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Den svenska skolan ska vila på demokratins grund samt förmedla och förankra respekt i de 

demokratiska värderingar som samhället vilar på. Genom undervisningen ska eleverna även 

utveckla kunskaper om demokratins principer och utveckla sin förmåga att påverka, ta ansvar 

och arbeta i demokratiska former för att bli ansvarstagande och aktiva medborgare i 

samhället. Det demokratifostrande uppdraget framhålls särskilt tydligt i kursplanen för 

samhällskunskap. Där tydliggörs att undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar 

kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra och bidra till att eleverna 

utvecklar förtrogenhet för demokratiska processer och arbetssätt. Samtidigt som 

elevinflytande är en del i skolans demokratifostrande uppdrag så är det även en rättighet, 

vilket innebär att eleverna successivt ska ges ett allt större inflytande över sin utbildning och 

det inre arbetet i skolan. 

Forskning visar att även om det på skolor finns ambitioner för elevinflytande så finns det 

olika faktorer som bidrar till att elevernas möjligheter att vara delaktiga och utöva inflytande i 

verksamheten begränsas. Det gäller att eleverna har både de förmågor och den vilja som krävs 

för att kunna utöva elevinflytande. Läraren, de andra eleverna och klassrumsmiljön är några 

av de faktorer som påverkar elevernas delaktighet och möjlighet till inflytande. Syftet med 

denna studie var att genom intervjuer undersöka hur elever i årskurs 6 upplever sitt 

elevinflytande i skolan. John Dewey och pragmatismen utgjorde teorin på vilken studien 

baserades. Sex elever intervjuades och utifrån ett hermeneutiskt angreppssätt tolkades 

materialet för att skapa en förståelse för elevernas uppfattningar. Intresset låg i att ur ett 

elevperspektiv undersöka vilka former av inflytande som förekommer och vad eleverna 

upplever att de får vara med och påverka. I studiens resultat redogör eleverna för olika former 

av delaktighet när de beskriver sitt inflytande i skolan. Det är främst de formella formerna av 

elevinflytande som utgör de forum där eleverna uppfattar att de är med och påverkar, och då 

oftast gällande frågor som rör den egna klassen så som klassresa eller disco, men sällan 

undervisningen. Vidare framkommer av resultatet en betoning av lärarnas auktoritet i 

beslutsprocesser som rör undervisning och andra betydande frågor.  
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Abstract 

 

 

The Swedish school system is based on democratic foundations and should impart and 

establish respect for the fundamental democratic values on which Swedish society is based. 

Through teaching, pupils should also develop knowledge about democratic principles and 

develop their ability to exercise influence, take responsibility and work in democratic forms to 

become responsible and active citizens in society. The educational democratic mission is 

emphasized particularly clearly in the curriculum of civics. It is made clear that teaching in 

civics should aim to develop pupils’ knowledge about how the individual and society 

influence each other and help pupils develop a familiarity for democratic processes and ways 

of working. While student influence is a part of the schools educational mission of 

democracy, it is also a right, which means that pupils will gradually exercise increasingly 

greater influence over their education and the internal work of the school. 

Research shows that even if there are ambitions for student participation in schools, there are 

various aspects that contribute to limit pupils’ opportunities to participate and exercise 

influence. It requires that pupils both have the necessary skills and a desire of exercising pupil 

influence. The teacher, the other pupils and the classroom environment are some of the factors 

that affect pupils’ participation and opportunities for influence. The purpose of this study was 

to, by interviews, examine how pupils in grade 6 experience their influence in school. John 

Dewey and pragmatism represented the theory on which the study was based. Six students 

were interviewed, and based on a hermeneutic approach the data was interpreted to create an 

understanding of the pupils' perceptions. The interest was that from a student perspective 

examine which forms of influences that exist and what pupils feel they can influence. In the 

results of the study the pupils give an account of various forms of participation when they 

describe their influence in school. However, it is primarily the formal forms of pupil 

participation that constitute the forums in which the pupils perceive that they have influence, 

and usually in issues concerning their own class, such as a school trip or a disco, but seldom 

teaching. Furthermore, the result reveals an emphasis on teachers' authority in decision-

making related to education and other important issues. 

  
 

 

  



 

Innehållsförteckning 

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

BAKGRUND ......................................................................................................................................................... 2 

ETT HISTORISKT PERSPEKTIV PÅ ELEVINFLYTANDE .................................................................................................. 2 

SKOLLAGENS OCH LÄROPLANENS BESKRIVNING AV ELEVINFLYTANDE ................................................................... 3 

ELEVINFLYTANDE SOM DEL AV SKOLANS DEMOKRATIFOSTRANDE UPPDRAG ........................................................ 5 

SKILLNAD MELLAN BEGREPPEN DEMOKRATI OCH INFLYTANDE ............................................................................... 6 

ELEVINFLYTANDE, DELAKTIGHET OCH DELTAGANDE I SKOLAN ............................................................................... 6 

TIDIGARE FORSKNING .................................................................................................................................... 8 

ELEVERS MÖJLIGHETER TILL ELEVINFLYTANDE .......................................................................................................... 8 

ELEVINFLYTANDE I PRAKTIKEN ..................................................................................................................................... 9 

BEGRÄNSNINGAR AV ELEVINFLYTANDE ...................................................................................................................... 10 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ............................................................................................................ 13 

TEORI ................................................................................................................................................................. 14 

JOHN DEWEY OCH PRAGMATISMEN ............................................................................................................................. 14 

METOD .............................................................................................................................................................. 16 

KVALITATIVA INTERVJUER ............................................................................................................................................ 16 

HERMENEUTIKEN ........................................................................................................................................................... 16 

URVAL ............................................................................................................................................................................... 17 

ANALYS AV MATERIAL.................................................................................................................................................... 18 

FORSKNINGSETISKA PRINCIPER ................................................................................................................................... 19 

RESULTAT ........................................................................................................................................................ 21 

OLIKA FORMER AV ELEVERS DELAKTIGHET ............................................................................................................... 21 

ELEVERNAS REELLA INFLYTANDE ................................................................................................................................ 26 

DISKUSSION ..................................................................................................................................................... 29 

RESULTATDISKUSSION ................................................................................................................................................... 29 

METODDISKUSSION ........................................................................................................................................................ 33 

REFERENSLISTA ............................................................................................................................................. 35 

BILAGA 1 ........................................................................................................................................................... 37 

BILAGA 2 ........................................................................................................................................................... 38 

 



 1 

Inledning 

I FN:s barnkonvention fastställs att ”varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla 

frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad” 

(Unicef, u.å.). Detta avspeglas tydligt i skollagens och läroplanernas skrivningar där elevernas 

rättigheter till delaktighet och inflytande betonas. Elevernas ska ges ansvar och inflytande 

över sin utbildning och hållas informerade om frågor som rör dem. Genom elevinflytande ska 

eleverna utveckla förmåga att ta ansvar och påverka i samhället för att i framtiden bli aktiva 

medborgare (Skolverket, 2011). Elevinflytande är följaktligen både en rättighet och en del av 

skolans demokratifostrande uppdrag. 

 

Skolverket (2015) lyfter i sin kunskapsöversikt fram forskning som visar på att elevinflytande 

är viktigt för skolans utveckling. Genom att läraren lyssnar på eleverna och de ges möjlighet 

att påverka sin lärandemiljö kan undervisningen utvecklas och förbättras. Skolinspektionens 

(2014) femårsrapport visar dock att en stor del elever upplever att de inte har mycket att säga 

till om gällande frågor i skolan som har verklig betydelse. Granskningen visar att mer än var 

tredje grundskola brister när det kommer till att ge eleverna inflytande över undervisningens 

innehåll och form, och även om ansvaret och inflytandet enligt läroplanen ska öka med 

elevernas mognad och ålder, så framkommer att nästan hälften av eleverna i årskurs 9 inte 

anser att de har inflytande över undervisningen. I relation till detta är det av intresse att 

undersöka hur elevinflytandet upplevs av de yngre eleverna i skolans mellanår. På vilket sätt 

får de möjlighet att vara delaktiga och vad anser eleverna att de har inflytande över?  

  

Studien är baserad på en kvalitativ undersökning med syfte att undersöka hur elever i årskurs 

6 upplever sitt elevinflytande i den svenska skolan. Utifrån vad skollagen, läroplanen och 

tidigare forskning säger om elevinflytande ligger fokus på att undersöka vad elevinflytande 

innebär för eleverna och när och över vad eleverna upplever att de har inflytande. Utifrån det 

ovan nämnda tmenar jag att elevernas perspektiv är viktigt att belysa för att kunna förbättra 

elevinflytandet.  
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Bakgrund 

I kapitlet ges en historisk tillbakablick av elevinflytandet i den svenska skolan och de tidigare 

styrdokumenten. Den historiska tillbakablicken sätts sedan i relation till vad Skollagen och 

dagens läroplan fastställer kring elevinflytande för att belysa utvecklingen genom tiden. 

Därefter beskrivs och förklaras de teorier och centrala begrepp som är av betydelse för att 

tolka och förstå studiens resultat. Begreppet elevinflytande lyfts fram och förklaras ur olika 

perspektiv och kopplas till begrepp som demokrati, delaktighet och deltagande. 

 

Ett historiskt perspektiv på elevinflytande 

Sedan andra världskriget har det funnits ett uttalat demokratifostrande uppdrag i den svenska 

skolan. Uppdraget har över tid förändrats och olika normer, värden, förmågor och 

förhållningssätt har betonats i olika grad (Rönnlund, 2011).  

 

Elevråd eller ”elevsjälvstyrelser” som de då kallades, bildades på skolor i Stockholm redan 

under 1940-talet. 1948 bildades sedan Skolornas Elevorganisation [SEO] som senare kom att 

bli Sveriges Elevers Centralorganisation [SECO] (Rönnlund, 2013). Lelinge (2011) redogör 

för hur skolans demokratiska uppdrag och elevernas inflytande har förändrats genom tiden. 

Under 1960-talets skolreformer låg ett stort fokus på att göra den svenska skolan mer 

demokratisk och elevinflytande betonades såväl i skolans styrdokument som i statliga 

utredningar. Detta avspeglas i både Läroplan för grundskolan 1962 [Lgr 62] och Läroplan för 

grundskolan 1969 [Lgr 69] där individualisering av elevernas arbete betonades i syfte att 

utveckla elevernas egna intressen och förmågor.  

 

Utredningen om skolans inre arbete, SIA-utredningen, tillkom sedan 1970. Den tog upp 

komplicerade och olösta frågor gällande bland annat skolans inre arbete, lärarnas 

arbetsförhållanden, disciplinproblem och specialundervisning. Detta ledde till en reformering 

av skolans inre arbete 1976, där möjligheter till elevinflytande skulle öka. Elevinflytandet 

skulle främst gälla elevernas utformning av den egna arbetsmiljön och frågor som gällde den 

egna klassen. Rätten till att i grundskolan utöva klassrådsverksamhet kom 1978. I senare 

läroplaner sker ytterligare steg mot ökat elevinflytande. En av skolans huvuduppgifter enligt 

Läroplan för grundskolan 1980 [Lgr 80] var att utrusta eleverna med egenskaper som kan 

stödja och förstärka demokratins principer om tolerans, samverkan och likaberättigande 

mellan människor. Genom klassrådet skulle eleverna få möjlighet att delta i demokratiska 



 3 

processer och därmed kunna utöva ett reellt inflytande över sin skolvardag (Lelinge, 2011). 

På 90-talet blev frågan kring elevinflytande återigen aktuell i samband med FN:s konvention 

om barns rättigheter och många utredningar menade att eleverna var en outnyttjad resurs i 

skolan. Detta syns bland annat i skolverkets utvärdering (1993) där det lyfts fram att elevernas 

inflytande ofta var begränsat och att frågor gällande undervisningen bestämdes utan att 

eleverna deltog i planeringen eller beslutsfattandet (Rönnlund, 2013). Elevernas förmågor att 

lära sig lyssna, diskutera och argumentera betonades sedan i 1994 års läroplan för det 

obligatoriska skolväsendet [Lpo 94] och ”Elevernas ansvar och inflytande” tillkom som en 

egen rubrik. Genom olika råd, exempelvis klassråd, skulle eleverna tränas i demokratiska 

beslutsformer och utveckla sina förmågor att påverka och vara delaktiga (Leling, 2011). I 

regeringens proposition Demokrati för det nya seklet (Prop., 2001/02:80) tydliggjordes att 

eleverna i grundskolan ska förberedas för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Regeringen 

betonade vikten av att skolan förmedlar värdet av aktiva medborgare och ska vara en 

demokratisk arena där eleverna själva får uppleva demokrati i praktiken. ”Inflytandet bör 

finnas både på elevnivå, klassnivå och skolnivå” (Prop., 2001/02:80, s.118). Elevinflytande 

har på detta sätt blivit en allt större och viktigare del i skolans uppdrag att fostra demokratiska 

medborgare.  

 

Skollagens och läroplanens beskrivning av elevinflytande 

I Skollagen (SFS, 2010:800) betonas att skolan har en viktig demokratifostrande roll. I det 

inledande kapitlet fastställs att utbildningen både ska förmedla och utformas i överens-

stämmelse med de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 

på. Detta förtydligas även i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritids-hemmet 

2011, [Lgr 11], (Skolverket, 2011) där det fastslås att en förmedling av kunskaper om 

demokratiska värderingar inte är tillräckligt utan att undervisningen också ska bedrivas i 

demokratiska arbetsformer. De demokratiska principer som betonas i läroplanen är elevernas 

förmågor att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga. Läraren ska således organisera sin 

undervisning så att alla elever har möjlighet att få reellt inflytande över arbetssätt, 

arbetsformer och innehåll och utgå från att eleverna vill och kan ta ett ansvar för sin inlärning. 

I Skollagen (SFS 2010:800) klargörs elevernas rätt till inflytande på följande sätt: 
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Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande 

stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen 

och hållas informerade i frågor som rör dem. (kap. 4, 9 §) 

 

Vidare förklaras att inflytandet ska anpassas efter elevernas ålder och mognad och att deras 

arbete med inflytandefrågor ska stödjas och underlättas. Detta avspeglas i läroplanen där ett 

av skolans mål är att varje elev ska ta ett personligt ansvar för sina studier och successivt 

utöva ett allt större inflytande över sin utbildning. Genom att eleverna får välja ämnen, teman 

och aktiviteter och på andra sätt vara delaktiga i planering och utvärdering av undervisning 

kan de utveckla sina förmågor att utöva inflytande och ta ansvar. Undervisningen förbereder 

även på detta sätt eleverna för att bli aktiva och deltagande samhällsmedborgare (Skolverket, 

2011a). Elevinflytande är därmed både en del av skolans demokratifostran samtidigt som det 

är en rättighet för alla elever (Rönnlund, 2013).  

 

En förutsättning för elevers rätt till inflytande och påverkan är följaktligen att den enskilda 

skolan klargör vilka mål utbildningen har och är tydlig i fråga om skolan krav, 

undervisningens innehåll och arbetsformer (Skolverket, 2011). Elever och elevföreträdare ska 

under skoltid ges möjlighet att behandla frågor som är av gemensamt intresse. Enligt 

skollagen ska det därmed vid varje skolenhet finnas ett eller flera forum för samråd med 

eleverna och vårdnadshavare. Inom ramen för dessa forum ska eleverna och vårdnadshavarna 

informeras om frågor som kan ha betydelse för dem och få möjlighet att komma med 

synpunkter innan beslut fattas (SFS 2010:800, kap 4, 13 §). 

 

Det demokratiska uppdraget betonas särskilt i kursplanen för samhällskunskap där det står 

skrivet att eleverna genom undervisningen i samhällskunskap ska få möjlighet att utveckla sin 

förmåga att ”reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, 

arbetssätt och beslutsprocesser” (Skolverket, 2011, s.200). I det centrala innehållet för årskurs 

4-6 tydliggörs att undervisningen bland annat ska behandla ”Vad demokrati är och hur 

demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. 

Hur individer och grupper kan påverka beslut” (s. 202). Följaktligen är ett av kunskapskraven 

för samhällskunskapen i årskurs 6 att ha kunskaper om vad demokrati är och hur 

demokratiska beslutsprocesser fungerar och kunna visa det genom att föra resonemang om 

hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.  
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Elevinflytande som del av skolans demokratifostrande uppdrag 

För studiens syfte är det betydelsefullt att lyfta fram vilken roll elevinflytande har i skolans 

demokratiska uppdrag för att sedan diskutera vad det innebär i skolans praktiska verksamhet. 

Biesta (2003) diskuterar i sin artikel relationen mellan demokrati och utbildning. Han menar 

att begreppet demokrati ur ett utbildningsperspektiv kan definieras som en situation där alla 

elever ska ha rätt till att delta i beslutsprocesser och att bli hörda i frågor som är av 

gemensamt intresse. Vidare beskriver han att relationen mellan demokrati och utbildning 

vanligtvis förstås som att utbildning har rollen att förbereda eleverna till att bli aktiva och 

deltagande medborgare i det demokratiska samhället. Genom undervisningen ska eleverna 

således lära sig om demokrati och demokratiska processer, utveckla demokratiska färdigheter 

som att fatta kollektiva beslut samt tillägna sig ett positivt förhållningssätt gentemot 

demokrati. Brumark (2010) menar att fostran av demokratisk kompetens förutsätter att 

skolarbetet har en demokratisk utformning och att eleverna får möjlighet till medinflytande. 

Undervisningen bör lyfta fram demokratiska värden så eleverna kan orientera sig om vad ett 

demokratiskt samhälle innebär och vilka krav det ställer på sina medborgare. 

 

Biesta (2003) gör skillnad på teoretisk, formell och informell demokratisk fostran. Undervis-

ning om det demokratiska styrelsesättet, innebär en teoretisk fostran. För en utveckling av 

demokratisk kompetens krävs dock utöver teoretiskt kunnande också demokratiska 

färdigheter som skapas genom antingen formellt eller informellt inflytande. Praktiska 

erfarenheter av demokratisk deltagande i organiserade former utgör således den formella 

delen av demokratifostran. Klass- och elevråd figurerar som typiska exempel för det formella 

elevinflytandet. Den informella aspekten handlar om att eleverna tillägnar sig demokratiska 

värden genom att undervisningen bedrivs i demokratiska former och eleverna får vara med 

och planera undervisningen eller genom värdeladdade diskussioner för att ge insikt om 

demokratiska värderingar. Biesta betonar således att den demokratiska kvaliteten i skolans 

miljö och organisation påverkar elevernas demokratiska attityder och förhållningssätt, och är 

avgörande för en framgångsrik demokratisk utbildning. Även Rönnlund (2011) hävdar att 

”om skolans demokratiska miljö uppfattas engagerande antas detta stärka ett framtida aktivt 

medborgarskap” (s.15-16).  
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Skillnad mellan begreppen demokrati och inflytande 

Det är av betydelse att skilja på begreppen demokrati och inflytande då det finns en skillnad i 

innebörden av dessa begrepp som rör maktaspekten. Skillnaden är att inflytande syftar till en 

påverkan utifrån en underordnad ställning medan demokrati handlar om en jämlik 

maktfördelning (Rönnlund, 2011). Självförverkligande och självbestämmande är enligt 

Rönnlund (2011) avgörande faktorer för en demokratisk tillvaro. Självförverkligande 

motsvarar möjligheten att utveckla och använda sina förmågor och att uttrycka sina 

erfarenheter, medan självbestämmande motsvarar möjligheten att ha inflytande över det man 

gör. Hon menar att olika institutioner, däribland skolan, styrs av regler, normer och koder 

genom vilka olika maktrelationer konstrueras. I skolan finns outtalade regler som tar sig 

uttryck i lärarnas yttranden och handlingar i bemötandet av elever. Både organisatoriska 

faktorer och lärarnas bemötande skapar ett kodspråk som handlar om hur olika aktörer 

förväntas uppträda och handla, vilket påverkar kommunikationen och interaktionen i skolan 

och utgör därmed förutsättningar för elevers deltagande. För att aktivt delta i beslutsprocesser 

och få inflytande måste eleverna anpassa sig till det kodspråk och de ramar som finns i 

verksamheten. Rönnlund (2011) menar att dessa maktstrukturer som konstrueras kan hindra 

individer och grupper från att använda och utveckla sina förmågor samt uttrycka sina 

erfarenheter och därmed hindra dem från att påverka och ha inflytande över det som görs. I 

den meningen menar hon att demokrati i skolverksamheten aldrig kan existera i betydelsen av 

en jämlik maktfördelning. Utifrån det perspektivet går det inte att tala om elevdemokrati i 

skolan och därmed kommer begreppet elevinflytande användas i denna studie.  

 

Elevinflytande, delaktighet och deltagande i skolan 

Inflytande och delaktighet är två nära relaterade begrepp och deras innebörd i skolan kan ses 

ur olika perspektiv. Det handlar både om att eleverna utvecklar kunskaper om hur ett 

demokratiskt samhälle fungerar samt att de får möjlighet att göra sina röster hörda och vara 

aktiva i undervisningen (Skolverket, 2015). Delaktighet kan således handla om elevers 

möjlighet att utöva inflytande över beslutsprocesser men också om elevers delaktighet i 

aktiviteter (Thomas, 2007). För att kunna arbeta med delaktighet i skolan på ett konkret sätt 

förutsätter det därmed att eleverna har kunskaper om demokrati och politiskt beslutsfattande. 

Undervisningen bör även utgå från elevernas egna erfarenheter, intressen och behov för att 

eleverna ska få en möjlighet till en aktiv roll i undervisningen (Skolverket, 2015). Enligt 

utredningen En uthållig demokrati! Politik för folkstyrelse på 2000-talet (SOU 2000:1) kan 
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delaktighet, deltagande och inflytande förstås som varandras förutsättningar enligt 

nedanstående modell för ett dynamiskt medborgarskapande. 

 

Figur 1. Det dynamiska medborgarskapandet (SOU: 2000:1, s. 37). 

 

Meningsfullt deltagande, öppenhet och insyn samt politisk jämlikhet är de villkor som bör 

gälla för att eleverna ska uppleva delaktighet, inflytande och deltagande. I en skolverksamhet 

innebär det att eleverna erbjuds möjlighet till deltagande utan att uppleva det som ett krav 

samt att det som eleverna gör i skolan upplevs som meningsfullt. Det innebär också ett krav 

på öppenhet och insyn i form av att eleverna ges insyn i vad som planeras och sker på skolan. 

På grund av maktskillnaden mellan personal och elever i skolan är dock en jämlikhet omöjlig 

att uppnå (Lelinge, 2011). 
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Tidigare forskning  

I detta kapitel presenteras ett urval av tidigare forskning på området med relevans för min 

studie. Fokus ligger på forskning om delaktighet och elevinflytande ur ett elevperspektiv. 

Kapitlet inleds med en presentation av vad forskning säger om elevers möjligheter till 

elevinflytande och vidare redogörs för hur elevinflytande kommer till uttryck i praktiken.  

 

Elevers möjligheter till elevinflytande 

Tholander (2005) lyfter i sin artikel fram att tidigare forskning om inflytande i skolan visat 

att:  

 

(1) elever åtnjuter inte det inflytande som de enligt lagar och 

förordningar har rätt till, (2) elever vill ha inflytande, samt (3) elever 

uppvisar dåligt utvecklade färdigheter för att utöva inflytande. (s. 9) 

  

Han menar vidare att undervisningens innehåll och arbetsformer är de områden inom vilka 

eleverna vill ha ett ökat inflytande men att hans forskning även visar att vissa lärare har 

uppfattningen att elevinflytande har en negativ inverkan på lärandet. De ser på elevinflytande 

och lärande som motsättningar där ökat elevinflytande leder till minskat lärande och tvärtom. 

I relation till detta fann Niemi, Kumpulainen, Lipponen och Hiippö (2015) i deras studie om 

elevers perspektiv av den upplevda pedagogiken i klassrummet, att elever upplever 

undervisningen meningsfull när de kan påverka hur tid och plats ska användas i skolan.  

 

Tholander (2005) konstaterar att elevinflytande inte är en fråga endast mellan lärare och elev 

utan även elever emellan. Även om läraren har ambitioner om att skapa ett informellt 

elevinflytande där eleverna ska ta ett gemensamt beslut om exempelvis redovisningsform kan 

det finnas elever som försöker ta över och fatta egna beslut utan att förankra med resten av 

gruppen. På så sätt beskärs elevernas demokratiska rättigheter oftare av de egna kamraterna 

snarare än av läraren. I relation till att eleverna vill ha ett ökat inflytande över undervisningen 

menar Englund (1999) att den kunskap som finns om elevinflytande i skolans verksamhet 

pekar på att eleverna har mycket litet direkt inflytande över undervisningens innehåll. I sin 

artikel med en översikt av forskning om läromedel och läromedelsstyrning redogör Englund 

för att en orsak till att elevers inflytande begränsas är att läromedel ofta styr innehåll och 

arbetsformer till hög grad. Det blir en svårighet för lärare att både leva upp till styrdokument, 
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ämneskunskaper och samtidigt bemöta elevers inflytande. Även Elvstrand (2015) menar i sin 

artikel, baserad på en etnografisk studie av elever i årskurs F-5, att det är svårare att se 

elevernas delaktighet när det gäller lektionsinnehåll och undervisning och att de främst har 

inflytande över frågor som rör sig i ett gränsland mellan skola och hem, som till exempel: 

raster, läxor eller speciella händelser som äger rum på skolan. Det framkommer att eleverna 

tycker att dessa frågor är viktiga att ha inflytande över och att de anser att de har en mer 

självklar rättighet att påverka dessa. 

 

Elvstrand (2015) tydliggör att det finns en upplevelsedimension av delaktighetsbegreppet som 

handlar om huruvida eleven känner sig delaktig i en situation. Hon menar därmed att elevers 

enskilda upplevelser kan variera stort i relation till de händelser som de får erfarenhet av i 

klassrumspraktiken. Aspán (2009) lyfter också i sin doktorsavhandling upplevelseaspekten av 

inflytande och menar att en elev kan känna sig delaktig utan att faktiskt aktivt påverka skolans 

verklighet. Det innebär att eleverna ingår i en gemenskap där det är tillåtet att göra sin röst 

hörd, men att de samtidigt har en förståelse för att det inte alltid är möjligt att påverka och 

ändra beslut eftersom det finns begränsningar. Liksom Aspán (2009) framhäver Almgren 

(2006)  i sin doktorsavhandling att hur eleverna upplever sina möjligheter till påverkan och 

inflytande på sin skola kan bygga på andra faktorer än de faktiska möjligheterna. Sannolikt är 

elevens förväntningar och ambitioner i skolans verksamhet en avgörande faktor i deras 

bedömning av sitt eget inflytande och två elever kan göra helt skilda bedömningar av 

möjligheten till inflytande. 

 

Elevinflytande i praktiken 

I Rönnlunds studie (2011) om hur elevinflytande kommer till uttryck i praktiken framkommer 

av de tre undersökta skolorna att det förekommer både formella och informella former av 

elevinflytande. De formella formerna i form av klass- och elevråd domineras av klassinterna 

frågor om till exempel klassresor, och frågor rörande skolmaten och skolmiljön. Frågor 

gällande undervisningen är dock mer sällan behandlande i dessa forum. Lärarnas informella 

inbjudningar till inflytande sker främst på initiativ av den enskilde läraren när klassen är 

samlad, i form av till exempel planeringar i helklass. Det handlar oftast om ett relativt 

dominerande mönster där elevernas individuella åsikter efterfrågas och därefter vägs samman 

av läraren som sedan normalt själv fattar ett beslut i frågan. I formella sammanhang, som i råd 

förekommer ibland mindre individorienterade processer där eleverna förväntas komma fram 
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till en gemensam åsikt som sedan förs vidare till beslutsfattande. Direkta förhandlingar mellan 

elev och skolledning sker mer sällan. Sammantaget menar Rönnlund att skolpersonalen 

lyssnar och svarar på elevernas påverkandeförsök och förslag men att det sällan ger resultat i 

verksamheten. 

 

Vidare redogör Rönnlund (2013) i sin artikel för hur elevinflytande i skolan kan ses ur två 

perspektiv. Dels elevinflytande som rättighet men även som en del av skolans 

demokratifostrande uppdrag. I formella sammanhang som vid klassråd är det fostrande 

perspektivet oftast större än vid informella former av inflytande. Genom att utöva inflytande i 

skolan ges eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att ta ansvar och intresse att så 

småningom påverka i samhället. Hon lyfter fram en skillnad i lärares respektive elevers syn 

på elevinflytande där lärarna i större grad ser elevinflytande som både en elevrättighet och 

som en demokratifostrande praktik. De uttrycker elevinflytande som en gemensam aktivitet 

där de tillsammans med eleverna verkar för elevernas inflytande och gemensamma mål. Till 

skillnad från lärarna, ser eleverna ofta på sig själva och lärarna som olika parter i 

skolverksamheten där lärarna är deras motpart. När elever talar om elevinflytande, menar 

Rönnlund (2013) att de främst talar om inflytande som en rättighet. De talar om 

inflytandeprocesser med ett ”här och nu” perspektiv och saknar nästan helt det fostrande och 

lärande perspektivet. 

 

Begränsningar av elevinflytande 

Thornberg och Elvstrand (2012) har genom etnografiska studier undersökt elevers 

erfarenheter av demokrati och delaktighet i grundskolan. De menar att eleverna har en 

underordnad roll och att värdet av deras röster ofta är begränsat och undertryckt. De betonar 

att det förekommer begränsningar för elevinflytandet även på skolor där det finns ambitioner 

för elevers delaktighet. I deras artikel redogör de för att: (a) diskontinuitet, (b) maktskillnad 

mellan lärare och elever i skolorganisationen, (c) naiv tillit till lärare, (d) skolans process att 

undertrycka elevers röster och (e) orättvisa motsägelser konstruerade av lärare, är olika hinder 

för skoldemokratin som måste tas itu med för att skapa ett öppet och tryggt skolklimat. Detta i 

syfte att involvera elever i demokratiska praktiker och förbereda dem på ett aktivt deltagande i 

det demokratiska samhället. Diskontinuitet i form av exempelvis byte av lärare, blir ett hinder 

för att bygga upp tillit mellan lärare och elever och då även ett hinder för demokratiska 

relationer. Vidare utgör maktskillnaden mellan elever och lärare ett hinder eftersom den 
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demokratiska skolverksamheten i många fall handlar om samtycke med auktoriteten snarare 

än deliberativ demokrati.
1
 Författarna menar att speciellt yngre elever har en naiv tillit till 

lärare som innebär att tilliten är baserad på det faktum att lärare är vuxna och därför, enligt 

eleverna, vet bättre. I motsatts till naiv tillit innebär befogad tillit att eleven tror på läraren 

antingen på grund av en bra förklaring eller med anledning av rättvisa förhandlingar och 

gemensamt deltagande i beslutsfattande. Det vill säga att befogad tillit är produkten av 

upplevd demokrati och informellt elevinflytande i form av deliberativa samtal. En brist av 

sådana deliberativa samtal kan således leda till misstro och naiv tillit, vilket är kritiskt i 

relation till elevernas delaktighet och demokratiska fostran. 

 

Ett annat hinder för elevers inflytande som lyfts är att elevernas röster i beslutsfattande är 

tillbakahållna av skolan. När eleverna börjar i skolan finns redan regler som de sällan får vara 

med och påverka, ändra eller öppet förhandla om och som de ska förhålla sig till. Eleverna är 

skeptiska mot deras egen förmåga att vara delaktiga i beslutsprocesser och många elever 

uttrycker en positiv inställning gentemot att lärarna bestämmer reglerna på skolan. Eleverna 

menar att de inte skulle kunna ta lika bra beslut. Detta menar Thornberg och Elvstrand 

hämmar elevinflytande då det kan bidra till att elever inte utvecklar en moralisk 

självständighet och inte klarar sig utan förutbestämda regler. Lärare måste vara medvetna om 

sin makt i interaktionen med eleverna eftersom det kan motverka elevernas ansträngningar för 

elevinflytande. De lyfter också att klassråd ofta är organiserade så att läraren har gjort en 

dagordning som eleverna ska följa och läraren sedan är med och styr samtalen i traditionell 

mening. Eleverna förväntas sitta stilla, tysta, ge ”rätt svar” och rätta sig efter hur ett klassråd 

”ska gå till”. I kontrast till detta betonar Lelinge (2011) i sin licentiatavhandling att läraren i 

klassråd endast ska ingripa vid behov och som stöd i skapande av ordning. Han menar att 

balansen mellan elevernas inflytande och lärarens styrning är ett ständigt dilemma för lärare. 

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) problematiserar i sin artikel barns möjligheter till 

delaktighet och framhåller kommunikation som det främsta redskapet för att elever ska vilja 

utöva inflytande. I samklang med detta betonar Elvstrand (2015) att inflytandeförhandling är 

den process som är den vanligast förekommande formen av delaktighet. Förhandlingen 

innebär en interaktion mellan individer och inbegriper olika strategier som både elever och 

lärare använder sig av, exempelvis att motivera, informera, göra val, komma med förslag och 

                                                 
1
 En deliberation är att ömsesidigt och nyanserat överväga olika alternativ och deliberativa samtal är samtal där 

olika värderingar, åsikter, uppfattningar, argument bryts mot varandra (Skolverket, 2015, s.32). 
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protestera. Hon menar att det finns många situationer i skolan där olika strategier tillämpas 

och där interaktionen mellan aktörer, inflytandeförhandlingen, utgör den centrala 

delaktighetspraktiken. Det kräver följaktligen att eleven vågar prata högt i gruppen och ställa 

frågor men också att de har en förmåga och en vilja till det. En del elever är mer aktiva och 

vill ofta inflytandeförhandla medan andra mer sällan eller aldrig gör det. Elever har olika 

förutsättningar och maktpositioner i gruppen som påverkar deras interaktion med varandra 

och därmed också deras möjlighet till delaktighet.  Även läraren lyfts fram som en avgörande 

faktor för denna delaktighetsform eftersom vissa lärare bjuder in till mer delaktighet än andra. 

På grund av dessa faktorer riskerar vissa grupper av elever att i större omfattning inte göras 

delaktiga. Social och politisk delaktighet, det vill säga socialt samspel mellan olika aktörer i 

skolan och elevers möjlighet till delaktighet i beslutsfattande, är två aspekter av delaktighet 

som enligt Elvstrand (2015) är sammanlänkade och förstärker varandra. De elever som är 

socialt delaktiga kan i större grad även utöva politisk delaktighet i klassrummet.  

 

Elvstrand (2015) skriver att denna typ av informellt inflytande inte är det sätt som eleverna 

normalt själva nämner som ett sätt där de kan vara med och utöva inflytande. Hon menar att 

en orsak kan vara att delaktigheten inte blir synlig för eleverna på grund av 

inflytandeförhandlandets implicita form. Eleverna lyfter istället situationer som karakteriseras 

av formellt inflytande när de beskriver sin delaktighet. De ger bland annat exempel på olika 

metoder för beslutsfattande, däribland lottning och röstning, när de beskriver på vilket sätt de 

blivit delaktiga. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur elever i årskurs 6 upplever sitt eget inflytande i 

skolan. Utifrån syftet ska följande frågeställningar besvaras:  

 

 Vad innebär elevinflytande för eleverna?  

 I vilken form sker inflytandet enligt eleverna? 

 Vad vill eleverna ha inflytande över? 
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Teori 

I detta kapitel presenteras den teoretiska utgångspunkten för studien. Teorin utgör referens-

ramen för arbetet och ska fungera som ett verktyg genom vilket studien kan förstås. 

 

John Dewey och pragmatismen  

Enligt John Dewey är demokrati mer än en styrelseform. Han menar att det är en förenande 

livsform av kommunikativ gemensam erfarenhet och att demokrati i skolan inte endast är 

begränsad till formella processer så som klassråd. Han menar att genom kommunikation 

skapas gemensam förståelse som utgör grunden för ett samhälle (Dewey, 1916). Det är denna 

teori och Deweys pragmatiska idéer som utgör den teoretiska ramen och utgångspunkten för 

denna studie om elevinflytande.  

 

John Dewey (1859-1952) var en amerikansk filosof och reformpedagog som idag är en av de 

mest kända företrädarna för pedagogisk pragmatism. Den filosofiska utgångspunkten för 

pragmatismen är ett intresse för hur kunskaper fungerar för individer i vardagen. Pragmatiker, 

och således också Dewey, menar att värdefull kunskap är något som individer kan använda 

sig av för att hantera olika situationer och problem som de möter, det vill säga något som kan 

kopplas till individens konkreta erfarenheter. Inom det pragmatiska perspektivet är teori och 

praktik på detta sätt integrerade aspekter av människors handlingar. Denna syn på kunskap 

ligger således till grund för Deweys pedagogiska idéer som betonar vikten av skapande arbete 

och sinnliga upplevelser i skolan. Han anser att elevernas levda erfarenheter ska vara 

utgångspunkten i undervisningen och ligga till grund för utveckling av nya kunskaper. 

Lärarens viktigaste uppgift är därmed att organisera undervisningen så att eleven kan bygga 

vidare på sina erfarenheter och på så sätt få möjligheten att gradvis fördjupa sin förståelse för 

omvärlden. Med grund i dessa tankar myntas begreppet ”Learning by doing” som syftar till en 

pedagogik där teori, praktik, reflektion och handling hänger ihop (Lundgren, Säljö & Liberg, 

2010). 

 

Deweys syn på pedagogik genomsyras även av demokratiska värderingar och han hade en 

framträdande roll i utbildningsdebatten vid förra sekelskiftet. Hans verk Demokrati och 

utbildning från 1916, i vilken han betonar utbildningens demokratiska uppgift, är en klassiker 

inom den pedagogiska vetenskapen. Ur hans perspektiv är eleverna samhällsmedborgare som 

ska skapa sig de kunskaper och färdigheter som behövs för att kunna delta och leva i ett 
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demokratiskt samhälle. Han betonar att skolan bör vara en demokratisk organisation för att 

fungera som en skola i ett demokratiskt samhälle. Följaktligen bör alla parter i skolan, både 

lärare och elever, ha inflytande över innehåll och form (Lundgren et al., 2010). Dewey (1916/ 

1999) menar att socialt liv är det samma som kommunikation, och att språk och 

kommunikation är de viktigaste aspekterna för att göra elever delaktiga och för att utveckla 

kunskaper och färdigheter.  Genom kommunikation med omgivningen får individen vidgad 

och förändrad erfarenhet och på så sätt menar Dewey att all kommunikation är bildande och 

att utbildning är en social process. Tänkande innebär enligt honom att omsorgsfullt och 

medvetet fastställa samband mellan det som görs och följderna av det. Han menar att elever 

blir stimulerade till att tänka när de vill avgöra en handlings betydelse före eller efter den 

utförts. Tänkande ska således leda till ökad handlingskraft och ökad kännedom om sig själv 

och världen. Med grund i dessa tankar betonar han att undervisningen bör erbjuda en social 

miljö som ger mening åt de vanor som bildas och där eleverna lär genom sina erfarenheter. 

Dewey framhåller också att ett demokratiskt samhälle måste tillåta intellektuell frihet och 

utnyttja individuella variationer i utbildningen.  

 

Ur Deweys pragmatiska syn är intelligens sammankopplat med handlande och skapande och 

kan förstås som en metod för att göra samhället mer demokratiskt. Hans pedagogiska idéer 

kretsar kring begreppet erfarenhet som han menar förändras och utvecklas genom 

kommunikation och interaktion med andra och där kommunikationen utgör möjligheter för att 

fördjupa demokratin som livsform. Utifrån detta perspektiv kan kommunikationen förstås 

som en avgörande aspekt i undervisningen för att utveckla elevernas demokratiska 

kompetens. I min analys var det således av intresse att undersöka kommunikationsaspekten av 

elevinflytande och huruvida eleverna upplever en levd demokrati i skolan och kan påverka 

genom andra forum än endast elev- och klassråd.  
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Metod 

Inledningsvis i detta kapitel redogörs för vilka metoder som använts för datainsamling och 

tolkning av material samt hur urval av undersökningsdeltagare och litteratur har gått till. Till 

sist diskuteras validitet och reliabilitet i kvalitativa studier och de forskningsetiska principer 

som ligger till grund för studien förklaras. 

 

Kvalitativa intervjuer  

Den här är en kvalitativt inriktad undersökning där intervjuer har använts som metod för 

datainsamling. I kvalitativa intervjuer är det är önskvärt att intervjun rör sig i olika riktningar 

eftersom detta ger en bild av vad intervjupersonen tycker är relevant och viktigt (Bryman, 

2011). För studiens syfte var det därmed passande att undersöka elevernas egna upplevelser 

kring elevinflytande. Mer specifikt genomfördes semistrukturerade intervjuer som innebar att 

utgångspunkten för respektive intervju bestod av en intervjuguide med specifika frågor som 

skulle behandlas men där ordningsföljden varierade och där det vid behov ställdes följdfrågor 

samt kompletterande frågor. Intervjuerna spelades in och transkriberades för att sedan 

analyseras. 

 

Hermeneutiken 

Studien har sin grund i hermeneutiken då analysen av intervjuerna bygger på mina tolkningar 

av elevernas svar i syfte att skapa en uppfattning om elevernas egna upplevelser av 

elevinflytande. Kvale (1997) klargör att syftet med hermeneutisk tolkning är att erhålla en 

valid och gemensam förståelse av en texts mening, vilket i mitt fall innebar en förståelse av 

intervjutexterna. Han redogör för den ”hermeneutiska cirkeln" där förståelsen är beroende av 

en harmoni mellan del och helhet, där delen alltid måste relateras till en helhet för att ge 

någon innebörd. Först tolkas de enskilda delarnas betydelse av textens helhetliga mening, 

vilket sedan kan leda till en förändring av den ursprungliga meningen hos helheten. Detta kan 

sedan återigen förändra meningen hos de enskilda delarna likt en oändlig cyklisk process. 

Tolkningen avslutas sedan när meningarna i olika teman bildar rimliga mönster och bildar en 

sammanhängande enhet. I enlighet med den hermeneutiska kunskapsteorin är syftet i denna 

studie inte att presentera en absolut sanning, då en sådan inte finns, utan att beskriva min 

tolkning och förståelse av elevernas egna upplevelser av elevinflytande i skolan.  
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Urval 

Eftersom syftet med studien var att undersöka inflytande ur ett elevperspektiv gjordes ett 

målstyrt urval som innebär att urvalet görs utifrån en önskan om att intervjua personer som är 

relevanta för forskningsfrågorna (Bryman, 2011). Mitt urval bestod av elever i årskurs 6 

eftersom de är äldre och har något längre erfarenhet av skolan än elever i årskurs 4-5. För att 

få en bredd och variation i undersökningen och undvika risken att det rådde särskilda 

omständigheter vid en enskild skola intervjuades sex elever på tre olika kommunala skolor, en 

tjej och en kille på respektive skola. Årskurs 6 eleverna på de tre utvalda skolorna fick ett 

informationsbrev om studien där de fick anmäla intresse om att delta. Av de elever på 

respektive skola som anmälde sitt intresse gjordes genom lottning ett slumpmässigt urval av 

en tjej och kille. De sex medverkande eleverna kallas i studien för Anna, Kasper, Fanny, 

Lukas, Ines och Robin eller endast ”elever”. Skolorna benämns som Kalskolan, Höjdskolan 

och Skogsskolan. Kalskolan är en stadsskola med ungefär 500 elever, Höjdskolan är en 

medelstor skola precis utanför stadskärnan med ungefär 300 elever och Skogsskolan är en 

något mindre skola, också strax utanför staden, med ungefär 100 elever. 

 

Litteratursökningen gjordes i databaserna Educational Resources Information Center [ERIC], 

Google Scholar och SwePub. Dessa databaser valdes eftersom de är inriktade på pedagogik 

och didaktik och därmed relevanta för studiens syfte. De sökord som användes var följande: 

elevinflytande, elevdemokrati, samhällsundervisning OCH elevinflytande, klassråd, elevråd, 

värdegrund, delaktighet, inflytande i skolan, pupil participation. Som komplement till 

databassökningarna gjordes även kedjesökningar utifrån det valda materialets referenslistor 

och författarsökningar på återkommande namn, för att finna fler avhandlingar på 

ämnesområdet. För att möta mitt syfte och mina frågeställningar var ett av kriterierna för 

litteraturen att det skulle behandla skolverksamheten och främst undervisningen i årskurs 4-6. 

I syfte att få en bredd i litteraturen och skapa djupare förståelse för ämnet valde jag att även 

inkludera studier som behandlar demokrati och elevinflytande på ett generellt plan, från 

förskolan upp till årskurs 9. Publikationsåret spelade också en roll i urvalet för att få en så 

aktuell överblick av elevinflytandet som möjligt. Jag gjorde därmed avgränsningen att i 

kapitlet med tidigare forskning endast använda vetenskapligt material från 90-talet och 

framåt. Det som användes var följaktligen böcker, doktorsavhandlingar samt vetenskapliga 

artiklar som var refereegranskade. Granskningen av litteratur hade sin utgångspunkt i mina 

frågeställningar vilka jämfördes med den granskade litteraturens syfte och resultat för att 
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avgöra om det var av relevans. Fokus låg på forskning om elevernas egna erfarenheter av 

inflytande i praktiken. 

 

Analys av material 

Studiens resultat baseras på en tematisk analys av det insamlade materialet. Bryman (2011) 

lyfter fram att de största svårigheterna med kvalitativa undersökningar är att det snabbt blir en 

stor mängd datamaterial som ska hanteras. Vidare förklarar han att kodning utgör startpunkten 

för många kvalitativa analyser av data. Mitt arbete med transkribering och kodning 

påbörjades parallellt med datainsamlingen för att underlätta hanteringen av den stora 

datamängden. De transkriberade intervjuerna lästes igenom omsorgsfullt vid upprepade 

tillfällen för att identifiera och organisera centrala teman samt subteman. Det som var av 

intresse i sökningen av teman var bland annat repetitioner i form av återkommande 

diskussioner och likheter och skillnader i hur eleverna förde diskussioner kring ett tema. 

Resultatet presenteras således tematiskt och följs därefter av en resultatdiskussion där jag med 

stöd i tidigare forskning och teorier diskuterar och kopplar mitt resultat till skolans 

verksamhet. 

 

Validitet och reliabilitet  

För att resonera kring validitet och reliabilitet i min studie använder jag mig av 

perspektivmedvetenhet, innebördsrikedom och struktur som är några av de kriterier för 

kvalitet av kvalitativ forskning som Larsson (2005) lyfter fram. Förförståelsen och 

utgångspunkten för min studie görs tydlig i bakgrunden och i presentationen av tidigare 

forskning i syfte att skapa en perspektivmedvetenhet hos läsaren och därmed en ökad 

förståelse för resultatet. Inom hermeneutiken ses sanningen som relativ och bakom varje 

beskrivning av verkligheten finns ett bakomliggande perspektiv. När något ska tolkas finns 

det alltid en förförståelse närvarande och som genom tolkningsprocessen ständigt förändras. 

På detta sätt utgör förförståelsen utgångspunkten för tolkningen och en redovisning av 

perspektivet blir således ett kvalitetskrav för studien. Jag har i min studie även eftersträvat att 

fånga in fler nyanser av elevernas svar för att på så sätt skapa en innebördsrikedom. Larsson 

menar att eftersom tolkning enligt hermeneutiken består av flera olika delar som förenas till 

en helhet, är det grundläggande för kvaliteten att framhäva fler nyanser så att tolkningen får 

en större tillförlitlighet. Innebördsrikedomen sattes sedan i relation till kravet på struktur som 

innebär en överskådlighet och en enkel och tydlig struktur i framställningen av resultatet. 
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Struktur skapades genom en röd tråd i resonemang och väl ordnade underbyggda argument 

för tolkningen. När Larsson (2005) talar om validitet i resultaten lyfter han fram att 

interaktionen spelar en roll för skapandet av våra föreställningar och att argumentationen 

således blir viktig för att fastlägga vad som är giltig kunskap. Han lyfter bland annat fram 

diskurskriteriet vilket han menar handlar om huruvida påståenden och argument klarar sig i 

en prövning mot alla andra alternativa påståenden och argument, som kan föras om något. Ett 

resultat, som inte andra finner avgörande svagheter hos, har följaktligen en god kvalitet. Ett 

annat validitetskriterium är empirisk förankring, vilket innebär en överensstämmelse mellan 

verklighet och tolkning. Det är av betydelse det finns belägg för det som hävdas vara en 

rimlig tolkning. Vidare menar Larsson att konsistens är ett kriterium för validitet som innebär 

att tolkningen har en hög kvalitet när minsta möjliga motsägelser förekommer mellan de 

enskilda delarna och helheten (tolkningen). Det bör således finnas ett sammanhang mellan 

delarna, om det förekommer enskilda delar av det undersökta materialet som inte stämmer 

med helheten kan det uppstå tvivel om tolkningen. 

 

Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver att den grundläggande utgångspunkten för forskningsetiska 

överväganden är individskyddskravet, vilket innebär att individer har ett berättigat krav på 

skydd mot obefogad insyn i sina livsförhållanden, och inte på något sätt får kränkas eller 

utsättas för någon form av fysisk eller psykisk skada. Detta krav kan följaktligen preciseras i 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, som är fyra 

allmänna huvudkrav för forskning. Dessa krav utgör även de fyra etiska principerna för 

forskning som har varit utgångspunkten för denna studie. I enlighet med informationskravet 

fick alla inblandade personer i förväg information om undersökningens syfte och ingående 

moment. Jag besökte tre olika klasser i år 6 och presenterade mig själv och berättade om 

syftet med studien, hur intervjuerna skulle gå till och att de när som helst får avbryta sin 

medverkan eller undvika att svara på en eller flera frågor. Besöken gjordes för att eleverna 

skulle få träffa mig och ställa frågor innan de skulle ta beslutet om de ville medverka. 

Samtyckeskravet uppfylldes genom att eleverna själva fick bestämma om de ville medverka i 

studien. Eftersom de var minderåriga fick vårdnadshavarna hem ett informationsbrev om 

studien (se bilaga 1) som de tillsammans med eleven fick skriva under för att godkänna 

elevens deltagande. Konfidentialitet handlar om att hantera och lagra informationen på ett 

sådant sätt att enskilda deltagare inte kan identifieras av utomstående och att obehöriga inte 
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kan komma åt den. I transkriberingen av intervjuerna har således alla namn på personer och 

skolor samt all övrig information som finns i datafiler kodats för att uppfylla 

konfidentialitetskravet. I enlighet med nyttjandekravet har inga uppgifter heller använts för 

andra syften än den aktuella undersökningen och forskningsändamålet. 
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Resultat 

I resultatet presenteras min analys av det insamlade materialet. Inledningsvis lyfts olika for-

mer av delaktighet fram som eleverna framhåller i sina svar och vidare presenteras elevernas 

upplevelser av reellt inflytande i skolan. 

Olika former av elevers delaktighet 

I följande citat diskuterar eleverna kring innebörden av elevinflytande och redogör för vad de 

tänker på när de hör begreppet:  

 

Fanny: Råden som vi har på skolan för att vi brukar kalla det 

elevinflytandetid. Öh… och då har vi massa olika råd som miljöråd, 

elevråd, biblioteksråd och sånt där.  

 

Lukas: Typ att eleverna ska bestämma. 

Intervjuare: Kan du ge exempel på sådana situationer, du nämnde något 

förut? 

Lukas: Att vi har råd, elevinflytandetid. Att vi får vara med och 

bestämma vad vi ska göra och så. 

 

Både Fanny och Lukas (Höjdskolan) är bekanta med begreppet elevinflytande och förknippar 

det med formellt inflytande i form av de olika råden som finns på skolan, däribland elevråd, 

klassråd, miljöråd och biblioteksråd. De förklarar att råds-tiden på skolan benämns 

elevinflytandetid. Lukas beskriver vidare att det handlar om att eleverna får vara delaktiga i 

beslut om bland annat olika aktiviteter på skolan. Robin (Skogsskolan) i sin tur, svarar att 

begreppet elevinflytande handlar om ”hur eleven påverkar läraren”. 

 

Intervjuare: Vad finns det för situationer, tycker du, här på skolan, där du 

får vara med och påverka? 

Robin: Ja men det är väl när vi bestämmer såhär klassresa och typ röstar 

om massa grejer. 

Intervjuare: Har ni några speciella situationer där det sker mer? 

Robin: Ja men klassrådet har vi ju då, då får vi säga saker och eh… 

liksom säga exempel och så ibland röstar vi fast det är inte så jätteofta. 

Intervjuare: Har du något exempel, vad kan det vara ni röstar om?  

Robin: Senaste gången var det ju klassresan, eller… hm. Vi röstar liksom 

lite grann om inte hela klassen är överens. Öh, alltså inte, det är ju inte så 
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att vi röstar jätteofta liksom. Utan det är som, vi röstar liksom nästan 

aldrig. Nej men typ stora grejer, som typ klassresan till exempel. 

 

Robin förknippar således sitt elevinflytande med klassrådet och lyfter fram att de situationer 

där han upplever att han får vara med och påverka är när de bestämmer om klassresa och har 

omröstningar om olika beslut i klassen. Han beskriver därmed att röstning är en metod de kan 

använda i beslutsprocesser i klassrummet men att det inte sker särskilt ofta. 

 

När Kasper (Kalskolan) tillfrågas vad begreppet elevinflytande innebär svarar han att ”det kan 

väl vara när någon kommer till någon ny skola eller att man byter skola. Jag vet inte”. Han är 

den enda eleven i studien som säger att han inte känner igen begreppet.  Ines (Skogsskolan) 

har hört begreppet förut men svarar att hon ”inte riktigt vet” vad det innebär men att det 

kanske är ”vad man tycker är lätt liksom, eller om man följer med och förstår, eller…”. Även 

Anna (Kalskolan) svarar först att hon ”inte riktigt vet” men frågar sedan ”menar du typ såhär 

inflytande i skolan?”. Vidare kan hon dock inte förklara vad hon menar när hon säger 

”inflytande i skolan”. Till skillnad från Fanny, Lukas och Robin så uttrycker Kasper, Ines och 

Anna i sina svar en osäkerhet om begreppets innebörd. När de sedan tillfrågas i vilka 

situationer de upplever att de får vara med och påverka i skolan svarar de på följande sätt:  

 

Anna: Vi har ju typ såhär elevråd, och sådana saker. Sen så, alltså, det 

kan vara så liksom ibland så kanske vi ska titta på film eller någonting 

och då kanske vi typ röstar och såna saker. 

 

Ines: Ja, på miljöråd och elevråd och så, så tar de upp om det är nått vi 

vill förändra och… För vi har ju pengar liksom, så om vi vill köpa in 

vissa saker och göra skolan bättre om de nått man saknar eller inte. 

 

Kasper: Det beror på vilket sammanhang, alltså, om man pratar om när vi 

ska ha lektioner och så kanske vi inte får vara med och bestämma men, vi 

får, vi har elevensval och då får man ju bestämma vad man vill göra. Öh. 

Och så finns det ju, vad heter det? Skolråd, matråd och sånt där.  Där 

man kan prata om mat och det man vill ändra på. 
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Råden som forum för att vara med och påverka i skolan är ett återkommande svar hos alla 

eleverna. Ines och Kasper uttrycker att det är på råden man kan diskutera om det är något som 

ska förändras på skolan. Utöver det menar Anna att de ibland kan påverka genom att de har 

omröstningar i klassen, om till exempel vilken film de ska se på. Hon beskriver att röstningen 

då främst sker genom handuppräckning i klassen där majoriteten avgör. I likhet med Robin 

beskriver hon följaktligen också röstning som en metod som används för att vara med och 

påverka i klassen. Vidare diskuterar eleverna hur klassråden brukar gå till och vad som är 

vanliga ämnen som behandlas på klassråden. 

 

Kasper: En gång, asså, till exempel innan, innan ett disco, så pratar vi om 

discot, hur vi ska anordna det. Och så kan vi prata om skolresa. Eh. Och 

det vi vill ändra på typ. Asså om vi vill ha nått mer typ, mer bollar. Kanske 

någon typ fotbollsplan eller sånt där, så pratar man om det. Innan ett disco 

kan det ju vara typ, då har vi klassråd väldigt ofta, eller om det är 

klassresa. Men annars har vi inte det, det är om man vill ta upp någonting.  

 

Fanny: Vi har ju en ruta på tavlan, som vi kan skriva upp öh, vad vi elever 

vill ta upp på klassrådet, men läraren kan också skriva i den där rutan. Så 

till exempel hur det är i matsalen för vi har varit väldigt pratiga i matsalen 

och sen så typ om vi ska byta platser, om vi elever känner att vi måste byta 

platser snart, eller ah. Jag tror, nu när vi hade disco så hade vi klassråd 

ganska ofta, men annars så tror jag vi brukar ha det någon gång i 

månaden… eller två. 

 

Disco och klassresa är exempel på återkommande svar när eleverna beskriver vanliga ämnen 

som diskuteras på klassråden. Både Kasper och Fanny uttrycker att de har klassråd oftare när 

de ska ha disco eller när något speciellt är aktuellt i klassen. Kasper förklarar även att 

eleverna får vara med och bestämma vad som ska behandlas och att eleverna kan ta upp saker 

som de vill förändra på skolan eller i klassen så som exempelvis fotbollsplanen. Han uttrycker 

dock att det också finns begränsningar: ”skolan väljer ju om det är möjligt eller inte. Så det 

blir ju inte alltid av”. Angående klassrådets organisation beskriver Fanny att de har ett system 

där eleverna får skriva upp på tavlan vad de vill diskutera på klassrådet, till exempel att de vill 

byta platser i klassrummet.  Hon lägger sedan till att ”matsalen” också är ett ämne som de ofta 

diskuterar i klassen. Vidare säger hon att det ”nog mest är eleverna” som pratar och leder 

klassrådet utifrån vad som står på tavlan men att läraren kan ”sitta och skriva upp vad vi 



 24 

bestämmer och vad vi säger och sånt”. På frågan om det finns något som skulle kunna 

förbättra elevinflytandet på skolan svarar hon att: ”Ja kanske att för att lärarna pratar ganska 

mycket på råden så att det kanske skulle bli som ett klassråd mer, som när vi elever pratar mer 

och lärarna bara sitter och skriver och antecknar.” Hon uttrycker således att det finns en 

skillnad i hur hon upplever klassrådet jämfört med de andra råden på skolan.  

 

Även Lukas beskriver att de på klassrådet har behandlat saker de ska göra i klassen så som 

exempelvis disco och redogör vidare för hur det brukar gå till när de ska ta beslut om frågor. 

 

Lukas: Asså när vi ska göra saker i klassen till exempel när vi har disco, så 

fick vi ju, bestämde vi ju nästan allt där, vad vi skulle ha och så, men också 

röstar vi ju och så röstar vi ju, demokrati, om vad vi skulle ha för tema och 

så. Vi får ju vara med och bestämma om aktiviteter, till råden och så, vad vi 

vill ha för saker. 

 

Han förklarar att de röstar för att komma överens om tema och kopplar det till begreppet 

demokrati. Därefter beskriver han vidare att läraren gör en planering om vad som ska 

behandlas på klassrådet men betonar sedan att ”men sen är det ju vi som pratar om det”. Ines 

redogör i likhet med Lukas att de följer en dagordning med en lista över saker som ska 

behandlas i klassrådet.  

 

Ines: Sen så har vi en lista som vi går efter. Och då, och så går man igenom 

den, och så först är det ”här med öppnar jag mötet” och så kommer alla råd 

som har vart komma upp och säga sitt om det är nått så. Sen så har vi lite 

övrigt och så, beröm till klassen eller om de är något man vill förändra 

med klassen, om de är dåligt asså, ja.  

 

Vidare uttrycker hon att: ”[…]innan vi hade den här (listan) eller när vi inte hade den så var 

det, då var det lite svårt att veta vad man skulle ta upp”. Anna i sin tur berättar att maten är ett 

vanligt diskussionsämne och förklarar också att de har en ordning om vad som ska behandlas 

och att ”man följer typ punkter och sen i slutet kommer punkten att ’är det någon till ni vill 

såhär ta upp’”.  

 

Utöver råden tillfrågas eleverna även om situationer i undervisningen där de upplever att de 

har möjlighet att påverka.  Kasper menar att de har elevensval där de får välja vad de ska göra 
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men att de annars inte får vara med och bestämma över lektioner. ”Nej det är nog mest läraren 

som bestämmer. Ibland är det ju redovisning, men annars är det inte mycket, vi bara gör 

uppgifterna”. Även Ines menar att det är ”mer lärarna” som bestämmer över undervisningen 

men berättar om ett scenario där eleverna påverkat läsningen i klassrummet: 

 

Ines: Eller vi lottar om vem som ska läsa för att det var många som annars 

ville läsa och då blir det bara dem. Och då har vi sagt ”kan vi inte dra lott 

om vem som ska läsa då” och då har det blivit lite bättre med det.  

 

Hon uttrycker på detta sätt att de har haft inflytande över elevernas högläsning i klassen och 

att de skett en positiv förändring genom ett förslag om att de ska dra lott om vem som ska läsa 

så att det inte blir samma elever varje gång. Vidare förklarar eleverna sin påverkan på 

undervisningen på följande sätt: 

 

Lukas: Nja. Asså vi har ju många lektioner där det finns flera saker att 

välja på, typ ja ni kan jobba med det här eller det här. Ja och så, men man 

kan ju diskutera med läraren och så. I No:n det första vi gjorde så fick vi 

skriva ner, då fick vi frågor typ: Hur vill ni att vi ska jobba på lektionerna? 

Vad vill ni att vi ska öva på mycket? Hur vill ni redovisa era projekt? och 

asså… Hur vi vill jobba i klassrummet, om vi ska jobba mycket två och två 

eller inte och så. 

 

Fanny: Eller på No:n brukar vi skriva upp på lappar hur vi vill arbeta, om 

vi vill ha läxor, få prov, jobba med Powerpoint och sånt där. Så det brukar 

vi bestämma, men själva när vi ska vara på vilket område brukar lärarna 

bestämma. 

 

Lukas och Fanny beskriver att de upplever att de får påverka i undervisningen när det rör 

arbetsformer, arbetssätt och redovisningsformer i No:n. Fanny menar dock att det är läraren 

som bestämmer innehållet i form av vilket område som ska behandlas. Anna lyfter fram bland 

annat historia och religion som två ämnen där hon brukar få vara med och påverka. 

 

Anna: Sen så har vi grupparbeten där vi får liksom hjälpa till och 

bestämma och sådana saker. Det är ofta i historian och sådana saker. Och 

även i religionen för att om vi har ett grupparbete så får man välja vad man 
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vill skriva om och sådana saker. Men sen så på idrotten ibland så får vi ju, 

bestämma ibland, bestämma och välja vad vi vill göra för saker. 

 

Hon förklarar att när det är grupparbeten får de välja innehåll i form av vad de ska skriva om. 

Dessutom berättar hon att de ibland får välja vad de ska göra på idrotten vilket även Ines 

uttrycker i sitt svar när hon förklarar att ”vi har haft att vi får välja i gympan och då har man 

fått bestämma själv och så”. Gällande undervisningen menar Robin att det ibland finns en 

möjlighet att påverka innehållet genom en valfrihet av uppgifter. 

 

Robin: Asså ibland på svenskan får vi välja vilka sorts uppgifter man vill 

göra, sen på matten ibland får man välja runt lite ibland. Typ ifall, hmm. 

Man kan välja att göra klart där man är eller så kan man hoppa fram till en 

speciell del. Annars är det inte jättemycket direkt. […] Vi säger att det kan 

vara en läsförståelse, en läsförståelse och en annan läsförståelse och så 

kanske vissa är svårare än andra och vissa handlar om några saker och 

vissa tränar vissa saker och så. Så får man liksom välja det man själv 

tycker.  

 

Han beskriver att de får möjlighet att anpassa vilken nivå de vill arbeta på, som i matematiken 

där de kan välja vilka uppgifter i boken de ska arbeta med, eller i svenskan när de arbetar med 

läsförståelse och kan välja svårighet på texterna. 

 

Elevernas reella inflytande  

När Robin får frågan om han tycker det känns viktigt att få vara med och påverka i skolan 

svarar han att:  

 

Robin: Asså för mig känns det både bra och dåligt.[…] Så det beror 

liksom på att, ifall det är stora grejer som kan skada ekonomin då ska inte 

eleverna vara med och bestämma så jättemycket. Fast ifall det är små 

grejer som inte riktigt spelar någon roll, då kan eleverna bestämma. Ett 

tag gjorde vi så att vi fick mindre fiskgratäng. Men det var väl det största 

vi gjorde men.  

Intervjuare: Så skolmaten är också något ni brukar prata om ofta? 

Robin: Ja det är inte så många som gillar fiskgratängen nämligen. Fast 

sånt som vi stort förändrat, som verkligen spelar roll, det är väl ja inte 



 27 

jättemycket faktiskt. Vi röstar ju mest om små grejer vilket är egentligen 

bra. För eleverna, ja när man är ung ska man inte bestämma över 

jättemycket grejer.  

 

Robin lyfter fram att skolmaten är något som eleverna på skolan konkret har påverkat men att 

de inte förändrat något som verkligen ”spelar någon roll”. Han anser inte att eleverna ska 

bestämma över mycket eftersom de är unga och uttrycker att det är positivt att de vuxna 

bestämmer. Enligt Robin är elevinflytandet på skolan ”ganska bra som det är nu”. På samma 

fråga svarar Kasper på följande sätt: 

 

Kasper: Men asså jag tycker att det är bra som det är. Att man får 

bestämma på, det man vill ändra på, kanske utomhus, det är väl det vi kan. 

Sen tycker jag att dom bestämmer om undervisningen då. 

 

Kasper uttrycker att han är nöjd över elevinflytandet på skolan som det är nu, att eleverna får 

vara med och bestämma om till exempel utomhusmiljön men att det är bra att lärarna 

bestämmer över undervisningen för ”annars kanske det hade blivit lite dåligt kanske”. Ines 

betonar istället att det är viktigt att få vara med och påverka ”så inte lärare bara bestämmer 

och så, men det gör de ju i och för sig, de tar ju besluten men eleverna får komma med 

förslag.” Hon beskriver således att det är läraren som tar de slutgiltiga besluten vilket hon 

tycket är bra. Angående vikten av att påverka undervisningen anser Ines att det känns skönt 

att få vara med och bestämma och säger att ”Ja det är roligare att läsa högt och då påverkar ju 

det att man lär sig bättre eller asså ja”. Hon låter förstå att elevinflytande på så sätt är viktigt 

och kan påverka inlärningen positivt. Lukas diskuterar också lärarens roll i relation till vikten 

av att få vara med och påverka i skolan: 

 

Lukas: Ja-a. För asså vi kan, det kanske inte är så lätt för lärarna och veta 

vad vi vill göra. Då är det liksom vi som får bestämma liksom vad vi ska 

göra och så. Men samtidigt så har vi ju lärarna med oss så att det inte blir, 

så att det hamnar inom en gräns i alla fall. Så vi inte typ skadar oss eller 

tänker på det. […] Alltså om det är rimligt, eller typ vi vill bjuda in hela 

staden på party här så skulle vi nog inte få men om det är rimligt så brukar 

de ofta tänka på det och så kanske kommer med ett beslut om vi ska få det 

eller inte.  
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Han uttrycker att det finns en begränsning för vad eleverna kan påverka och att läraren finns 

till för att besluten hålls inom ramarna för vad som är rimligt. Han menar att de vuxna brukar 

lyssna och tänka över deras förslag och sedan komma med ett beslut i frågan. Lukas lyfter 

även betydelsen av att få vara med och påverka i undervisningen när han diskuterar sitt 

inflytande över arbetssätt och arbetsformer i NO-undervisningen. 

 

Lukas: Det är ju bra, alltså för då får man välja sin undervisning och då 

kanske man får något man tycker är roligt och då lär man sig mer på det, 

för saker man tycker är tråkigt då vill man inte lära sig det. […] Lektioner 

som man gillar längtar man ju typ till.  

 

Han uttrycker i likhet med Ines att elevinflytande kan leda till en roligare undervisning vilket 

är positivt för inlärningen och menar att han ser fram emot lektioner som han tycker om.  
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Diskussion 

I detta kapitel förs en diskussion kring studiens resultat och dess innebörd. Resultatet kopplas 

till tidigare forskning på området och relateras till skolans verksamhet och lärarens roll i 

skolan och undervisningen. Avslutningsvis förs en diskussion kring metodval och dess 

betydelse i relation till studiens resultat. 

 

Resultatdiskussion  

Av resultatet framgår en skillnad i medvetenheten av elevinflytandets innebörd. Tre av 

eleverna i studien, Fanny, Lukas och Robin, visar en medvetenhet av begreppets innebörd och 

förknippar begreppet med olika aktiviteter i skolan, så som de olika råden och delaktighet i 

beslutsprocesser i klassen. De andra tre är omedvetna eller osäkra kring begreppet och dess 

innebörd och kan inte koppla begreppet till situationer i sin skolvardag. För Kasper är 

begreppet helt obekant medan Anna och Ines känner igen begreppet men trots detta uttrycker 

en osäkerhet kring betydelsen. Enligt min tolkning kan skillnaden bero på hur begreppet 

används i praktiken och hur elevinflytandet lyfts fram och synliggörs av lärarna på skolan. På 

Höjdskolan till exempel används begreppet elevinflytande i verksamheten då rådstiden 

benämns som elevinflytandetid, vilket bidrar till att de både Fanny och Lukas är medvetna av 

innebörden och direkt kopplar begreppet till de olika råd som finns. En aspekt som kan 

diskuteras är om benämningen elevinflytandetid på detta sätt bidrar till en snäv uppfattning av 

begreppet där de informella formerna av elevinflytande försummas. Jag upplever att en sådan 

benämning av rådstiden kan leda till att eleverna uppfattar att elevinflytandet är något som är 

begränsat till råden och inte förekommer i andra situationer eller på andra tider. I min analys 

kan tendenser av detta urskiljas eftersom Fanny och Lukas inte förknippar begreppet till andra 

situationer i skolan, så som exempelvis deras påverkan i undervisningen. Dessa situationer 

framkommer först efter att de specifikt blir tillfrågade om det finns situationer utöver råden 

där de känner att de får vara med och påverka. I min mening visar detta på vikten av skolans 

och lärarens ansvar att tydliggöra elevinflytande som begrepp och framförallt tydliggöra 

innebörden så att alla elever är medvetna om sina rättigheter respektive skyldigheter. Elever 

som inte är medvetna om sina rättigheter till delaktighet och inflytande kan inte heller begära 

eller efterfråga det.  

 

Formella former av inflytande som till exempel klassråd och elevråd är det som resultatet 

visar att eleverna först och främst betonar när de beskriver situationer där de upplever att de 
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får vara med och påverka i skolan. Det är under råden de uttrycker att de får vara delaktiga i 

beslutsprocesser och de beskriver röstning som en metod för beslutsfattande genom vilken de 

får vara med och påverka. Det kan som Anna beskriver handla om att rösta om vilken film 

som de ska se i klassen. Av min analys framgår att de frågor som behandlas under klassråden 

oftast är klassinterna frågor om klassresa, disco eller aktuella problem inom klassen, vilket 

syns bland annat i Fannys svar där hon beskriver att de har diskuterat hur det är i matsalen 

eftersom klassen har varit väldigt pratiga i matsalen. Utöver detta beskriver eleverna också att 

råden är till för att diskutera saker som de vill förändra på skolan, och Kasper lyfter fram 

exempel om utomhusmiljön. Han förklarar att ”man får bestämma på, det man vill ändra på, 

kanske utomhus, det är väl det vi kan. Sen tycker jag att dom bestämmer om undervisningen 

då”. Elvstrand (2015) menar att det finns en uppfattning om att det är mer självklart att 

eleverna påverkar dessa frågor snarare än frågor gällande undervisningen. Mitt resultat liknar 

även Rönnlunds (2011) beskrivning av att klass- och elevråd domineras av klassinterna frågor 

om till exempel klassresor, frågor rörande skolmaten och skolmiljön och att frågor gällande 

undervisningen sällan blir behandlade i dessa forum.  

 

Vidare pekar resultatet på att elevinflytandet över undervisningen oftast sker genom 

informella former av inflytande. Av Ines beskrivning framkommer att de har haft inflytande 

över den gemensamma högläsningen i klassen genom att diskutera hur de ska lösa problemet 

med att det alltid var samma elever som läste. Genom förhandling kom de fram till att de ska 

lotta om vem som ska läsa istället för att räcka upp handen. Ines beskrivning är ett exempel av 

den form av delaktighet som Elvstrand (2015) benämner som inflytandeförhandling och som 

är en mer implicit form av inflytande. I de fall där de andra eleverna beskriver att de är med 

och påverkar undervisningen sker det genom demokratiska omröstningar eller 

individorienterade beslut. Främst upplever de elevinflytande när det gäller arbetsformer, 

arbetssätt och redovisningsformer. När det gäller undervisningens innehåll lyfter eleverna 

fram olika ämnen och situationer där de upplever att de får vara med och påverka, bland annat 

grupparbeten där de själva får välja vad de ska skriva om och idrotten där de ibland får välja 

aktivitet. Robin beskriver att de ibland får välja nivå på sina uppgifter, som i matematiken när 

de får välja vilka uppgifter de ska räkna i boken medan Kasper upplever att han inte har 

inflytande över undervisningen i större grad. Han anser som tidigare beskrivet att elever inte 

ska ha inflytande över undervisningen utan tycker att det är lärarnas ansvar. Lukas och Ines 

däremot uttrycker däremot att de anser att det är viktigt att få påverka undervisningen 

eftersom det kan vara positivt för inlärningen. Av min tolkning framgår att eleverna i olika 
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grad upplever att de får vara med och påverka undervisningen och dess innehåll samt att det 

finns en skillnad i vad de anser att de ska ha inflytande över. Rönnlund (2013) beskriver att 

dagens läroplaner innehåller diffusa formuleringar och därmed ett stort tolkningsutrymme för 

enskilda skolor och kommuner kring elevinflytandets former. Hon menar att det pekar på att 

det har skett en övergång från det mer formella till det informella, mindre organiserade 

elevinflytandet, i dagens styrdokument. Jag upplever att dessa diffusa formuleringar och det 

stora tolkningsutrymmet bidrar till att utformningen av elevinflytande skiljer sig åt inte bara 

mellan skolor men också mellan lärare på samma skola. Min tolkning av resultatet är dock att 

eleverna upplever att det finns ett fokus på de formella formerna av inflytande på skolorna. 

Jag tror att anledningen till att eleverna främst lyfter det formella inflytandet som en 

delaktighetsform, är att eleverna har svårt att upptäcka det informella, mindre strukturerade 

elevinflytandet eftersom det sker som en del av den dagliga verksamheten och flyter ihop med 

undervisningen. Min uppfattning är att råden utgör forum där elevinflytandet synliggörs och 

uttalas på ett mer konkret sätt. De demokratiska omröstningarna där majoriteten avgör är 

typiska former för demokratiska beslutsfattande och blir ett tydligt sätt för eleverna att 

upptäcka att de är med och påverkar. 

 

Elevernas olika upplevelser av inflytande i undervisningen kan bero på många olika faktorer, 

däribland att de har olika lärare som organiserar undervisningen på skilda sätt och har skilda 

inställningar gentemot elevinflytande. Elvstrand (2015) menar att vissa lärare bjuder in till 

mer delaktighet än andra och att läraren på så sätt är en avgörande faktor för elevernas 

möjligheter till inflytande. Hur lärare kan forma elevinflytandet beror även på klassen och 

elevernas förmågor, för i enlighet med Lgr 11 (Skolverket, 2011) ska elevernas ansvar och 

inflytande anpassas efter mognad och ålder. Elvstrand (2015) visar att informellt inflytande i 

form av inflytandeförhandling förutsätter att eleverna har kommunikativa förmågor och en 

vilja till att utöva inflytande. Hon menar att det även finns maktrelationer mellan eleverna i 

gruppen som bidrar till olika förutsättningar för deras delaktighet, där de socialt delaktiga 

eleverna i större grad även har möjlighet till delaktighet i beslutsfattande. Den kommunikativa 

förmågan är enligt Dewey (1916) grunden och ett avgörande verktyg för delaktighet och ett 

demokratiskt deltagande. Utifrån min tolkning bör man som lärare följaktligen lära känna sina 

elever och se till att alla får möjlighet att utveckla de kommunikativa förmågor som krävs för 

att vara delaktig och utöva inflytande. Dessutom är det av vikt att vara uppmärksam på de 

elever som inte gör sin röst hörd och försöka hitta former för elevinflytande där alla elever har 
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möjlighet att påverka. Det är således inte endast undervisningen i samhällskunskap som bär 

ansvaret för skolans demokratiska fostran.  

 

Av resultatet framgår även att de flesta elever uttrycker att ett slutgiltigt beslut i frågor som 

behandlas på råd tas av lärare, rektor eller andra vuxna på skolan. Kasper uttrycker att han är 

nöjd med elevinflytandet på skolan som det är nu, att eleverna får vara med och bestämma om 

till exempel utomhusmiljön men att det är bra att lärarna bestämmer över undervisningen för 

”annars kanske det hade blivit lite dåligt kanske”. Det kan tolkas som att det finns en tillit till 

lärarens kompetens och en misstro till sin egen förmåga att fatta bra beslut. Ett uttryck för 

lärarens överordnade roll i beslutsprocesser tolkar jag i Robins svar där han beskriver att 

eleverna får påverka små smaker som enligt honom är mindre viktiga, något som han anser är 

positivt. I sitt svar uttrycker han att ”för eleverna, ja när man är ung ska man inte bestämma 

över jättemycket grejer”. Detta går i linje med vad Aspán (2009) lyfter fram angående att en 

elev kan uppleva sig delaktig utan att egentligen aktivt påverka skolans verksamhet. Det som 

kan diskuteras är på vilken grund eleverna har tillit till de vuxna i beslutsprocesser eller om 

det överhuvudtaget är en fråga om tillit? Både Kasper och Robins svar kan relateras till den 

naiva tillit som Thornberg och Elvstrand (2012) redogör för och som de menar kan bero på en 

brist av levda demokratipraktiker och informella former av inflytande som deliberativa 

samtal. De menar att maktskillnaden mellan elever och lärare ett hinder för elevinflytande 

eftersom den demokratiska skolverksamheten i många fall handlar om samtycke med 

auktoriteten snarare än deliberativ demokrati. Enligt min tolkning upplever eleverna att de är 

underordnade lärarna och att deras elevinflytande hämmas av lärarnas regler och 

begränsningar.  

 

På frågan om lärarna tar hänsyn till och lyssnar på elevernas förslag svarar Lukas att ”[…] om 

det är rimligt så brukar de ofta tänka på det och så kanske kommer med ett beslut om vi ska få 

det eller inte”. Lukas svar tyder på att eleverna får komma med förslag som sedan beslutas av 

vuxna på skolan utan att eleverna är närvarande. Rönnlund (2011) menar att det sällan sker 

några direkta förhandlingar mellan elev och lärare eller skolledning. Baserat på Lukas 

utlåtande tolkar jag att det finns ett liknande ”vi och dom” tänk hos eleverna som Rönnlund 

(2013) lyfter fram. Eleverna ser sig själva som en grupp och lärarna som deras motpart. Jag 

upplever dock att finns en acceptans hos eleverna gentemot att lärarna har makten och i 

slutändan tar beslut i skolfrågor. Eleverna är nöjda med sitt elevinflytande och är medvetna 

om att de finns begränsningar och ramar att hålla sig till. Min studie visar att elevernas syn på 
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demokrati i hög grad kan vara präglad av de formella processer som finns i skolan. Om 

demokrati ska förstås genom Deweys teori och den pragmatiska synen om demokrati som mer 

än en styrelseform, finns enligt min tolkning ett behov av att lyfta de informella formerna av 

elevinflytande så eleverna upptäcker andra former av delaktighet än de som redan är synliga. 

Dewey lyfter fram kommunikationen som ett avgörande verktyg för delaktighet och för att i 

undervisningen utveckla en demokratisk kompetens, men i analysen av elevernas svar 

framkommer inte denna aspekt. Eleverna upplever inte kommunikationen som ett verktyg för 

delaktighet. För vidare forskning skulle det därmed vara intressant att undersöka på vilka sätt 

de informella formerna av elevinflytandet kan synliggöras för eleverna i praktiken. 

 

Metoddiskussion 

Jag anser att jag har besvarat mina frågeställningar och uppnått syftet med studien. Den 

kvalitativa metoden passade min undersökning väl eftersom flexibiliteten gjorde att eleverna 

fick utrymme att föra diskussioner och ta upp sådant som de själva upplevde var viktigt och 

som förknippades med temat. På så sätt kunde elevernas skilda uppfattningar och erfarenheter 

fångas upp och det skapades ett naturligt flyt i samtalet. Urvalet av elever i årskurs 6 

fungerade bra då eleverna var väl insatta i och kunde reflektera över sin delaktighet och 

påverkan i olika skolsituationer. Eleverna kunde i sina reflektioner även relatera till 

upplevelser under sina tidigare skolår. Det är i relation till urvalet viktigt att belysa att denna 

studie är begränsad och baserad på intervjuer med sex elever på tre skolor inom en och 

samma kommun. Genom att eleverna gick på tre olika skolor fanns en möjlighet att få tag på 

eventuella skillnader i hur eleverna upplevde sitt elevinflytande på dessa skolor men det är 

dock problematiskt att generalisera resultatet i större grad. Det går att ställa sig frågande till 

om det finns kommunala skillnader i hur elevinflytande organiseras utifrån vilka direktiv som 

ställs på skolorna samt om det finns en skillnad mellan kommunala respektive fristående 

skolor. Det kan därmed diskuteras om resultatet hade sett annorlunda ut om urvalet haft en 

större geografisk bredd eller innefattat elever från friskolor. 

 

En betydelsefull del av studien var utformningen av intervjuguiden. Det var avgörande att 

frågorna gjorde det möjligt att få information om hur eleverna upplevde sitt elevinflytande i 

syfte att kunna svara på studiens frågeställningar. I min förberedelse och formulering av 

frågor utgick jag från några av de grundläggande aspekter som Bryman (2011) lyfter fram 

som viktiga att beakta i utformningen av en intervjuguide. Frågorna behövde formuleras så att 
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svaren stod i relation till mina frågeställningar i studien men de fick heller inte vara för 

specifika. Det var dessutom av vikt att frågorna formuleras på ett språk som passade eleverna 

så att de förstod, samtidigt som frågorna inte fick vara ledande. Innan intervjuerna besökte jag 

årskurs 6-eleverna på de tre skolorna och presenterade mig själv och min studie. Att eleverna 

fick möjlighet att träffa mig och ställa frågor innan de tog beslut om att delta anser jag var 

fördelaktigt eftersom det skapade en trygghet hos eleverna som bidrog till att många elever 

visade ett intresse att delta. Dessutom upplevde jag att det första mötet bidrog till att de 

deltagande eleverna kändes avslappnade och lugna vid den senare intervjusituationen. I syfte 

att undvika att eleverna diskuterade frågorna, och därmed riskera att de blev påverkade av 

någon annan elev eller vuxen, fick de inte ta del av intervjufrågorna innan intervjudagen. 

 

Det är också viktigt att påpeka att resultaten i min studie inte är en absolut sanning, utan 

endast min tolkning av intervjuerna med eleverna. Jag kan inte garantera att alla andra skulle 

tolka materialet på exakt samma sätt som jag har gjort eftersom en tolkning aldrig kan bli helt 

objektiv. Jag anser dock att jag genom att tydligt presentera min förförståelse och studiens 

utgångspunkt har tydliggjort grunden för min tolkning. Genom presentationen av resultatet 

och ordagranna citat är tolkningen öppen för diskussion och kritisk granskning vilket jag 

anser skapar en transparens i studien som gör studien tillförlitlig och resultatet giltigt. 
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Bilaga 1 

Hej! 

Mitt namn är Niki Hänninen och jag läser min sista termin på lärarprogrammet, med 

inriktning år 4-6, i Jönköping. Senare i vår ska jag skriva ett examensarbete och mitt syfte är 

att undersöka hur elever i år 6 upplever sitt eget inflytande i skolan. Min önskan är därför att 

få intervjua några elever angående deras upplevelser av inflytande. Tanken är att intervjua två 

elever, en tjej och en kille, på tre olika skolor. Det handlar om en intervju per elev, som 

kommer ske på skolan. Intervjuerna kommer att spelas in på mobilen (endast ljud) som endast 

jag kommer lyssna på när jag transkriberar och analyserar dem. Alla namn kommer att 

avkodas, dvs. inga riktiga namn kommer användas och materialet kommer endast användas 

till mitt examensarbete. Eleven får självklart själv avgöra om han/hon vill delta, och får även 

avbryta sitt deltagande eller intervjun när som helst om han/hon ångrar sig eller av annan 

anledningen inte längre vill vara med. Om många elever vill delta, kommer jag att dra lott om 

vilka två det blir. När min studie är färdig kommer även de elever som önskar att få ett 

exemplar av arbetet. 

 

Om du som elev vill bli intervjuad och du som vårdnadshavare godkänner elevens medverkan 

i denna studie, vore jag väldigt tacksam för en underskrift här nedan. Lappen ska sedan 

lämnas in till läraren. 

 

Vid frågor eller för mer info är ni välkomna att kontakta mig!  

Tack för hjälpen  

Mvh. Niki Hänninen 

Mail: Niki.hanninen@hotmail.com 

 

 

 

Jag (elevens namn) __________________ kan tänka mig att bli intervjuad. 

 

Vårdnadshavares underskrift: ___________________________ 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

1. Vad är roligast med skolan? Vilka är dina favoritämnen? 

 

2. Vad innebär elevinflytande för dig?  

 

3. Tycker du att det är viktigt att få vara med och bestämma och ha åsikter om olika saker i 

skolan? Motivera.  

 

4. Vad vill du ha inflytande över i skolan?  

 

5. Upplever du att du får vara med och påverka/bestämma? När/ vid vilka tillfällen och hur?  

Sker det mer under vissa lektioner/situationer?   

 

6. Känner du att lärarna lyssnar och tar tillvara på dina åsikter?  

 

7. Hur fungerar klass- och elevrådet på er skola?  Vad brukar ni prata om då? 

Vem bestämmer vad ni pratar om?  

 

8. Tycker du att elevinflytandet skulle kunna förbättras på din skola? Har du något förslag på 

hur?  

 

 


