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Syftet med vår uppsats är att undersöka vad elever har för uppfattningar och erfarenheter kring 
elevdemokrati och elevinflytande. Vi har valt att genomföra en enkätundersökning i två gymnasie-
skolor i en medelstor kommun. Med hjälp av vår enkätundersökning ville vi se vad elever har för 
uppfattningar och erfarenheter kring elevdemokrati och elevinflytande på sina respektive skolor. 
Vår enkät har mottagit 291 elevsvar och vi har även genomfört en jämförande studie mellan studie-
förberedande- och yrkesförberedande program.  

Sammanfattningsvis pekar undersökningens resultat på att en majoritet av de tillfrågade eleverna 
anser att de har möjlighet att påverka sin undervisning och dess innehåll. Exempelvis svarar flerta-
let av elever att de blivit respekterade för den de är samt förstått innebörden av den demokratiska 
processen. En majoritet av de tillfrågade eleverna har även förstått vikten i att lyssna på andra 
samt att göra sin egen röst hörd. Däremot anser en majoritet av eleverna att den schemalagda 
demokratitiden inte är ett det bästa tillfället att föra fram sina åsikter. Vi fann även vissa skillnader 
mellan de olika programinriktningarna. Enligt vår enkätundersökning har de elever om går ett yr-
kesförberedande program en mer positiv inställning till de frågor som behandlar kunskapsutveckl-
ing och arbetsmiljö i skolan. Till skillnad från de studieförberedande vars elever hade en 
mer positiv inställning till de frågor som rör elevernas påverkansmöjligheter och engagemang.  

 

 

Sökord: Elevdemokrati, Elevinflytande, demokrati, skoldemokrati, inflytande                

Postadress 
School of Education and 
Communication (HLK) 
Box 1026 
551 11 JÖNKÖPING 

Gatuadress 
Gjuterigatan 5 

Telefon 
036–101000  

Fax 
036162585 



 

 

Innehållsförteckning 

1 INLEDNING ............................................................................................................................. 1 

2 SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR ........................................................................................... 2 

3 DISPOSITION ........................................................................................................................... 2 

4 METOD ...................................................................................................................................... 3 

4.1 VAL AV METOD ............................................................................................................................................. 3 

4.2 URVAL ............................................................................................................................................................ 3 

4.3 GENOMFÖRANDE ........................................................................................................................................ 4 

4.4 AVGRÄNSNINGAR ........................................................................................................................................ 5 

4.5 RELIABILITET & VALIDITET ...................................................................................................................... 6 

4.6 ANALYS AV RESULTAT ................................................................................................................................. 7 

5 DEFINITION AV BEGREPP ................................................................................................... 8 

5.1 DEMOKRATI .................................................................................................................................................. 8 

5.1.1 Representativitet ......................................................................................................................................... 8 

5.1.2 Deltagande ................................................................................................................................................ 8 

5.1.3 Deliberativ ................................................................................................................................................. 9 

5.2 ELEVRÅD ....................................................................................................................................................... 9 

5.3 KLASSRÅD .................................................................................................................................................... 10 

5.4 ELEVINFLYTANDE ..................................................................................................................................... 10 

6 TEORETISK ANKNYTNING ................................................................................................. 11 

6.1 JOHN DEWEY .............................................................................................................................................. 11 

6.2 PAULO FREIRE ............................................................................................................................................ 12 

7 TIDIGARE FORSKNING ........................................................................................................ 13 

8 BAKGRUND .............................................................................................................................. 17 

8.1 DET DEMOKRATISKA UPPDRAGET I DEN SVENSKA SKOLAN ............................................................ 17 

8.2 HISTORISK TILLBAKABLICK PÅ SKOLANS DEMOKRATISKA UPPDRAG ............................................. 18 

8.3 STYRDOKUMENT ........................................................................................................................................ 20 

8.3.1 1970 års läroplan för gymnasieskolan ...................................................................................................... 20 

8.3.2 1994 års läroplan för gymnasieskolan ...................................................................................................... 21 

8.3.3 2011 års läroplan för gymnasieskolan ...................................................................................................... 21 

9 RESULTAT .............................................................................................................................. 22 

9.1 VÄRDEGRUNDEN ....................................................................................................................................... 22 

9.2 PÅVERKANSMÖJLIGHETER OCH ENGAGEMANG ................................................................................. 24 

9.3 ARBETSMILJÖ I SKOLAN OCH KLASSRUMMET ....................................................................................... 26 



 

 

9.4 KUNSKAPSUTVECKLING OCH LÄRANDE ............................................................................................... 28 

10 ANALYS ................................................................................................................................. 30 

10.1 VÄRDEGRUNDEN .................................................................................................................................... 30 

10.2 PÅVERKANSMÖJLIGHETER OCH ENGAGEMANG ............................................................................... 30 

10.3 ARBETSMILJÖ I SKOLAN OCH KLASSRUMMET .................................................................................... 33 

10.4 KUNSKAPSUTVECKLING OCH LÄRANDE ............................................................................................. 34 

11 DISKUSSION ......................................................................................................................... 36 

11.1 VILKA UPPFATTNINGAR OCH ERFARENHETER HAR ELEVER OM SKOLDEMOKRATI OCH 

ELEVINFLYTANDE? ............................................................................................................................................... 36 

11.2 FINNS DET SKILLNADER KRING ELEVERS UPPFATTNINGAR KRING ELEVDEMOKRATI OCH 

ELEVINFLYTANDE MELLAN STUDIEFÖRBEREDANDE- OCH YRKESFÖRBEREDANDE PROGRAM? ......... 40 

11.3 BEHÖVER DE UNDERSÖKTA GYMNASIESKOLORNA JOBBA MER MED .......................................... 42 

ELEVDEMOKRATI? ................................................................................................................................................ 42 

12 VIDARE FORSKNING ......................................................................................................... 44 

REFERENSER ............................................................................................................................... 45 

LITTERATUR ........................................................................................................................................................... 45 

ELEKTRONISK LITTERATUR ................................................................................................................................ 45 

INTERNETKÄLLOR ................................................................................................................................................ 46 

OTRYCKT MATERIAL ............................................................................................................................................ 47 

BILAGOR ........................................................................................................................................ 48 

INFORMATIONSBREV ............................................................................................................................................ 48 

ENKÄTFRÅGOR ...................................................................................................................................................... 48 

 



 

1 

 

1 Inledning  

Enligt skollagen ska eleverna ges inflytande över sin utbildning. De ska fort-
löpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildning-
en och hålla sig informerade i frågor som rör dem.1 

 

I skollagen framkommer det tydligt att alla elever ska få möjlighet och chans till ett eget an-

svar och inflytande över utbildningen. Rektorer, lärare och övrig personal inom skolan ska 

främja eleverna till att aktivt ta del i arbetet och själva vidareutveckla utbildningen så att den 

ska bli bäst anpassad efter elevernas individuella behov. Eleverna ska även uppmuntras i att ta 

del av, framföra och driva frågor som rör deras utbildning. Då krävs det att eleverna blir in-

formerade om detta, och är medvetna om möjligheterna som finns för att kunna påverka ut-

formandet av deras utbildning.2  

Detta är en framställning av hur en utbildning inom svenska skolor ska bedrivas, men under-

sökningar genomförd av skolinspektionen visar tyvärr att fallet inte alltid är så.3 All undervis-

ning inom skolan ska vara likvärdig, men hur mycket elevdemokrati eleverna har i sin under-

visning beror på vilken skola eleverna går på, vilket gymnasieprogram samt vilken lärare som 

undervisar eleverna.   

Hur elevinflytandet ska genomföras inom skolan är enligt skollagen upp till varje enskild lä-

rare. Studier visar att lärare känner att det varken finns gott om verktyg eller utrymme i 

undervisningen för att kunna genomföra detta krav angående elevinflytande.4 Att få individu-

ellt anpassad undervisning, delta i planering av undervisning och att välja kurser är rättigheter 

som varje elev ska ha chans att ta del av. Men så ser fallet inte ut på alla skolor i Sverige.5 Vi 

har valt att undersöka problematiken kring elevdemokrati och elevinflytande på grund av att 

vi anser att det är mycket väsentligt för oss som framtida samhällskunskapslärare då vi kom-

mer med all säkerhet att stöta på detta i vårt framtida yrkesliv.  

 

                                                        

1 (SFS 2010: 800 4 kap. 9 §) 
2 (SFS 2010: 800 4 kap. 9 §) 
3 Skolinspektionen 2012, 6-7 
4 Hjelmér 2012, 4 
5 Skolvärlden, 2013 
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2 Syfte & Frågeställningar 

Syftet med vår uppsats är att undersöka gymnasieelevers uppfattningar kring elevdemokrati 

och inflytande över deras utbildning. För att finna svar på detta kommer vi att utgå ifrån föl-

jande frågeställningar: 

• Vilka uppfattningar och erfarenheter har gymnasieelever om skoldemokrati och elev-

inflytande? 

• Finns det skillnader kring elevers uppfattningar kring elevdemokrati och elevinfly-

tande mellan studieförberedande- och yrkesförberedande program?  

• Behöver de undersökta gymnasieskolorna jobba mer med elevdemokrati?  

3 Disposition  

Denna uppsats presenteras med en inledande text där vi tar upp skolans demokratiska fost-

ringsuppdrag. Vidare följt av en problemformulering där vi visar på att skolor arbetar olika 

kring detta uppdrag på gymnasieskolorna i Sverige. Vi har utifrån detta formulerat fram ett 

syfte, samt tre olika frågeställningar som vi vill besvara genom uppsatsens gång. I vår metod 

börjar vi med att presentera val av metod, där vi går igenom kvantitativ enkätundersökning 

och förklarar denna. Vi tar upp både fördelar och nackdelar med en sådan typ av undersök-

ning, detta på grund av att det är fördelaktigt att vara kritiskt i sitt arbete, för att sedan komma 

fram till ett än bättre resultat. Vi belyser även i vår metod de urval som vi har gjort för vår 

undersökning och vi presenterar även ett genomförande där vi tar upp vårt resonemang kring 

hur vi har gått tillväga med vår studie.  

Sedan berättar vi vilka avgränsningar vi har valt att göra och vikten med reliabilitet och vali-

ditet. Metoden avslutas med en genomgång av hur vi har analyserat vårt resultat. Efter meto-

den presenterar vi två teoretiska utgångspunkter som vi kommer att använda oss utav i vår 

uppsats och även för att få ett djup i uppsatsen. Den tidigare forskningen som vi har valt att ta 

med i vår uppsats som finns kring elevdemokrati och elevinflytande visar på stora skillnader 

mellan de svenska skolorna och vår förhoppning är att denna uppsats kan bidra med något till 

denna forskning som tidigare har gjorts. I vår bakgrund väljer vi att ta upp allmän information 

kring det demokratiska uppdraget i skolan, följt av en historisk tillbakablick på detta uppdrag. 
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Vi väljer också att presentera vad de tre senaste läroplanerna för gymnasiet säger kring elev-

demokrati. Vidare presenteras vårt resultat av den enkätundersökning som vi har genomfört, 

detta diskuteras och analyseras för att sedan knytas ihop till en avslutande diskussion. 

4 Metod 

4.1 Val av metod 

Vi har valt att använda oss utav en kvantitativ metod, detta grundar sig i att syftet med vår 

studie är att undersöka vad en större andel gymnasieelever har för uppfattningar kring elev-

demokrati och elevinflytande i skolan och i deras undervisning. Annika Eliasson menar på att 

en kvantitativ metod är det bättre alternativet för att undersöka större grupper och för att sys-

tematiskt kunna undersöka materialet på ett mer effektivt sätt.6 För att skapa bästa möjliga 

utfall för sin kvantitativa undersökning är det ytterst viktigt att skapa ett frågeformulär med 

tydlig struktur, liksom att förbereda sin undersökning väl. Detta är på grund av att förberedel-

serna är väldigt viktiga vid kvantitativa undersökningar, eftersom det medföljer svårigheter 

för eventuella kompletteringar efteråt. Det är även viktigt att i förväg förbereda välstrukture-

rade frågeformulär och ett databaserat schema för kodning och analys, då svaren på frågefor-

mulären läggs in senast när undersökningen är genomförd och insamlad. En annan fördel att 

använda sig utav en kvantitativ metod är att det går att analysera materialet flertal gånger. 

Skulle en analys av svaren misslyckas går det alltid att ersätta med en annan variant, just ef-

tersom andra sätt att analysera påverkar inte materialet.7  

Sammanfattningsvis fungerar den kvantitativa metoden bättre för att mäta en undersökning på 

bredden, snarare än på djupet, vilket är syftet med just vår undersökning. En kvantitativ studie 

lämpar sig även bättre för att täcka olika områden i samma undersökning, detta kan vara av-

görande då studien syftar till att undersöka olika inriktningar inom elevdemokrati.8  

4.2 Urval 

Syftet med vår undersökning präglar urvalet av den population som vi tänkte skulle vara med 

att genomföra vår undersökning. Syftet med vår studie var att belysa vad gymnasieeleverna 

tänkte kring och deras uppfattningar kring elevdemokrati och elevinflytande i gymnasiesko-

                                                        

6 Eliasson, A. (2010). Kvantitativ metod från början. Lund: Studentlitteratur AB, 28 
7 Ibid, 30 
8 Ibid, 30 
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lan. Vårt urval baserades då på att vi ville ha svar från gymnasieelever. När det kommer till 

urval av eleverna hade vi inga konkreta tankar kring programinriktning eller liknande. När vi 

skapade vår enkät lämnade vi rum för eleverna att kryssa i kön, årskurs och programinrikt-

ning, alltså yrkesförberedande eller studieförberedande program. Utöver dessa frågor finns det 

inga andra alternativ som definierar eleverna i vårt urval. Det var inget som vi ansåg var nöd-

vändigt då vårt syfte är att undersöka vad gymnasieelever i allmänhet tycker om elevdemo-

krati och elevinflytande. Vi valde då att inte titta speciellt närmre på skillnader mellan kön 

eller skillnader mellan olika gymnasieprogram på skolorna. 	  

Den urvalsmetod som stämde bäst in på vårt syfte till vår undersökning var Klusterurvalsmet-

oden.	  Klusterurval indikerar att man strategiskt delar upp populationen och väljer en urvals-

grupp. Dessa urvalsgrupper finns vanligtvis naturligt grupperade som exempelvis elever i en 

skolmiljö. Skulle det exempelvis genomföras en undersökning som involverar alla elever som 

går i årskurs sju i de svenska skolorna skulle det kräva en stor andel resurser. Istället går det 

att genomföra ett klusterurval. Landet är indelat i skoldistrikt, bland dessa görs ett urval på en 

passande procentuell mängd. Undersökningen genomförs sedan på de elever som går i sjunde 

klass i de kluster som framkom i urvalet.9 

4.3 Genomförande 

Vi började vår undersökning med att tänka ut vad för typ av frågor som vi ville ställa till ele-

verna i vår undersökning. Det finns många faktorer som en forskare bör tänka på i konstrue-

randet av en enkät, och det beror till stor del på vem eller vilka som enkäten är riktad emot. 

När vi konstruerade vår enkät så hade vi som utgångspunkt Jan Trosts exempel på vad som 

bör tänkas på när forskare formulerar frågor till en enkätundersökning. Han tar upp vikten av 

att använda ett vanligt språk, och att forskaren ska undvika användandet av svåra och krång-

liga ord. Det är också viktigt att ställa en fråga i en fråga, samt att frågan bara kan besvaras 

genom ett svar, och inte flera. Vidare ska forskaren tänka på att undvika negationer i sina 

frågeformuleringar, vilket annars kan leda respondenterna i fel riktning. Långa formuleringar i 

frågorna är också något som bör undvikas.10 Trots varnar också för att förse enkäten med 

öppna svarsalternativ. Den första anledningen att undvika eget utvecklade svarsalternativ är 

att det är tidsödande att handskas med skrivna svar. Det kan medföra svårigheter att läsa 

handstilar och det kan även vara svårt att förstå innebörden av vad respondenterna menar. Ett 
                                                        

9 Trost, J. (2012). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur AB, 36 
10 Ibid, 80-88 
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annat problem när man konstruerar öppna svarsalternativ är bortfall av svar på vissa frågor, 

om en respondent inte vet vad hen tycker i frågan är det lätt att de istället låter bli att svara. En 

annan viktig aspekt i att konstruera svarsalternativ är att de ska vara uteslutande och inte över-

lappande.11 

Vi konstruerade vår enkät i Google forms, ett webbaserat enkätverktyg som finns att tillgå i 

Google drive som tillhör Googlekoncernen. Vi valde att arbeta med Google Forms på grund 

av att det är mycket lätt att använda, enkäten kan besvaras av alla utan några inloggningskon-

ton. Enkäten nås enkelt och smidigt genom en länk som sedan delas vidare till dem tillfråga 

informanterna. Vi tog kontakt med lärare på olika skolor i kommunen. Dessa lärare har ge-

mensamt att de undervisar i samhällskunskap och arbetar både på studie- och yrkesförbere-

dande program. Vi kom sedan tillsammans med lärarna överens om att de skulle distribuera 

enkäten vidare till sina elever. Läraren avsatte tid i början av sin lektion för att alla eleverna 

skulle ha möjlighet att besvara enkäten. Innan vi skickade ut våra enkäter och påbörjade vår 

undersökning så gjorde vi en förstudie. Detta gjorde vi för att vi ville säkerställa att enkäten 

verkligen skulle fungera i vår undersökning, och att vi inte skulle få några eventuella bortfall 

på frågor i vår enkät. Personerna som fick testa denna enkät går på gymnasiet, och vi fick 

kontakt med dessa genom en bekant som var av relevant ålder för vår undersökning. Det vi 

ville konstatera var om frågorna i vår enkät var ställda på ett sådant sätt att de var enkla för 

elever att förstå, samt om svarsalternativen som vi konstruerat var tillräckliga för att kunna 

täcka in deras svar. 

 

4.4 Avgränsningar 

Avgränsning är av stor betydelse när det kommer till genomförandet av vår studie. Detta var 

på grund av tiden vi hade till vårt förfogande. Syftet med denna studie är att undersöka gym-

nasieelevers uppfattning kring inflytande över deras utbildning. Denna undersökning hade fått 

bäst resultat utifrån en rikstäckande nivå genom att undersöka situationen på flera olika skolor 

i landet. En så pass stor undersökning skulle vara näst intill omöjlig för oss att genomföra 

inom den givna tidsramen, därav valde vi istället att avgränsa oss till endast en kommun. Vi 

valde att genomföra vår undersökning på två olika gymnasieskolor, där en skola vars program 

är mer studieförberedande och en annan skola vars program är mer yrkesförberedande. Detta 
                                                        

11 Trost 2012, 72-75 
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var på grund av att vi i vår studie hade förhoppningar att kunna se likheter eller skillnader 

mellan studieförberedande- och yrkesförberedande program. 

4.5 Reliabilitet & Validitet 

Reliabiliteten avser undersökningens interna egenskaper såsom att de olika frågorna i fråge-

formuläret mäter samma sak, behandlar samma fenomen.12 Det är då viktigt att undersökning-

en inte utsätts för slumpinflytelser utan att situationen ska vara densamma för alla.13 Validitet 

syftar däremot på undersökningens externa egenskaper, att undersökningen mäter det som den 

är avsedd att mäta. Om en undersökning är avsett att mäta intelligens, skall den mäta just in-

telligens, inte något annat som exempelvis skolprestation. Detta innebär då att forskaren 

måste ha en tydlig definition av de begrepp som undersökningen kretsar kring.14 Undersök-

ningen kan bli svår att genomföra om våra frågor i enkäten inte är tillräckligt specifika. Enkä-

ten fungerar som ett instrument i vår undersökning för att ta reda på om den är tillräckligt bra 

konstruerad bör vi fundera kring dess validitet.15 Frågor som vi valde att ställa till oss för att 

säkerställa vår undersöknings validitet var: Fångar våra enkätfrågor in det forskningsområde 

som vi har som syfte i vår undersökning? Mäter våra frågor de fenomen som vi syftar till att 

undersöka?  

Innan vi genomförde vår enkätundersökning i de tilltänkta gymnasieskolorna hade vi djupa 

diskussioner om vår enkät var rätt konstruerad för de tilltänkta gymnasieeleverna. För att sä-

kerställa detta gjorde vi även en förstudie för att ytterligare kontrollera att frågorna var tydligt 

formulerade och relevanta. De påståenden som vi valde att ha med i enkäten är centrala be-

grepp från våra styrdokument som lärare dagligen arbetar med. Vi har även utgått från tidi-

gare forskning när vi konstruerade våra enkätfrågor, för att få så hög validitet som möjligt.16 

Validitet kan inte ensam styrka att undersökningen är god nog, även aspekten kring reliabilite-

ten måste undersökas. Undersökningens reliabilitet kan kontrolleras genom intersubjektivitet, 

skulle en annan forskare genomföra den undersökningen som vi har genomfört skulle resulta-

                                                        

12 Björkqvist, K. (2012). Introduktion till vetenskapsteori och forskningsmetodik för beteendevetenskaper. Lund:       
Studentlitteratur, 64 

13 Trost 2012, 61 

14 Björkqvist 2012, 64 

15 Esaiasson, P, Gilljam, M, Oscarsson, H & Wängnerud, L. (2012). Metodpraktikan- Konsten att studera sam-
hälle, individ och marknad. Stockholm: Nordstedts Juridik AB, 244 
16 Ibid, 272 
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tet kunna bli detsamma. Alla elever som besvarade vår enkät hade samma förutsättningar, 

inget lämnades åt slumpen. De elever som besvarade enkäten hade avsatt lektionstid för att 

besvara den.17 Det finns fyra olika komponenter hos begreppet reliabilitet, dessa är kongruens, 

precision, objektivitet och konstans. Just begreppet kongruens är relevant vid enkätundersök-

ningar, de innebär att man ställer ett antal frågor om ungefär samma fenomen för att fånga alla 

dess nyanser. Aspekterna kring begreppet precision är viktiga i samband med den grafiska 

utformningen av formuläret. Vi gjorde en enkät där det var enkelt för eleverna att fylla i sina 

svar, vilket leder till att vår undersökning får större precision. Objektivitet är också viktig i en 

sådan här undersökning, det är vid ytterst vikt att alla respondenter uppfattar och läser in frå-

gorna och svarsalternativen på samma sätt. I en enkätundersökning ska det inte spela någon 

roll för vad svaret blir om respondenten svarar idag eller i morgon, konstansen ska på så vis 

vara långsiktig.18 

4.6 Analys av resultat 

Vi konstruerade vår enkät i Google forms. Programmet sammanställer svaren och presenterar 

dem procentuellt i diagram. På detta sätt fick vi en bra överblick över våra mottagna elevsvar. 

Därefter började vi att analysera elevsvaren fråga efter fråga. Vi granskade då hur eleverna 

ställde sig till våra olika frågor. Vi tittade närmre på hur eleverna hade svarat, var de hade valt 

att lägga sig på vår sjugradiga skala. På detta sätt kunde vi se hur de uppfattar elevdemokrati 

och elevinflytande utifrån våra olika teman. Vår enkät är uppbyggd efter fyra olika teman. 

Som vi nämnt tidigare så behandlar de värdegrunden, arbetsmiljö i skola och klassrummet, 

påverkansmöjligheter och engagemang och slutligen kunskapsutveckling och lärande. Detta 

var för att täcka in de områden i vår undersökning som vi ansåg vara betydelsefulla för att 

kunna besvara syftet i vår undersökning.  

När vi hade granskat elevsvaren för att klargöra vad majoriteten av de tillfrågade eleverna an-

såg om respektive fråga så valde vi att göra en jämförelse mellan studieförberedande och de 

yrkesförberedande programmen. Även detta gjorde vi i Google forms då vi valde att ta fram 

elevsvaren i kalkylblad och därefter kunde vi separera de olika programinriktningarna åt och 

göra en jämförelse. Syftet med detta var för att ta reda på om det fanns några specifika skill-

nader mellan de två olika programinriktningarna då olika program har olika sätt att presentera 

och applicera elevdemokrati utifrån programmens olika kurser och kriterier. Majoriteten av de 
                                                        

17 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012, 272 
18 Trots 2012, 62 
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tillfrågade eleverna hade en positiv inställning till elevdemokrati men vi kunde finna vissa 

skillnader mellan de olika programinriktningarna utifrån de fyra teman som var grunden till 

vår enkätundersökning.  

 

5 Definition av begrepp 

5.1 Demokrati 

5.1.1 Representativitet  

Den representativa demokratin avser ett system där folket styr genom val av företrädare eller 

partier med beslutande rätt. Den representativa demokratin kan även ses som en samlingsbe-

teckning för flertal demokratiska modeller. Gemensamt för dessa är att dess kärna består av 

återkommande val mellan de olika konkurrerande representanterna. Den representativa demo-

kratin ska avspegla medborgarnas uppfattningar i politiska frågor. Detta görs genom att med-

borgarnas preferenser avläses och överförs till konkreta och offentliga beslut. Vanligtvis frå-

gor inom utbildning, hälsa, vård och skatter. De valda ombud, vars åsikter och även sociala 

bakgrund bör vara så lika sina väljare som möjligt. Ett annat viktigt kriterium inom den repre-

sentativa demokratin är att de beslut som fattas bör ligga nära medborgarnas ståndpunkter. 

Dock finns det svårigheter att genomföra alla vallöften och vara helt i linje med sina väljare 

då svårigheter kan uppkomma i samband med de rådande omständigheterna. Det representa-

tiva demoktatisystemet finns representerat i alla svenska skolor i form av ombud i elevrådet. 

På detta sätt får eleverna rösta fram de personer som de tycker är mest passade som ombud. 

Ombuden ska i sin tur representera och framföra sina studiekamraters tankar och önskemål 

olika skolfrågor. 19 

5.1.2 Deltagande 
En annan demokratisk form är deltagardemokrati, där anses det att graden av det folkliga del-

tagandet är en viktig faktor inom den demokratiska processen, där demokratin kräver ett ak-

tivt medborgarskap. Inom denna demokratiska form räcker det inte på ett passivt vis att avläsa 

folks åsikter för att sedan omsätta till politik. Medborgarna måste själva involveras i den poli-

tiska processen. Genom denna politiska form får medborgarna djupare kunskap inom olika 

                                                        

19 Hadenius, A. (2006). Demokrati- En jämförande analys. Malmö: Liber AB, 62-63 
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sakfrågor och en större kapacitet att agera politiskt. Detta resulterar i att medborgarna får 

större möjligheter att utöva sitt politiska inflytande. Aktiva samhällsmedborgare kan i större 

omfång hävda sina politiska intressen, och på detta sätt kan elitistiska tendenser motverkas, då 

det blir ett starkare tryck från medborgarna.  Ett annat argument som styrker deltagardemo-

kratin är förändring av attityder gentemot varandra i samhällslivet. Genom politiskt aktiv 

medverkan kommer vi i kontakt med våra medmänniskor, och mer varierade problem. Dessa 

erfarenheter och interaktioner som följer gör oss mer öppna för andras åsikter och levnadsätt. 

Dessa resulterat i att samhällsmedborgarna blir mer toleranta och vidsynta. Genom deltagar-

medverkan får vi även ett bredare engagemang och ansvar i politiska frågor. Även denna de-

mokratiform finns representerade i svenska skolor, detta utspelar sig i stormöten eller 

klassmöten på skolan då eleverna deltar och röstar i specifika sakfrågor.20  

5.1.3 Deliberativ 
En liknade demokratisk form med annorlunda inriktning finner vi i det som brukar kallas 

deliberativ demokrati. Den deliberativa demokratins grundtanke kretsar kring diskussion, ge-

nom ställningstaganden som är grundade på väl övervägda argument. Resultatet av detta blir 

då beslut som är väl genomtänkta. Besluten ska bygga på rationella argument och hänsyn ska 

inte endast tas till kortsiktiga vinster för speciella grupper, utan även till de långsiktiga konse-

kvenserna för samhället som sin helhet. Enkla lösningar och politiska trick som många folkfö-

reträdare använder sig utav, ska genom den deliberativa demokratin hållas borta. Beslut ska 

endast grundas på goda argument, inte på önsketänkande. Denna demokratiska form skapar på 

detta vis upplyst förståelse och ett större ansvar bland de politiska utövarna. Denna typ av be-

slutsfattande ska resultera i större allmänanda hos beslutsfattarna och det leder till större sam-

syn i det politiska livet. Även denna typ av demokrati finns representerad i svensk skola, detta 

kan utspela sig där eleverna är delaktiga i problemlösning och problemformuleringar. Det får 

tillsammans analysera och diskutera så händelsen får bästa möjliga utfall.21  
 

5.2 Elevråd 

Ett elevråd är ett antal elever från en skola som antingen blivit framröstade eller frivilligt er-

bjudit sig. Elevrådet har kontinuerliga möten där minst en representant från varje klass tar 

upp, diskuterar och lyfter fram frågor som rör eleverna, deras utbildning och skolan i övrigt. 

                                                        

20 Hadenius 2006, 63 
21 Ibid, 63-64 
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Hur elevråden går till skiljer sig från skola till skola och elevrådet tillhör inte någon riksorga-

nisation. Ett elevråd finns främst till för att samla elever i ett demokratisk forum, föra fram 

elevernas röst och värna om elevernas rättigheter. Det är alltid upp till eleverna att själva be-

stämma vad som skall tyckas och göras, rektorer eller lärare kan inte vara med och bestämma, 

och på grund av detta så består ett elevråd endast utav elever. Att vara involverad i elevrådet 

gör det möjligt för elever att kunna vara med och påverka skolan och dess utbildning, men det 

är även lärorikt. Att arbeta demokratiskt är något som eleverna får ut ifrån detta, man lär sig 

samarbeta och arbeta med andra människor, och de får även träna på att på att praktisera de 

demokratiska kunskaperna som de lärt sig teoretiskt. Ett elevråd är ett viktigt intresseorgan för 

skoldemokratin, då de tar tillvara på elevernas intressen.22 

5.3 Klassråd 

Klassråd innefattar att klassen har en schemalagd tid för att ge alla elever i klassen en möjlig-

het för att uttrycka sig och framföra sina synpunkter och funderingar. Det kan exempelvis 

handla om frågor som skol- och arbetsmiljön och hur undervisningen ser ut. Dessa frågor som 

tas upp på klassrådet ska sedan elevrådsrepresentanterna ta med sig och framföra till skolans 

elevråd. Inom ett klassråd finns det oftast en ordförande och en sekreterare som för proto-

koll.23 

5.4 Elevinflytande 

Elevinflytande är ett svårtolkat och även mångtydigt begrepp. På ett förenklat sätt kan det för-

klaras genom att varje elev i skolan ska ha ett individuellt inflytande och även att en elev-

grupp har ett inflytande som ett kollektiv, men kan också vara en kombination av båda. Det 

finns två sätt att kategorisera elevinflytande på, det ena sättet kallas för den formella delen där 

planerade klassråd eller exempelvis planerade lektioner under temat elevens val utgör elevin-

flytandet. Det andra sättet kallas för den informella delen där elevinflytandet istället utgörs i 

undervisningssituationen, där eleverna exempelvis skall kunna ha ett inflytande över och 

kunna påverka undervisningsmetoder, examinationsuppgifter med mera. Den informella delen 

är något mer svårdefinierad och kan vara väldigt beroende på vilken lärare det är som under-

                                                        

22 Svea, Sveriges elevråd (2015)  
23 Fridolf, M & Rydberg, G. (2002). Demokrati i skola och samhälle. Solna: Ekelunds förlag 
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visar. Den informella delen är också mer osynlig än den formella. Den formella delen är dock 

mer vanligt förekommande inom skolans verksamhet.24 

 

6 Teoretisk anknytning 

För att stärka vår undersökning så kommer vi utgå ifrån två teorier som stödjer synsättet att 

arbeta med elevdemokrati. Vi har valt att utgå ifrån dessa teorier eftersom vi anser att våra 

styrdokument har stora likheter med tidigare nämnda teorier. Teorierna vi väljer att behandla 

visar att tankar kring elevdemokrati har funnits en längre tid tillbaka i skolans historia, vilket 

påvisar att detta inte är något nytt fenomen. 

6.1 John Dewey 

Gunvor Selberg skriver att John Dewey, amerikansk filosof och pedagog, rör sig i en dialek-

tisk process kring det sociala och emotionella planet. Selberg menar att Dewey gör dialektiska 

analyser i samspel mellan verklighet och ide, mellan läroplaner och elever. Vidare skriver 

Selberg att Dewey tydliggjorde att skolan måste utvecklas och komma allt närmare, och bli ett 

styrinstrument för dess framtid. Dewey menar på att individen utvecklas genom samspel med 

omvärlden, lär sig att förstå sammanhang och sociala regler. Selberg tycker att dialektiska 

tankar genomsyrar Deweys tankesätt. Det kända uttrycket ”learning by doing” som Dewey 

myntade återspeglar människans samspel med omvärlden, där själva utvecklingen är en ar-

betsuppgift. Dewey förespråkar att elever måste ges möjlighet att aktivt pröva sig fram i en 

verklighetsanknuten skolvärld. Viktiga faktorer är att individens intresse och aktivitet är ut-

gångspunkten för ett målinriktat arbete, där lärare aktivt går in i rollen för att stimulera och 

fördjupa elevernas utveckling. Dewey lade en stor vikt vid lärarens pedagogiska kunskaper, 

då de är ett viktigt verktyg i processen.  Det centrala inom det dialektiska synsättet är att eta-

blera dialoger mellan deltagare i lärandesituationer, så som elev och lärare, samt mellan elev 

och elev. Eleverna ska främjas att aktivt delta och engagera sig i att utforma sitt lärande, och 

därmed frigöra sitt initiativtagande. Det dialektiska synsättet kring lärande centreras vid med-

                                                        

24 Tham, A. (1998). Jag vill ha inflytande överallt. Stockholm: Liber distribution  

 



 

12 

 

veten ledning där lärandeprocessen är en viktig faktor. Detta tillvägagångssätt rekommenderas 

fortfarande i aktuella läroplaner, och även i de tidigare.25 

Även Arne Maltén skriver att Dewey ser människan som social och i ständig utveckling mot 

nya lösningar på kunskaps problem. Maltén menar även på att lärare och elever är jämbördiga 

parter, elever har rätt att bli bemötta som medmänniskor, med lyhördhet och respekt för sina 

potentiella möjligheter. Det framkommer även att Dewey har en demokratisk samhällssyn, där 

av bör skolan fungera som ett samhällsorgan på grund av att många behov bör tillgodoses. 

Skolan tillsammans med samhället ska se till varje individs förmåga och förutsättningar. Det 

är bland annat skolans uppdrag att tillhandahålla eleven med sociala- och emotionella verktyg 

som de behöver för att kunna möta omvärlden och dess medmänniskor. Maltén skriver sedan 

att Dewey anser att teori och praktik hör ihop, att de är i ett beroendeförhållande av varandra. 

Kunskap utvecklas i ett ömsesidigt spel mellan det man vill uppnå och vad man redan vet, 

mötet mellan tidigare och nya erfarenheter. Kunskapens värde bestäms av dess nytta. Enligt 

Deweys pragmatiska kunskapssyn innebär det att vi lär genom att göra (learning by doing). Vi 

måste pröva oss fram genom arbete och handling, Deweys budskap är att kunskapen måste 

användas om den ska kännas meningsfull. Där av bör lärande ses som en livslång process.26 

6.2 Paulo Freire 

Selberg indikerar att Paulo Freire, professor i pedagogik och pragmatiker var övertygad om 

att människan är kapabel till att upptäcka sig själv och sina möjligheter, genom beprövad erfa-

renhet. Detta inträffar när människan är i dialogiskt möte med andra, då får hen dessa verktyg. 

Vidare skriver Selberg att samtal är oersättliga i kunskapsprocessen. Problemformulerad 

undervisning förutsätter att läraren skapar förutsättningar för kunskap tillsammans med ele-

verna. Teorin bygger vidare på att elevinflytande bygger på dialog mellan elever och lärare, 

samt elever och elever. Freire beskriver denna typ av samtal som ett äkta möte mellan männi-

skor. I kunskapsprocessen bör eleverna ställas inför problem som är relaterade till sig själva, 

och med sin omvärld. De kommer då känna sig allt mer utmanade och även tvingade att anta 

denna utmaning. Elevernas svar på utmaningen skapar nya förutsättningar att anta nya utma-

ningar. Detta kan komma att resultera i ny förståelse och eleverna kommer successivt uppfatta 

sig själva som engagerade. Budskapet i Freires teori är att undervisningen endast är produktiv 

                                                        

25 Selberg, G. (2001). Främja elevers lärande genom elevinflytande. Lund: Studentlitteratur AB, 28-30 
26 Maltén, A. (2003). Att undervisa- en mångfasetterad utmaning. Lund: Studentlitteratur AB, 208-209  
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om den etablerar en dialektisk relation med den sociala miljö där individen har sina rötter.27  

Henning Johansson, professor i pedagogik, har genomfört en undersökning som visar på att 

om skolan har aktiviteter som på ett konsekvent sätt bygger på elevernas egen bakgrund 

uppnår undervisningen djupare kvalité. Detta har en avgörande betydelse för elevernas enga-

gemang och eget lärande om de kan känna ingen sina tidigare erfarenheter i skolarbetet.28 

 

7 Tidigare forskning 

Maria Rönnlunds skrev sin avhandling år 2011 med syftet att undersöka elevers inflytande 

och deltagande i beslutsprocessen kring deras utbildning ur ett könsperspektiv. I detta per-

spektiv behandlar Rönnlund hur verksamheterna är organiserade och reglerade, samt hur in-

stitutionella arrangemang påverkar elevernas inflytande och deltagande.29 Studiens resultat 

visar att aktiviteten bland de deltagande eleverna är låg och att demokratitiden i skolan sällan 

behandlar frågor som rör elevernas utbildning. En klar majoritet av eleverna tycker att det inte 

finns möjlighet att påverka undervisningen i det omfång som intresserar dem. Studien visar 

även att eleverna överlag tycker att det representativa systemet där eleverna själva får vara 

delaktiga och rösta fram representanter ur klasserna är mindre effektivt samtidigt som det 

framkommer att elevernas formella inflytande är viktigt för främjandet av demokratin. Även 

Gunvor Selbergs doktorsavhandling från 1999 undersöker elevdemokrati och elevers infly-

tande i lärandet. Studien riktade in sig på vad som händer när elever har inflytande över sitt 

eget lärande och när elever har olika erfarenheter av ett sådant lärande.30 Resultatet i Selbergs 

studie pekar på att elever som har en högre grad av elevinflytande i sin undervisning tenderar 

att få högre kvalité och mer betydelsefull undervisning i sin utbildning. Dessa elever tenderar 

även till att nå högre studieresultat.31  

Per- Åke Rosvall skriver i sin avhandling från 2012 en etnografisk studie om elevinflytande i 

gymnasieskolan. Syftet med Roswalls studie är att undersöka hur unga människor agerar och 

tänker kring deras möjligheter och rättigheter till att påverka skolan som organisation och dess 
                                                        

27 Selberg 2001, 29-30 
28 Ibid, 29-30 
29 Rönnlund, Maria. 2011. Elevinflytande i grundskolans årskurs 7-9 ur ett könsperspektiv. Diss., Umeå Univer-
sitet, 166 
30 Selberg 1999, 4 
31 Ibid, 4-5 
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innehåll, och själva kunna vara med och forma sin egen utbildning. Det viktigaste som Ros-

vall kom fram till i resultatet var att det var sällsynt att skolan vidtog åtgärder för att få ökat 

inflytande bland elever. Utbildningen fokuserade mer på att få elever att komma att bli ett 

”jag”, och ge dem möjligheter att skapa inflytande i framtiden, och inte i nutid under deras 

gymnasietid.32   

Även Carina Hjelmér undersöker i sin avhandling från 2012 skolans demokratiska uppdrag 

kring elevdemokrati. Syftet med studien är att få ökad kunskap kring dessa begrepp utifrån 

olika gymnasieprogram med en utgångspunkt ur ett köns- och klassperspektiv.33 Denna studie 

pekade på att undervisning som hölls för eleverna angående demokrati och främjandet av ele-

vinflytande var till största del oplanerad från lärares sida och marginaliserad i undervisningen. 

De få inplanerade tillfällen som erbjöds eleverna kretsade mestadels kring deras ansvar och 

skyldigheter, snarare än om deras rättigheter och möjligheter att påverka undervisningen och 

dess innehåll. Elever i båda klasserna ville och försökte att påverka undervisningen, främst 

genom informella medel.34 Rönnlunds studie pekar på att liknande resultat. Studien visar att 

det finns stora brister i skolans elevdemokrati. Det riktas hård kritik mot hur elevdemokratin 

bedrivs och hur mycket inflytande eleverna har kring sin utbildning. Majoriteten av eleverna 

väljer att avstå från påverkan och deltagande i beslutsprocesser i skolan. 35Selberg kommer 

även i sin undersökning fram till att relationen mellan elever och lärare är betydelsefull för 

elevernas motivation och ambition i deras egna studier. Detta resulterar i elever som är mer 

ansvarstagande i demokratiska processer som berör deras utbildning och studiesituation 36 

Även Rönnlunds studie pekar på att en mindre andel av eleverna är aktiva i påverkansproces-

ser, formella samt informella. Elever riktade kritik kring det representativa skolsystemet och 

att de upplever svårigheter att påverka i praktiken och i skolans organisation.37 

Skolinspektionen, är den myndighet som utför kvalitetskontroller i den svenska skolan. De 

utförde under 2012 en kvalitetsgranskning i Sveriges skolor där de kom fram till att majorite-

                                                        

32 Rosvall, P-Å. (2012). ”…det vore bättre om man kunde vara med och bestämma hur det skulle göras… – en 
etnografisk studie om elevinflytande i gymnasieskolan”. Diss., Umeå Universitet, 4 
33 Hjelmér, Carina. 2012. ”Leva och lära demokrati? – en etnografisk studie i två gymnasieprogram”. Diss., 
Umeå Universitet, 4 
34 Ibid, 4 
35 Rönnlund 2011, 166 
36 Selberg 1999, 4 
37 Rönnlund 2011, 7 
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ten av grund – och gymnasieskolorna samt huvudmännens vuxenutbildning brister angående 

kunskapsresultat. Även var femte skola är i stort behov av att öka elevers möjligheter till in-

flytande och deltagande över utbildningens innehåll och former, vilket är en viktig förutsätt-

ning för anpassningen av undervisningen. Det framkommer även i undersökningen att många 

elever upplevs vara understimulerade då enkäten anger att skolarbetet är för lätt för eleven. 

Uppgifterna är inte meningsfulla och minskar elevernas lust till att lära. 30 procent av de till-

frågade eleverna i undersökningen anser att majoriteten av de skolarbeten som de tilldelas, är 

ointressant. 25 procent av de tillfrågade eleverna uppger även att de inte har någon speciell 

nytta av det moment som behandlas i skolan. Detta kan bero på att lärarna inte lyckas göra 

undervisningen meningsfull för eleverna.38 Liknande resultat fick Skolinspektionens under-

sökning i de svenska grundskolorna. Resultatet pekar på att majoriteten av grundskolorna 

upplever svårigheter att erbjuda elever lagom utmanande nivå på skolundervisningen som är 

intressant och relevant för eleverna.39 

Selbergs kommer även i sin undersökning fram till att relationen mellan elever och lärare är 

betydelsefull för elevernas motivation och ambition i deras egna studier. Sammanfattningsvis 

visar studien att de elever som har ett större inflytande över sitt eget lärande i större utsträck-

ning visar att de tar mer eget ansvar över sina studier och sitt lärande. De elever som inte lika 

aktivt styr över sitt eget elevinflytande i sin utbildning tenderar till att ha en mindre utveckl-

ing i initiativ-och ansvarstagande.40  

Resultaten varierar mellan gymnasieskolorna, men totalt sett anges det att 20 procent av ele-

verna som deltog i undersökningen att det är lärarna som bestämmer hur lektionstiden ska be-

drivas och majoriteten av de tillfrågade lärarna i undersökningen instämmer delvis i detta på-

stående. Det framkommer även i undersökningen att många elever upplevs vara understimule-

rade då enkäten anger att skolarbetet är för lätt för eleven. Uppgifterna är inte meningsfulla 

och minskar elevernas lust till att lära. 30 procent av de tillfrågade eleverna i undersökningen 

anser att majoriteten av de skolarbeten som de tilldelas, är ointressant. 25 procent av de till-

frågade eleverna uppger även att de inte har någon speciell nytta av det moment som behand-

                                                        

38 Skolinspektionen 2012 45 
39 Ibid, 35 

40 Selberg 1999, 147 
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las i skolan. Detta kan bero på att lärarna inte lyckas göra undervisningen meningsfull för ele-

verna.41  

Rosvalls studie pekade även på att om det ska ske ett utbyte av det pedagogiska innehållet el-

ler av de olika pedagogiska formerna måste det komma ifrån elevernas egna viljor som i sin 

tur kan främjas av goda relationer mellan lärare och elever. Studien påvisade att skolan som 

organisation och lärarna inte lyckades främja elevinflytandet så mycket som de borde, vilket 

visades i den pedagogiska praktiken, där lärare inte främjar elevernas eget inflytande över 

undervisningen.42 Studien visade även att samhällsvetenskapsprogrammet mestadels lockar 

studenter från en medelklassbakgrund och fordonsprogrammet mestadels lockar elever med 

arbetarbakgrund, så har innehållet i programmen bidragit till att reproducera hierarkiska soci-

ala relationer. Innehållet för fordonseleverna visade vara förenklat, personligt- och kontextbe-

roende, medan innehållet i samhällsvetenskapsprogrammet var mer avancerat och allmänt, 

kunskap som i argumentation för inflytande, vanligtvis värderas högt.43 

En avhandling skriven av Ellen Almgren, undersöker elevdemokrati och elevinflytande i den 

svenska grundskolan då en av skolans mest centrala uppgifter är att fostra framtida demokra-

tiska medborgare.44 Almgrens studie visar att skolans segregation utgör hinder för en likvär-

dig utbildning, eleverna innehar olika kunskaper kring politik och demokrati och detta resulte-

rar i ett varierande resultat.45  

Almgren undersöker över 6000 studenter i åldrarna 14-15 år, och studien pekar på att ett deli-

berativt öppet klassrumsklimat har en positiv effekt på elevernas politiska kunskap medan di-

rekt studentinflytande har en negativ effekt. Etnisk och socioekonomisk segregation visar tyd-

liga negativa effekter på studenternas politiska kunskaper. Studien visar även att positiva 

öppna klassrumsklimat är vanligare i skolor där studenters föräldrar innehar en högre utbild-

ning. Det mer kontraproduktiva elevinflytandet som har sin utgångspunkt i direktdemokrati 

har sitt säte i skolor där stort antal av eleverna har annan etnisk bakgrund och elever vars för-

äldrar har en lägre utbildning. Sammanfattningsvis kommer Almgren fram till att detta kan 

                                                        

41 Skolinspektionen 2012, 45 
42 Rosvall, 4 
43 Ibid, 5 
44 Almgren, E. (2006). Att fostra demokrater- Om skolan i demokratin och demokratin i skolan. Diss., Uppsala 
Universitet, 212 
45 Ibid, 212 
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uppdagas till en konflikt av allvarligt slag eftersom elevdemokrati i många fall har en negativ 

inverkan på eleverna och jämställdhet mellan medborgerlig utbildning.46  

Sammanfattningsvis har de olika undersökningarna kommit fram till liknande resultat men är 

genomförda på olika sätt. Resultaten presenterar en negativ bild. Elevdemokrati och elevinfly-

tande är en rättighet för alla elever i den svenska skolan men enligt tidigare presenterade 

undersökningar skiljer sig detta markant i landet. Det skilde sig även på studie- och yrkesför-

beredande program. Några av de tidigare nämnda undersökningarna visar även att elevdemo-

krati och elevinflytande har en negativ effekt på eleverna och skolklimatet. Forskningen vi-

sade att elevdemokrati kan resultera i segregation inom skolan. Detta kan uppdaga en konflikt 

av allvarligt slag och är resultat av elevinflytande som har applicerats i undervisningen på 

olika premisser.  

 

8 Bakgrund 

8.1 Det demokratiska uppdraget i den svenska skolan 

I läroplanen och skollagen för både grund- och gymnasieskolan framgår det tydligt att skolvä-

sendet vilar på en demokratisk grund. Det står även skrivet i ett flertal skrifter från Skolverket 

om nödvändigheten angående en demokratisk värdegrund som ska tillämpas inom all skol-

verksamhet. Begreppet demokrati jämsides med kunskapsbegreppet är det mest centrala be-

grepp som används inom den svenska skolan.47  

I läroplanen för gymnasieskolan fastslås det att skolväsendet vilar på demokratins grund. 

Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska in-

hämta och utveckla kunskaper och värden. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt 

för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det 

svenska samhället vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan männi-

skor är de värden som utbildningen ska gestalta och förmedla.48   

                                                        

46 Almgren 2006, 213 
47 Zackari, G & Modigh, F 2002, 9-11 
48 GY 11, Skolans värdegrund och uppgifter, 5 
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Tidigare stycke styrker att skolan har ett demokratiskt uppdrag. Demokrati ska lyftas fram och 

ses som ett övergripande värde i skolan, en så kallad överideologi. Alla elever ska alstras till 

att bli framtida demokratiska samhällsmedborgare. Som individer besitter vi demokratiska 

normer och värderingar, vi kan dessutom ha andra politiska drag, såsom konservativa, liberala 

eller socialistiska. Om demokrati då ses som en överideologi, är det viktigt att fundera kring 

vad demokrati betyder. Begreppet används i dagligt tal och därmed kan det urvattnas och för-

lora sin egentliga betydelse.49  

En skola som vilar på demokratisk grund med demokratiska inslag måste länka samman form 

och innehåll. Elever bör få insyn i hur beslut fattas, hur skolans resurser fördelas och vilka 

värden som dessa beslut baseras på. Skol- och elevdemokrati har under senare år börjar be-

nämnas vid elevinflytande. Majoriteten av de svenska skolorna har ett instrumentellt förhåll-

ningssätt till elevinflytande och former har kommit att bli viktigare än innehållet.50  

Ett av skolans viktigaste redskap för att skapa elevdemokrati och elevinflytande är samtal. 

Samtal mellan elever och lärare samt elever emellan. Förutsättningarna för att hålla samtal är 

positiva relationer. Skolan ska då gestalta rollen som en social mötesplats med en god social 

miljö som uppmuntrar till samtal. Ett samtal med demokratiska influenser innefattar inte end-

ast rätten att tala samt bli hörd. En annan minst lika viktig aspekt i processen är konsten att 

lyssna och vara öppen för andra människors tankar och åsikter. Går förmågan att lyssna förlo-

rad finns det inte längre någon grund för demokratiska samtal och kommunikation. Skolan 

kan ge demokratin ett innehåll genom att eftertrakta en kommunikativ demokrati. Kommuni-

kativ demokrati representerar hur man som individer talar om olikheter mellan människor och 

samtalar sedan kring dem.51 

8.2 Historisk tillbakablick på skolans demokratiska uppdrag 

Samhällsutvecklingen påverkar skolans roll och synen på dess uppdrag. Den svenska skolans 

historia är grunden till den skolan som vi har idag. År 1842 infördes den svenska folkskolan. 

Det var då en självklarhet att skolan skulle anta en fostrande roll utifrån den protestantiska 

kristendomen som under dåtiden var den statsbärande ideologin. Skolans viktigaste ämne var 

                                                        

49 Zackari & Modigh 2002, 39 
50 Ibid, 40 
51 Ibid, 6-9, 14-15 
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kristendomskunskap då religion och nationalism hörde ihop. Det starka sambandet mellan 

skola och utbildning höll sig under en lång tid. Undervisningsplanen från 1919 var de år då 

lilla katekesen ersattes med bibeln. Vid denna tidpunkt sågs fortfarande religionen som grun-

dare till moralen och moralen legitimerade i sin tur religionen. Under mellankrigstiden bör-

jade skolan ifrågasättas angående skolans roll att överföra moral till de studerande. Skolans 

inställning till moral förändras i takt med att tilltron till vetenskap och politiken växter. Efter 

andra världskriget fick skolan uppdrag att främja demokratin för att säkra ett demokratiskt 

framtida samhälle. Syftet med detta var att barn och elever själva skulle få granska och vär-

dera samhälle och kunskap. Därefter infördes samhällskunskapen och ämnet historia fick 

större plats i undervisningen. Efter år 1945 års regeringsskifte tillsatte den socialdemokratiska 

regeringen en parlamentarisk skolutredning, 1946 års skolkommission. Skolkommissionens 

program för 1948 införde en nioårig obligatorisk enhetsskola som fattades i partipolitisk enig-

het. Detta resulterade i att alla hade rätt till utbildning. Skolkommissionen fastslog skolans 

viktigaste uppgift:52  

Demokrati bygger på alla medborgares fria samverkan. En sådan verksamhet måste i sin 

tur bygga på fria personligheter. Skolans främsta uppgift blir att fostra demokratiska 

människor. Skolan bör medvetet fostra till självständighet och kritiskt sinnelag. Den 

demokratiska skolans uppgift är alltså att fostra fria självständiga människor, för vilka 

samarbete är ett behov och glädje.53 

Det efterföljande halvseklet resulterade i en förändrad syn kring barn och kunskapsbegreppet. 

Under 1990-talet gavs etik och värdefrågor en mer central del i skolan. Det ansågs vara viktigt 

att separera mål och värden för att försöka utreda vad som skulle hålla läroplanen samman. 

Det kom sedan till att skolväsendet integrerades allt mer, vilket resulterade i skärpta krav 

kring gemensamma mål och värdegrund. År 1998 antogs en läroplan som utgjorde det obliga-

toriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet samt en läroplan för förskolan. Syftet 

med detta var utbredning och applicering av värdegrundbegreppet, läroplanerna skulle länkas 

till varandra genom värdegrunden. Grundläggande värden kring värdegrunden återfinns i 

samtliga läroplaner efter andra världskriget. Trots att fokus varierar i de olika läroplanerna 
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beroende på vilket synsätt som rådde vid den speciella tidpunkten så återkopplas värdegrun-

den i samtliga läroplaner. Innehållet är i stort sett detsamma.54  

Mycket från skolans historia återfinns i dagens debatt kring skolan. Kritik har riktats mot sko-

lan då kunskapsförmedlingen och det demokratiska uppdraget inte förenats. Värdegrunden har 

inte nått något större genombrott inom skolans olika verksamheter. Även kravet som ställs på 

skolan, att undervisningen ska bedrivas objektivt påverkar undervisningen kring värdegrunds-

frågor och detta resulterar i att de faller i skymundan.55 

8.3 Styrdokument 

8.3.1 1970 års läroplan för gymnasieskolan 
Enligt Lgy70 så betonar denna läroplan att skolan måste aktivt stimulera varje elev till att 

medverka i samhällsarbetet och bli en god samhällsmedborgare. För att eleverna ska kunna ha 

möjlighet att påverka det samhälle som de lever i bör de efter avslutad utbildning få utveck-

lade kunskaper, värderingar, attityder och vanor för att kunna bli så goda samhällsmedborgare 

som möjligt. Eleverna ska också erhålla kunskaper kring de olika principer och värderingar 

som ett demokratiskt samhälle bärs upp av. Lgy70 betonar att det är viktigt att eleverna själva 

är med och utformar de regler som ska grundas utefter demokratiskt principer. Skolan ska 

hela tiden arbeta för att främja elevernas elevaktivitet. Målet är att den ska vara så varierad 

och självständig som möjligt och skolans uppdrag att skapa motivation för att eleverna ska 

engagera sig och ta aktiv del i skolarbetet.56  

I Lgy70 kan man även läsa att en demokratiskt skola måste utgå ifrån god gemenskapskänsla, 

samarbete, medansvar och självdisciplin. Detta för att gynna elevernas sociala utveckling. Det 

är viktigt att skolan är en miljö som eleverna känner sig hemma i. De måste bemötas med för-

troende från lärare och även låta eleverna få bära sin del av ansvaret för att öka gemenskaps-

känslan i skolan. Läroplanen poängterar också vikten av att låta eleverna bli delaktiga och få 

bestämma över hur uppläggningen av undervisningen ska se ut i skolan, samt även få vara 

med och bestämma över urvalet av stoff i deras undervisning.57  
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8.3.2 1994 års läroplan för gymnasieskolan 
I lpf94 står det att alla elever ska kunna ta ansvar, vara delaktiga och kunna påverka sin egen 

utbildning. En viktig del i utbildningen är att eleverna ska ta ett eget ansvar för att planera och 

genomföra sina studier, samt ha ett inflytande över både innehåll och arbetsformer i sin 

undervisning. Skolan ska arbeta för att elever ska ta ansvar för sina studier och sin arbets-

miljö, att eleverna har ett aktivt inflytande över sin utbildning. Skolan ska även ge alla elever 

kunskap kring demokratins principer, samt ge eleverna verktyg för att kunna utveckla för-

mågan att arbeta i demokratiska former. Det står också att skolan ska motivera eleverna till att 

ta del av en djupare förståelse kring demokrati i förhållande till arbetslivet och samhällslivet, 

samt att stärka elever till att själva våga ta initiativ och ansvar för sin egen vilja och ställnings-

taganden.58  

Det är upp till läraren att motivera att alla elever tar detta ansvar och försöker ha ett eget infly-

tande över undervisningen. Läraren ska också uppmuntra eleverna till att alla elever framför 

sina synpunkter och inte minst uppmuntrar de elever som har extra svårt för det. Lpf94 poäng-

terar även att läraren ska planerna sin undervisning tillsammans med eleverna och vikten av 

att låta eleverna få pröva olika arbetsformer och arbetssätt. Läraren måste också låta eleverna 

få möjligheten till att utvärdera undervisningen.59   

8.3.3 2011 års läroplan för gymnasieskolan 
I gy11 står det att eleverna under hela sin utbildning under gymnasiet ska ges inflytande över 

sin utbildning. Det är av största vikt att eleverna får information kring de frågor som de berörs 

utav samt att eleverna alltid får möjlighet att ta initiativ i dessa frågor som ska behandlas.60  

Precis som i lpf94 så står det i gy11 att skolan ska arbeta för att elever ska ansvar för sina stu-

dier och sin arbetsmiljö. Det står också att skolan ska motivera eleverna till att ta del av en 

djupare förståelse kring demokrati i förhållande till arbetslivet och samhällslivet, samt att 

stärka elever till att själva våga ta initiativ och ansvar för sina egna viljor och ställningstagan-

den. Och precis som i lpf94 så står det också i gy11 att det är upp till läraren att motivera att 

alla elever tar detta ansvar att ha ett eget inflytande över undervisningen, läraren ska också 

uppmuntra eleverna till att alla elever framför sina synpunkter. Det står att läraren ska planer-

na sin undervisning tillsammans med eleverna och vikten utav att låta eleverna få pröva olika 
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arbetsformer och arbetssätt. Läraren måste också låta eleverna få möjligheten till att utvärdera 

undervisningen.61 

9 Resultat  

Vår enkätundersökning har besvarats av 291 tillfrågade elever. Resultatet som vi presenterar 

nedan är samtliga frågor i vår enkätundersökning, varav samtliga frågor är besvarade av de 

291 respondenterna vilket resulterar i att det inte förekommer något bortfall. Enkäten innehål-

ler totalt 22 frågor (se bilaga 1.) varav de tre första frågorna behandlar grundinformation kring 

respondenten kring kön, årskurs och om de går studieförberedande - eller yrkesförberedande 

program.  

Vi kommer att presentera vårt resultat utifrån fyra underrubriker/teman som vi utgått ifrån när 

vi skapade vår enkät för att kunna täcka de områden som vi syftar till att undersöka. Enkätfrå-

gorna fyra till åtta behandlar respondentens tankar och erfarenheter kring värdegrunden i sko-

lan. Frågorna nio till fjorton behandlar respondenternas tankar och erfarenheter kring påver-

kansmöjligheter och engagemang. Frågorna femton till sjutton behandlar elevernas tankar och 

erfarenheter kring arbetsmiljön i skolan och klassrummet. De sista frågorna i vår enkät, frå-

gorna arton till tjugotvå behandlar elevernas kring deras kunskapsutveckling och lärande.  

 

9.1 Värdegrunden 

Enkätfrågorna fem till åtta behandlar respondentens tankar och erfarenheter kring värdegrun-

den i skolan.  

Frågan om eleverna ansåg att de blivit respekterade för den de är under sin skoltid på skolan 

svarade 41,8 procent att det stämmer bra och 27,2 procent svarade att det stämmer mycket 

bra. Endast 0,7 procent, 2 av de tillfrågade respondenterna ansåg att det inte stämmer alls.  

Fråga 5 
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Majoriteten av eleverna ansåg att de upplevt att de är värda att bli lyssnade på. Svarsalternati-

vet stämmer ganska bra fick 36,8 procent av svaren och alternativet stämmer bra fick 36,5 

procent. Endast 1,7 procent av dem tillfrågade eleverna valde svarsalternativet stämmer inte  

Fråga 6 

 

På frågan om eleverna upplevde att de lärt sig värdet av att lyssna på andra så svarade majori-

teten, 41,8 procent svarsalternativet stämmer bra, samt svarade 30,7 procent att det stämmer 

ganska bra. Endast 1,4 procent av eleverna svarade stämmer inte alls.  

Fråga 7 
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9.2 Påverkansmöjligheter och engagemang 

Fråga nio till 14 behandlar elevernas möjligheter att påverka och engagera sig inom skolan.  

På frågan om eleverna har lärt sig innebörden av den demokratiska processen under sin skol-

tid svarade 34,9 procent att det stämmer ganska bra, stämmer bra fick 24,3 procent av svarsal-

ternativen. Endast 2,5 procent av de tillfrågade svarade stämmer inte alls.  

Fråga 8 

Frågan om eleverna anser att den schemalagda demokratitiden är en bra tidpunkt för att fram-

föra sina åsikter svarade 32,1 procent att det stämmer ganska bra. 27,2 procent att de tillfrå-

gade svarade att det varken stämmer bra eller dåligt. Endast 8,4 procent ansåg att det stämmer 

mycket bra. 

Fråga 9 
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På frågan om eleverna var medvetna om de beslut som fattas i skolans styrelse svarade 26,1 

procent att det stämmer ganska bra och 18,1 procent svarade att det stämmer ganska dåligt. 

Av de tillfrågade eleverna svarade 21,6 procent att det stämmer varken bra eller dåligt. 

Fråga 10 

 

Om eleverna är medvetna om de beslut som fattas i elevrådet svarade 32,9 procent att det 

stämmer ganska bra och 19,2 procent svarade att det stämmer ganska dåligt. Stämmer varken 

bra eller dåligt fick 18,2 procent.  

Fråga 11 

 

 

 

 

På frågan om eleverna var medvetna om vem som är ordförande i elevrådet på deras skola 

svarade 21,6 procent att det stämmer ganska bra, följt av 20,6 procent som svarade att det 

stämmer bra. 12,9 procent av eleverna valde svarsalternativet stämmer inte alls. 

Fråga 12 
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På frågan om eleverna aktivt har deltagit i demokratiarbete på skolan svarade 29,4 procent att 

det stämmer ganska bra. 24,8 procent av de tillfrågade eleverna svarade att det stämmer var-

ken bra eller dåligt. Endast 4,5 procent av de tillfrågade ansåg att det stämmer mycket bra.  

Fråga 13 

 

 

 

 

Frågan som behandlar om eleverna blivit erbjudna att engagera sig i demokratiarbete på sko-

lan svarade 32,9 procent att det stämmer ganska bra. 17, 5 procent av de tillfrågade svarade att 

det stämmer varken bra eller dåligt. Endast 3,8 procent svarade stämmer inte alls.  

Fråga 14 

 
 

9.3 Arbetsmiljö i skolan och klassrummet 

Frågorna femton till sjutton behandlar elevernas tankar och erfarenheter kring arbetsmiljön i 

skolan och klassrummet 

På frågan om eleverna upplever ett bra arbetsklimat på skolan svarade 38,2 procent att det 

stämmer ganska bra. 35,4 procent svarade att det stämmer bra. Endast 0,7 procent svarade att 

det stämmer inte alls. 
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Fråga 15 

Frågan som handlar om eleverna har kunnat påverka den fysiska och sociala arbetsmiljön på 

sin skola svarade 38,7 procent att det stämmer ganska bra. 28,2 procent av de tillfrågade ele-

verna svarade att det stämmer varken bra eller dåligt. Endast 4,6 procent ansåg att det stäm-

mer mycket bra.  

Fråga 16 

 

På frågan om eleverna upplever öppna dialoger mellan lärare och elever på sin skola svarade 

33,1 procent att det stämmer bra, 23,2 procent anser att det stämmer mycket bra. Endast 0,4 

procent valde svarsalternativet stämmer inte alls. 

Fråga 17 
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9.4 Kunskapsutveckling och lärande 

Frågorna arton till tjugotvå behandlar elevernas kring deras kunskapsutveckling och lärande.  

Om eleverna blivit erbjudna möjlighet att påverka innehållet i undervisningen svarade 37,8 

procent att det stämmer ganska bra. Tätt inpå följer svarsalternativet stämmer bra med 23,8 

procent. Endast 1,7 procent valde svarsalternativet stämmer inte alls. 

Fråga 18 

 

Frågan om eleverna har blivit erbjuden möjlighet att påverka arbetssättet som används i 

undervisningen svarade 37,2 procent att det stämmer ganska bra, tätt följt utav stämmer var-

ken bra eller dålig och stämmer bra på 23,2 procent respektive 22,1 procent.  

Fråga 19 

 

Frågan om eleverna har blivit erbjudna att arbeta på det sätt som passar dem bäst under lekt-

ionstid svarade 40,2 procent att det stämmer ganska bra. 22,7 procent svarade att det stämmer 

bra tätt följt av 19,9 procent av de tillfrågade eleverna som svarade att det varken stämmer bra 

eller dåligt. Endast 4,5 procent tyckte att det stämmer mycket bra.  
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Fråga 20 

 

Frågan om eleverna har blivit erbjuden möjlighet att påverka bedömningsuppgifter svarade 

39,2 procent att det stämmer ganska bra. Tätt efter kommer svarsalternativet stämmer varken 

bra eller dåligt med 27,3 procent. Endast 4,9 procent svarade att det stämmer mycket bra. 

Fråga 21 

 

På frågan om eleverna har blivit erbjudna möjligheter att utvärdera undervisningen svarade 

36,8 procent att det stämmer ganska bra. 21,1 procent av de tillfrågade eleverna svarade att 

det stämmer bra. Tätt följt av 19,6 procent som svarade att det stämmer varken bra eller då-

ligt. Det var endast 3,2 procent som svarade stämmer inte alls. 

Fråga 22 
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10 Analys 

10.1 Värdegrunden 

Frågan som belyser om eleverna blir respekterade för den de är, är en utav värdegrundens 

mest centrala ståndpunkter. Enligt de tillfrågade gymnasieeleverna känner en stor majoritet att 

de blivit respekterade för den de är. Även frågan som belyser om eleverna ansett att deras 

åsikter är värda att bli hörda blev majoriteten av svarsalternativen positiva. Den sista frågan 

som behandlar värdegrunden är om eleverna har lärt sig värdet av att lyssna på andra. Även 

denna fråga fick flest andel svar på de mer positiva svarsalternativen. Utifrån de första frå-

gorna i vår enkätundersökning som behandlar värdegrunden är det mycket positiva omdömen. 

Frågan som belyser om eleverna lärt sig lyssna på andra fick en aning positivare omdöme än 

frågan om de anser att sina åsikter är värda att bli hörda. Den procentuella skillnaden är inte 

markant men den finns, och är intressant att reflektera över. Vikten av att kunna lyssna på 

andra är minst lika viktigt som att själv bli lyssnad på. Detta speglar ett demokratiskt synsätt 

som våra styrdokument syftar till att främja i undervisningen. Enligt Almgrens studie så har 

det öppna klassrumsklimatet en positiv inverkan på att främja elevdemokrati. Genom öppna 

dialoger, att eleverna lyssnar på varandra och känner att de själva blir höra, kan ligga till 

grund för ett bra öppet klassrumsklimat.62 Vår undersökning styrker i detta avseende att de 

undersökta skolorna arbetar utefter och främjar värdegrundens ståndpunkter. Resultatet visar 

här inga markanta skillnader i svaren mellan de studieförberedande- och yrkesförberedande 

programmen. 

10.2 Påverkansmöjligheter och engagemang 

Denna del av vår enkät behandlar elevernas påverkansmöjligheter och engagemang under sin 

skolgång. Denna grupp av frågor utvärderar bland annat om eleverna förstått innebörden av 

den demokratiska processen och om de blivit erbjudna att engagera sig och delta i demokrati-

arbete på skolan.  

Frågan som behandlade om eleverna har lärt sig innebörden av den demokratiska processen 

fick ett bra utfall då majoriteten av svarsalternativen hamnade på stämmer ganska bra och 

stämmer bra. Samtidigt fick frågan ”om eleverna anser att den schemalagda demokratitiden är 

en bra tidpunkt att framföra sina åsikter” fick ett medelmåttigt utfall där majoriteten av ele-
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verna svarade att det varken stämmer bra eller dåligt. I Maria Rönnlunds avhandling, pekade 

även hennes undersökning på att elevernas deltagande i demokratin var låg och att eleverna 

ansåg att demokratilagd utbildning som bedrevs behandlade irrelevanta frågor som inte rörde 

deras utbildning.63 Resterande elevsvar i vår undersökning var utspridda över de övriga svars-

alternativen men de svarsalternativ med en mer positiv inställning fick en aning mer elevsvar. 

Vår studie pekar på att majoriteten av eleverna har förstått innebörden av den demokratiska 

processen. Frågan om den schemalagda demokratitiden fick dock ett sämre utfall då majorite-

ten av elevsvaren ansåg att det varken stämmer bra eller dåligt. Utifrån detta kan vi se att ele-

verna har förståelse och kunskap kring den demokratiska processen men att detta inte verkar 

ha något större genomslag i praktiken under den schemalagda demokratitiden. Rosvalls studie 

pekar på att om det ska vara möjligt att utbyta pedagogiska kunskaper mellan lärare och ele-

ver så måste det komma från elevernas egna viljor. Detta i sin tur främjas av goda relationer 

mellan lärare och elever. Studien visade även att skolan som organisation och de verksamma 

lärarna inte lyckades främja elevinflytande så mycket som de bord, vilket visades i den peda-

gogiska praktiken där lärare inte främjar elevernas eget inflytande över undervisningen. 

Schemalagd demokratitid ska vara rätt tid och plats för eleverna att utöva elevdemokrati.64 

Genom vår enkät kan vi även se mycket lika svar mellan de yrkesförberedande- och studie-

förberedande programmen. Elever från båda programmen anser att de har förstått innebörden 

av den demokratiska processen. 

Frågan som behandlar om eleverna aktivt har deltagit i demokratiarbete på skolan fick ett me-

delmåttigt utfall. Gunvor Selbergs studie visade att elever med en högre grad av delaktighet i 

demokratiskt arbete tenderar till att ha mer meningsfull undervisning och tar mer ansvar över 

sin utbildning och sitt lärande som genererar mer självständiga elever.65 Elevsvaren i vår 

undersökning visar procentuellt att frågan ligger på en medelpunkt, varken bra eller dåligt. En 

stor andel av eleverna anser överlag att de har deltagit i demokratiarbete i någon form under 

sin skoltid. Enligt tidigare forskning ska detta hjälpa eleverna att bli mer aktiva i att delta i 

demokratiarbete och utveckla ett ansvar över sin utbildning och sitt lärande. Detta kan resul-

tera i att elever tar mer eget ansvar och blir mer angelägna om sin studiesituation och utbild-

ning.66 På denna fråga fanns det en skillnad mellan yrkes- och studieförberedande program-
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men, där de eleverna som gick studieförberedande var en aning mer positiva i sina svar kring 

att ha deltagit i demokratiarbete på skolan. De elever som gick yrkesförberedande program 

hade en liten större andel på svarsalternativet stämmer varken bra eller dåligt. Denna fråga 

skulle kunna kopplas samman med tidigare ställd fråga som behandlar demokratitiden som 

även fick ett medelmåttigt utfall. Får eleverna mer tid och ökad möjlighet till demokratitid i 

sin undervisning, skulle även detta kunna medföra att eleverna blir mer aktivt deltagande i 

demokratiarbete på skolan. Detta kan tyda på att eleverna inte får praktisera tillräckligt med 

deltagandedemokrati då det är den demokratiform som vanligtvis praktiseras under den sche-

malagda demokratitiden. Rönnlunds studie visar att det finns stora brister i skolans elevdemo-

krati. Det riktas hård kritik mot hur elevdemokratin bedrivs och hur mycket inflytande elever-

na har kring sin utbildning. Majoriteten av eleverna väljer att avstå från påverkan och delta-

gande i beslutsprocesser i skolan.67 Detta kan bland annat innefatta omröstningar då eleverna 

själva får rösta direkt om formulerade förslag tillexempel, vill ni åka till Göteborg eller 

Stockholm på skolresa. Denna typ av demokratiform är begränsad då eleverna själva väljer 

sin grad av deltagande och är i olika grad benägna att delta.  

Frågan som handlar om eleverna har blivit erbjudna att engagera sig i demokratiarbete på sko-

lan fick frågan ett mycket positivt utfall. Eleverna anser till större del att de har blivit erbjudna 

att engagera sig i demokratiarbete på skolan. På denna fråga fanns det även här en skillnad 

mellan yrkes- och studieförberedande programmen, där de eleverna som gick studieförbere-

dande var en aning mer positiva i sina svar kring att ha blivit erbjudna att delta i demokratiar-

bete på skolan. De elever som gick yrkesförberedande program hade en liten större andel på 

svarsalternativet stämmer varken bra eller dåligt. Denna fråga kan vi koppla samman med ti-

digare ställd fråga, om eleverna aktivt har deltagit i demokratiarbete på skolan, som fick ett 

mindre bra utfall. Utifrån elevsvaren ser vi att majoriteten av eleverna har blivit erbjudna att 

delta i demokratiarbete men en mindre andel har aktivt deltagit i demokratiarbete. Även detta 

kan kopplas samman till frågan som behandlar vad eleverna ansåg om den schemalagda de-

mokratitiden som fick ett mindre bra utfall enligt elevsvaren. Även Rönnlunds studie pekar på 

att en mindre andel av eleverna är aktiva demokratiarbete och påverkansprocesser, formella 
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samt informella. Elever riktade kritik kring det representativa skolsystemet och att de upple-

ver svårigheter att påverka i praktiken och i skolans organisation.68 

Frågan som behandlar om eleverna är medvetna om vem som är ordförande i elevrådet fick ett 

mycket positivt utfall. Dock fick frågan om eleverna har koll på de beslut som fattas i elevrå-

det ett mindre bra utfall. Dessa frågor fick ett liknade svar mellan de yrkes- och studieförbe-

redande programmen, där yrkesförberedande elever hade något mer positiva svar i dessa frå-

gor. Rönnlunds undersökning pekar på att elever anser att det representativa demoktatisyste-

met som bedrivs i skolan är ineffektivt för eleverna och att de upplever svårigheter att påverka 

utbildningen och i skolans organisation.69 Vår undersökning fick ett negativt utfall som be-

handlade om eleverna var medvetna om vem som var ordförande i elevrådet. Detta kan bero 

på informationsbrist mellan elevrådet och de övriga eleverna. Det kan även kopplas samman 

med den tidigare ställda frågan som behandlade vad eleverna ansåg om den schemalagda de-

mokratitiden, där även den frågan fick ett negativt utfall. Detta kan möjligtvis bero på att det 

organiserade demokratiska arbetet i skolan brister och resulterar då i att majoriteten av elever-

na inte har någon insyn i det arbete som bedrivs. Denna fråga kan kopplas samman till om 

eleverna är medvetna om de beslut som fattas i skolans styrelse. Denna fråga fick ett sämre 

utfall utifrån elevsvaren. Utifrån detta kan man se att eleverna har bra insyn på elevrådets ord-

förande, samt att de är införstådda med vad elevrådet beslutar kring. Även på denna fråga kan 

vi se en liten skillnad mellan de yrkes- och studieförberedande programmen, då vår undersök-

ning visar att de studieförberedande programmen har svarat något mer positivt i denna fråga. 

Elevrådsrepresentanterna har röstats fram genom representativ demokrati. Detta kan tyda på 

god kommunikation mellan skolans elevråd och eleverna. Dock har eleverna en sämre insyn i 

vad skolans styrelse beslutar kring, vilket kan betyda att det finns en dålig kommunikation 

mellan skolans styrelse och eleverna. Enligt den deliberativa demokratin som grundar sig i 

samtalet och kommunikationen som roll för att utveckla och förstärka demokratin, så är god 

kommunikationen mellan dessa organ i skolan och eleverna viktigt för att kunna främja elev-

demokrati. Detta är även någonting som Almgren kommer fram till i sin avhandling, där hon 

menar att ett deliberativt klimat på skolan har en positiv effekt på elevernas inflytande. 70 

10.3 Arbetsmiljö i skolan och klassrummet 
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Frågorna femton till sjutton behandlar elevernas tankar och erfarenheter kring arbetsmiljön i 

skolan och klassrummet. Denna grupp av frågor utvärderar bland annat vad eleverna anser om 

deras påverkan på arbetsklimatet i skolan och relationen mellan skolans lärare och eleverna.  

Frågan som behandlar om eleverna upplevt ett bra arbetsklimat på skolan fick ett mycket po-

sitivt utfall enligt vår undersökning. Det var endast ett fåtal elever som valde de mer negativt 

rankade svarsalternativen. Det fanns heller ingen större skillnad i svaren mellan de yrkes- och 

studieförberedande programmen i denna fråga. Detta kan kopplas samman med frågan som 

behandlar om eleverna har möjlighet att påverka sin arbetsmiljö i skolan som fick ett medel-

måttigt utfall. Det var en aning mer positiva än negativa elevsvar. Här kan vi genom vår 

undersökning se att dem yrkesförberedande programmet svarat något mer positivt än de studi-

eförberedande programmen. Sammanfattningsvis anser eleverna att det är ett bra arbetsklimat 

i sina respektive skolor. Dock är det inte lika många som anser att de har möjlighet att på-

verka sin arbetsmiljö.  

Den sista frågan inom temat arbetsmiljö i skolan och klassrummet behandlar om eleverna an-

ser att det är öppna dialoger mellan lärare och elever. Utifrån de elevsvar vi har fått in fick 

denna fråga ett mycket bra utfall. Endast en liten andel av eleverna valde de mer negativt in-

ställda svarsalternativet. Även på denna fråga finns det inga större skillnader mellan de olika 

programinriktningarna. Att frågan fick ett sådant positivt utfall stödjer den demokratiska pro-

cessen som bedrivas inom skolverksamheten. Eftersom många skolverksamheter är upp-

byggda genom en hierarki där läraren verkar och fungerar som en vägledare gentemot sina 

elever. Lärarrollen kan utspela sig på olika sätt bland annat genom olika sätt att bedriva sin 

undervisning. Utifrån detta resultat kan vi se koppling mellan lärares demokratiska sätt att un-

dervisa, som sedan avspeglar sig i öppna dialoger mellan läraren och sina elever. Selberg 

kommer även fram till i sin undersökning att relationen mellan elever och lärare är betydelse-

full för elevernas motivation och ambition i deras egna studier. Detta resulterar i elever som är 

mer ansvarstagande i demokratiska processer som berör deras utbildning och studiesituation.71 

10.4 Kunskapsutveckling och lärande 

Frågorna arton till tjugotvå behandlar elevernas tankar och erfarenheter kring deras kunskaps-

utveckling och lärande. Denna grupp av frågor utvärderar om eleverna har möjlighet att på-
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verka innehåll och arbetssätt i undervisningen, och om de har fått möjlighet att utvärdera 

undervisningen.  

Skolinspektionens undersökning visade att majoriteten av de undersökta skolorna brister i sin 

individanpassning av verksamheten och undervisningen utifrån barns och elevers individuella 

behov. Det involverar bland annat att barn och elever inte får möjlighet att påverka sin utbild-

ning, innehåll och utformning.72 Följande frågor inom detta tema har fått liknande utfall. Den 

första frågan som behandlar om eleverna har fått möjlighet att påverka sin utbildning resulte-

rar i ett medelmåttigt utfall, med en andel mer svar på de mer positivt inställda svarsalternati-

ven. På denna fråga fanns det en skillnad mellan programinriktningarna då de yrkesförbere-

dande var en aning mer positivt inställda till denna fråga. Även frågan som behandlar om ele-

verna haft möjlighet att påverka arbetssätten fick liknande resultat. Även på denna fråga fanns 

det en skillnad mellan programinriktningarna då de yrkesförberedande var en aning mer posi-

tivt inställda till denna fråga. Hjelmérs studie pekade även på att undervisning som hölls för 

eleverna angående demokrati och främjandet av elevinflytande var till största del oplanerad 

från lärares sida och marginaliserad i undervisningen. De få inplanerade tillfällen som erbjöds 

eleverna kretsade mestadels kring deras ansvar och skyldigheter, snarare än om deras rättig-

heter och möjligheter att påverka undervisningen och dess innehåll.73 Rönnlunds studie pekar 

på att liknande resultat. Studien visar att det finns stora brister i skolans elevdemokrati. Det 

riktas hård kritik mot hur elevdemokratin bedrivs och hur mycket inflytande eleverna har 

kring sin utbildning. Majoriteten av eleverna väljer att avstå från påverkan och deltagande i 

beslutsprocesser i skolan.74 Även Rosvall kom i sin studie fram till att det var sällsynt att sko-

lan vidtog åtgärder för att få ökat inflytande bland elever.75  Den tredje frågan under detta 

tema som behandlar om eleverna har blivit erbjudna att arbeta på det sätt som passar eleverna 

bäst under lektionerna ett liknande utfall som tidigare frågor som ställs under detta tema. På 

denna fråga fanns det en skillnad mellan de olika programinriktningarna, de yrkesförbere-

dande eleverna var mer positivt inställda än de studieförberedande i denna fråga. Liknande 

resultat är det även på de två resterande frågor som behandlar om eleverna ges möjlighet till 

att påverka bedömningsuppgifter, samt om de ges möjlighet till att utvärdera deras undervis-

ning. På frågan om eleverna har fått möjlighet att påverka bedömningsuppgifter fick de studi-
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eförberedande programmen en högre andel negativa svar, samtidigt som de yrkesförberedande 

eleverna har större andel svar på alternativet stämmer varken bra eller dåligt. På frågan om 

eleverna har fått möjlighet att undervärdera sin undervisning har de studieförberedande pro-

grammen något fler positiva svar i denna fråga.  

Sammanfattningsvis kan vi se att samtliga frågor fått liknande svar. Samtliga svar har haft ett 

medelmåttigt utfall, dock till det mer positiva. Utifrån detta kan man se att eleverna har stor 

chans och möjligt att påverka deras undervisning inom skolverksamheten. Trots detta finns 

det en stor siffra där eleverna valt alternativet stämmer varken bra eller dåligt. Detta svarsal-

ternativ tolkar vi att eleverna är osäkra på angående deras påverkansmöjligheter. Detta resultat 

visar att lärare till stor del tillämpar ett demokratiskt arbetssätt i sin undervisning, då en stor 

andel av de tillfrågade eleverna anser att de har stora påverkansmöjligheter kring dessa frågor. 

Samtidigt finns det en mindre mängd elever som inte anser sig ha samma chans att påverka. 

 

11 Diskussion 

Denna uppsats syfte var att undersöka gymnasieelevers uppfattning kring elevdemokrati och 

inflytande över deras utbildning. Värt att poängtera är att vår undersökning inte ger en gene-

rell bild av hur det ser ut på alla skolor i Sverige, utan den kan endast svara för de skolorna 

som vi har genomfört vår undersökning på.  

11.1 Vilka uppfattningar och erfarenheter har elever om skoldemokrati 

och elevinflytande? 

Utifrån vårt första tema på vår enkät som vi har valt att kalla för värdegrunden har vi kunnat 

se ett mycket positivt utfall. Vi kan här se att eleverna uppfattar att de blir stor grad respekte-

rade för dem de är, samtidigt uppfattar de att deras åsikter är värda att bli hörda av andra. Den 

sista frågan inom detta tema handlade om eleverna har lärt sig värdet av att lyssna på andra, 

vilket uppfattningarna från elevernas sida var mycket positiva till denna fråga. Det var just 

denna fråga som fick de bästa positiva utfallet under detta tema. Detta speglar att eleverna i 

vår undersökning får med sig goda erfarenheter kring den demokratiska processen, där just 

värdet att känna att sina åsikter blir hörda, samt värdet av att lyssna på andra är av stor vikt. 

Detta är något som eleverna i framtiden kommer att bära med sig, och även ge dem en god 

chans till att fostras till goda demokratiska medborgare. Detta är något som Deweys teori 



 

37 

 

styrker, där han menar att dialektiska analyser i samspel mellan verklighet och idé, mellan 

läroplaner och elever. Eleverna utvecklas genom samspel med omvärlden, lär sig att förstå 

sammanhang och olika sociala regler. Hans välkända uttryck learning by doing återspeglar 

människans samspel med omvärlden, där utveckling är en arbetsuppgift. Han menar att elever 

måste ges möjlighet att aktivt pröva sig fram i en verklighetsanknuten skolvärld, där indivi-

dens intresse och aktivitet är en central punkt.76  

Utifrån vårt andra tema på vår enkät som vi har valt att kalla för påverkansmöjligheter och 

engagemang kan vi se att eleverna har goda uppfattningar kring den demokratiska processen. 

Denna fråga fick ett positivt utfall, och är en erfarenhet som eleverna kan applicera under de-

ras skolgång, och även i framtiden. Även Dewey förespråkade och tydliggjorde att skolan 

måste utvecklas och komma närmre att bli styrinstrument för den framtid eleverna kommer att 

möta. Genom att eleverna uppfattar att de har goda erfarenheter kring den demokratiska pro-

cessen styrker detta Deweys teori.77 På frågan om den schemalagda demokratitiden är ett bra 

tillfälle att framföra sina åsikter fick ett blandat utfall, den fick inte ett positivt utfall men ändå 

inget negativt utfall heller. Majoriteten av eleverna svarade svarsalternativet stämmer varken 

bra eller dåligt, vilket kan betyda att eleverna uppfattar sig vara osäkra i denna fråga. Tidigare 

forskning där Rönnlund pekar på att aktiviteten bland de deltagande eleverna är låg och att 

demokratitiden i skolan sällan behandlar frågor som rör elevernas utbildning. En klar majori-

tet av eleverna tycker att det inte finns möjlighet att påverka undervisningen i det omfång som 

intresserar dem.78 På grund av att eleverna i vår undersökning där en majoritet uppfattas vara 

osäkra i denna fråga kan det betyda att demokratitiden på deras skola är låg och inte behandlar 

frågor som är meningsfulla för dem.  

På frågan om eleverna har aktivt deltagit i demokratiarbetet på skolan var det många elever 

som svarade stämmer ganska bra och även svarsalternativet stämmer varken bra eller dåligt. 

Resterade av elevsvaren är jämnt utspridda men de svarsalternativ med en mer positiv inställ-

ning fick en aning mer elevsvar. Elevsvaren procentuellt visar att frågan ligger på en medel-

punkt, varken bra eller dåligt. Får eleverna mer tid och ökad möjlighet till demokratitid i sin 

undervisning, skulle även detta kunna medfölja att eleverna blir mer aktivt deltagande i de-

mokratiarbete på skolan. Detta kan tyda på att eleverna inte får praktisera tillräckligt med del-
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tagande demokrati då det är den demokratiform som vanligtvis praktiseras under den schema-

lagda demokratitiden. Vi kan också se ett spännande samband här mellan denna fråga och frå-

gan om eleverna har blivit erbjudna att engagera sig i demokratiarbete. Eleverna uppfattar i 

denna fråga att detta stämmer ganska bra och detta resulterar i ett positivt utfall i denna fråga. 

Utifrån elevsvaren ser vi att majoriteten av eleverna har blivit erbjudna att delta i demokrati-

arbete men en mindre andel har aktivt deltagit i demokratiarbete. Vad detta kan bero på skulle 

till exempel vara att eleverna har brist på ett intresse att aktivt delta i detta demokratiarbete, då 

de kanske heller inte finner det meningsfullt för dem själva att engagera sig. Trots den låga 

siffran i elevernas aktiva deltagande i demokratiarbete på skolan är det även mycket positivt 

att skolan trots allt har erbjudit eleverna att aktivt delta. Freires teori styrker detta då han me-

nar på att i kunskapsprocessen bör eleverna ställas inför problem som är relaterade till dem 

själva, och med sin omvärld. De kommer då känna sig allt mer utmanade och även tvingade 

att anta utmaningen. Elevernas svar på utmaningen skapar nya förutsättningar att anta nya ut-

maningar. Detta kan komma att resultera i ny förståelse och eleverna kommer succesivt upp-

fatta sig själva som engagerade.79 Så det är vid stor vikt att skolan hela tiden erbjuder eleverna 

att aktivt vara med och delta i detta demokratiarbete, och även jobba med att göra det me-

ningsfullt för dem.  

De sista frågorna under det andra temat handlar om eleverna är medvetna kring de beslut som 

fattas i skolans styrelse och elevråd, samt om de är medvetna om vem som är ordförande i 

skolans elevråd. Eleverna verkar här ha helt okej goda uppfattningar kring vad som beslutas i 

elevrådet, och frågan om elevrådets ordförande fick ett mycket positivt utfall. Detta ser vi som 

något mycket positivt kring elevdemokrati i skolan, då vår undersökning styrker att elevrådet 

jobbar nära skolans elever, samt är bra på att informera skolans elever vad de jobbar med och 

vad de beslutar kring. Detta ökar möjligheten för övriga elever på skolan att kunna vara med 

och påverka, exempelvis om en viss elev får reda på att en specifik fråga diskuteras i elevrådet 

som är just meningsfull för hen, kan den lättare kunna gå dit och prata med elevernas med-

lemmar kring detta.  

Under vårt tredje tema på vår enkät som vi har valt att kalla för arbetsmiljö i skola och klass-

rummet. Eleverna i vår enkätundersökning upplever att det är ett gott arbetsklimat i skolan, så 

denna fråga fick ett positivt utfall. Till skillnad från frågan som behandlar om eleverna har 
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möjlighet att påverka sin arbetsmiljö som fick ett något sämre utfall än föregående fråga. Uti-

från detta kan vi se att arbetsklimatet i skolan är bra men att eleverna inte får tillräckligt med 

utrymme till att kunna påverka sin arbetsmiljö, som de borde kunna göra. Att eleverna uppfat-

tar arbetsklimatet i skolan som positivt är något som är bra, då Almgren i tidigare forskning 

menar på att ett öppet klassrumsklimat har en positiv effekt på eleverna. På den sista frågan 

under detta tema som behandlar om eleverna upplever att det sker öppna dialoger mellan ele-

ver och lärare på skolan så svarade eleverna mycket positivt. Detta resultat ser vi som något 

väldigt positivt då detta styrks av Deweys teori då han lägger stor vikt vid lärarnas pedago-

giska kunskaper som är ett mycket viktigt verktyg i processen. Det dialektiska synsättet hand-

lar om att etablera dialoger mellan deltagare i lärandesituationer, mellan elev och lärare och 

även elev och elev. Det ska främjas till aktivt deltagande och engagemang i att utforma sitt 

lärande och frigöra sitt initiativtagande.80 Även Freire anser att samtalet är oersättligt i kun-

skapsprocessen. Problemformulerad undervisning förutsätter att läraren skapar rätt förutsätt-

ningar för kunskap tillsammans med eleverna. Hans teori bygger sedan vidare på att elevinfly-

tande baseras på dialog mellan elever och lärare, samt elever och elever. Freire beskriven 

denna typ av samtal som ett äkta möte mellan människor.81 Detta kan leda till att eleverna 

uppfattar sig att bli bemött som en medmänniska, och en jämbördig part med läraren.  

Det fjärde och sista temat på vår enkät som vi har valt att kalla för kunskapsutveckling och 

lärande som behandlar om eleverna har möjlighet att påverka innehåll och arbetssätt i under-

visningen, och om de har fått möjlighet att utvärdera undervisningen. Majoriteten av elever 

upplever att de har möjlighet att påverka undervisningsförhållandena till viss grad, men det 

finns fortfarande en andel elever som har valt svarsalternativet stämmer varken bra eller då-

ligt. Detta kan tolkas som om de inte har någon uppfattning i frågan alls, eller att de i osäkra i 

frågan. Det kan även tolkas som att de inte anser att de inte har någon större möjlighet till på-

verkan. Att detta tema fick ett sådant positivt utfall styrker att eleverna har goda möjligheter 

till att kunna påverka deras undervisning och sitt eget lärande. Detta styrker en demokratisk 

samhällssyn som Dewey förespråkar i hans teori. Där menar han att skolan är ett samhällsor-

gan där lärare och elever är jämbördiga parter. Elever ska bli bemötta som medmänniskor, 

med lyhördhet och respekt för sina potentiella möjligheter.82 

                                                        

80 Maltén 2003, 208-209 
81 Selberg 2001, 29-30 
82 Maltén 2003, 208-209 
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Sammanfattningsvis upplever vi att resultatet av vår undersökning har ett positivt utfall där 

elever i hög grad anser att de har möjlighet att utöva elevinflytande och elevdemokrati i sin 

utbildning. Där vi kan se brister i elevdemokrati och elevinflytande är under tema två som be-

handlar elevernas påverkansmöjligheter och engagemang. Vi kan där se brister ibland annat 

den schemalagda demokratitiden brister i sitt syfte, då alldeles för få elever anser att det är en 

bra tidpunkt att framföra sina åsikter. Att demokratitiden fungerar är en viktig del i elevdemo-

kratin i skolan, då den ligger till grund för så många andra frågor. Skulle denna förbättras 

skulle det förhoppningsvis även leda till att mycket annat inom elevdemokrati skulle även den 

förbättras. Om vi jämför vår studie med den tidigare forskningen så upplever vi att vår under-

sökning bidrar med mer positiv syn på att elevdemokratin fungerar i praktiken.  

 

11.2 Finns det skillnader kring elevers uppfattningar kring elevdemokrati 

och elevinflytande mellan studieförberedande- och yrkesförberedande 

program?  

Utifrån vår enkätundersökning kan vi inte se några markanta skillnader på elevernas uppfatt-

ningar kring elevdemokrati på de yrkesförberedande- och studieförberedande programmen. 

Dock finns det vissa skillnader i svaren kring de frågor som vi hade med i vår enkätundersök-

ning mellan de två olika programinriktningarna.  

Frågan som behandlade om eleverna aktivt har deltagit i demokratiarbete på skolan svarade en 

större andel av de studieförberedande eleverna att de har deltagit i demokratiarbete gentemot 

de yrkesförberedande som i färre antal hade varit med och deltagit. Detta kan bero på att de 

studieförberedande programmen kan ha ett annat sätt att arbeta med elevdemokrati och elev-

inflytande i undervisningen. Till exempel på samhällsprogrammet är den demokratiska pro-

cessen en central del i all undervisning där läraren ska involvera eleverna i ett demokratiska 

tankesätt. Detta är även något som kan ligga till grund till resultatet på frågan om eleverna har 

blivit erbjudna att aktivt delta i demokratiarbete på skolan, även där svarade de elever som 

gick studieförberedande program en aning mer positivt. Detta är även något som Roswall kom 

fram till i hans avhandling då hans undersökning pekade på att samhällsvetenskapsprogram-

met mestadels lockar studenter från en medelklassbakgrund och fordonsprogrammet mesta-

dels lockar elever med arbetarbakgrund, så har innehållet i programmen bidragit till att repro-

ducera hierarkiska sociala relationer. Innehållet för fordonseleverna visade vara förenklat, 
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personlig- och kontextberoende, medan innehållet i samhällsvetenskapsprogrammet var mer 

avancerad och allmän, kunskap som i argumentation för inflytande, vanligtvis värderas högt.83 

Frågan som behandlar om eleverna är medvetna om de beslut som fattas inom skolans styrelse 

svarade en större andel av de studieförberedande eleverna att de är medvetna kring de beslut 

som fattas i skolans styrelse i större utsträckning än de elever som går på yrkesförberedande 

program. Sammanfattningsvis har de elever som går på ett studieförberedande program en 

mer positiv inställning till de frågor som rör elevernas påverkansmöjligheter och engagemang.  

Frågan som behandlar om eleverna upplever att det är ett bra arbetsklimat på sina skolor sva-

rade en större andel elever från de yrkesförberedande programmen att de har en mer positiv 

inställning till påståendet i frågan. De elever som går ett studieförberedande program hade 

även de en positiv inställning till frågan men inte i samma utsträckning som de yrkesförbere-

dande eleverna. Frågan fick överlag en ett positivt utfall och majoriteten av de tillfrågade ele-

verna anser att de har ett bra arbetsklimat på sina respektive skolor. Även frågan som behand-

lar om eleverna har fått möjlighet att påverka innehållet i sin undervisning var det en större 

majoritet av elever som går ett yrkesförberedande program mer positiva till frågan än eleverna 

som går ett studieförberedande program.  

De elever som gick yrkesförberedande program var även mer positivt inställda till den fråga 

som behandlar om eleverna har möjlighet att påverka arbetssättet som bedrivs i undervisning-

en. Även frågan som behandlar om eleverna har blivit erbjudna att arbeta på det sätt som pas-

sar dem bäst hade fått ett mer positivt utfall bland de eleverna som går ett yrkesförberedande 

program. De yrkesförberedande eleverna var även mer positiva till den sista frågan i vår en-

kätundersökning som behandlade om eleverna har getts möjlighet att utvärdera undervisning-

en. Sammanfattningsvis har majoriteten av de tillfrågade eleverna haft en positiv inställning 

till frågorna som berör arbetsmiljö och kunskapsutveckling men de yrkesförberedande elever-

na har i större utsträckning visat en mer positiv inställning än de studieförberedande.  

Tidigare forskning som är genomförts av Hjelmér där hon också gör en jämförelse mellan 

studie- och yrkesförberedande program kom hon fram till att elever från båda programinrikt-

ningarna ville och försökte påverka undervisningen. Det fanns dock, vissa skillnader mellan i 

                                                        

83 Rosvall 2012, 4 
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vad dessa programinriktningar kunde påverka.84 Detta är även något som vi har kommit fram 

till vår undersökning, då de yrkesförberedande programmens resultat varit mer positiv i de 

frågor som beror arbetsmiljö och kunskapsutveckling. Samtidigt som de studieförberedande 

programmen varit mer positiva i frågor som berör påverkansmöjligheter och engagemang.  

 

11.3 Behöver de undersökta gymnasieskolorna jobba mer med  

elevdemokrati?  

Utifrån vår undersökning har vi mottagit en stor mängd positiva elevsvar angående elevde-

mokrati och elevinflytande i skolans organisation och undervisning i de skolor som vi har valt 

att undersöka. Enligt tidigare forskning så har elevdemokrati och elevinflytande framställs 

som något problematiskt, och som tills stor del inte fungerat runt om i de svenska skolorna. 

Skolinspektionens undersökning visade att var femte skola har stora brister i elevinflytande 

över utbildning, innehåll och utformning. Tidigare forskning tyder även på att undervisning 

som innehöll och främjade elevdemokrati och elevinflytande var oplanerad och marginali-

serad. Undervisningen i fråga kretsade mestadels kring elevernas ansvar och skyldigheter, 

mindre om deras rättigheter och möjligheter att påverka sin utbildning.  

Som vi nämnde i tidigare stycke har vår undersökning överlag fått ett mycket positivt utfall 

utifrån elevernas svar. Måste poängtera att vår undersökning endast har undersökt elevers 

uppfattningar och erfarenheter kring elevdemokrati och elevinflytande på två skolor. Sam-

manfattningsvis kan vi utifrån de elevsvar som vi mottagit se att majoriteten av de tillfrågade 

eleverna i allmänhet känner att de har möjlighet att påverka sin skolsituation och undervis-

ning. Givetvis ska vi inte bortse från att det fanns en andel elever som ansåg att de inte kunde 

påverka i samma grad. Men majoriteten av de tillfrågade anser att de kan påverka sin studiesi-

tuation med de medel som skolan tillhandahåller såsom möjligheten att kunna påverka på 

olika plan. Detta anser vi är mycket positivt då våra läro- och ämnesplaner poängterar att 

elevdemokrati och elevinflytande ska vara en central del i skolan och utbildningen. Elever ska 

ha möjlighet till att påverka sin utbildning, innehåll och utformning.  

Det har tidigare diskuterats kring problematiken kring elevdemokrati och elevinflytande. 

Denna problematik kretsar kring hur mycket inflytande eleverna bör ha över sin utbildning. 

                                                        

84 Hjelmér 2012, 4  
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Lärare upplever svårigheter att implementera detta moment i praktiken då styrdokumenten 

inte klargör i vilken omfattning elevdemokrati ska praktiseras i den svenska skolan. En lärares 

arbete kretsar kring att planera och bedriva undervisning som ska vara relevant och menings-

full för eleverna samtidigt som den möter kravet som ställs av våra läro- och ämnesplaner. 

Detta lämnar minimalt med utrymme för ändringar, så i vilken utsträckning ska eleverna 

kunna påverka sin undervisning då den undervisning som presenteras är noga utvald och ge-

nomtänkt av den verksamme läraren. Ska det lämnas utrymme för att eleverna ska få påverka 

innehållet i undervisningen eller arbetssätt? Eller möjligtvis båda? Utifrån ett lärarperspektiv 

anser vi att det ska finnas möjlighet för eleverna att påverka i viss mån angående innehåll och 

arbetssätt. Vi ser att det finns möjligheter för läraren att bjuda in eleverna för att tillsammans 

kunna besluta kring vissa frågor. Men elevinflytande och elevdemokrati har inte innebörden 

”självbestämmande”. Elevinflytande kommer med rättigheter och möjligheter för eleverna att 

påverka men även skyldigheter. Att tillämpa den demokratiska processen i klassrummet med-

för och främjar ett öppnare klassrumsklimat som tidigare forskning stödjer och menar på att 

det har en positiv inverkan på eleverna och dess utveckling.85 Det är lärarens ansvar och upp-

gift att applicera ett demokratiskt arbetssätt för eleverna och involvera dem i undervisningen. 

Som vi tidigare nämnt står det klart och tydligt i våra styrdokument att eleverna ska ha möj-

lighet att påverka undervisningens innehåll och utformning. Detta lämnar våra styrdokument 

öppna för tolkning för de som använder och tillämpar den. Det blir då varje enskild lärares 

uppgift att tolka styrdokumenten och själv välja hur denne ska presentera innehållet och på 

vilket sätt som är mest lämpligt. Detta resulterar givetvis i varierande undervisning och inne-

håll, undervisningen blir då inte enhetlig och likgiltig som våra styrdokument uppmanar till. 

Problematiken kretsar då kring att våra ämnes- och läroplaner är öppna så för tolkning då det 

är omöjligt att alla lärare skulle tolka dem lika. Vi anser att det finns en brist på direktiv till 

hur lärare ska tolka och applicera olika nyckelbegrepp såsom elevdemokrati och elevinfly-

tande i undervisningen. Detta resulterar i den problematik som har avspeglats kring dessa be-

grepp. 

 

 

                                                        

85 Almgren 2006, 166 
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12 Vidare forskning  

I föreliggande uppsats har vi undersökt gymnasieelevers uppfattningar och erfarenheter angå-

ende demokrati och elevinflytande på kommunala gymnasieskolor i Jönköpings kommun. 

Skulle arbetet med denna uppsats fortskrida skulle det vara en spännande synvinkel att ge-

nomföra sambandsanalyser (regressionsanalys) och analysera utifrån urvalsvariablerna kön, 

årskurs och gymnasieprogram. Detta skulle redogöra för skillnader mellan kön, årskurser och 

programinriktning. Det skulle även kunna tilläggas fler urvalsvariabler såsom betyg och so-

cioekonomisk bakgrund för att kunna utveckla studien vidare och undersöka om dessa utom-

stående faktorer har påverkan på elevers uppfattningar och erfarenheter kring elevdemokrati 

och elevinflytande.   

En annan intressant infallsvinkel skulle vara om nyckelpersoner på skolan såsom rektorer och 

lärare intervjuades för att höra om deras erfarenheter och uppfattningar kring ämnet då tidi-

gare forskning påpekar att ämnet elevdemokrati i skolan är problematiskt då skolpersonal 

upplever svårigheter att genomföra det i praktiken. Syftet med detta skulle vara att höra skol-

personalens tankar kring elevdemokrati och elevinflytande och hur de arbetar gentemot att 

applicera det i det vardagliga arbetet. Detta skulle ge studien ett djup som är svårt att uppnå 

genom att endast använda sig utav en enkätstudie och visar även två olika perspektiv, lärares 

och elevers.  

Ännu en intressant infallsvinkel skulle vara att genomföra studien på fler skolor i landet för 

att undersöka om det skiljer sig sinsemellan skolor och kommuner.  Detta skulle även visa om 

skolor i olika kommuner jobbar olika för att implementera och applicera elevdemokrati och 

elevinflytande i skolans organisation, utbildning och dess undervisning. 
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Bilagor 

Informationsbrev 

Hej! Vi heter Elin och Johanna som studerar på Jönköping University till ämneslärare inom 

samhällskunskap och religionsvetenskap. Det är nu dags att skriva en C-uppsats i samhälls-

kunskap som kommer att presenteras skriftligt på högskolan, och bli en skriftlig handling.  

Syftet med denna studie är att belysa hur gymnasieelever upplever sitt demokratiinflytande i 

sin utbildning. Ditt deltagande i vår studie innebär att du ska besvara dessa enkätfrågor, det tar 

ca 5-10 min av din tid. Enkäterna kommer att behandlas konfidentiellt, vilket betyder att ni 

kommer att vara helt anonyma och behandlas enligt sekretesslagen.  

Studien genomförs som en del av vår utbildning till ämneslärare vid högskolan för lärande 

och kommunikation i Jönköping.  

Med vänlig hälsning, 

Elin Svensson & Johanna Ottosson 

Enkätfrågor 

1. Jag är en: 

o Tjej 
o Kille  

 
2. Jag går i årskurs: 

o Åk 1 
o Åk 2 
o Åk 3 

 
3. Jag studerar på:  

o Studieförberedande program  
o Yrkesförberedande program  

 
4. Jag ansökte till denna gymnasieskola för deras fokus på Demokratifrågor:  

o Stämmer mycket bra 
o Stämmer bra 
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer varken bra eller dåligt 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer dåligt  
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o Stämmer inte alls 

5. Under min skolgång på denna gymnasieskola har jag blivit respekterad för den jag är:  

o Stämmer mycket bra 
o Stämmer bra 
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer varken bra eller dåligt 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer dåligt  
o Stämmer inte alls 

6. Under min skolgång på denna gymnasieskola har jag upplevt att mina åsikter är värda att bli 
hörda:  

o Stämmer mycket bra 
o Stämmer bra 
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer varken bra eller dåligt 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer dåligt  
o Stämmer inte alls 

7. Under min skolgång på denna gymnasieskola har jag lärt mig värdet av att lyssna på andra: 

o Stämmer mycket bra 
o Stämmer bra 
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer varken bra eller dåligt 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer dåligt  
o Stämmer inte alls 

8. Under min skolgång på denna gymnasieskola har jag lärt mig innebörden av den demokra-
tiska processen:  

o Stämmer mycket bra 
o Stämmer bra 
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer varken bra eller dåligt 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer dåligt  
o Stämmer inte alls 

9. Jag anser att den schemalagda demokratitiden är en bra tidpunkt att framföra mina åsikter:   

o Stämmer mycket bra 
o Stämmer bra 
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer varken bra eller dåligt 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer dåligt  
o Stämmer inte alls 
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10. Jag är medveten om de beslut som fattas i skolans styrelse? (Styrelse: Skolledningen, rektor, 

lärare, administrativ personal.. m.m.) 

o Stämmer mycket bra 
o Stämmer bra 
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer varken bra eller dåligt 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer dåligt  
o Stämmer inte alls 

11. Jag är medveten om de beslut som fattas i elevrådet: 

o Stämmer mycket bra 
o Stämmer bra 
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer varken bra eller dåligt 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer dåligt  
o Stämmer inte alls 

12. Jag är medveten om vem som är ordförande i elevrådet: 

o Stämmer mycket bra 
o Stämmer bra 
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer varken bra eller dåligt 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer dåligt  
o Stämmer inte alls 

13. Under min skolgång på denna gymnasieskola har jag aktivt deltagit i demokratiarbete på 
skolan: (Ex: Varit med och röstat i skolfrågor som rör eleverna m.m.) 

o Stämmer mycket bra 
o Stämmer bra 
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer varken bra eller dåligt 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer dåligt  
o Stämmer inte alls 

14. Under min skolgång på denna gymnasieskola har jag blivit erbjuden att engagera mig i de-
mokratiarbete på skolan: (Ex: Elevråd, klassråd, matråd, festkommitté m.m) 

o Stämmer mycket bra 
o Stämmer bra 
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer varken bra eller dåligt 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer dåligt  
o Stämmer inte alls 
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15. Under min skolgång på denna gymnasieskola har jag upplevt ett bra arbetsklimat på sko-

lan?  

o Stämmer mycket bra 
o Stämmer bra 
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer varken bra eller dåligt 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer dåligt  
o Stämmer inte alls 

 

16. Jag har haft möjlighet att påverka den fysiska och sociala arbetsmiljön på denna gymnasie-

skola?  

o Stämmer mycket bra 
o Stämmer bra 
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer varken bra eller dåligt 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer dåligt  
o Stämmer inte alls 

 

17. Under min skolgång på denna gymnasieskola har jag upplevt öppna dialoger mellan lärare 

och elever?  

o Stämmer mycket bra 
o Stämmer bra 
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer varken bra eller dåligt 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer dåligt  
o Stämmer inte alls 

18. Jag har blivit erbjuden möjlighet att påverka innehållet i undervisningen? (Vad vi ska arbeta 
med)  

o Stämmer mycket bra 
o Stämmer bra 
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer varken bra eller dåligt 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer dåligt  
o Stämmer inte alls 

 

19. Jag har blivit erbjuden möjlighet att påverka arbetssättet som vi använder i undervisning-
en? ( Hur vi arbetar, t.ex. Grupparbete, genomgångar)  

o Stämmer mycket bra 
o Stämmer bra 
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o Stämmer ganska bra 
o Stämmer varken bra eller dåligt 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer dåligt  
o Stämmer inte alls 

 

20. Jag har blivit erbjuden att arbeta på det sätt som passar mig bäst under lektioner?  

o Stämmer mycket bra 
o Stämmer bra 
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer varken bra eller dåligt 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer dåligt  
o Stämmer inte alls 

 

21. Jag har blivit erbjuden möjlighet att påverka bedömningsuppgifter? (tex. Prov, redovisning)  

o Stämmer mycket bra 
o Stämmer bra 
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer varken bra eller dåligt 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer dåligt  
o Stämmer inte alls 

 

22. Jag har blivit erbjuden möjlighet att utvärdera undervisning? 

o Stämmer mycket bra 
o Stämmer bra 
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer varken bra eller dåligt 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer dåligt  
o Stämmer inte alls 

 

 

 

 


