokrati egentligen innebär. Björklid har 

tolkat stegen och delat in de åtta punkterna i tre kategorier. Kategorierna är medverkan, 

medinflytande/medansvar, och medbestämmande, det är de här tre kategorierna som de som 

jobbar med barns inflytande i skolan vill uppnå, och inflytandet ökar för varje steg. Stegen 

längst ner innebär inget inflytande alls, medan de tre stegen högst upp innebär ett verkligt 

inflytande, dit skolans elever tyvärr nästan aldrig når (a.a.). Steg-modellen ser ut som följer: 

 

8. medborgarkontroll 

7. delegerad makt   medbestämmande 

6. kompanjonskap 

5. legitimering 

4. konsultation                medinflytande/medansvar 

3. information 

2. sysselsättningsterapi     

1. manipulation   medverkan 

 

Fig. 1. Steg-modellen 
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Här nedan beskrivs Björklids (1985) tre kategorier: 

• Medverkan 

Björklid menar att det finns risk för manipulation här. Eleverna får vara med i 

klassråd och elevråd, men det är lärarna som bestämmer hur de ska organiseras och 

vilka frågor som ska tas upp. Formen på mötena och hur frågorna förberetts sker på de 

vuxnas villkor och över barnens huvuden. Forskning visar att det område där eleverna 

har haft minst inflytande över är undervisningens innehåll och dess metoder, samtidigt 

har det visat sig att det är inom dessa områden som eleverna vill ha mest inflytande 

över. Det som eleverna får tillåtelse till att ha inflytande över är det praktiska, främst 

skolmiljön. Lärarna vill att eleverna ska få erfarenhet av samarbete i demokratiska 

arbetsformer, när de jobbar praktiskt med olika uppgifter, till exempel dukning och 

servering. Detta kan dock leda till sysselsättningsterapi om inte syftet med 

aktiviteterna tydliggörs för eleverna. 

• Medinflytande och medansvar 

Enligt Björklid får eleverna ofta för lite och för sen information om sina möjligheter 

och rättigheter till medinflytande i skolan. Detta ger litet utrymme för eleverna att 

förhandla i olika frågor och minskar därmed deras inflytande. 

Björklid tycker att konsultation genom utvärdering av verksamheten bör genomföras 

under läsåret istället för i slutet, då det inte finns någon egentlig möjlighet till 

förändring. Istället skulle personal och elever kunna ha en gemensam planeringsdag 

med utvärdering av läsåret i förhållande till målen och diskussion om framtiden. Det 

är viktigt att ta reda på elevers åsikter och t till vara på dem genom att låta deras idéer 

bli verklighet. Görs inte detta blir det skendemokrati och hyckleri. 

Det finns risk för legitimering när eleverna till exempel sitter som representanter i 

olika skolgrupper, till exempel elevråd, eftersom det krävs mycket kunskap och 

erfarenhet av sammanträden och demokrati. Eleverna saknar oftast denna kunskap 

vilket kan bidra till att de bara sitter med för syns skull utan att ha något reellt 

inflytande. 
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• Medbestämmande 

På den här nivån i stegen har eleverna oftast inget inflytande i skolan. Det finns inga 

bra exempel på när barn i skolan har det självstyre som de tre översta punkterna i 

stegen (kompanjonskap, delegerad makt, medborgarkontroll) syftar på. De få 

undantagen som finns är barns ”makt” över sina egna lekar och till viss del inslag som 

”klassens timme”. 

Till sist fastställer Björklid att läroplanens mål ofta feltolkas. Det står till exempel att eleverna 

har rätt till ”ökat medinflytande”, men det verkar inte alltid betyda att eleverna har rätt till 

medbestämmande i skolorna. En orsak till detta tror Björklid kan vara läroplanens oklara 

formuleringar kring elevdemokrati. Läroplanen nämner aldrig hur lärare ska jobba rent 

praktiskt med elevdemokrati, vilket leder till att alla tolkar läroplanen på olika sätt, det kan i 

slutändan leda till manipulation, sysselsättningsterapi, information, konsultation och 

legitimering, enligt Arnsteins termer (Björklid, 1985). 

2.6.3 Lärobokens eventuella begränsningar 

Tidigare forskning om elevdemokrati har bland annat uppmärksammat att ett hot mot 

elevdemokrati kan vara att läraren bygger hela sin undervisning på en lärobok. Om då 

lärobokens upplägg styr hela undervisningen under en längre tidsperiod, minskar det 

självklart elevernas chans att påverka. Trots det visar forskning att eleverna ändå har ganska 

stor chans att påverka sitt eget arbete genom förslag och diskussioner med läraren, men 

elevernas frihet kan ändå begränsas av lärobokens ramar. Lärare verkar särskilt bundna vid 

läroböcker när det gäller själva ämnesurvalet, själva stoffet som ska gås igenom på 

lektionerna, vilket i hög grad minskar elevernas möjligheter att påverka lektionernas innehåll. 

Detta visar att läroboken kan vara ett hinder för utövande av elevinflytande. Elevernas 

inflytande över arbetssättet verkar däremot vara betydligt större (Englund, 1999). 

Enligt Englund (1999) är en möjlig väg för att få lärare att känna sig friare från läroboken att 

förbättra deras ämneskunskaper. Det skulle medföra att de inte behöver känna sig bundna till 

stoffet i en lärobok. Ett annat sätt för lärarna att öka elevernas inflytande är att de ändrar 

uppfattning om målen för sin undervisning och ser över läroplanens anvisningar. De behöver 

också gå igenom skolans mål med eleverna och förtydliga dem så att eleverna vet vad som 

krävs av dem, men också vad de kan kräva från skolan, det vill säga vilken rätt de har till 

påverkan och inflytande. Skolans uppgift är att ge eleverna redskap för att kunna påverka och 

låta dem vara med och bestämma hur de ska nå målen tillsammans med lärarna. 
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2.6.4 Elevinflytande i lärandet 

Nästan hundra år efter Dewey lyfter Selberg (2001) fram vikten av att lärarna bör ge eleverna 

inflytande över sitt eget lärande. Hon baserar sin forskning på Deweys syn på skolpedagogik, 

där kommunikationen mellan lärare och elever är viktig för att överbrygga klyftan mellan 

skola och samhälle, med betoning på individens begåvning, intressen och erfarenheter. Dessa 

utgångspunkter har även Selberg i sin syn på elevinflytande och lärande i dagens svenska 

skola. Selberg menar att elevers inflytande i undervisningen och över sitt eget lärande är 

knutet till hur väl lärarna kommunicerar och arbetar tillsammans med eleverna. Dialogen 

mellan lärare och elever är viktig för att läraren ska få med sig alla elever och för att alla ska 

känna sig delaktiga. Samtalet med eleverna måste ske på ett genomtänkt sätt så att eleverna 

känner valfrihet i utformningen av arbetet. För att dialogen ska kunna leda till att lärande sker 

bör den innehålla stöd, hjälp och bekräftelse från både lärare och kamrater.  

Selberg (2001) har tagit fram en modell med åtta steg som beskriver hur eleven lär sig. Det är 

viktigt att eleven är delaktig i alla åtta stegen för att eleven ska känna att den lär sig och att det 

är meningsfullt. Selberg anser att denna modell passar för skolor som är intresserade av att 

öka elevernas inflytande och genom detta inspirera dem till lärande och eget ansvar. 

Selbergs åtta steg är följande: 

• Steg 1. Ingången till lärande:  

Fokuserar på elevens intresse och frågeställningar. 

• Steg 2. Förberedelse för val av arbete:  

Eleven väljer arbetsområde och planerar innehåll och arbetsgång. 

• Steg 3. Val av arbete:  

Eleven diskuterar val av innehåll och syfte med arbetet. 

Eleven diskuterar läroplanens, kursplanens och lärarens roll inom arbetet. 

• Steg 4. Planering av arbetet:  

Eleven avgränsar innehållet i arbetet och bestämmer vilka skolämnen som ska ingå.  

Eleven formulerar mål och syfte. 

Tidsplanen bestäms tillsammans med läraren. 
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• Steg 5. Genomförande av planerat arbete:  

Eleven genomför arbetet efter egna planeringar. 

Eleven söker svar på frågor och löser problem. 

• Steg 6. Planering av redovisning av lärandet:  

Eleven sammanställer och bearbetar sitt material. 

Eleven drar slutsatser och reflekterar. 

Eleven bestämmer vad som ska ingå i redovisningen och tränar på den. 

• Steg 7. Redovisning av läranderesultatet:  

Eleven redovisar sitt arbete och förklarar sitt resultat. 

Eleven inspirerar till diskussion och reflektion. 

Eleven lämnar in arbetet. 

• Steg 8. Utvärdering/värdering av resultatet:  

Eleven funderar på vad den lärt sig och utvärderar resultatet både enskilt och i grupp. 

Eleven utvärderar om den nått mål och syfte och funderar över förbättringar till nästa 

gång. 

Eleverna diskuterar nya frågeställningar och hur de kan fördjupa arbetet (Selberg, 

2001). 

2.6.5 Demokratiskt ledarskap 

Woods (2005) har tagit fram fyra punkter som måste finnas med för att utveckla ett 

demokratiskt klassrum, med betoning på elevernas åsikter, identitet och medbestämmande i 

skolan. De viktiga punkterna är moral, dialog, delaktighet och beslutsfattande. Kombinationen 

av dem uttrycker människans potential. 

• Moral:  

Handlar om att få eleverna att fundera och diskutera problem och moraliska 

dilemman, både enskilt och i grupp för att ny kunskap ska kunna skapas. 
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• Dialog:  

Alla elever ska ges möjlighet att aktivt delta i debatter och dialoger som dagligen 

kommer upp i klassrummet. För att uppnå en demokratisk skola är det viktigt att skapa 

forum för lärare, elever och föräldrar där de kan ge uttryck för sina tankar och åsikter. 

• Delaktighet:  

I skolan är det viktigt att alla elever känner att det är positivt att vara delaktig och att 

få vara med och bestämma. Eleverna vill känna att det är en öppen skola där de känner 

sig delaktiga i utformandet av sin utbildning. 

• Beslutsfattande:  

Handlar om elevernas rätt att delta i beslutsprocesser om sitt lärande. Det är viktigt att 

eleven får välja, ta egna beslut och utveckla sin egen åsikt, identitet och relation till 

andra. När eleverna arbetar i grupp är det viktigt att dela på beslutsfattandet. Detta är 

något som tilltalar elever, för utan medbestämmande kan det inte existera demokrati i 

skolan. 

Sann demokrati uppstår bara när dessa fyra viktiga områden överlappar och sammanfaller 

med varandra, tanken med detta är att de tillsammans utvecklar en känsla av ett idealistiskt 

synsätt där social utveckling, kreativt engagemang och ett bredare perspektiv eftersträvas 

(Woods, 2005). 
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3 SYFTE MED FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att beskriva och analysera elevers och lärares uppfattningar om 

elevdemokrati i undervisningen. Vi utgår från följande fyra frågeställningar: 

• Hur uppfattar elever elevdemokrati? 

• Hur arbetar lärare för att utföra uppdraget att ”undervisningen skall bedrivas i 

demokratiska arbetsformer”? 

• Hur påverkar ett demokratiskt arbetssätt undervisningen och elever? 

• Hur uppfattar elever och lärare betydelsen av elevdemokrati? 
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4 METOD 

4.1 Datainsamlingsmetod 
Med utgångspunkt i Bryman (2001) har vi valt en kvalitativ ansats eftersom betoningen i 

undersökningen ligger på intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt. Vi ville ha 

fylliga och detaljerade svar för att kunna göra jämförelser mellan lärares och elevers syn på 

elevdemokrati. Vår önskan var att intervjupersonerna skulle känna att det var ett öppet samtal 

där de hade möjlighet att uttrycka det de tyckte var relevant och viktigt. 

Vi valde att göra semi-strukturerade intervjuer enligt Bryman (2001), med en intervjuguide 

med förbestämda frågor (se bilaga 1) som ett stöd under intervjun. Intervjuprocessen var 

flexibel och intervjupersonerna hade stor frihet att svara utöver frågorna. 

Intervjuerna genomfördes i sex klasser på tre olika skolor i samma stad. I varje klass 

intervjuades en lärare och tre elever. Vi tog kontakt med lärarna och bokade tid antingen via 

telefon eller personlig kontakt. Då informerade vi dem om ämnet, men inte de exakta 

frågeställningarna. Intervjuerna ägde rum under skoltid i en tyst och lugn miljö och det 

varierade om vi intervjuade elever eller lärare först. När vi träffades för intervjuerna visade vi 

dem frågorna och de citat från Lpo 94 som syftet och frågeställningarna utgår ifrån. Båda två 

var närvarande under intervjuerna och vi turades om att intervjua och anteckna. Som Bryman 

(2001) förespråkar, spelade vi in intervjuerna på band för att underlätta analysen av vad 

intervjupersonerna sagt och för att bli påminda om hur de uttryckte sig. Det underlättade 

också själva samtalet eftersom båda två då inte behövde föra anteckningar. Intervjuaren kunde 

då koncentrera sig på intervjupersonen och hur den svarade.  
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4.2 Urval 
Vår urvalsmetod var ett icke-sannolikhetsurval, eftersom våra intervjupersoner inte valdes ut 

slumpmässigt. Det finns flera typer av icke-sannolikhetsutval och vi valde att göra ett 

bekvämlighetsurval, vilket enligt Bryman (2001) innebär att välja sådana personer som är 

lättillgängliga. Vi valde sex lärare i vår närhet eftersom det var lättast att få kontakt med dem. 

Läraren i varje klass valde sedan ut de tre eleverna som vi skulle intervjua. Enligt Trost 

(2005) är det viktiga i en kvalitativ studie inte att urvalet är statistiskt representativs utan 

målet är att variationen i urvalet ska vara så stor som möjligt, men också att det finns en 

homogenitet i gruppen och att alla i gruppen inte har för extrema och utmärkande åsikter. De 

lärare vi intervjuade är alla lärare i årskurs fyra i en mellanstor stad i Småland. 

4.3 Analysmetod 

Efter intervjuerna började vi med att lyssna av banden och skriva ner allt som sades. Det tog 

mycket tid, men vi ansåg att det skulle bli lättare att analysera och göra jämförelserna om vi 

hade det nerskrivet på papper. En annan fördel enligt Bryman (2001) är att allt som 

intervjupersonen sa och på vilket sätt den uttryckte sig kommer med. Detta gjorde att vi inte 

behövde lyssna på banden så många gånger, vilket skulle ha tagit väldigt mycket tid. När 

transkriberingen var genomförd läste vi igenom intervjuerna flera gånger. Första gången vi 

läste intervjuerna analyserade vi dem genom att försöka hitta mönster och kvalitativa 

skillnader i synen på elevdemokrati. Vi valde analysmetoden kategorisering utifrån Kvales 

(1997) beskrivning av denna. Våra fyra kategorier sattes samman utifrån våra frågeställningar 

och intervjufrågor. När vi läste igenom intervjuerna en andra gång kunde vi urskilja 

underkategorier till våra fyra kategorier, grundade på de likheter och skillnader som vi fick i 

intervjusvaren. 
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4.4 Tillförlitlighet och giltighet 
Vi anser att vår studie har giltighet eftersom vi följt vårt syfte och våra frågeställningar. 

Därför har vi i vår studie undersökt det vi avsåg att undersöka.  

Bryman (2001) menar att tillförlitligheten i en studie i stor utsträckning är beroende av de 

sociala betingelserna, eftersom materialet är tolkat och analyserat utifrån forskarens tankar 

och erfarenheter. Det är därför svårt för oss att generalisera resultatet till att gälla alla lärares 

och elevers syn på elevdemokrati i hela landet. Det är inte heller säkert att det blir samma 

resultat igen om studien görs om, utan det vi har beskrivit är enbart våra intervjupersoners 

tankar kring ämnet. 

Principiella fallgropar i vår studie skulle kunna vara att intervjupersonerna missförstår 

intervjufrågor, särskilt mot bakgrund av att Lpo 94 inte nämner ordet elevdemokrati, vilket 

kan leda till att svaren blir svåra att analysera och använda i resultatet. Lärarna och eleverna 

skulle kunna känna sig oförberedda eftersom vi valde att inte lämna ut frågorna i förväg. Vi 

tycker att fördelen med det här är att intervjupersonerna inte har kunnat förbereda perfekta 

svar, utan vi får ärliga och spontana svar. En nackdel skulle kunna vara att intervjupersonerna 

känner sig osäkra och oförberedda, vilket kan begränsa dem i sina svar. Ett annat problem 

som skulle kunna uppstå är att det tekniska inte fungerar under intervjuerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

5 RESULTAT 

Vi har valt att gruppera intervjusvaren i följande kategorier: 

• Elevernas uppfattningar om demokrati 

• Lärarnas uppfattning om elevernas demokratiuppfattning 

• Elevernas medbestämmande 

• Motiv till elevdemokrati 

För att göra resultatet överskådligt har vi underrubriker till varje kategori. Underrubrikerna 

innehåller sammanfattningar utifrån intervjupersonernas svar och utvalda citat från dem. 

Under varje rubrik redovisar vi elevernas och lärarnas svar i varsitt stycke. Klasserna 

benämns med bokstäverna A-F, där lärarna benämns med versaler och deras elever benämns 

med motsvarande gemen och siffra 1-3. Vår avsikt är inte att göra en jämförelse mellan lärare 

och dess elever, men på grund av att vi benämner varje person med bokstav och siffra finns 

möjlighet till egen jämförelse för den som vill. 

5.1 Elevernas uppfattningar om demokrati 
Flera elever som vi intervjuade visste inte vad demokrati i skolan innebar. De uttryckte sig på 

följande sätt: ”…Är det att man bestämmer själv? Eller jag vet inte” (b1). En elev visste bara 

vad ordet demokrati betydde, men kunde inte förklara det: ”Ja. Jag vet bara vad det betyder” 

(f3). Många elever visste att demokrati hade någonting att göra med att alla får vara med och 

bestämma genom omröstning och att det ska vara rättvist: ”Alla ska vara med och rösta, eller 

alla ska vara med och påverka. Så att det blir rättvist” (f1). De flesta visste även att det som 

får flest röster blir det. En elev sa: ”Demokrati är väl om man säger en sak och så röstar man 

om det och det som det blir mest av blir det” (a3). Medan en annan elev sa: ”…och sedan så 

är det demokrati också till exempel om fröken typ säger: Vad ska vi välja mellan? Svenska 

eller matte? Så får man rösta och det som blir mest röster så det vinner” (d3).  

Några elevers uppfattningar om demokrati stämmer väl överens med den demokratiska 

värdegrunden, då de lyfter fram allas lika värde och allas rätt till medbestämmande: ”Ja, att 

alla får vara med och bestämma då. Att inte för man är mindre får man inte bestämma nåt” 

(c1). Elev b2 uttryckte det som att: ”Då väljer man det man vill, man behöver inte välja det 

som kompisarna eller det andra väljer, man får välja det man själv vill”. 
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Några av eleverna hade bara hört talas om begreppet demokrati men kunde inte förklara eller 

ge exempel på vad det är: ”Jag har ju hört talas om det. Jag har ju hört det” (a1). En av de 

arton eleverna hade aldrig hört talas om ordet demokrati och utropade ett kort: ”Nej!” (a1) 

5.2 Lärarnas uppfattning om elevernas demokratiuppfattning 
De flesta av lärarna tror att deras elever vet vad demokrati i skolan innebär. De menar att alla 

elever kanske inte vet vad själva ordet betyder, men att de vet hur det tillämpas i praktiken. 

En lärare sa: ”De flesta vet nog inte vad begreppet betyder. Men de vet nog att när vi röstar så 

är det demokrati. Det de flesta vill det gör vi vid en omröstning” (A). En annan lärare sa: ”Ja 

när de får vara med och rösta på favoritmatsedel var det till exempel. Det kom från matrådet 

att de skulle få vara med och rösta, och då får de ge massor av förslag, och sedan vet de att det 

som får mest röster, det är det det blir. Så på den nivån vet de nog vad demokrati är. Men sen 

om man frågar dem vet du vad demokrati är så är jag inte säker på att de kan svara på det, 

men praktiskt tillämpa det brukar de klara av. Och räcka upp och rösta på grejer” (D). De 

flesta av lärarna menar att de försöker prata om demokrati i olika sammanhang i skolan. En 

lärare sa: ”Ja vi har pratat om just ordet. Särskilt när vi skulle starta klassråd” (F). 

5.3 Elevernas inflytande 

5.3.1 Inflytandets form och innehåll 

De flesta av eleverna får vara med och påverka i skolan, på något sätt. Det skiljer sig hur och 

till vilken grad de får vara med och bestämma. Oftast bestämmer läraren ämne och innehåll, 

medan eleverna får vara med och bestämma vem de ska jobba med och redovisningssätt. 

Lärare A låter sina elever vara med och bestämma vad de ska jobba med, hon tycker det är 

viktigt att elevernas idéer uppmärksammas: ”Vi har en grundplanering som vi utgår ifrån. 

Sedan får eleverna ge förslag på hur de vill jobba. I SO-ämnena kan eleverna påverka 

mest…” (A). Lärare A tillägger: ”…i NO säger jag som lärare vad vi ska jobba med, och 

sedan frågar jag eleverna vad de vill veta kring detta området. Jag frågar hur de vill jobba, i 

grupp, enskilt eller i par. Då får de jobba som de vill.”  
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Det som eleverna främst får ha inflytande över, enligt lärarna, är arbetssätt och 

redovisningsformer. En lärare sa: ”De får vara med och bestämma hur de ska redovisa. Jag 

utgår från vad de vill veta inom ämnet. Elevernas frågor och idéer måste också vara med” (A). 

I några klasser får eleverna vara med och bestämma hur de ska jobba med ett i förhand 

bestämt arbetsområde. Lärare C sa: ”Arbetsområdena, det har vi ju det som styrs av läroplaner 

och kursplaner, så det kan inte de vara med och styra, men däremot så kan de få vara med och 

bestämma hur vi lägger upp lektioner och vad de vill jobba med och så vidare. Där är de med” 

och lärare D sa: ”Vi har på engelskan, har jag låtit dem välja. Vi har fria valperioder, My 

Choice när de väljer någonting som de vill arbeta med…//…en del har valt saker de behöver 

träna på, andra har valt saker som de tycker är roligt. Och sedan har de fått utvärdera sitt 

arbete, om de tycker att de lärt sig mycket, om de har hushållat med tiden på ett bra sätt och 

utvärderar om de har tagit ansvar, eller om de har sprungit omkring och tramsat…” 

Lärare E var den enda som påpekade svårigheterna med elevinflytande, speciellt när man är 

ny som lärare: ”Så tror de att den här personen, den kan de bestämma över. I början så kanske 

man får vara lite mer, att man inte ger dem så mycket inflytande. Så känner jag efter att ha 

jobbat den här korta tiden som jag har gjort. Att jag kanske inte ger så mycket inflytande som 

jag skulle vilja göra. Delvis på grund av gruppen och kanske på grund av att jag inte är riktigt 

säker än.” Lärare E sa även ”…inflytande över vad vi ska läsa om och göra på lektionerna, så 

långt har jag inte gått ännu. Jag håller mig till det som jag blivit tillsagd att göra för jag är 

vikarie.” 

Klass B stack ut lite extra eftersom eleverna hade var sin planeringsbok, där de själva 

planerade vilka ämnen de skulle jobba med under dagen. Eleverna visste vad de förväntades 

göra i varje ämne, utifrån lärarens grovplanering: ”…de har ju sina planeringsböcker och 

inom det är det ganska fritt så jag har ett fritt arbetssätt så att säga. Även att det är en ram och 

att jag har bestämt, alltså själva grovplaneringen i det här. Men sedan upp till det är det 

barnen som bestämmer om de ska ha engelska den timmen eller de vill ha svenska…” (B). 

Elev a2 och a3 har olika uppfattningar om inflytandet i klassen. Elev a3 menar att läraren tar 

till vara på elevernas förslag: ”Ja, det får vi väl. För det mesta får vi det. Hon vet lite vad vi 

vill göra och så. Hon tar oftast de sakerna.” Medan elev a2 tycker att lärarna bestämmer mest: 

”Det bestämmer nog mest lärarna. Men vi brukar fråga så om vi får göra.” 
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Några elever anser att de får ha inflytande över undervisningen, ett representativt svar är: 

”När man har gjort klart grejer får man bestämma vad man vill göra” (e3). En annan elev 

lyfter fram att inflytandet är positivt: ”Inte exakt allt men ganska mycket är det, och det tycker 

jag är bra” (b2). 

En del elever tycker att de har lite inflytande: ”Ibland får vi välja hur vi ska sitta, om vi ska 

sitta två och två” (e1). ”Inte så mycket. Vi har ett schema som vi gör det, sen gör vi det” (e1). 

Medan några tycker att de knappt får ha inflytande alls, en elev uttryckte sig på följande sätt: 

”Ibland om det är fritt arbete så får vi vara med och bestämma lite…” (d3). Enligt några 

elever är det lite friare på slöjden, där de har mer inflytande över vad de ska göra, en elev sa: 

”I slöjd får vi göra vad vi vill. Men typ svenska och sådant, har vi redan bestämt vad vi ska 

göra och så” (e2). 

5.3.2 Demokratiska beslut i skolan 

Eleverna lyfter fram några olika sätt som de brukar fatta beslut på i klassen. Svaren fokuserar 

främst på tre olika beslutssätt: ”Det är också olika. Hon lottar ibland...” (a1), och ”Vi brukar 

rösta, man blundar och så ska man räcka upp handen. Och vilket det blir flest av. Ibland är det 

så” (f2) samt ”Välja på olika saker” (b3). 

5.3.3 Faktorer som påverkar elevernas inflytande 

Alla lärare tycker att eleverna ska vara med och bestämma, men det måste vara på en lagom 

nivå anpassad till elevernas ålder och mognad. Lärare D sa: ”...när vi har engelska så har de ju 

själva fått ge förslag på saker som vi kan jobba med i engelska, och det, men det är också så i 

början får man ge dem kanske tre saker att välja på och saker som man vet att de klarar av. 

Och sedan får det här ju utökas efter hand då”. Lärarna påpekar även att eleverna måste förstå 

vad det innebär att vara med och påverka. En lärare menar att det är en process: ”Så det är en 

process hela tiden, en form av mognadsprocess kan man nästan säga. Innan de har hajat vad 

det här innebär. Så sakta men säkert börjar man så smått alltså” (B). 
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5.3.4 Informellt och formellt inflytande 

Några lärare och en elev nämner att de har klassråd och elevråd i skolan, där eleverna får 

utöva inflytande. Två typiska svar från lärarna är: ”…vi har klassråd ett antal gånger per 

termin där man får känna på hur ett möte fungerar…//…sedan är alla klasser här, har en 

representant i ett skolråd, vi har ett matråd, vi har en datagrupp och det finns en 

kamratstödjargrupp. Så där väljer vi också demokratiskt, vem i klassen som ska vara 

representant i de olika grupperna” (D), och ”Ja, vi har ett i klassen ett klassråd, och sedan har 

vi på skolan ett elevråd” (F). En elev sa: ”Ja vi har klassråd ibland” (d2). 

Lärare C och E tar upp hur viktigt det sociala i skolan är, att alla elever ska få känna sig 

värdefulla: ”Ja, vi försöker väl att vara demokratiska varje dag. Hela tiden tänka demokratiskt. 

Vad som är rätt och vad som är fel. Det handlar ju inte bara inom skolämnena utan det 

handlar ju även om hur man uppför sig socialt. Och det är jag en sådan lärare som alltid 

lägger ner mycket tid på och då får ju skol, det vanliga skolarbetet får ju gå åt sidan, när man 

inte klarar av det sociala, för det är ju rätt viktigt det också, att man ska få känna sig omtyckt 

för den man är, känna att man duger och så vidare. Så det är dagligt arbete”(C). Lärare E 

tillägger: ”Jag försöker lägga värdegrunden för demokratin i klassrummet. Att alla är lika 

mycket värda, att alla är värda att lyssnas på, att alla ska ha rätt att uttrycka sin röst. Men det 

är en jättesvår process att nå dit. Alltså det är ju många och det beror så mycket på gruppen 

också ifall det är en gruppkonstellation som har kommit så pass långt att de lyssnar på 

varandra och visar varandra respekten och hänsynen, till varandra…” (E). 

Endast en elev nämner det sociala i samband med demokrati: ”Vi får ibland, så brukar vi typ 

rösta om, alltså vi har olika så här ’Kingruta’ så några bråkar där hela tiden. Så röstar vi om så 

här regler som vi ska ha där” (d2). 

5.3.5 Målen 

Flera lärare påpekar att de visar målen för eleverna, så att de vet vad de ska sträva emot. 

Lärare A tycker att det är: ”…viktigt att visa målen för eleverna, vad de ska ha uppnått efter 

ett arbetsområde” (A), lärare F beskriver hur de jobbar med målen i klassen: ”I början av en 

årskurs skriver jag ner målen i lättfattlig form, speciellt i de tre grundämnena. Så visar jag de 

faktiskt för både elever och föräldrar. Föräldrarna kan också få hem de lättfattliga målen och 

sedan får eleverna allt eftersom små prov i de sakerna så föräldrarna kan faktiskt följa upp och 

följa med. Även eleverna kan ju det.” 
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5.4 Motiv till elevdemokrati 

5.4.1 Ökad trivsel 

Lärare E anser att medbestämmande på skolan är något självklart: ”Det är något positivt och 

självklart och så. Man ska ha inflytande över sitt lärande på den skolan som man går på. Sen 

så tror jag att det är en process och att det är någonting man måste jobba med.”  

De flesta eleverna tycker det är viktigt att de får vara med och bestämma för att de ska trivas i 

skolan och tycka det är roligt där. Tre representativa svar är: ”Ja det kan vara ganska viktigt, 

för annars kanske man tycker att det är tråkigt att bara läraren ska bestämma hela tiden” (a3), 

och ”Ja, annars tror jag inte att någon skulle trivas här” (c1) samt ”Så att inte hon gör bara 

som hon vill hela tiden. Att vi också får vara med och bestämma lite” (a1). 

5.4.2 Ökad motivation 

Både lärare och elever är överens om att inflytande i skolan ökar elevernas motivation. Lärare 

C svarar säkert: ”Utan tvekan. Du vet ju själv, får du inte bestämma någonting då tycker man 

inte att det är roligt. Så det är självklart att de är mer motiverade.” Lärare F beskriver hur 

eleverna kan bli mer motiverade: ”Ja. De blir mer motiverade och detta att de redovisar högt 

för andra kompisar det spänner deras båge. De vill lyckas ännu bättre för det. Det tror jag på.” 

Lärare A tycker det är viktigt att ta tillvara på elevernas idéer: ”Några elever tycker att det är 

positivt. Några elever bryr sig inte. Elever har också bra idéer som man kan jobba med och 

använda sig av i undervisningen. Det sporrar dem att jobba.” En elev säger: ”Ja, för då tycker 

man det är roligt ju för man valde ju det själv” (c2). 

5.4.3 Ökat ansvarstagande 

Några lärare poängterar att ökat elevinflytande lär eleverna att ta eget ansvar, vilket är ett 

viktigt mål i skolan. En lärare sa: ”Jag tycker det är viktigt att eleverna lär sig ta ansvar för det 

de själva valt att jobba med. Att de tar sitt ansvar och håller det de lovat. Att de håller sin del i 

avtalet…” (A), en annan lärare talar engagerat om fem saker som hon anser är viktiga: 

”Absolut. Fem saker tycker jag är väldigt viktigt i det här sammanhanget. Det är att de får lära 

sig att planera sin undervisning, de får lära sig att ta egna initiativ, de får lära sig att ta ansvar, 

de får lära sig att hjälpa varandra och lära sig att samarbeta” (B). 
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Några elever tycker att de lär sig att ta eget ansvar när de får ha inflytande över 

undervisningen, två representativa svar är: ”Ta eget ansvar” (b3), och ”För man kan själv, vet 

sånt som man ligger efter med, och sånt man vill göra och så” (c3). 

5.4.4 Demokrati och värdegrunden 

Alla lärare tycker att demokrati är en viktig del i skolan. En lärare betonar hur viktigt det är 

med elevdemokrati för att eleverna ska uppfostras till goda demokratiska medmänniskor: ”Ja, 

det beror väl på som sagt, vilka områden det rör sig om va. Men självklart de här ska vi ju, jag 

ser ju på de här, de ska bli vuxna människor som ska få ta hand om mig när jag blir gammal 

och skröplig och inte klarar att ta hand om mig själv och då är det ju klart då vill jag ju att de 

här ska uppfostras som goda demokratiska medmänniskor. Så det är jätteviktigt” (C). Flera 

lärare talar om vikten av värdegrunden och den demokratiska processen. Tre representativa 

svar är: ”Jag försöker lägga värdegrunden för demokratin i klassrummet. Att alla är lika 

mycket värda. Att alla är värda att lyssnas på att alla ska ha rätt att uttrycka sin röst. Men det 

är en jättesvår process att nå dit…” (E), och ”Jag tycker det är jätteviktigt. Men det är också 

viktigt att det är rätt saker som de ska ha inflytande över. I skolan tycker jag ofta att det kan 

vara lite skendemokrati. Man låter dem tro att de har inflytande, men i själva verket kanske 

det inte är så. Utan det ska vara. Jag tycker nog att hela den demokratiska processen och 

värdegrunden är viktig. Inte viktigare, men den är viktig. Men det är viktigt absolut” (E) samt 

”…viktigt att de lär sig att man kan inte alltid få det man vill. Viktigt att de får vara med och 

påverka…” (A). 

När vi frågade eleverna vad de lär sig av att de får vara med och bestämma i skolan, menade 

flera elever att de lär sig ordet demokrati och vad det innebär. Fyra elever uttryckte sig så här: 

”Ja, jag lär mig att man kan inte få som man vill alltid” (a3), och ”Ja man lär ju sig att rösta 

liksom, demokrati” (d1), och ”För när man blir stor ska man ju göra det ganska mycket, och 

då måste jag ju veta hur det känns” (b2) samt ”Man brukar ju lära sig några ord. För när jag 

var liten sa man ju rösta och nu lär man sig demokrati och sånt” (c2). 
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5.5 Sammanfattning 
 

Många elever kände till vad demokrati i skolan innebar och förklarade att det betyder att alla 

får vara med och rösta och att det ska vara rättvist. Några elever visste däremot inte alls vad 

demokrati innebar och en elev hade aldrig hört talas om det. De flesta lärarna trodde att 

eleverna visste vad demokrati är eftersom de försöker tala om det i olika sammanhang, men 

de var inte säkra på att eleverna visste vad det betyder. 

Eleverna får främst ha inflytande över arbetssätt och redovisningsform och över vissa 

lektioner som ”klassens timme” och ”fritt”. Detta är något som både lärare och elever tar upp. 

Lärare A talar också om hur viktigt det är att ta tillvara på elevernas idéer och intressen, något 

som eleverna håller med om att lärare A gör. 

Flera lärare tar upp att elevernas ålder och mognad har stor betydelse i arbetet med 

elevdemokrati. De menar att elevdemokrati är en process och att det är viktigt att utveckla det 

steg för steg. Nästan alla lärare nämnde att de arbetar mot målen och att de försöker göra 

eleverna uppmärksamma på vad de ska uppnå. De menar att detta leder till att eleverna får ett 

ökat inflytande. 

Alla skolor har klassråd och elevråd där eleverna lär sig de demokratiska formerna och vad 

demokrati innebär. Utöver dessa formella former av elevdemokrati arbetar även några lärare 

med den sociala biten, där de försöker samtala om vad som är rätt och fel. De talar om 

värdegrunden, om hur viktigt det är att få alla att känna sig värdefulla och att alla har rätt att 

lyssnas på. Både lärare och elever anser att elevdemokrati ökar elevernas motivation, trivsel 

och ansvarstagande i skolan. 
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6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion  
Vi valde att genomföra semi-strukturerade intervjuer för att vi ville använda oss av öppna 

frågor för att intervjupersonerna skulle ha möjlighet att svara öppet. Fördelen med detta var 

att vi fick väldigt mycket empiri att använda oss av i resultatet. Nackdelen var att det blev 

väldigt mycket material att bearbeta och kategorisera, vilket var mycket tidskrävande. Trots 

detta var kategorisering en passande bearbetningsmetod eftersom det gjorde det lättare för oss 

att hantera och bearbeta intervjuerna. Frågan är om vi skulle ha klarat oss på färre intervjuer, 

men vi tror inte det eftersom resultatet av intervjuerna skiljde sig väsentligt i så väl 

omfattning som innehåll. Först hade vi tänkt intervjua endast två elever i varje klass, men vi 

märkte snabbt att detta inte skulle ge oss tillräckligt med underlag att dra slutsatser av. 

Vi valde att inte lämna ut frågorna i förväg, utan informerade enbart klasserna om ämnet som 

frågorna skulle beröra. Detta gjorde vi för att försäkra oss om att svaren vi fick var ärliga. En 

lärare kritiserade oss eftersom hon kände sig oförberedd och tyckte att vi skulle ha skickat ut 

frågorna i förväg. Detta gjorde såklart att vi ifrågasatte vårt beslut, men nu i efterhand är vi 

ändå nöjda med det. Om lärarna hade fått ut frågorna i förväg hade de kunnat förbereda 

perfekta och tillrättalagda svar, och det var inte vårt syfte.  

Eftersom vi aldrig tidigare har genomfört en kvalitativ studie med intervjuer, har vi ingen 

erfarenhet av metoden. Alla intervjuer blev olika trots att vi utgick från samma 

frågeställningar. Under intervjun ställde vi följdfrågor och en del ledande frågor som kan ha 

fört intervjuerna i olika riktningar.  

Under en intervju hade vi tekniska problem med vår bandspelare, men vi anser inte att detta 

påverkar tillförlitligheten eftersom en person antecknade vad som sades under hela intervjun. 

Efter detta lärde vi oss att alltid vara noga med att komma väl förberedda och att alltid 

dubbelkolla att allt tekniskt fungerade. 

Genomförandet av studien har lärt oss mycket när det gäller vad som är viktigt att tänka på 

vid genomförande av intervjuer och vikten av att alltid vara väl förberedd. 
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6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Demokratiska arbetsformer 

För att som lärare kunna utföra uppdraget att ”undervisningen skall bedrivas i demokratiska 

arbetsformer” är det viktigt att skapa en öppen dialog mellan lärare och elever, detta är något 

som Selberg (2001), beskriver som viktig för att eleverna ska känna sig delaktiga i arbetet och 

i sitt eget lärande. 

Eleverna som vi intervjuade har främst ett informellt inflytande genom att de är delaktiga i 

utformningen av arbetssätt, ett representativt svar är: ”…jag utgår från vad de vill veta inom 

ämnet. Elevernas frågor och idéer måste också vara med” (A). Detta påstår även Englund 

(1999) i samband med hennes syn på lärobokens påverkan på elevinflytande. Några elever 

nämnde att lärarna använde sig av deras frågor och idéer i undervisningen. Enligt lärarna har 

de flesta eleverna även möjlighet att påverka redovisningssätt och vem de vill jobba med. Vi 

ifrågasätter om inflytande över enbart redovisningssätt och arbetskamrat verkligen innebär ett 

reellt elevinflytande. Väldigt sällan får eleverna faktiskt påverka det som verkligen har med 

själva undervisningen och innehållet att göra. Vi frågar oss varför det är svårt att göra 

eleverna delaktiga i allt som rör deras utbildning trots att det faktiskt är lärarnas uppdrag och 

ett av målen i läroplanen. Kanske kan en anledning vara att det är svårt för lärarna att släppa 

kontrollen för de kan vara rädda för att eleverna tar över och tror att de kan bestämma över 

läraren. Detta är något som lärare E tar upp: ”Så tror de att den här personen, den kan de 

bestämma över. I början så kanske man får vara lite mer, att man inte ger dem så mycket 

inflytande…” En annan anledning kan vara att lärarna känner sig osäkra på stoffet som ska 

läras ut, därför håller de sig till den vanliga och trygga läroboken där de inte behöver ta 

hänsyn till elevernas frågor och tankar. Detta ser Englund (1999) som en nackdel med 

läroböcker. 

Flera lärare lyfte även fram att eleverna hade inflytande genom klassråd och elevråd där 

eleverna var engagerade, det vill säga formellt inflytande enligt Skolverket (1998b).  
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I intervjuerna nämnde några lärare att de är noga med att uppmärksamma målen för eleverna, 

för att de ska veta vad de ska uppnå i varje ämne och vad målet är med de uppgifter som de 

gör. När vi märkte att detta var ett återkommande tema i lärarnas svar frågade vi oss om det 

verkligen är elevinflytande bara för att eleverna vet målen. Vi anser att kunskap om målen 

kan öka elevernas inflytande, men bara om de utifrån målen får kunskap om vad de kan ha 

inflytande över och på vilket sätt. Detta resonemang finner vi stöd för hos Englund (1999). 

Hon menar att lärarna bör gå igenom läroplanens mål med eleverna och förklara för dem hur 

de kan påverka, för att öka deras inflytande över undervisningen. 

6.2.2 Vikten av elevdemokrati 

Vi tyckte det var intressant att så många av lärarna lyfte fram demokrati som något som 

handlar om mer än att bara rösta på klassrådet. De insåg vikten av att föra in den 

demokratiska värdegrunden och det sociala samspelet i skolan för att fostra eleverna till att 

fungera som goda demokratiska medborgare i samhället. 

Alla lärarna tycker att elevdemokrati är något viktigt och självklart i skolan. Några lärare 

poängterade också, som det står i skollagen (Svensk Facklitteratur, 2002, 4 kap 2 §) och FN:s 

barnkonvention, (Artikel 12, 1989) att det är viktigt att graden av inflytande anpassas efter 

elevernas ålder och mognad. Elevinflytande är en process där lärarna måste börja i det lilla 

och sedan öka på steg för steg. Därför är demokrati något som de måste jobba med varje dag 

och som måste genomsyra allt från planering till genomförande av undervisningen, det är helt 

enkelt en process. Detta stämmer väl överens med Björklids (1985) tankar kring hur 

elevinflytande bör införas i undervisningen, eftersom även hon poängterar att elevinflytande 

måste införas successivt och vara en ständigt pågående process. Detta poängterar även lärare 

C och B: ”Jag tycker det är självklart att barnen ska få vara med och bestämma, men de klarar 

inte av att bestämma genom alla saker, så man får ju lägga det på deras nivå” (C). ”…så det är 

en process hela tiden, en form av mognadsprocess kan man nästan säga (B). 

De flesta eleverna tyckte att elevinflytande i skolan var viktigt för att de skulle må bra och 

trivas i skolan. Elev a3 tyckte inte att det skulle vara lika roligt i skolan om de inte fick vara 

med och bestämma. Eleven sa följande: ”Ja det kan vara ganska viktigt, för annars kanske 

man tycker att det är tråkigt att bara läraren ska bestämma hela tiden.” Woods (2005) 

tankegångar är liknande, han betonar vikten av att elevernas åsikter tillvaratas så att de känner 

att det är en öppen skola där de får vara delaktiga i sitt lärande. Detta tror vi skapar trivsel och 

lust att lära i skolan, just därför att delaktighet medför motiverade elever. 



 29 

Vi håller med om att det är viktigt att låta elevinflytandet öka successivt. Trots det får lärare 

inte låta eleverna ha för lite inflytande, utan låta dem vara med och bestämma så mycket som 

möjligt redan från tidig ålder. Detta kan göras genom att ta till vara elevernas intressen och 

idéer och låta dem vara en del i undervisningen, vilket även Dewey (1985) betonar i sin syn 

på lärande och elevinflytande. 

Läroplanen lyfter fram att anledningen till att undervisningen ska bygga på en demokratisk 

värdegrund är att forma eleverna till demokratiska och ansvarsfulla medborgare (Skolverket, 

1999). Dewey (1985) poängterar hur viktigt det är att läroplanen bygger på demokratiska 

värderingar för att dagens demokratiska samhälle ska tryggas. Detta hade några lärare tagit 

fasta på. De betonade särskilt hur viktigt det är att jobba med den demokratiska värdegrunden, 

genom att få alla elever att känna sig lika värdefulla, prata om hur man uppför sig socialt och 

lära sig att lyssna på och respektera varandra. Lärare E sa: ”Jag försöker lägga värdegrunden 

för demokratin i klassrummet. Att alla är lika mycket värda. Att alla är värda att lyssnas på att 

alla ska ha rätt att uttrycka sin röst. Men det är en jättesvår process att nå dit…” 

6.2.3 Hur ett demokratiskt arbetssätt påverkar undervisningen och eleverna 

Ett demokratiskt arbetssätt gör att eleverna blir mer motiverade och ansvarstagande vilket i 

sin tur skapar trivsel bland lärare och elever. Detta framkom under våra intervjuer och 

stämmer väl överrens med aktuell forskning. Korpela (2004) menar att elevinflytande ligger 

till grund för både ökad motivation och ökat ansvarstagande och Axén & Näslund (1994) 

lyfter fram hur viktig skolan är för att eleverna där ska utveckla sin förmåga att ta ansvar.  

Lärare B beskrev fem saker som hon jobbar för att eleverna ska lära sig genom elevinflytande: 

”…det är att de får lära sig att planera sin undervisning, de får lära sig att ta egna initiativ, de 

får lära sig att ta ansvar, de får lära sig att hjälpa varandra och lära sig att samarbeta.” De här 

fem sakarna ser vi som grundläggande delar i ett demokratiskt klassrum. 
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Eleverna tyckte också att det var viktigt att de fick vara med och bestämma för att de skulle 

trivas i skolan och lära sig att ta eget ansvar. När vi frågade eleverna vad de lärde sig genom 

elevdemokrati svarade några att de lärde sig vad ordet demokrati betyder och vad det innebär. 

En annan elev svarade: ”Ja, jag lär mig att man kan inte få som man vill alltid” (a3). Det var 

intressant att höra elevernas kloka tankar och vi kunde märka att några klasser hade jobbat 

mer med elevdemokrati än andra, genom elevernas resonemang kring det. Många elever 

tyckte att elevinflytande ökade trivseln och gjorde det roligare att gå till skolan, detta ser vi 

som något positivt och inspirerande för oss som blivande lärare att jobba vidare med. 

Samtidigt ställer det även krav på att lärarna tillåter att elevinflytande får vara en naturlig del i 

undervisningen, eftersom det i hög grad verkar påverka elevers trivsel i skolan. 

Det vi känner oss kritiska till är att många elever inte vet vad ordet demokrati betyder. Enligt 

oss är det viktigt att eleverna vet vad ordet demokrati betyder, eftersom både vårt samhälle 

och vår skola bygger på demokratiska värderingar. Därför är det grundläggande att eleverna 

vet vad demokrati betyder för att de också ska förstå sin rätt till medbestämmande över 

undervisningen. 

6.2.4 Elevernas uppfattningar av elevdemokrati 

De flesta eleverna visste vad demokrati i skolan innebar, men det var ändå flera elever som 

inte kände till vad begreppet betydde och en elev hade aldrig hört talas om det. Detta tycker vi 

visar på vikten av att eleverna både ska lära sig vad demokrati betyder, men också hur viktigt 

det är att de får träna på att tillämpa det praktiskt. Det är alltså viktigt att låta lärande och 

görande gå hand i hand, så kallad learning by doing, som Dewey (1985) förespråkar. Vi 

tycker alltså att det är viktigt att lärare ständigt påminner och informerar eleverna om att det 

är demokrati som praktiseras när de får vara med och påverka, för att de ska bli 

uppmärksammade på vad demokrati är och hur det fungerar. 
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Eleverna som kunde förklara begreppet sa att demokrati har med röstning att göra och att 

majoriteten vinner. De nämnde också att alla får vara med och påverka och att det då blir 

rättvist. Vi tycker att elevernas uppfattning av elevdemokrati överlag är positiv. Många tycker 

att de främst har inflytande över redovisningssätt, arbetssätt och innehållet i lektioner som är 

friare som till exempel ”fritt”, klassens stund och slöjd. Det verkar som att eleverna nästan 

enbart får ha inflytande över lektioner som inte anses vara särskilt viktiga av lärarna. Varför 

det är så här är svårt för oss att svara på, men det kan bero på att lärarna inte anser att eleverna 

är tillräckligt kompetenta och mogna att ha inflytande över viktiga lektioner. En annan möjlig 

orsak kan vara att lärarna inte anser att elevernas åsikter och tankar är tillräckligt bra och 

viktiga för att uppmärksammas i undervisningen och dess utformning. 

6.3 Slutsats 
Vår bild av elevdemokrati har förändrats efter genomförd studie. Före studien trodde vi att det 

var lätt att ge eleverna inflytande över undervisningen i skolan, men nu inser vi hur svår och 

utmanande uppgift det verkligen är. Det är viktigt att redan i planeringen av undervisningen 

tänka på att elevernas tankar och idéer ska få utrymme. Ett viktigt mål med elevdemokrati är 

att eleverna ska lära sig att ta ansvar, detta lyfte både lärare och elever fram. Studien har 

bidragit till att vi har fått en bättre förståelse för hur viktigt det är att involvera eleverna i 

undervisningen för att öka deras delaktighet och trivsel i skolan. 

6.4 Förslag till vidare forskning 
Efter att ha genomfört vår studie har den gett oss idéer till vidare forskning. Förslagsvis kan 

det vara intressant att undersöka hur föräldrarna ser på elevinflytande i skolan, genom till 

exempel utvecklingssamtal, då eleverna förväntas sätta upp egna mål för sitt fortsatta lärande. 

Det skulle vara intressant att undersöka om det är eleverna, lärarna eller föräldrarna som 

bestämmer målen, och vilket inflytande som då lämnas till eleverna. 

Ett annat förslag är att undersöka hur väl det formella inflytandet fungerar på skolorna. Då 

skulle man kunna ta reda på om eleverna har ett reellt inflytande på klassråd och elevråd eller 

om det är lärarna som styr. 
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Bilaga 

Intervjufrågor till lärare 

• Hur arbetar du för att nå läroplanens mål? 

• Får eleverna vara med och påverka undervisningen? I så fall hur? 

• Hur ser du på elevdemokrati? (positivt/negativt) 

• Hur viktigt tycker du elevdemokrati är? 

• Hur speglar sig det i din undervisning? 

• Vilka konsekvenser får ditt arbetssätt för eleverna? (motivation, inflytande, eget 

ansvar, m.m.) 

• Vet dina elever vad demokrati är? 

 

Intervjufrågor till eleverna 

• Får ni vara med och bestämma vad ni ska göra/prata om på lektionerna? I så fall vad 

får ni bestämma och hur får ni bestämma? 

• Tycker du att det är viktigt att eleverna får vara med och bestämma? Varför? 

• Hur tycker du det är att får vara med och bestämma? Lär du dig något genom det? 

(demokrati, eget ansvar) 

• Vet du vad demokrati är? 


