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Abstract 

Elin Bustad 

”They can not decide everything themselves!” 
A study of school teachers view on and work with student participation in years 4-6 

Antal sidor: 40 

The Education Act concludes that students should have the right to influence their education and should be 
given the opportunity to be involved in decisions that affect them. The school's goal is that every student must 
take personal responsibility for their studies and be given the conditions to gradually increase their influence 
over their education. When students are given the opportunity to influence and schoolwork has a democratic 
form they can be given opportunities to develop democratic skills. Previous research has highlighted that the 
teacher's attitude is crucial to students' opportunities to influence their experience of participation and the 
development of their democratic skills. This study aims to investigate how teachers in grades 4-6 describe the 
concept of pupil participation and how they work with pupil participation in education and partly their 
experiences of working with student participation in civic education. John Dewey's theories of pedagogy and 
democracy are the theoretical basis and pragmatism is the underlying philosophy of action as a way to explore 
the world without giving the reader any final solutions. 

The study is based on semi-structured interviews with seven teachers at four local elementary schools, all of 
them working within the same municipality. Through interviews, the goal was to seek understanding through 
teachers' work on and experiences of student participation. A hermeneutic perspective is the overall scientific 
direction that is about to interpret, understand and communicate. 

The results of the study circled four themes that emerged from review of the material. The concept of student 
influence is described by the teachers, it means that students ought to be able to influence, get their voice heard 
and be involved. The open and safe environment is the foundation for students to express their opinion and 
thus creates more space for pupil participation. When teachers listen in and reveals the influence of the 
students, the conditions are create for students to also feel they have an influence. The purpose of student 
participation is that the students will gradually develop into responsible citizens. In social studies it becomes 
clear when teachers describe their work with the formal democracy and class councils as part of students' 
opportunities for influence. Conclusions from the study is that the teacher's attitude towards pupil participation 
is of great importance in his active choice of working methods and work to enable influence and participation. 
Pupil influence can also contribute to the development of students' democratic skills and as a teacher, it is about 
trying to give students the tools to be able to influence, then it is up to the pupil to want to affect. 

 
Keywords: Pupil influence, Influence, Participation, Democracy, Social studies teaching 
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SAMMANFATTNING 

Elin Bustad 

”De kan inte bestämma allting själva!” 
En studie om grundskollärares syn på och arbete med elevinflytande i årskurs 4-6 

Antal sidor: 40 

Skollagen fasställer att eleverna ska ha rätt till inflytande över undervisningen och ska ges möjlighet att vara 
delaktiga i beslut som rör dem. Skolans mål är att varje elev ska ta ett personligt ansvar över sina studier och få 
förutsättningar att successivt öka sitt inflytande över sin utbildning. När eleverna får möjlighet till medinflytande 
och skolarbetet har en demokratisk utformning kan de ges möjligheter att utveckla demokratisk kompetens. 
Tidigare forskning har lyft fram att lärarens förhållningssätt är avgörande för elevers möjligheter till inflytande, 
deras upplevelse av delaktighet och utvecklandet av deras demokratiska kompetens. Den här studien syftar till 
att dels undersöka hur lärare i årskurs 4-6 beskriver begreppet elevinflytande och hur de arbetar med 
elevinflytande i undervisningen och dels vilka erfarenheter de har av arbete med elevinflytande i 
samhällskunskapsundervisningen. John Deweys teorier om pedagogik och demokrati är den teoretiska 
utgångspunkten och pragmatismen utgör den underliggande handlingsfilosofin som ett sätt att undersöka 
världen utan att ge läsaren några slutgiltiga lösningar.    

Studien är baserad på intervjuer med sju lärare på fyra kommunala grundskolor som alla arbetar inom samma 
kommun. Genom intervjuer var målet att söka förståelse för lärarnas arbete med och erfarenheter av 
elevinflytande. Ett hermeneutiskt perspektiv är den övergripande vetenskapliga inriktningen som handlar om att 
tolka, förstå och förmedla.   

Resultatet i studien ringade in fyra teman som framträder efter genomgång av materialet. Begreppet 
elevinflytandet beskrivs av lärarna, att det innebär att eleverna ska kunna vara med och påverka, få sin röst hörd 
och att de känner delaktighet. Det öppna och trygga klimatet blir grunden för att eleverna ska kunna uttrycka sin 
åsikt och på så sätt skapas mer plats för elevinflytande. När lärare lyssnar in och synliggör inflytande för 
eleverna, så skapas förutsättningar för att eleverna också upplever att de har ett inflytande. Syftet med 
elevinflytande är att eleverna successivt ska utvecklas till ansvarstagande samhällsmedborgare. I 
samhällskunskapen blir det tydligt när lärarna beskriver sitt arbete med den formella demokratiundervisningen, 
samt klassråd som en del i elevernas möjligheter till inflytande. Slutsatser från studien är att lärarens inställning 
till elevinflytande har stor betydelse i dennes aktiva val av arbetssätt och arbetsformer, i att möjliggöra inflytande 
och delaktighet. Elevinflytande kan också bidra till utvecklandet av elevers demokratiska kompetens och som 
lärare handlar det om att försöka ge eleverna redskapen för att kunna påverka, därefter är det upp till eleven 
själv att vilja påverka.   

Sökord: Elevinflytande, Inflytande, Delaktighet, Demokrati, Samhällskunskapsundervisning 
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Inledning 

Barn har rätt att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör dem, och barnets åsikter 
ska tillmätas betydelse i förhållande till dess ålder och mognad. Det står klart och tydligt i 
FN:s barnkonvention där barns inflytande utgör en av fyra grundläggande principer när 
det handlar om frågor som rör barn (Unicef, u.å.). Men hur ser det egentligen ut med 
elevinflytandet i skolan idag? I en debattartikel i Dagens Nyheter den fjärde februari 2015 
skriver Ahlström et al (2015) att ett av sex områden där Sverige måste stärka barns 
rättigheter är barns och ungas inflytande i samhället. För att lyckas med detta betonar de 
att regeringen bör framarbeta och säkerställa modeller för barns inflytande i skolor och 
satsa på kompetensutveckling för yrkesverksamma lärare. När Skolverket i en nyligen 
utgiven publikation den 2 februari 2016, genom forskning för skolan, frågar experter 
angående möjligheter och risker med elevinflytande svarar de att om elever upplever 
reellt inflytande över undervisningens innehåll har det visat sig att de lär sig mer, blir mer 
engagerade och tar mer ansvar. Det är dock viktigt att komma ihåg att en individs val och 
inflytande ovillkorligen påverkar andra individers möjligheter att göra val. Det finns risk 
för att undervisningen i de svenska skolorna anpassas och individualiseras utifrån de 
elever som hörs och har resurser för att agera för inflytande medan de som saknar detta 
marginaliseras.   

I en rapport från Rädda Barnen (2008) har det undersökts hur elevinflytandet ser ut i 
svenska skolor och man kan konstatera att det är stor skillnad på hur elever och vuxna 
ser på elevinflytande. Eleverna vill ha mer inflytande men eftersom de vuxnas röster 
väger tyngst resulterar det ofta i att elevernas inflytande blir marginaliserat. Till följd av 
detta kan konsekvenserna bli att eleverna upplever maktlöshet och att det inte är någon 
ide att försöka påverka. Rapporten visar att det blir allvarligt både för eleverna och för 
samhället eftersom demokratin bygger på att medborgare är engagerade och informerade.  

Pramling, Samuelsson och Sheridan (2003) betonar att lärarens förhållningssätt är 
avgörande för elevers upplevelse av delaktighet. När eleverna upplever att de blir hörda 
och sedda, deras intressen och intentioner bemöts på ett respektfullt sätt, har elever 
inflytande och är delaktiga. Elevinflytande och delaktighet har enligt tidigare forskning 
visat sig ha betydelse för lärande och genererar att eleverna tar mer ansvar, vilket väckte 
ett intresse hos mig. Enligt Tholander (2005) finns det en brist på kvalitativa studier 
gjorda kring elevinflytande och lärarens betydelse för elevers möjligheter till inflytande. 
Bristen på kvalitativa studier kring elevinflytande gjorde att jag ville fördjupa mig mer i 
att undersöka elevinflytande ur ett lärarperspektiv baserat på intervjuer med lärare. Detta 
för att försöka få en bild av lärarnas upplevelser och erfarenheter kring arbetet med 
elevinflytande och deras betydelse för lärande och demokrati. Som Andersson et al 
(2015) betonar i sin artikel är lärare den enskilt viktigaste faktorn och den som kan skapa 
möjligheter för eleverna att få göra sin röst hörd och få den räknad.  
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Bakgrund 

Bakgrunden inleds med en historisk tillbakablick på elevinflytande i den svenska skolan för att få 
en sammanhängande förståelse för hur elevinflytande förändrats över tid. Därefter tolkas 
och kopplas skollagen och styrdokumenten till direktiv för undervisningen kring 
elevinflytande. Begreppen elevdemokrati och elevinflytande tydliggörs och förklaras som ett 
led i en mer grundläggande förståelse. Det demokratiska uppdraget kopplas till vad 
inflytande kan innebära i skolans verksamhet och slutligen beskrivs begreppen inflytande 
och delaktighet för att försöka belysa innebörden och skillnaden mellan dessa begrepp. 

 

Historisk tillbakablick på elevinflytande i den svenska skolan 

Under 1940-talet inleddes debatten om de demokratiska skolreformerna med den tidens 
skolutredningar. 1940 års skolutredning (SOU 1944:20) talade om vikten av ett 
betydande elevinflytande och några år senare betonade 1946 års skolkommission att 
skolan är ett mindre samhälle som ska förbereda eleverna för det större samhället 
(Selberg, 2001). Elevråd började också bildas på flera stockholmsskolor under 
benämningen ”elevsjälvstyrelser” och 1948 bildades Skolornas Elevorganisation [SEO] 
som 1952 blev Sveriges Elevers Centralorganisation [SECO] (Rönnlund, 2013). Det var 
därefter under 1960- och 1970-talet som elevinflytande betonades i statliga utredningar 
och i skolans styrdokument. Elevernas utveckling ska främjas genom medinflytande och 
de bör få allt större möjligheter att delta i planeringen av undervisningens innehåll och 
arbetsformer (Selberg, 2001). Med införandet av den nioåriga obligatoriska grundskolan 
1962 tilldelades skolan uppdraget att undervisa och fostra alla elever mellan sju och 
sexton år. Övergången till den obligatoriska grundskolan var dock inte utan problem, 
utan lärare upplevde sin arbetssituation som mycket svår och begärde att en 
parlamentarisk utredning skulle tillsättas, vilket resulterade i SIA-utredningen 
(utredningen om skolans inre arbete) (Danell, 2006). Vidare var syftet med utredningen 
att komma till rätta med skolans inre arbete och bidra till en fortsatt demokratisering av 
skolsystemet. SIA-utredningen framhöll elevers rätt till inflytande även på klass- och 
arbetslagsnivå och skriver att:  

Läraren skall i samverkan med skolledning, andra lärare och eleverna 
utforma sin undervisning så, att den med det arbetssätt som är bäst för 
honom själv och eleverna, leder till åsyftat resultat. Lärarens frihet 
medför ett stort ansvar att ständigt verka för en förbättrad 
undervisning (SOU 1974: 53, s.8).  

När sedan Läroplanen för grundskolan 1980 [Lgr 80] infördes, var det ett bevis på att 
delaktighet och inflytande var en angelägen skolpolitisk fråga. Den betonade skolans 
skyldighet att ge eleverna ökat ansvar och medinflytande. Skolan skulle arbeta medvetet 
och aktivt för att påverka eleverna att vilja omfamna vår demokratis grundläggande 
värderingar (Skolverket, 1993). Frågan blev än mer aktuell med Sveriges antagande av 
FN:s konvention om barns rättigheter 1990 och fler utredningar behandlade olika 
aspekter av elevinflytande.  
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Flera utredningar belyste att eleverna var en outnyttjad resurs i skolan (Rönnlund, 2013). 
I 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, [Lpo 94], 
fick ”Elevernas ansvar och inflytande” (s. 13) en egen rubrik att likna med dagens 
läroplan. Läraren ska utgå från att eleverna vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning 
och att de får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens 
innehåll. De ska även förbereda eleverna för delaktighet och medansvar för de 
skyldigheter och rättigheter som präglar ett demokratiskt samhälle.  

I fostrandet av demokratiska samhällsmedborgare har elevinflytande kommit att utgöra 
en allt viktigare del. Allt sedan elevinflytande skrevs in i skolans olika styrdokument har 
det utvecklats och förändrats i takt med kraven på skolans demokratiska uppdrag och 
elevernas demokratiska skolning. Syftet med inflytande i skolan är att eleverna utvecklar 
förmågan att påverka samhället och idag motiveras det med såväl rättighets- som 
fostransargument vilket gör uppdraget svårt (Rönnlund, 2013). 

 

Begreppet elevinflytande i skollagen & styrdokumenten 

”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” (SFS 2010:800, s.34, § 9). Citatet är hämtat ur Skollagen och betonar 
elevers rätt till inflytande i skolan. Eleverna ska ha inflytande över arbetssätt, 
arbetsformer och undervisningens innehåll anpassat efter elevernas ålder och mognad. 
Samtidigt som inflytande är en rättighet innefattar det också en förmåga att utöva och 
påverka beslutsfattare som är en del av skolans demokratifostran (Rönnlund, 2013).  

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, [Lgr 11], (Skolverket, 
2011a) beskrivs elevernas inflytande genom skolans och lärarens riktlinjer. Skolans mål är 
att varje elev ska ta ett personligt ansvar över sina studier, successivt öka sitt inflytande 
över sin utbildning och utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former. Läraren 
ska utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sitt arbete i skolan och 
se till att alla elever får ett reellt inflytande över och delaktighet i sitt skolarbete och sin 
miljö för lärande. Detta inflytande ska vara reellt, genom att ge elever möjligheter att 
diskutera och påverka arbetssätt och innehåll i undervisningen (Skolverket, 2011a). 
Undervisningen ska förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet och genom ett 
demokratiskt arbetssätt, med olika former av samarbete, idéutbyte och beslutsprocesser, 
ska eleverna få förståelse för och lättare känna igen demokratiska processer när de möter 
dem i mer komplexa sammanhang. Det innebär inte att eleverna ska bedömas utifrån 
vilken grad de sedan omfattar demokratiska värden och principer, utan deras kunskap 
om demokratiska arbetssätt och värden (Skolverket, 2011b). 

Skolväsendet vilar på demokratins grund och det demokratiska arbetssättet ska 
genomsyra skolgången och undervisningen. Skolan ska förmedla de grundläggande 
demokratiska värderingar som samhället vilar på och förbereda eleverna för att aktivt 
delta i samhällslivet. Undervisningen ska utveckla elevernas förmåga att ta ett personligt 
ansvar och genom att delta i planeringen av den dagliga undervisningen, kan de utveckla 
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sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar (Skolverket, 2011a). Enligt kursplanen för 
ämnet samhällskunskap ska eleverna i undervisningen ges förutsättningar att utveckla sin 
förmåga att ”reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, 
arbetssätt och beslutsprocesser” (Skolverket, 2011a, s. 200). Skolan ska ansvara för att 
eleven efter genomgången skolgång har fått kunskaper om demokratiska värderingar i 
skolan och samhället. Det centrala innehållet för samhällskunskap för årskurs 4-6 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).  

 

Elevdemokrati eller elevinflytande? 

I litteratur och forskning förekommer både begreppet elevdemokrati och begreppet 
elevinflytande. Rönnlund (2011) skriver att det finns en viktig distinktion mellan 
demokrati och inflytande som rör begreppet makt. Inflytande avser en påverkan utifrån 
en underordnad ställning medan demokrati bygger på en jämlik maktfördelning. De 
skillnader i maktbefogenheter som gäller för skolledare, lärare och elever innebär att 
demokrati, i betydelsen av en jämlik maktfördelning, aldrig kan existera i skolan. Flera 
forskare förespråkar därför användningen av begreppet elevinflytande framför 
elevdemokrati och därför kommer jag i denna studie använda begreppet ”elevinflytande”.  

 
Demokrati och elevinflytande 

I en rapport från Skolinspektionen (2012), har man granskat 17 svenska skolors arbete 
gällande demokrati och värdegrund. Granskningen visar att eleverna behöver få ett större 
inflytande och ökade möjligheter till delaktighet. Granskningen visar även att det 
demokratiska uppdraget måste tydliggöras för en ökad medvetenhet hos alla personal 
som arbetar inom olika skolverksamheter om vad det demokratiska medborgarfostrande 
uppdraget innebär. Rapporten menar på att skolans demokratiuppdrag handlar om att i 
varje ämne arbeta efter demokratiska arbetsformer och ur ett medborgarfostrande 
perspektiv motivera eleverna att vilja lära och aktivt delta i skolarbetet här och nu, och 
lära för resten av livet. Vidare i rapporten från Skolinspektionen går det läsa om den 
demokratiska kompetensen som eleverna ska tillägna sig i skolan:  

 

1) De grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 
samhället enligt lagstiftningen vilar på, däribland tolerans, jämlikhet, 
solidaritet, respekt för mänskliga rättigheter och olikheter samt för vår 
gemensamma miljö; 2) Nödvändiga teoretiska kunskaper som behövs 
för att aktivt kunna delta i samhällslivet, däribland kunskap om politik, 
samhälle och hur demokrati fungerar; 3) Praktiska färdigheter och 
förmågor som behövs för att leva och verka i ett demokratiskt 
samhälle, exempelvis läs- och skrivförmåga, 
informationssökningskompetens och kritiskt tänkande. (s. 12) 
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Det är skolans uppdrag att utbilda medvetna och kompetenta samhällsmedborgare som 
kan hantera och verka i det demokratiska svenska samhället. Det ställer stora krav på den 
enskilde lärarens uppdrag att utveckla elevernas olika förmågor för att kunna engagera sig 
för demokratins ideal och för samhällslivet. Demokratin får aldrig tas för given och 
läraren bör vara medveten om sin roll som förmedlare av en viss kunskapssyn och ett 
visst förhållningssätt till kunskap. Lärarens uppdrag och egna demokratiska värderingar 
och kunskaper kan i längden komma att påverka den enskilde elevens uppfattningar om 
demokrati och inflytande (Skolinspektionen, 2012).   

Samtidigt som inflytande är en rättighet för alla elever är det också en del i skolans 
demokratifostran. För att elever ska kunna utveckla förmågan att utöva inflytande, ta 
ansvar och påverka beslutsfattare, behöver de ges möjlighet att delta i planeringen av 
undervisningen. Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga 
verksamheten utvecklas elevernas förmåga att utöva inflytande, en förmåga som är en del 
av en medborgerlig kompetens (Rönnlund, 2011).  

Ett tillåtande och öppet klimat mellan lärare och elever är enligt rapporten Morgondagens 
medborgare den viktigaste faktorn för elevers demokratikunskaper (Skolverket, 2015).  För 
lärarna innebär det en utmaning i att försöka skapa ett tillåtande klimat och 
förutsättningar för alla elever, i alla ämnen, att på så vis tillägna sig medborgerlig 
kompetens. Lärarens ansvar är att försöka ge varje elev talutrymme och motverka 
odemokratiska lärarroller där elevernas inflytande inte tas i beaktning (Skolinspektionen, 
2012).  

 

Delaktighet och inflytande 

Då denna studie kommer använda både begreppet delaktighet och inflytande är det av 
relevans att försöka belysa innebörden och skillnaden mellan dessa begrepp. Skolverket 
(2015) menar dock att begreppen delaktighet och inflytande överlappar varandra och det 
är svårt att skilja dem åt. Båda begreppen handlar enligt Skolverket (2015) om att 
eleverna får möjlighet att göra sin röst hörd och ges tillfällen att vara aktiva i 
undervisningen. Det handlar också om vilka rättigheter och skyldigheter en medborgare 
har och om eleverna tillägnar sig faktiska kunskaper om hur ett demokratiskt samhälle 
fungerar. Elvstrand (2009) menar till skillnad från Skolverket (2015), att delaktighet är en 
upplevelse och handlar om huruvida personen i fråga känner sig delaktig eller inte. En 
elev kan känna sig delaktig utan att för den skull påverka och ha inflytande över skolans 
verksamhet. De kan också göra sin röst hörd men att de samtidigt förstår att det finns 
begränsningar för deras inflytande.   

Enligt Shier (2001) finns det fem steg som omfattar olika grader av delaktighet och 
modellen tar sin utgångspunkt i FN.s konvention om barns rättigheter: 

1. barn blir lyssnade till 
2. barn får stöd att uttrycka sina åsikter och synpunkter 
3. barns åsikter och synpunkter beaktas 
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4. barn involveras i beslutsfattande processer 
5. barn delar inflytande och ansvar över beslutsfattande processer (s.110).  

Modellen kan användas för att stärka barns delaktighet i samhället i stort men kan 
användas inom skolans verksamhet för att öka elevernas delaktighet för att skapa 
möjligheter till inflytande över beslut som tas i skolan, och att elever antar en aktiv roll i 
sin egen utbildning. Skolverket (2015) menar att de traditionella elev- och lärarrollerna 
kan behöva omprövas när man bjuder in eleverna att vara delaktiga och ha inflytande 
över skolans verksamhet, eftersom de sociala relationerna och hierarkin i klassrummet 
påverkas.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka grundskollärares syn på och arbete med 
elevinflytande i årskurs 4-6. Mot den bakgrund som presenterats ska elever ges inflytande 
över utbildningen. Elevinflytande i skolan handlar om att eleverna ska ha inflytande över 
arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll anpassat till deras ålder och 
mognad. Samtidigt som inflytande är en rättighet för alla elever är det också en del i 
skolans demokratifostran och läraren ska se till att alla elever får ett reellt inflytande över 
och delaktighet i sitt skolarbete. 

Frågeställningarna för studien är följande: 

• Hur beskriver lärarna begreppet elevinflytande? 
• Vad anser lärarna är elevinflytandets syfte i undervisningen? 
• Vilka erfarenheter beskriver lärarna kring att arbeta med elevinflytande i 

samhällskunskapsundervisningen?  
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Tidigare forskning om elevinflytande 

Delaktighet genom deltagande och inflytande utgör ett centralt värde i dagens 
pedagogiska forskning och praktiker. Det möjliggör inkludering, relationsskapande och 
skapandet av meningsfullhet (Andersson et al., 2015). I avsnittet om tidigare forskning 
följer ett urval av den forskning som belyser elevinflytande, demokrati och delaktighet i 
skolan. Tidigare forskning inleds med demokratisk utbildning och kommunikation och ger en 
inblick i tidigare forskning om den demokratiska utbildningen i skolan och hur 
kommunikationen har en betydande roll för elevers delaktighet. Därefter beskrivs det 
informella och formella inflytandet i skolan och skillnaderna lyfts fram. Avslutningsvis ges en 
översikt om elevinflytandets förtjänster och svårigheter för att belysa vad tidigare forskning på 
området lyft för förtjänster och svårigheter med elevinflytande.  

 

Demokratisk utbildning och kommunikation 

Biesta (2006) gör en indelning av den demokratiska utbildningen i tre delar: teoretisk, 
formell och informell. Den teoretiska demokratifostran innefattar undervisningen om till 
exempel regeringen, riksdagen och lagstiftningen. Det vill säga undervisningen om 
demokrati och de demokratiska processerna. Den formella delen innebär att eleverna 
förvärvar demokratiska färdigheter genom praktiska erfarenheter av demokratiskt 
deltagande, såsom kollektivt beslutsfattande i exempelvis klass- och elevråd där eleverna 
ges formellt inflytande över vissa delar av undervisningen i organiserade former. Den 
informella delen handlar om att stödja förvärvandet av en positiv inställning till 
demokrati. Samtal, grundläggande demokratiska värderingar och organisationer är i fokus 
i den informella delen av demokratifostran. 

Almgren (2006) har i sin undersökning av 14- 15 åringars demokratiska kompetenser 
kommit fram till att i grundskolan ska eleverna inte bara tillägna sig ämneskunskaper utan 
skolan har även ett explicit uppdrag att fostra demokrater och utveckla ett demokratiskt 
medvetande hos eleverna. Elevernas reella och upplevda inflytande i skolan blir en del av 
deras demokratifostran. Skolans explicita uppdrag handlar enligt Almgren om att ge 
eleverna en demokratisk miljö att verka i, hur skolan förmedlar kunskaper och 
värderingar och hur lärare organiserar elevernas inflytande och deltagande. I Lgr 11 står 
det att ”utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på” 
(s.7). De demokratiska värderingar ett samhälle vilar på ser lite olika ut, menar Biesta 
(2006), beroende på hur vi som lärare ser på den demokratiska personen, våra idéer om 
vilken typ av subjektivitet som anses vara önskvärd eller nödvändig för ett demokratiskt 
samhälle. Han menar också att demokratin behöver förnuftiga samhällsmedborgare som 
är kapabla att fatta individuella beslut.  

Undervisningen bör konkretisera de demokratiska värdena så att eleverna ges möjlighet 
att orientera sig om vad ett demokratiskt samhälle innebär och vilka krav det ställer på 
sina samhällsmedborgare, det menar Brumark (2010. Hon skriver vidare att utvecklandet 
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av demokratisk kompetens förutsätter att skolarbetet har en demokratisk utformning och 
att eleverna får möjlighet till medinflytande. Bosisio (2012) konkretiserar skolarbetets 
demokratiska utformning och menar på att genom att elever deltar i beslutsfattande 
processer, kan de lära sig om deras rättigheter, skyldigheter och att respektera beslut. 
Utvecklandet av elevers delaktighet i processer, fortsätter Bosisio, kommer hjälpa dem 
förstå innebörden och arbetet med demokrati. Att eleverna inte får möjligheter till 
inflytande, möjligheter till handling, kan betraktas som ett brott mot ungas rättigheter 
eftersom det är en lagstadgad mänsklig rättighet att ha inflytande men också en 
förutsättning för att kunna ta ansvar (Andersson et al 2015). Elvstrand (2015) skriver att 
skolan har ett tvådelat uppdrag då det dels handlar om att lära elever för framtiden och 
dels att skolan ska fungera som en demokratisk arena här och nu. Hon problematiserar, 
utifrån den etnografiska studie som genomförts i artikeln, att elevers möjlighet till 
delaktighet varierar stort både mellan enskilda elevers möjlighet till delaktighet men också 
mellan situationer i skolan. En del lärare bjuder in till mer delaktighet än andra och det är 
av största vikt att se elevers delaktighet som ett praktiserande och lärande. Elevers aktiva 
medverkan i delaktighetsprocessen är betydelsefullt då de lär sig delaktighet genom att 
uppleva och praktisera delaktighetssituationer. Lelinge (2011) menar att elever som 
känner delaktighet och ges möjlighet att utöva inflytande, kan i större utsträckning 
utveckla sin demokratiska förmåga och känna självförtroende. Det är starkt kopplat till 
lärares förhållningssätt och lärare bör därför anamma ett arbetssätt som genomsyras av 
dialog, lyhördhet och uppmuntran till kritiskt tänkande. Även klassrumsmiljön är av stor 
vikt för att eleverna ska kunna får en ökad förståelse för vad demokrati i den dagliga 
praktiken innebär, vilket också kräver en medvetenhet från läraren att verka för det 
demokratiska uppdraget. Elever som upplever ett öppet klassrumsklimat och att läraren 
uppmuntrar till diskussion, låter dem ge uttryck för sina uppfattningar och åsikter och 
respekterar dessa – har goda kunskaper om demokrati.    

Englund (2013) diskuterar aktuella perspektiv på skolans medborgerliga skapande och 
vad det innebär att utveckla medborgerlig kompetens och skolans roll som politisk arena. 
Han lyfter fram och problematiserar lärarens möte med elever som är komplext i fråga 
om att alla elever måste betraktas och bemötas som meningsskapande individer. 
Utbildningen medför alltid någon form av kommunikation, men kommunikationen kan 
utformas på många olika sätt och ha mycket olika innehåll. Kommunikationen är 
grundläggande och kan utformas på olika sätt. Genom någon form av innehållsligt 
problem kan samtalet skapa förutsättningar för reflektion och deliberation (noggrant 
övervägande innan beslut) som gör kommunikationen meningsskapande vilket ses som 
ett uttryck för den demokratiska värdegrunden. Andersson et al (2015) skriver att 
delaktighet förutsätter utvecklandet av en kommunikativ förmåga för det är genom 
kommunikationen som det är möjligt att skapa ett utrymme för deltagande. Fritzen 
(2003) betonar att kommunikation och samtal är en väg för lärande och som en ökad 
möjlighet till delaktighet i undervisningen. För läraren innebär det att planera 
undervisningen så eleverna kan se sammanhanget mellan undervisningsinnehållet och 
den egna livssituationen för att kunna fördjupa sig i ett samtal. Samtal och 
kommunikation rör inte bara lärare och elev, utan gruppen är en viktig aspekt i elevens 
känsla av delaktighet. I ett samtal med andra klasskamrater eller läraren kan eleven 



 10 

utmanas och få syn på sådant som ligger bortom den egna förståelsen (Lelinge, 2011). I 
ett sådant samtal är det oerhört viktigt med ett öppet samtalsklimat där eleven inte 
förlöjligas för sina åsikter utan blir tagen på allvar. 

I dagens föränderliga samhälle, inte minst mot bakgrund av en digitalisering av samhället, 
är förmågan att kommunicera och anpassa sig till olika sammanhang centralt. Andersson 
et al (2015) menar vidare att de digitala samhällsförändringarna som innebär ökade 
möjligheter att handla genom olika medier tillsammans med ökningen av kulturell, etnisk 
och nationell rörlighet påkallar behovet av att få kunskap om och förstå dessa 
samhällsförändringar för att kunna verka i samhället. Frågan om huruvida skolan 
behöver anpassa sig mer i relation till samhällets förutsättningar och barn och ungas 
villkor lyfts och problematiseras. ”Vår tids samhällsförändringar aktualiserar behovet av 
att förstå, undersöka och förklara deltagande och inflytande i sitt aktuella sammanhang” 
(s. 12).   

Sammanfattning 

Den demokratiska utbildningen delas in i tre delar; teoretisk, formell och informell. Alla 
tre delarna är av stor vikt i undervisningen och bör vara sammanflätade i elevers 
möjligheter till utvecklandet av demokratisk kompetens. I grundskolan ska elever inte 
bara tillägna sig ämneskunskaper utan skolan har också ett explicit uppdrag att fostra 
demokrater och utveckla ett demokratiskt medvetande hos sina elever. Utvecklandet av 
demokratisk kompetens förutsätter att skolarbetet har en demokratisk utformning och att 
eleverna får möjlighet till medinflytande. Elever som ges möjlighet att utöva inflytande 
känner delaktighet och kan i större utsträckning utveckla sin demokratiska förmåga och 
känna självförtroende. Lärare bör därför anamma ett arbetssätt som genomsyras av 
dialog, lyhördhet och uppmuntran till kritiskt tänkande, samt sträva efter att skapa ett 
öppet klassrumsklimat som tillåter elever att ge uttryck för sina uppfattningar och åsikter. 
När eleverna inte ges möjlighet till inflytande kan det ses som en förseelse mot ungas 
rättigheter till inflytande och möjligheter till ansvar. Kommunikation och dialog banar 
väg för lärande och skapar förutsättningar till förståelse för varandra och delaktighet i 
undervisningen.  

 

Informellt och formellt inflytande 

Skolverket (2011a) fastställer att ”elever ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor 
som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen” (s. 15). I den 
tidigare forskning som undersökts i denna studie görs ofta en åtskillnad mellan två typer 
av elevinflytande i skolan: det informella och det formella inflytandet. Det informella 
inflytandet sker genom att undervisningen i sig bedrivs i demokratiska former och ett 
exempel på informellt inflytande kan vara att eleverna deltar i planeringen av den dagliga 
undervisningen. Det kan också ske ett informellt inflytande om en elev med dialog med 
en lärare försöker påverka något. Det formella inflytandet innebär att elever får 
inflytande genom särskilda förutbestämda beslutssammanhang eller genom egen 
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beslutsrätt. Det formella inflytandet förknippas ofta med klass- och elevråd (Tholander, 
2005).  

Brumark (2010) skriver att klassrådet kan vara ett socialt forum där elever kan diskutera 
olika behov och önskemål, men för att kunna använda klassråd och elevråd som medel 
för inflytande krävs det inte bara att eleverna får utrymme att utöva inflytande utan det 
förutsätter också att de har redskapen för att kunna påverka och framförallt att de vill 
påverka. Hon fortsätter beskriva klass- och elevråd som formella institutioner skapade av 
skolans organisation för att förse skolelevers rättighet till inflytande. Det innebär att 
eleverna har forum att göra sig hörda genom lagstadgade inslag på schemat, men kräver 
också att eleverna vill engagera sig. Det kräver också att eleverna utvecklar de färdigheter 
som behövs för att kunna formulera egna synpunkter och diskutera relevanta frågor med 
vuxna och klasskamrater inom skolans verksamhet. Lelinge (2011) lyfter några konkreta 
spelregler för att klassrådet ska fungera som ett demokratiskt forum där elever kan 
samtala om företeelser som är viktiga för dem; räcka upp handen, lyssna på varandra, 
vänta på sin tur och respektera andras åsikter. Det innebär i sin tur att eleverna behöver 
ges möjlighet att utveckla en förståelse för hur man samtalar med varandra, vad man 
säger och hur man lyssnar. Det yttersta ansvaret för att utveckla dessa färdigheter och 
skapa motivation hos eleverna ligger hos läraren. Brumark (2010) menar på att klassrådet 
och elevrådet kan vara de forum där dessa färdigheter synliggörs, tränas och utvecklas. 
De elever som sedan försöker påverka genom klassråd och elevrådet har också en 
möjlighet att få vara med och bestämma om olika saker i skolan, till skillnad från de 
elever som inte medvetet är delaktiga i en sådan process. Brumark (2010) ställer då frågan 
huruvida klassråd fungerar enligt de intentioner som läro- och kursplaner syftar till, det 
vill säga om det utgör en möjlig demokratisk aktivitetsarena för alla eller om det enbart 
gynnar några få.   

Sammanfattning 

I tidigare forskning som undersökts i studien görs ofta en åtskillnad mellan två typer av 
elevinflytande i skolan: det formella och informella inflytandet. Det formella inflytandet 
innebär att elever får inflytande genom särskilt förutbestämda beslutssammanhang och 
förknippas ofta med klass- och elevråd. Det informella inflytandet sker genom att 
undervisningen i sig bedrivs i demokratiska former och att eleverna exempelvis deltar i 
planeringen av undervisningen. Klassråd är ett forum, utformat av skolan, för att ge 
eleverna möjligheter till inflytande, men det kräver också att eleverna har ett engagemang. 
De elever som engagerar sig i klass- och elevråd får möjligheter till inflytande till skillnad 
från de elever som inte är delaktiga i den processen. Fungerar klassråd enligt de 
intentioner som läro- och kursplaner syftar till, utgör det möjlighet för en demokratisk 
arena för alla, men om inte befrämjar det några eller kanske ingen.  
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Elevinflytandets förtjänster och svårigheter 

Trots att betydelsen av elevinflytande och elevernas synpunkter till stort är erkänt, har 
det visat sig svårt att praktiskt föra in det i den dagliga undervisningen. Det 
problematiseras bland annat i artikeln av Tholander (2005) som skriver att eleverna vill 
ha inflytande över sin situation i skolan men upplever att de inte har det. Könings, Seidel 
och Merrienboer (2014) beskriver i sin artikel att elevernas lust att lära är starkt relaterat 
till hur väl de blir sedda och hörda i undervisningen. Elevernas engagemang för lärande 
ökar om de ges möjlighet att påverka sin arbetssituation, och genomgående visar många 
undersökningar om elevinflytande de senaste 35 åren att eleverna vill öka sitt inflytande 
som en del i inlärningsprocessen (Selberg, 2001). När elever får möjlighet till delaktighet 
och inflytande får de också olika erfarenheter av att utöva aktörskap. Genom att öva 
samspel och interaktion, ger det eleverna möjligheter att bli skickliga aktörer och får 
lättare att praktisera delaktighet och inflytande när det efterfrågas. För att eleverna sedan 
ska uppleva ett inflytande krävs ett meningsfullt deltagande vilket innebär att det som 
eleverna lär sig och gör i skolan ska upplevas som meningsfullt, det menar Elvstrand 
(2009). Det innebär att läraren har ett ansvar i att innehållet och utformningen av 
undervisningen öppnar upp för elevernas medverkan och att eleverna vill vara med och 
påverka. Lärarens utmaning å andra sidan, är att inte ge eleven för mycket inflytande som 
denne ännu inte är kapabel att hantera. De kan föredra ett sätt som inte alltid är bäst för 
dem och därför måste läraren vägleda eleverna i deras inflytande med läroplanen som 
grund (Könings et al. 2014).     

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) för ett resonemang i sin artikel om delaktighet 
som pedagogiskt värde och delaktighet som pedagogik. De menar att i skärningspunkten 
mellan läroplanernas intentioner och den enskildes rätt att påverka får delaktighet en reell 
betydelse. I skärningspunkten stannar det vid en teoretisk kunskap utan att leda till 
praktisk handling. Det blir problematiskt eftersom delaktighet och inflytande är en 
förutsättning för meningsskapande och lärande. Pramling et al. (2003) belyser också 
problemet med att barn och elever blir mindre kreativa och benägna att skapa förståelse 
när skoldagen mer eller mindre bestäms av läroplaner och lagar och regler. Elevernas 
möjligheter blir begränsade, beroende på ämne, att påverka vad som ska behandlas i 
undervisningen. Englund (1999) lyfter ytterligare en aspekt i sin artikel, i fråga om 
problematik gällande elevinflytande, att läroboken är ett redskap som lärare i många 
avseenden är beroende av. Hon menar vidare att övningsböcker och arbetsböcker ofta 
styr vilket arbetssätt som är lämpligt och ger väldigt lite utrymme för inflytande över 
arbetsformer. Det är en svårighet och utmaning för lärare att både leva upp till 
styrdokument, ämneskunskaper och samtidigt bemöta elevers inflytande. Mycket handlar 
om den enskilde lärarens förhållningssätt och inställning till inflytande. Om en lärare 
följer en lärobok närmast sida för sida, vilket många lärare tycks göra, innebär det att 
elevernas inflytande blir närmast obefintligt. Elevernas möjligheter till inflytande handlar 
till största delen om hur läraren bestämmer sig för att arbeta, att dennes pedagogiska 
grundsyn ger utrymme för varierade arbetsformer och att läroböcker inte styr allt. För ett 
verkligt elevinflytande, är grunden att de vuxna i skolan lyssnar till barn och unga och 
bemöter dem med respekt. Det börjar i klassrummet, dialogen mellan lärare och elever.   
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I Lgr 11 ska läraren ”utgå ifrån att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin 
inlärning och för sitt arbete i skolan” (Skolverket, 2011a, s. 15). Tholander (2005) 
problematiserar dock det faktum att tidigare forskning och utvärderingar kring 
demokrati- och inflytandefrågor i skolan har visat tre saker: ”elever åtnjuter inte det 
inflytande som de enligt lagar och förordningar har rätt till, elever vill ha inflytande, samt 
att elever uppvisar dåligt utvecklade färdigheter för att utöva inflytande” (s. 9). Eleverna 
vill enligt Tholander ha inflytande över sin situation och utbildning men tillvaratar inte 
sina chanser till inflytande på grund av bristande färdigheter. Berg (2003) ställer frågan 
om inte elevinflytande i dagens svenska skola enbart blir en angelägenhet för de elever 
som upplever skolan som en rättighet snarare än en skyldighet. Han menar på att elever 
som är mer anpassade efter skolans uppdrag och struktur, lättare kan tillgodose sig de 
förmågor som efterfrågas i skolan och det är också de som upplever skolan som en 
rättighet. Det är bland dem eleverna som det finns en vilja att arbeta med elevinflytande 
och Berg benämner dem som medverkare i skolan. De eleverna som snarare ser skolan 
som en skyldighet blir istället enbart deltagare, man deltar men medverkar inte i skolans 
vardagsarbete och i vissa fall är man enbart åskådare. Berg menar då på att om det är så 
att endast de elever som är mer anpassade efter skolans struktur åtnjuter elevinflytande, 
har elevinflytande inte särskilt mycket med demokrati att göra utan berör endast en 
mindre grupp elever.     

Inflytande, delaktighet och demokratiska processer är en helhet med didaktiska 
överväganden om vad, varför och hur elever ska lära sig. De är en helhet och ska vara 
sammanflätade i den dagliga verksamheten (Lelinge, 2011). Brumark (2010) likt Lelinge 
skriver i sin artikel att elevinflytande inte ska ses som något fristående utan ska finnas 
med i utvecklandet av elevers demokratiska kompetens och bidra till att fostra 
demokratiska samhällsmedborgare. Hon menar vidare att lärare kan skapa möjligheter 
för elever att utöva inflytande men det måste finnas en vilja hos eleverna att vilja 
engagera sig. Samtidigt som eleverna måste ha en vilja att vara med och påverka, måste 
läraren ge eleverna chansen till inflytande och inte se det som en motsättning till lärande. 
En svårighet i dagens undervisning då vissa lärare har uppfattningen att elevinflytandet 
har en negativ inverkan på lärandet. De ser elevinflytande och lärande som motsättningar 
och ökar det ena blir konsekvensen att det andra minskar och tvärtom. Som lärare är 
man den enskilt viktigaste faktorn och den som kan skapa möjligheterna för alla att göra 
sin röst hörd och få den räknad (Tholander, 2005). Englund (1999) skriver att det måste 
ske en förändrad uppfattning hos lärarna som ett försök till mer elevinflytande. Läraren 
måste vara explicit när det handlar om vilka områden eleverna kan vara med och fatta 
beslut inom och vad de kan ge synpunkter på. Då ökar läraren möjligheterna att eleverna 
känner sig delaktiga och ökar motivationen till ett ökat medinflytande (Brumark, 2010). 
Mycket forskning pekar på att elevinflytande kan bidra till utvecklandet av elevers 
demokratiska kompetens om det kommer till uttryck under rätt förutsättningar och 
utformning. Förutsättningar som forskarna är relativt överens om bygger på elevens egen 
vilja att utöva inflytande och lärarens kompetens att låta eleverna vara delaktiga. 
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Teori 

Teorin används i studien som ett verktyg för seendet, något som skapar en förståelse av 
och ett förhållningssätt till verkligheten (Alvehus, 2013). Utvalda delar av John Deweys 
teorier är utgångspunkten i denna studie. Dessa delar bygger på att det bästa sättet att lära 
sig är genom praktiska övningar, kommunikation och att skolan ska förmedla kunskap 
som har verklighetsanknytning. Den teoretiska utgångspunkten presenteras mer ingående 
nedan.   

 

John Dewey och pragmatismen 

Denna studie om elevinflytande tar sin utgångspunkt i Deweys teori om att själva 
processen till kunskap bygger på ett socialt sammanhang, en verklighetsanknuten 
demokratisk praktik och kommunikation som det främsta redskapet. Deweys tankar om 
pragmatismen utgör den underliggande handlingsfilosofin i studien, som ett sätt att 
undersöka världen utan att ge läsaren några slutgiltiga lösningar.       

Den amerikanske filosofen och pedagogen John Dewey levde under åren 1859-1952 och 
har blivit en av pragmatismens frontfigurer. Han betonade i sina texter, att den skarpa 
uppdelningen mellan teori och praktik måste överges för att förbereda eleverna för det 
samhälle som de skulle komma att tjäna. Utbildningen och skolan ska påminna om det 
verkliga livet (Dewey, 1916). Pragmatismen spred sig under nittonhundratalets början 
från USA till Sverige och är en amerikansk sanningsteori som kännetecknas av 
handlingars och påståendes praktiska konsekvenser. Den fick pedagoger att inte bara se 
eleverna som mottagare av kunskap utan som medverkare i lärprocessen. ”I kombination 
med pragmatismens demokratiska idéer kom så elevernas rätt till deltagande att lyftas 
upp på dagordningen på ett sätt som inte tidigare skett” (Boman, Ljungren & Wright, 
2007, s.15). Pragmatismen förser varken forskaren eller läsaren med några direkta svar 
eller slutgiltiga lösningar utan kräver ständig rörelse i tanken och ett medvetet ansvar för 
sina handlingar. På så sätt ses pragmatismen som en handlingsfilosofi och ett sätt att 
undersöka världen. Dewey menade dock till skillnad från sina föregångare inom 
pragmatismen (Charles Sander Peirce och William James) att sanningen och den riktiga 
kunskapen kommer av instrumentell snarare än mental aktivitet (Dewey, 1916).  

Dewey räknas också till en av de stora demokratiteoretikerna och han intresserade sig 
främst för demokrati och utbildning. Enligt Dewey (1980) är skolan i första hand en 
social institution som måste representera livet som det levs för närvarande som 
förberedelse för kommande liv. Skolan ska exempelvis inte ses som en arena där 
information skall ges och vissa läxor ska läras, utan som en form av samhällsliv där 
lärarens uppgift är att bestämma hur livets egen disciplin ska delges barnet. Läraren är 
inte bara ansvarig för individernas utbildning utan formandet av dem för att bli goda 
samhällsmedborgare och säkra en samhällsutveckling. Han menar på att utbildning och 
bildning är nödvändigheter för det fortsatta samhällsliv vi har skapat oss och det sociala 
livet är identifierbart med kommunikation, men kommunikationen är föränderlig 
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(Dewey, 1916).  Kommunikation ansåg han också vara demokratins främsta redskap och 
utan den uteblev den organiska dynamik genom vilket ett demokratiskt samhälle kunde 
utvecklas och förbättras (Hartman, Roth och Rönnström, 2003). Dewey skrev själv i sin 
bok Experience and Nature (1958):  

”När kommunikation inträffar är alla naturliga händelser underkastade 
förnyad prövning och bearbetning; de omarbetas för att möta de krav 
som samtalet ställer, oavsett, om det handlar om offentlig diskurs eller 
om den preliminära diskurs som kallas tänkande” (s. 166).   

Enligt Dewey är syftet med utbildning att eleverna ska utvecklas och lära sig genom 
demokrati. Genom att delta i lärande som främjar utvecklingen av demokratiska 
medborgare ska de kunna tillgodose sig den demokratiska kompetensen (Pecore och 
Bruce, 2013). Dewey blev grundaren till metoden som vi kallar Learning by doing som 
återspeglar en syn på människan som aktiv gentemot sin omvärld. Det är en 
aktivitetspedagogik som låter teori, praktik, reflektion och handling samverka (Dewey, 
1980). Idag består inte Deweys relevans i att han levererar färdiga svar på vår tids 
moraliska, demokratiska och pedagogiska frågor. Utan han ger snarare ramarna för en 
teoretisk utgångspunkt där kommunikationen är central för att skolan ska kunna 
förmedla verklighetsanknuten kunskap i sin undervisning.  
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Metod 

Genom att skapa goda relationer med våra elever kan vi skapa grundläggande 
förutsättningar för ett lyckosamt elevinflytande och också fostra demokratiska 
samhällsmedborgare. Jag ville därför empiriskt undersöka lärares erfarenheter och arbete 
med elevinflytande i årskurs 4-6 för att få en fördjupad förståelse ur ett lärarperspektiv.  

I metoden beskrivs tillvägagångssättet för studien. Avsnittet inleds med en beskrivning av 
hermeneutiken som är metoden för sättet att tolka det insamlade materialet. Därefter följer 
en övergripande sammanfattning om den kvalitativa forskningsintervjun för att mer ingående 
beskriva den semistrukturerade intervjun som är utgångspunkten för denna studie. Därefter 
förklaras upplägget för intervjufrågorna och kriterierna för inklusion fastställs. De 
forskningsetiska principerna beskrivs och slutligen görs en distinktion mellan validitet och 
reliabilitet. 

 

Hermeneutik som metod 

Den övergripande vetenskapliga inriktningen till studien kommer vara ett hermeneutiskt 
perspektiv. Hermeneutiken handlar om att tolka, förstå och förmedla. Det handlar inte 
om att söka efter en absolut sanning då den enligt den hermeneutiska kunskapsteorin 
inte finns någon sådan sanning. Den hermeneutiska forskaren försöker svara på frågan 
”vad är det som visar sig och vad är innebörden i det?” Tolkningen blir då den huvudsakliga 
forskningsmetoden. Tolkningen blir därmed direkt knuten till teori och val av problem, 
vilket i sin tur innebär ramar inom vilka tolkningen kommer att röra sig. Tolkandet 
handlar om att utveckla vårt sätt att betrakta vår omvärld och bidra med en mer 
nyanserad förståelse av den (Alvehus, 2013). Hela tiden använder också forskaren sin 
egen förförståelse som ett verktyg för tolkningen, och ställer helheten i relation till 
delarna och pendlar mellan del och helhet för att på detta sätt nå fram till en så 
fullständig förståelse som möjligt (Davidsson och Patel, 2003). Ett hermeneutiskt 
förhållningssätt blir övergripande i studien då arbetet grundar sig i en tolkningsprocess av 
lärares svar på frågor genom intervjuer. Det blir ingen direkt sanning utan ett försök att 
beskriva fenomenet elevinflytande och förmedla kunskap om lärares uppfattning och 
erfarenheter kring det.   

 

Kvalitativ forskningsintervju 

Att lära sig intervjuhantverket kräver träning och en skicklig intervjuare behöver vara 
bekant med det material hon arbetar med och även produkten som är målet (Kvale och 
Brinkmann, 2009). Därför genomfördes en pilotstudie, innan intervjuerna med de 
utvalda lärarna, för att kontrollera upplägget av studien och öva sig i intervjuhantverket. 
Nedan följer en inblick i den kvalitativa forskningsintervjun och även mer ingående om 
den semistrukturerade intervjun för att skapa grundläggande förståelse för det hantverk 
som ligger till grunden för resultatet i studien.  
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Kvalitativ metod kan närmast beskrivas som en metod som intresserar sig för samband 
genom meningar och innebörder, snarare än för statistiskt verifierbara samband. En 
kvalitativ undersökningsmetod handlar i mångt och mycket om att tolka och genom 
intervjusamtal kan vi lära känna andra människor och få kunskap om deras erfarenheter, 
attityder och den värld de lever i (Alvehus, 2013). En intervju är ett samtal som har 
struktur och ett syfte och blir ett sätt för intervjuaren att genom omsorgsfullt ställda 
frågor och lyhört lyssnande skaffa sig grundligt prövade kunskaper (Kvale och 
Brinkmann, 2009). Intervjun erbjuder ett effektivt redskap eftersom det skapar 
möjligheter till att interagera med sina respondenter och fråga om känslor, motiv, hur de 
ser på ett hädelseförlopp, erfarenheter eller hur ett visst fenomen framställs. Intervjun 
fyller en viktig roll i att skapa en förståelse för hur individer och grupper bygger upp och 
konstruerar sin sociala värld. Det är dock av största vikt att se intervjun som en process 
som sker i ett speciellt sammanhang (Alvehus, 2013).  Genom den kvalitativa 
forskningsintervjun var målet med den här studien att söka förståelse, genom lärarnas 
erfarenheter, och deras sätt att se på elevinflytande i undervisningen. Hermeneutiken är 
utgångspunkten i analysen av den genomförda kvalitativa intervjun där min tolkning och 
förståelse, direkt knuten till teori och val av problem sedan förmedlas.   

 

Semistrukturerad intervju 

Det finns olika former av intervjuer, men den som används i denna studie är en 
semistrukturerad intervju. I en semistrukturerad intervju handlar det inte bara om de 
förberedda frågorna utan frågandet handlar minst lika mycket om att kunna ställa 
följdfrågor och uppmuntra respondenten att fortsätta prata (Alvehus, 2013). 
Semistrukturerade intervjuer tenderar att vara flexibla och följsamma efter den riktning 
som intervjupersonernas svar går i och fokus kan anpassas efter de viktiga frågor som 
dyker upp i intervjuerna. Bryman (2011) menar att det är önskvärt att låta intervjun röra 
sig i olika riktningar eftersom det ger kunskap om vad intervjupersonen upplever vara 
viktigt och relevant. Genom att låta intervjuerna vara flexibla var målet att skapa 
möjligheter för lärarna att mer fritt berätta om elevinflytande och att jag som intervjuare 
kan styra/uppmuntra med följdfrågor för en mer fördjupad kunskap om deras 
upplevelser och erfarenheter. Inför intervjuerna gavs lärarna en översiktlig information 
om innehållet i intervjun med syfte att skapa möjligheter för dem att förbereda sig inför 
frågorna, för möjlighet till mer uttömmande svar. Den översiktliga informationen bestod 
i information om att frågorna skulle handla om elevinflytande, demokrati och 
elevinflytande i samhällskunskapsundervisningen. Intervjuerna spelades in med hjälp av 
en surfplatta och mobiltelefon för att förebygga eventuella tekniska problem som kunde 
uppstå. Därefter transkriberades intervjuerna för att sedan analyseras genom en 
komparativ struktur med teorin som ett verktyg för att koppla samman empirin med 
litteraturen. Jämförelser mellan likheter och skillnader i lärarnas svar lyfts i resultatet, med 
avseende till studiens syfte och frågeställningar. 
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Intervjufrågor 
Den goda lyssnaren visar att hon är intresserad av vad den intervjuade har att säga och 
uppmuntrar på det sättet till att prata vidare. Det är viktigt som intervjuare att vara 
närvarande hela tiden och följa processen i intervjun för att kunna påverka intervjuns 
riktning (Alvehus, 2013). Intervjuarens frågor bör vara korta och enkla med en inledande 
intervjufråga som bjuder in till ett avslappnat samtal. De typer av intervjufrågor som den 
här studien inkluderar, bygger på Kvale och Brinkmans (2009) typer av intervjufrågor, 
där samtalet inleds med inledande frågor för mer spontana och rika beskrivningar där 
intervjupersonen återger vad hon upplever som de viktigaste aspekterna av fenomenet. 
Uppföljningsfrågor där intervjuaren kan uppmuntra svaren genom nyfikenhet, envetenhet 
och kritisk inställning hos intervjuaren. Det kan ske både genom tystnad, en nick med 
huvudet eller ett direkt ifrågasättande av det som just sagts. Sonderande frågor som 
exempelvis ”Har du fler exempel på det?” för att söka efter svar utan att ange vilka 
dimensioner som ska beaktas. Specificerade frågor för att få mer precisa beskrivningar 
genom att exempelvis fråga ”Har du själv arbetat så?”. Sist kommer de direkta frågorna, 
som används sist i intervjun, sedan intervjupersonen gett sin egen spontana beskrivning 
och därigenom markerat vilka aspekter av fenomenet som är centralt för henne.  
Svaren på intervjufrågorna har därefter tolkats enligt hermeneutiken, och tolkningen är 
direkt anknuten till teorin och syftet med studien.   

 

Urval 

Syftet med studien var att få en inblick i hur lärare beskriver sina erfarenheter med 
elevinflytande i undervisningen och mer specifikt i samhällskunskapsundervisningen. 
Därför intervjuades endast verksamma lärare som undervisar i ämnet samhällskunskap. 
En förfrågan om lärare i årskurs 4-6 var intresserade av att ställa upp på en intervju för 
en studie om elevinflytande, skickades ut till rektorer på tre kommunala grundskolor i 
samma kommun. Flera lärare ställde mer än gärna upp. För att kunna få ett bredare 
underlag vid analys och för en möjlighet att jämföra arbetet med elevinflytande mellan 
årskurserna, valdes därför två lärare i varje årskurs ut, årskurs 4, 5 och 6. För att få 
ytterligare inblick i erfarenheter med elevinflytande har det också gjorts ett urval med 
avsikt i ålder på de verksamma lärarna, för att se om det finns en skillnad i erfarenheter 
av elevinflytande beroende på yrkeserfarenhet.  

Ett annat kriterium för inklusion var att det skulle vara verksamma lärare som arbetade 
på tre olika kommunala grundskolor i samma kommun för att kunna samla in ett material 
som bygger på lika förutsättningar inför arbetet med elevinflytande. Med lika 
förutsättningar innebär det en gemensam grund som kommunal verksamhet (exempelvis 
ekonomi) där skolorna har gemensamma referensramar utanför de givna 
styrdokumenten. Det utesluter givetvis inte möjligheterna att de olika skolorna har tolkat 
elevernas ansvar och inflytande olika, men min ambition med urvalet av kommunala 
grundskolor var att skapa så lika förutsättningar som möjligt.  
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Innan intervjuerna med de verksamma lärarna genomfördes en pilotstudie med en 
verksam lärare i årskurs 6 (Karin). Den genomförda pilotstudien inkluderades i studien, 
eftersom inga förändringar tillkom runt frågeställningarna. Det medförde att urvalet 
istället blev fyra kommunala skolor och sju lärare, istället för tre kommunala skolor och 
sex verksamma lärare. För att leva upp till konfidentialitetskravet kommer fiktiva namn 
att användas för de sju utvalda lärarna. De fiktiva namnen som kommer att användas är 
följande: Lina, Karin, Malin, Kajsa, Mia, Ronja och Sara. I bilaga 1 ges en kortfattad 
information om de intervjuade lärarna.  

 

Metod för bearbetning och analys 

Elevinflytandet har undersökts utifrån ett lärarperspektiv där några centrala delar har 
varit grundläggande: elevinflytandet i förhållande till skolans styrdokument, hur 
elevinflytande kommer till uttryck i undervisningen samt lärarnas eget arbete med 
inflytande. Ett samhällskunskapsdidaktiskt perspektiv har varit utgångspunkten för 
studien med demokrati och elevinflytande som centrala begrepp. 

Vid bearbetning och analys av det insamlade materialet antogs ett hermeneutiskt 
förhållningssätt där jag som tolkare sökte egen förståelse i materialet och hittade teman 
för att förmedla resultatet med avseende på mina frågeställningar. Alvehus (2013) har 
väglett mig i bearbetningen av det insamlade materialet. Han lyfter fram tre steg i 
bearbetning och analys av ett kvalitativt material; sortera, reducera och argumentera. Jag 
har i enlighet med hans beskrivning inlett bearbetningen med att skapa en förtrogenhet 
med mitt material genom att läsa igenom det flera gånger. Därefter sorterade jag in det i 
olika kategorier, teman som framträdde. Fyra olika teman framträdde och resultatet 
delades in i dessa. Innan presentation av det slutliga materialet i resultatet, reducerades 
materialet för att presentera det jag ansåg vara mest intressant för att besvara 
frågeställningarna för studien. I diskussionen analyserades sedan resultatet och min egen 
tolkning och argumentation av resultatet presenterades. Jag har använt en komparativ 
analys vilket innebär att resultatet från intervjuerna har jämförts både med varandra och 
med befintlig forskning på området (Bryman, 2011). Min egen förförståelse användes 
som ett verktyg för tolkningen och ställde helheten i relation till delarna. Analysen är 
ingen direkt sanning utan ett försök att beskriva elevinflytande utifrån lärarnas 
uppfattningar och erfarenheter, och min egen tolkning av det med stöd i tidigare 
forskning.  

  

Forskningsetiska principer 

Intervjuforskning är genomsyrad av moraliska och etiska frågor. Individskyddskravet 
inom svensk forskning kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav, som denna studie 
förhåller sig efter, och dessa fyra redovisas nedan (Bryman, 2011). 
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Informationskravet innebär att deltagarna i studien bör informeras om den aktuella studiens 
syfte, deras uppgift i projektet, villkoren för deras deltagande och de ska veta om att 
deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att dra sig ur när som helst (Bryman, 
2011). De bör dessutom få information om hur studien är upplagd och vilka risker och 
fördelar som kan vara förenade med deltagande (Kvale och Brinkmann, 2009).   

Kvale och Brinkmann (2009) anser att ett undertecknat avtal kan vara bra att komma 
fram till undertecknat av både forskare och deltagare. Intervjupersonen ger på så sätt sitt 
informerade samtycke till att delta i undersökningen och tillstånd till framtida användning 
av materialet. Samtyckeskravet innebär alltså att de som deltar i undersökningen ska få 
information om undersökningens syfte och upplägg och att deltagarna frivilligt lämnar 
sitt samtycke till deltagande (Bryman, 2011). Kvale och Brinkmann (2009) 
problematiserar dock det faktum att det i samband med samtycket är en balansgång 
mellan hur mycket information om en undersökning som ska ges. Det handlar om att 
inte ge för mycket detaljerad information om undersökningens syfte och uppläggning för 
att det kan innebära en vildeledande påverkan mot intervjupersonernas handlande.  

I en intervjustudie där deltagarnas uttalanden i en enskild intervju kan förekomma i 
offentliga rapporter måste man se till att skydda intervjupersonernas privata integritet. 
Konfidentialitetskravet innebär att privat data som identifierar deltagarna i undersökningen 
inte kommer att avslöjas och principen att undersökningspersonerna har rätt till ett 
privatliv är förbunden med vissa etiska och vetenskapliga dilemman (Kvale och 
Brinkmann, 2009). Uppgifterna om deltagarna i en undersökning ska ges största möjliga 
konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 
kan ta del av dem (Bryman, 2011). För att leva upp till konfidentialitetskravet kommer 
fiktiva namn att användas för de sju utvalda lärarna i studien. De fiktiva namnen som 
kommer att användas är följande: Lina, Karin, Malin, Kajsa, Mia, Ronja och Sara. I bilaga 
ett ges en kortfattad information om de intervjuade lärarna.  

Informationen om enskilda personer som samlas in får endast användas för 
forskningsändamålet. Nyttjandekravet innebär således att uppgifter om enskilda, insamlade 
för forskningsändamål, inte får användas eller lånas ut för kommersiellt bruk eller andra 
icke vetenskapliga syften (Bryman, 2011).  

Innan intervjuerna genomfördes fick de tillfrågade lärarna skriva under ett samtyckeskrav 
där de blev informerade om studiens syfte och upplägg i enlighet med informationskravet. 
För att skydda intervjupersonernas integritet användes andra namn vid användning av 
materialet i denna studie och enligt nyttjandekravet används det insamlade materialet enbart 
för denna studie.  

 

Validitet och reliabilitet 

Ingen undersökning kan vara perfekt kontrollerad och inget mätinstrument kan vara 
perfekt graderat. Alla undersökningar kan därför, mer eller mindre, kritiseras (Kirk & 
Miller, 1986). Genom att göra en distinktion mellan validitet och reliabilitet går det ändå 
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diskutera kvalitet i vetenskapliga sammanhang (Alvehus, 2013). Begreppet validitet 
refererar till i vilken utsträckning den forskning som genomförts och den metoden som 
använts verkligen undersöker det som avses undersökas (Kvale och Brinkmann, 2009). 
Det vill säga, har denna studie lyckats mäta det som den avsåg att mäta. Reliabilitet handlar 
istället om mätningen är reliabel, om man skulle göra om samma undersökning skulle det 
bli samma resultat då? Alvehus (2009) menar dock att problemet med dessa begrepp inte 
ligger i linje med vad kvalitativ forskning handlar om. Tolkningsprocessen baseras på att 
vi aktivt väljer ut delar av verkligheten och sätter in dem i ett specifikt sammanhang. 
Eftersom forskaren är en aktiv del i processens olika steg, och det är svårt att tänka sig 
att två intervjuare kommer få exakt samma svar om de intervjuar samma person, och det 
blir då meningslöst att hävda att ”verkligheten” kan frikopplas från uttolkarens roll. 
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Resultat 

I resultatet presenteras det insamlade materialet med studiens frågeställningar som 
referensram. Resultatet presenteras tematiskt och inleds med det formella inflytandet och 
klassrumsklimatet följt av vikten av att lyssna in och synliggöra inflytandet, successivt öka sitt 
inflytande över utbildningen och till sist elevinflytande och demokrati i 
samhällskunskapsundervisningen.  

 

Det formella inflytandet och klassrumsklimatet 

Eleverna ska kunna vara med och påverka, känna att deras åsikt är viktig och vara 
delaktiga. Det lyfte flera av lärarna fram i intervjuerna när de skulle beskriva begreppet 
elevinflytande. Karin beskriver elevinflytande i sin intervju som att barnen har rätt att ta 
del av sin utbildning och allt som rör arbetssätt och arbetsformer. Kajsa säger att trots att 
eleverna inte alltid får som de vill, ska de göras delaktiga i beslut och de har rätt att tycka 
vad de vill. Lina fick också frågan ”vad innebär begreppet elevinflytande för dig?” och 
hon svarar följande: 

Ja, det första jag tänker på är ju det här konkreta, eller vad man ska säga 
med klassråd och att eleverna känner att man lyssnar på dom och att 
som vi här på vår skola har ju elevinflytandetid. Ehm, så då har vi 
elevråd, friends, miljöråd, [skolans namn] IF, biblioteksråd, har jag 
glömt nått nu, matråd! Matrådet också (Lina).  

I flera av intervjuerna pratar lärarna om det formella elevinflytandet, som något som är 
synonymt med olika råd på skolan. Klassråd – och elevråd nämns som de vanligaste 
råden men även matråd, biblioteksråd och miljöråd benämns. Här anser lärarna att 
eleverna har möjligheter till inflytande och att det är ett forum som blir konkret. Karin 
är en av lärarna som beskriver klassrådet och lyfter fram varför det är viktigt:   

Men klassrådet tycker jag är jätteviktigt för det sköter ju ofta eleverna 
själva, klassrådet, lärarna är ju bara lite deltagare om inte lärarna har 
någon information också då. Men det sköter ju eleverna själva och då 
kan man ju se hur var och en hanterar ett klassrådssammanhang så att 
den som är ordförande och sekreterare får göra sina uppgifter utan att 
någon hela tiden förstör, förstör inom citattecken (Karin). 

Malin beskriver de olika råden på skolan och menar att eleverna på hennes skola har 
mycket inflytande fast de inte alltid är medvetna om att de har det: 

…så vi har ett elevråd, ett matråd, ett biblioteksråd, ett miljöråd, ett 
[skolans namn] IF som också är ett elevråd och Friends. Jag upplever 
ju att vi har, att eleverna har mycket inflytande. De är inte alltid 
medvetna om att de har det. Det är mycket inflytande över praktiska 
saker, men jag tänker också att det är ett inflytande över rasterna 
(Malin). 
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Malin upplever att eleverna har mycket inflytande, men det är mycket inflytande över 
praktiska saker. Flera lärare beskriver det faktum att det nästan uteslutande, främst på 
klassråd, handlar om praktiska saker som eleverna är med och påverkar. Kajsa är en lärare 
som beskriver vad de oftast behandlar för frågor på klassrådet: 

Ja hittills har det varit mycket med fotbollsplanen, det är ju en för liten 
fotbollsplan. Och önskar de nått med maten så ganska ofta blir de 
lyssnade på. Det är mest om det praktiska, runt omkring och ha vissa 
saker och så vidare, kanske inte så mycket fokus undervisning på 
klassråd (Kajsa). 

När Kajsa ges möjlighet att reflektera över varför eleverna främst behandlar det praktiska 
som maten och fotbollsplanen på klassråden svarar hon att det är nog där eleverna tror 
att de har lättast att påverka utan att de har tänkt det som en klar tanke. Ronja ges också 
möjligheten att reflektera över vad det beror på att eleverna framförallt behandlar det 
praktiska på klassråd, som exempelvis fotbollsplanen, och svarar ”ja det kanske inte är att 
de kommer på att de kan göra olika, att de kan påverka undervisningen” och fortsätter 
beskriva att ”då blir det kanske det som, antagligen som de tänker att de kan påverka mest 
eller tycker är roligast” (Ronja). Det är de praktiska sakerna som eleverna upplever att de 
har chans att påverka och tänker kanske inte på att de kan vara med och påverka 
undervisningen. När Mia får frågan ”behandlar ni undervisningen på klassrådet?” svarar 
hon så här: 

Nej, i stort sett inte. Men kommer det upp någon fråga så pratar vi om 
det med det är väldigt sällan det gör det. Det klart det kan vara någon 
gång sådär men annars pratar vi inte om det (Mia).   

Vidare på frågan om det är ett aktivt val av henne som lärare att inte behandla 
undervisningen på klassråd så svarar hon att ”Ja det är det.” (Mia).  

Klassrådet kan enligt Kajsa också vara ett forum som gynnar dem som är muntligt mer 
aktiva och hon säger så här:  

Ja, oh ja om man låter det vara i helklass varje gång. Man glömmer det i 
dagens, man tror att alla barn är så muntliga men det är de faktiskt inte. 
Alla vill inte och alla vill inte höras och synas och tycka högt (Kajsa). 

Flera lärare tar upp de praktiska sakerna som nästan uteslutande behandlas på klassråd. 
Några av dem tilläger dock att när eleverna får vara med och påverka undervisningen 
ökar motivationen. Ronja är en av de lärarna och säger ”…för märker man att det 
kommer från deras intresse så blir det mycket lättare och roligare å göra för dem också”. 
Malin beskriver också att eleverna blir mer motiverade när de får vara med och 
bestämma om undervisningen. Utifrån sig själv menar hon på ”att det är klart att det blir 
mycket roligare att arbeta med något som jag har fått vara med och bestämma om. Det 
blir ett sätt att få dem att jobba och att det känns meningsfullt för dem då. Men det 
handlar om att lyssna in eleverna, man måste ha ett tryggt klassrumsklimat och det 
måste kännas gott i klassen och det tror jag att man får mycket genom att lyssna in 
barnen” (Malin). 
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Både Ronja och Sara pratar mycket i sina intervjuer, likt Malin, om hur elevinflytande 
handlar mycket om klassens regler och klimatet i klassrummet. Med ett tryggt och 
tillåtande klimat skapas större möjligheter för eleverna att uttrycka sig och skapa fler 
öppna diskussioner. Så här beskriver Ronja och Sara det: 

Sen handlar det ju också om klassens regler som vi till exempel har 
bestämt gemensamt och det är ju också elevinflytande. Hur 
eleverna vill ha det i klassrummet men att man också måste rätta sig 
efter vad resten av klassen vill, men ofta är det ganska så lika tankar 
om hur de vill ha det. (Ronja). 

Jag jobbar väldigt mycket för att ha ett tryggt klimat och en trygg 
situation så att de vågar säga vad de tycker och tänker och att det 
inte behöver vara rätt eller fel så ett öppet klimat och då tror jag 
även att det här med elevinflytande får mer plats (Sara). 

Det öppna klimatet blir grunden för att eleverna ska våga uttrycka sin åsikt. Klassens 
regler ses här som ett uttryck för elevinflytande och genom det trygga klimatet kan det 
skapas mer plats för ett elevinflytande. 

Det är jätteviktigt att bygga på det från början att alla ska få komma 
till tals och allas åsikter är lika mycket värda. Och då kommer vi till 
det här med regler, hur vi är mot varandra i klassrummet, hur är vi 
mot läraren och hur är man mot andra. Man lyssnar på den elev 
eller lärare eller vem det är som pratar och respekterar varandra 
(Mia).    

Det handlar enligt Mia om att respektera varandra och lyssna in varandra. Att det finns 
regler i klassrummet som byggts upp från början och som alla elever följer. Hon 
fortsätter prata om regler och säger att ”så fort det blir någon som går över regeln tar 
man upp det och diskuterar. Det är så viktigt att man känner att man är med och 
påverkar tycker jag (Mia).  

Sammanfattning 

Begreppet elevinflytande sätts många gånger i förbindelse med det formella inflytandet, 
enligt lärarna och beskrivs av dem som något synonymt med olika råd på skolorna. 
Klassråd och elevråd nämns som de vanligaste men även matråd, biblioteksråd och 
miljöråd nämns. De olika ”råden” beskrivs som ett sätt för eleverna att få inflytande och 
lärarna uttrycker att det mest handlar om praktiska saker som fotbollsplan och maten 
som eleverna lyfter fram. Orsaken till att eleverna tar upp de praktiska sakerna är enligt 
lärarna att det är konkret för dem och det som de upplever att de har möjlighet att 
påverka. Klassrådet är ett forum som främjar de elever som är mest aktiva. I ett tryggt 
och tillåtande klimat skapas gynnsammare möjligheter för eleverna att uttrycka sig och 
göra sin röst hörd. Det öppna och tillåtande klimatet blir grunden för att eleverna ska 
våga uttrycka sin åsikt och på så sätt skapa mer utrymme för elevinflytande. Eleverna ska 
kunna vara med och påverka, känna att deras åsikt är viktig och vara delaktiga.  
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Vikten av att lyssna in och synliggöra inflytandet 

Syftet med elevinflytande, enligt Kajsa, är att få med sig eleverna och att de ska uppleva 
att de är i skolan för sin egen skull och ingen annans. Hon säger att ”om man inte får 
vara med, om man inte får ha elevinflytande så tror man ju inte att man har nått att säga 
till om, att det alltid är någon annan som bestämmer och då är man ju långt ifrån vad 
demokrati är” (Kajsa).  

Malin påpekar hur viktigt det är att vara lyhörd mot sina elever och för vad som händer i 
ett klassrum för att kunna hjälpa eleven och styra dem i rätt riktning. Det är viktigt att 
eleverna får vara med och säga till och att eleverna upplever att det jag säger är viktigt:  

Men jag tycker nämligen att det är otroligt viktigt att lyssna. Jag tycker 
att det är en förlorad konst (Malin). 

Lina beskriver en konkret situation på sin skola, där eleverna i hennes klass 
uppmärksammade att det fanns krokar i deras korridor som aldrig användes av 
fritidsbarnen. Samtidigt upplevde dem att det var väldigt trångt i korridoren och ville 
därför utnyttja krokarna: 

Ja men det är viktigt att lyssna på dem. Nu är det det här att det är 
trångt i korridoren och då ska vi bjuda in [namn] som jobbar på fritids. 
För att de har förslag på att, ehm, det va några krokar som aldrig 
användes av fritidsbarnen som kommer på eftermiddagen då och det är 
jättetrångt i korridoren och de är ju stora nu, tar fysisk plats liksom. Så 
nu har de upptäckt att det är massa krokar över som aldrig används, 
jättebra så skriver jag upp det får vi prata med [namn] om det. Ett 
konkret exempel på att det leder till någonting och där har jag ju ett 
jätteansvar för om jag inte gör det så tappar ju de tron på att vuxna 
lyssnar på dig (Lina).  

Precis som Malin beskriver Lina vikten av att lyssna in eleverna och säger att det är ett 
ansvar som hon som lärare har, att eleverna upplever att vuxna lyssnar på dem. Lina och 
Malin pekar på vikten av att vara lyhörd och lyssna in eleverna, samtidigt lyfter Karin 
kommunikationen som en viktig aspekt kring elevinflytande. Hon uttrycker följande: 

… för det är ett ömsesidigt utbyte, jag måste se vad jag kan förändra 
för att hjälpa eleven vidare då, och då får eleven möjlighet att tala om 
vad jag kan bli bättre på också och det tycker jag också är ett sätt och 
ha elevinflytande. Så det är uppmärksamma eleven i klassrummet… om 
man har haft ett prov till exempel man ser att det inte gått så bra då 
kan man ju sätta sig ner och prata med eleven jag tror att den 
kommunikationen är viktig (Karin).    

Samtalet och kommunikationen mellan lärare och elev beskrivs av Karin som ett sätt att 
ha elevinflytande. Även Sara säger i sin intervju att hon tror att kommunikationen är 
nyckeln till allt och även nyckeln till ett lyckosamt elevinflytande. Ronja berättar även 
hon i sin intervju om kommunikation som medel för inflytande. Ett inflytande som inte 
behöver äga rum i helklass: 
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…om man sitter ensam med eleven om de kanske tycker det är jobbigt 
att prata inför andra eller komma med ett förslag inför alla eller så. Sen 
kan jag också uppleva att de kommer, det behöver ju inte vara att, att 
de kommer när det är helklass utan att de kommer efter en lektion eller 
på nån rast komma fram kanske två stycken och prata om olika saker 
och så, ge förslag och så (Ronja).   

En annan aspekt som flera lärare anser är en del av syftet med elevinflytande är att 
eleverna själva upplever att de har ett inflytande.  

Och om man inte tydliggör det, synliggör det för dem så, så om någon 
ställer frågan till eleverna så tror jag nej men vi har inget inflytande det 
är bara fröken som bestämmer. Så att när man, när man, ah vad vi nu 
gör att de har delaktighet i saker och ting att man också tydliggör det 
för dem (Sara). 

Ja exakt! Och det får man verkligen göra också, skulle jag säga, det va 
det jag skulle säga också för jag tror inte alltid att de förstår att det är 
det här vi gör nu, att de har mer att säga till om än de kanske upplever 
så kan jag tänka ibland (Lina). 

Det handlar om att synliggöra inflytandet för eleverna för att de också ska uppleva att de 
har ett inflytande.   

Sammanfattning 

Det är enligt lärarna viktigt att vara lyhörd mot sina elever och för det som händer i ett 
klassrum för att kunna hjälpa eleverna. Eleverna ska känna och få uppleva att det de 
säger är viktigt och har betydelse. I kommunikation och dialog med eleverna kan det 
skapas större möjligheter för elevinflytande. Syftet med elevinflytande handlar också om 
att synliggöra inflytandet för eleverna för att de ska ges möjlighet att uppleva att de har 
ett inflytande. 

     

Successivt öka sitt inflytande över utbildningen 

”Hela vårt samhälle bygger på att man ska ta sitt ansvar som medborgare om man säger 
så. Det är en viktig del i samhällsstrukturen vi har så det måste barnen vänjas in i” 
(Malin). Hon fortsätter sedan att prata om att som lärare handlar det om att skapa 
relationer med eleverna och i processen av att bygga en god relation skapas också en 
process där elevernas ansvar ökar. Karin pratar också i sin intervju om relationer och 
säger så här: 

Fast de har olika förutsättningar och det är min uppgift att se till att de 
får utvecklas utifrån sina förutsättningar. Och när man väl lärt känna 
eleverna för jag tycker att skapa relationer till eleverna är så viktiga, för 
när man väl lärt känna dem och de ser att man är intresserad av hur det 
går för dem och vi ska hjälpas åt att utvecklas hjälpa eleverna att 
utvecklas (Karin). 
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Karin beskriver relationer som något grundläggande för en fortsatt utveckling för 
individen. Genom att föst se individens olika förutsättningar går det hjälpas åt att hjälpa 
eleverna utvecklas. Hon fortsätter sedan att beskriva elevinflytande som en del i deras 
utveckling: 

Elevinflytande är för mig att barnen eller ungdomarna har rätt att ta del 
av sin utbildning på det sättet att allt som rör arbetssätt och 
arbetsformer och undervisningens innehåll, de ska kunna påverka då, 
framförallt se sin progression i sin utveckling (Karin).  

Flera av lärarna beskriver att syftet med elevinflytande är att eleverna successivt ska 
utvecklas till goda samhällsmedborgare och genom elevinflytande tränas de förmågorna. 
Eleverna ska kunna vara med och påverka i samhället och som lärare har man det yttersta 
ansvaret för att eleverna blir motiverade att vilja påverka. Ronja delar Malins åsikt och 
menar att:  

Man måste ha lite känsla också för att de ska växa eh, med deras ålder 
kan man säga. De kan inte bestämma allting själva för det är ganska 
svårt att bestämma allt det själva. Självklart ska man kunna vara med 
och påverka och man ska kunna säga sina åsikter men sen besluten får 
vi ta tillsammans (Ronja). 

Eleverna ska kunna vara med och påverka och säga sina åsikter men besluten fattas i 
samråd med läraren. Malin fortsätter senare i intervjun att konkretisera det ökade 
ansvaret: 

Det krävs ändå en mognad, förståelse och insikt. Man ska få vara med 
och styra på den nivån man klarar av det tycker jag. …det kan jag i och 
för sig känna min förra klass hade jag från ettan till sexan, eftersom jag 
kände, det är en skillnad i att ha haft eleverna hela vägen för där har 
man med sig allt och de gav jag nog ännu mer ansvar (Malin). 

Kajsa var en av de lärarna som beskrev elevinflytande som att eleverna ska få ha 
inflytande över sitt lärande och att de ska få vara delaktiga fast med ansvar i bakhuvudet. 
Att eleverna allt eftersom utvecklar ett större och större ansvar och att man som lärare 
gör den avvägningen. Malin är av samma åsikt som Kajsa och menar på att elevinflytande 
innebär att eleverna har möjlighet att påverka men att läraren styr väldigt mycket i början. 
”I början styr man väldigt mycket tills man känner dem och allt eftersom desto mer 
ansvar de kan ta, desto mer litar man på dem.” (Malin). Både Lina och Malin pratar i sina 
intervjuer om att elevinflytande ska finnas och vikten av det, men betonar lika mycket 
hur svårt det är för lärare att få det till en fungerande verklighet. ”För vi har ju Lgr 11 så 
att det är vi ju styrda av” (Lina). De menar att innehållet till större delen är styrt och att 
Lgr 11 skapar begränsningar för vad eleverna kan vara med och ha inflytande över. Det 
blir framförallt arbetssättet som eleverna kan ges möjlighet att påverka då påverkan på 
innehållet är begränsat.    
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Sammanfattning 

Syftet med elevinflytande, vilket återges av flera lärare, är att eleverna successivt ska 
utvecklas till goda samhällsmedborgare och genom att eleverna ges möjlighet till 
inflytande kan de utveckla förmågan att successivt ta ansvar. Lärarna uttrycker att 
inflytande och ansvar ska ges efter elevernas växande ålder och mognad. Eleverna ska 
kunna vara med och påverka men besluten tas i samråd med läraren. I intervjuerna lyfts 
Lgr 11 fram som en begränsning för vad eleverna kan vara med och ha inflytande över. 
Innehållet är till största delen styrt av Lgr 11 och det blir framförallt arbetssättet som 
eleverna ges möjlighet att påverka.    

 

Elevinflytande och demokrati i samhällskunskapsundervisningen  

I intervjun med Mia behandlades frågan om hur hennes arbete med elevinflytande ser ut i 
samhällskunskapsundervisningen och då svarade hon:  

Vi har inte haft så mycket samhällskunskapsundervisning utan det var 
mer förra terminen med valet och det. Hur ett val går till och relaterade 
det till våra egna val på skolan som val till elevråd och sådär (Mia).  

Den teoretiska demokratiundervisningen om hur ett val går till och den formella 
demokratifostran, i form av praktiska erfarenheter av demokratiskt deltagande, är något 
som många lärare lyfter fram på frågan om arbetet med elevinflytande i 
samhällskunskapsundervisningen. Så här säger Malin: 

Jo dels tänker jag att klassråden är en del i samhällskunskaps 
undervisning i stor utsträckning och dels när vi jobbar med veckokryss 
… för det är väl en blandning mellan samhällskunskap och svenska 
tycker jag men det är ju en övning i mötesteknik till exempel som jag 
tycker hör till samhällskunskap också (Malin). 

Malin fortsätter berätta om hennes arbete med elevinflytande och nämner ett 
religionsarbete hon haft med en tidigare klass där eleverna fick vara med och påverka 
utformningen. Hon lyfter fram att om eleverna får arbeta med något de har fått vara med 
och bestämma om, känner de sig mer motiverade:   

Tidigare år hade vi ju bland annat jättebra arbeten med de fem 
världsreligionerna där barnen valde vilken religion de ville jobba med 
och vilket redovisningssätt de skulle ha och det gjorde de ju var och en 
och sen parade vi ihop dem i klasserna så vi letade efter de som gjort 
samma. Då blev det power points såklart och sen blev det plansch eller 
såna och en dramagrupp (Malin).  

Hon beskriver att i sexan är de medvetna om att de får vara med och påverka men att 
man som lärare behöver lyfta fram det flera gånger. Genom att de får vara med och välja 
arbetssätt är det ett sätt för dem att förstå att de kan vara med och påverka och de känner 
sig mer motiverade med arbetsuppgiften. Även Lina berättar om ett fördjupningsarbete i 
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SO som hon ska ha med en av sina klasser där eleverna får ha inflytande över vad de ska 
jobba med: 

Utan nu till exempel ska vi jag och [namn] då som har den andra sexan 
då, ha ett fördjupningsområde i SO under våren där de ska få välja 
område själva. Då har vi satt upp den där lappen där då (pekar mot 
tavlan) i historia och geografi där de får komma med idéer vad de vill 
fördjupa sig i för vi har sagt så här att de ska få chansen att höja sitt 
betyg (Lina). 

Lina menar på att alla ska få chansen att jobba med något de brinner för och på så vis 
skapa mer motivation och därmed ta chansen att höja sitt betyg i ämnet.  

Karin anger i sin intervju vad som är viktigt att ha med sig för att kunna bruka 
elevinflytande och hur eleven ska gå framåt: 

Eleverna behöver kunskap om deras skyldigheter och rättigheter. Och 
jag ska vara lyhörd för vad som händer i ett klassrum för att kunna 
hjälpa eleven och styra dem lite då, också tala om att om du gör så då 
kommer det bli så, det finns ett alternativ om du gör så kommer det 
också bli så. Jag kan inte bara bestämma hur eleven ska gå framåt, jag 
måste ha med mig eleven och jag måste se till att eleven förstår 
resonemanget vi har oss emellan (Karin). 

Även Mia pratar om skyldigheter och rättigheter när frågan om elevinflytande för att 
främja elevernas demokratiska kompetens lyfts. Hon säger att den demokratiska grunden 
innebär att alla ska respekteras för den de är och då har alla rättigheter och skyldigheter 
att tala om egna behov och vad man tycker och tänker. Hon fortsätter beskriva hur viktigt 
det är att alla är med och påverkar och säger vad de tycker och tänker. Alla elever har rätt 
att säga vad de tycker och tänker men också en skyldighet att vara med och säga vad man 
tycker och tänker och det menar Mia, är inte alltid så lätt. 

 Ja du är ansvarig även om du är tyst, det tysta har också sitt ansvar. Då 
kanske man får ta det i väldigt enkla förhållanden först och man kan ta 
det här EPA som man säger. Enskilt, i par och alla tillsammans. Det är 
svårt att ta det direkt för då kanske jag inte har ord på det men har jag 
själv suttit och tänkt och sedan pratat om det då kan man diskutera det 
(Mia).  

Demokratin ska ligga till grund för elevinflytande och Karin betonar den formativa 
bedömningen som en av byggstenarna:  

Så jag tycker det är bra det som har kommit med den formativa 
bedömningen, får vi det att fungera som ett redskap som lärare, så 
kommer vi få ett större utbyte med eleverna. Om jag ska tala om för 
eleven vad den behöver ha för att utvecklas, då måste ju också eleven 
vara med och tala om hur jag lär mig bäst (Karin).  
 
Demokrati ska alltid ligga till botten för ett elevinflytande. Du måste 
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hjälpa eleven att hitta vägarna för sin utbildning. För jag är där och ser 
till att eleven ska klara sina mål (Karin).  

Skolans demokratiska uppdrag är enligt Kajsa det som står i läroplanen ”…att vi ska 
skapa liksom elever som vet att de har rätt att vara med och påverka, att de blir 
ansvarstagande medborgare så småningom” (Kajsa). Mia uttrycker att ”…elevinflytande 
det är grunden i samhället på nått sätt. Skolan är som ett minisamhälle och då måste de få 
uppleva det” (Mia).  

Däremot var det bara en av lärarna som lyfte upp baksidorna av demokrati som en viktig 
del att få med i sin undervisning om demokrati. ”Vi hade en jättediskussion bara för 
någon vecka sen om andra världskriget och hur demokrati kan, baksidor på demokrati 
och hur det inte bara är svart eller vitt, demokrati är ju inte rätt igenom bra” (Sara). 

Lina ser samhällskunskapsämnet som något man har väldigt mycket utan att man tänker 
på det, samhällskunskapen lindar in så mycket annat. Hon lyfter klassrådet återigen som 
en del av samhällskunskapsundervisningen och som ett sätt för eleverna att få inflytande. 
”Det är ju exakt vad det handlar om, att man kan komma med idéer så kan man diskutera 
det och så får man ta någon form av beslut” (Lina). 

Mia å andra sidan säger att elevinflytande är svårt att konkret behandla i de olika ämnena 
och det är svårt att konkret peka ut vad som är elevinflytande i 
samhällskunskapsundervisningen.  

Men jag lyfter ju inte heller hur, att de får vara med och påverka på 
ämnet. Jag tycker att det är svårt det här med elevinflytande på ämnena, 
att få det att fungera bra (Mia). 

Hon lyfter inte att eleverna får vara med och påverka i samhällskunskapsundervisningen 
och hon beskriver att det är svårt att få elevinflytande att fungera bra i de olika ämnena. 

Sammanfattning 

Den teoretiska demokratiundervisningen och den formella demokratifostran beskrivs 
främst av lärarna i deras arbete med elevinflytande i samhällskunskapsundervisningen.  
Skolan beskrivs som ett litet minisamhälle och det demokratiska uppdraget handlar om 
att eleverna ska vara medvetna om att de kan vara med och påverka och fostras till 
ansvarstagande samhällsmedborgare. Alla elever har rätt att säga vad de tycker och tänker 
men också ett ansvar att också säga vad man tycker och tänker. EPA skildras av lärarna 
som ett arbetssätt för att få fler att uttrycka sig. Det är också viktigt att undervisningen 
lyfter fram att det finns baksidor med demokrati. En lärare beskrev ämnet 
samhällskunskap som ett ämne som väver in mycket annat och klassrådet nämndes som 
en del av samhällskunskapsundervisningen och som ett sätt för eleverna att få inflytande. 
En annan lärare menade att elevinflytande är svårt att konkret använda i de olika ämnena, 
samt att kunna peka på vad som just är elevinflytande i samhällskunskapsundervisningen.     
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Diskussion 
Diskussionen inleds med resultatdiskussion där resultatet i studien diskuteras och studiens 
olika delar knyts samman så att relationen mellan teori och empiri blir tydlig. I 
metoddiskussion diskuteras sedan mitt metodval och dess betydelse i relation till resultatet 
och frågeställningar och syfte.  

 

Resultatdiskussion 
Med stöd i hermeneutiken försöker jag i resultatdiskussionen svara på frågorna ”vad är 
det som visade sig och vad är innebörden i det?”. För mig har det handlat om att tolka 
det som framträder och skapa en förståelse för elevinflytande ur ett lärarperspektiv. Det 
har inte handlat om att söka efter en absolut sanning, utan söka kunskap genom 
intervjuerna om elevinflytande och lärarnas arbete med elevinflytande, som går i linje 
med pragmatismen och pragmatismens teori om handlingars och påståendes praktiska 
konsekvenser. Eleverna är inte bara mottagare av kunskap utan också medverkare i 
lärprocessen. Diskussionen förser varken mig eller dig som läsare med några direkta svar 
eller slutgiltiga lösningar utan kräver ständig rörelse i tanken. Det egna resultatet 
diskuteras och sätts i relation till den teoretiska utgångspunkten, tidigare forskning och 
styrdokument. 

”De kan inte bestämma allting själva för det är ganska svårt att bestämma allt det själva. 
Självklart ska man kunna vara med och påverka och man ska kunna säga sina åsikter men 
sen besluten får vi ta tillsammans”. Utifrån följande citat tolkar jag att Ronja vill förmedla 
ramarna för eleverna att kunna påverka och bruka inflytande är tydliga, och det är läraren 
som i slutändan har sista ordet. Rönnlund (2011) lyfte inledningsvis i denna studie fram 
att begreppet elevdemokrati aldrig kan existera i skolans värld. Författaren menar på att 
det finns en viktig distinktion mellan demokrati och inflytande som innefattar begreppet 
makt. Ronjas beskrivning, av att eleverna ska kunna vara med och påverka men besluten 
tas tillsammans, styrker det som tidigare forskning också visat att det kan finnas 
elevinflytande men formen elevdemokrati kan vara svår att få att existera i skolans värld. 
Detta, för att, som Rönnlund (2011) uttrycker att det alltid finns en maktskillnad mellan 
vuxna och elever i skolan. Kajsa sa i sin intervju att ”sen att jag inte alltid får som jag 
tycker och som jag vill, men att jag får vara med i besluten och jag har rätt att tycka vad 
jag vill”. Det Kajsa och Ronja vill förmedla, tolkar jag, speglar det flera av lärarna anser, 
att eleverna ska ha inflytande och kunna vara med och påverka men att det sedan är 
läraren som har den beslutande makten. Lärarollen blir viktig för elevernas möjligheter 
till inflytande. Det är ett hantverk att kunna möjliggöra inflytande för elever och få dem 
att känna sig delaktiga och på så sätt möjliggöra ett större ansvarstagande. Precis som 
Ronja uttrycker under sin intervju att elever inte bör bestämma allting själva utan de ska 
ges ett successivt ansvar efter sin ålder och mognad.  
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Vikten av att lyssna in och skapa ett tryggt klassrumsklimat 

Lina uppger i sin intervju att läraren har ett stort ansvar när det kommer till att lyssna in 
det eleverna har att säga och visa att deras förslag tas på allvar och ibland leder till 
förändringar. Om vi som lärare inte lyssnar på dem och visar att de kan vara med och 
påverka så kommer de att tappa tilltron till de vuxna i att kunna få sin röst hörd. Att få 
sin röst hörd, att bli lyssnad på, att känna delaktighet, samt att kunna påverka är som jag 
ser det kärnan för ett fungerande elevinflytande. Det är läraren som gör aktiva val när, 
om vad, varför och hur eleverna ska känna att vuxna lyssnar på dem, få dem att känna 
delaktiga och kunna påverka. De kan inte bestämma allt och de kan inte påverka allt men 
de ska kunna påverka och ha inflytande över sin utbildning. Läraren blir därför viktig i att 
få eleverna att känna sig delaktiga genom att göra aktiva val om inflytandets utformning 
och synliggöra detta för eleverna. Det kan annars bli som Lina uttrycker att eleverna 
tappar tron på att de vuxna vill lyssna på dem. Enligt Lgr 11 ska läraren se till att alla 
elever får ett reellt inflytande över och delaktighet i sitt skolarbete. Malin framför även 
hon i intervjun att det handlar om att lyssna in barnen och ha ett tryggt och öppet 
klassrumsklimat så alla elever upplever att det de säger är viktigt. Tillika anger Sara att ett 
tryggt klassrumsklimat får eleverna att våga säga vad de tycker och tänker. Ett tryggt 
klassrumsklimat handlar enligt mig om att man respekterar varandras åsikter, att alla kan 
säga vad de tycker och tänker utan att bli förlöjligade eller förbisedda, att man lyssnar på 
varandra utan att avbryta, räcker upp handen innan man pratar och bemöter andras 
åsikter på ett respektfullt sätt. Genom att forma ett tryggt klassrumsklimat tror också jag 
att man kan skapa större möjligheter för eleverna att kunna uttrycka sina åsikter, att våga 
säga vad de tycker och tänker, vilket är grundläggande färdigheter för inflytande.  

Det är dock viktigt att betona att trots att man som lärare försöker skapa ett tryggt och 
öppet klassrumsklimat, är det inte en garanti för att alla elever kan och vill säga vad de 
tycker och tänker. Ett tryggt klassrumsklimat ökar förutsättningarna men det ger ingen 
garanti. Därför är det, enligt mig, viktigt att lyfta fram att inflytande inte behöver 
innebära att eleverna säger vad de tycker och tänker i klassrummet inför helklass eller i 
formella sammanhang, så som klassråd. Ronja belyser det i sin klass, som att eleverna kan 
komma till henne och ge förslag eller ställa frågor när som helst under dagen ifall man 
inte vågar kommunicera sina förslag eller frågor inför en helklass. Här lyfter Ronja fram 
det informella inflytandet, att eleverna i hennes klass genom en dialog med henne 
försöker påverka något. Detta skapar utrymme för ett inflytande, men som inte hörs och 
syns på samma sätt.  Det informella inflytandet, att undervisningen i sig bedrivs i 
demokratiska former, där dialogen mellan elev och lärare eller att eleverna deltar i 
planeringen av den dagliga undervisningen, är lika viktigt för att eleverna ska kunna 
påverka och känna sig delaktiga. Känslan av delaktighet är något som Elvstrand (2009) 
också lyfter fram och det handlar om huruvida personen känner sig delaktig eller inte. 
Inflytande behöver då inte äga rum genom särskilda förutbestämda beslutssammanhang, 
det formella. Shier (2001) lyfter fram fem steg som omfattar olika grader av delaktighet 
och det handlar övergripande om att barn blir lyssnade till, involveras och får stöd i att 
göra sin röst hörd. Enligt författaren blir det ändå en delaktighet om läraren beaktar 
dessa åsikter och synpunkter. De formella sammanhangen i skolan fyller en funktion och 
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kan vara gynnsamt för flera av eleverna. Det går dock att diskutera om det är de formella 
sammanhangen som bör vara grundläggande för dagens elevinflytande eller om det inte 
snarare är så att det informella elevinflytandet skapar möjligheter för fler elever att kunna 
påverka och främst känna sig delaktiga. Med resultatet av denna studie blir det än mer 
viktigt att lyfta fram en bredare syn på elevinflytande, där inflytande innebär att lyssna in 
eleverna i alla sammanhang i skolan, få dem att känna sig delaktiga och beakta deras 
åsikter och synpunkter. Lelinge (2011) pekade också på vikten av att eleverna kan utöva 
inflytande, och att läraren är en förutsättning för att få dem att känna sig delaktiga. 
Eleverna kan på så sätt utveckla sin demokratiska förmåga i större utsträckning.  

 

Det formella inflytandet    

Klassrådet bör vara ett forum där alla elever kan diskutera olika behov och önskemål. 
Lina beskrev även att hon arbetade med klassrådet som en del i 
samhällskunskapsundervisningen. Hon menar att det ingår i ämnet samhällskunskap och 
där eleverna kan komma med idéer, diskutera dem och sedan ta någon form av beslut. 
Kajsa lyfter fram en annan aspekt och menar på att klassrådet kan vara ett forum som 
gynnar de som är muntligt mer aktiva i helklass. Brumark (2010) ställde också frågan om 
det är ett forum som endast gynnar några få och jag tolkar det som att de få eleverna som 
Brumark menar är de muntligt aktiva som också Kajsa syftar på. Här blir det intressant 
att resonera kring lärarens planerande och valda arbetssätt inför ett klassråd för att 
möjliggöra för alla elever att göra sin röst hörd. Det krävs enligt Lelinge (2011) vissa 
färdigheter för att kunna formulera egna synpunkter och diskutera relevanta frågor och 
Tholander (2005) pekar på att eleverna uppvisar dåligt utvecklade färdigheter för att 
utöva inflytande. Eleverna åtnjuter inte heller det inflytande som de enligt lagar har rätt 
till. Här uppfattar jag att de färdigheter som Lelinge (2011) och Tholander (2005) syftar 
till, är bland annat de muntliga färdigheterna och elevens förmåga att kunna uttrycka sig 
muntligt. Om jag ställer jag det i relation till min tolkning av Kajsas och Brumarks (2010) 
utlåtanden att klassråd i helklass är forum som gynnar de som är muntligt aktiva, drar jag 
slutsatsen att alla elever behöver lära sig våga vara muntligt aktiva i helklass för att kunna 
ha ett reellt inflytande på klassråd.  Klassråd är också det sammanhang som flera av 
lärarna lyft fram som det främsta forumet där eleverna kan ha inflytande. Min slutledning 
blir då att eleverna åtnjuter inte inflytande i den grad de har rätt till eftersom 
elevinflytande i skolan oftast behandlas på klassråd i helklass och det gynnar de som 
vågar vara muntligt aktiva. Klassråden i sin tur behandlar nästan uteslutande det konkreta 
och praktiska och det resulterar i att eleverna, muntligt aktiva eller inte, inte alls har reellt 
inflytande över sin undervisning.  

EPA (Ensam, Par, Alla tillsammans) var ett arbetssätt som Mia lyfte fram för att skapa 
ett ökat deltagande och inflytande. Jag upplever att detta arbetssätt är gynnsamt för det 
kan skapa möjligheter för ett ökat deltagande på klassråd. Alla behöver inte vara muntligt 
aktiva i helklass, men genom klasskamraterna kan de ändå få fram sina tankar.  Mindre 
organiserade grupper på klassråd, kan även det göra att fler elever vågar säga vad de 
tycker och tänker, men behöver inte själva framföra dessa inför helklass. Det handlar, 
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enligt mig, om hur läraren lägger upp planeringen och väljer utformningen, för att kunna 
skapa möjligheter för så många som möjligt att delta och få inflytande. Jag uppfattar att 
Linas arbete med klassråd som en del i samhällskunskapsundervisningen skulle kunna dra 
nytta av Mias arbetssätt för att möjliggöra ett större deltagande i diskussioner och 
beslutsfattande.   

 

Successivt öka och synliggöra inflytandet 

Lina berättar i sin intervju att elevernas inflytande på undervisningen är begränsat 
eftersom hon upplever att hennes undervisning styrs av Lgr 11 och det blir framförallt 
arbetssättet som eleverna ges möjlighet att påverka. I kontrast till Linas erfarenheter 
kring elevernas möjlighet att påverka arbetssättet i undervisningen, skriver Englund 
(1999) att det är svårt att skapa utrymme för inflytande när övningsböcker och 
arbetsböcker ofta styr vilket arbetssätt som är lämpligt. När Pramling et al (2003) även 
problematiserar att elevernas kreativitet och meningsskapande minskar för att skoldagen 
mer eller mindre utgår från lagar och läroplaner, tolkar jag att både arbetsböcker och 
styrdokument kan ses som möjliga hinder för elevernas möjligheter till inflytande på 
undervisningen.  Flera av de intervjuade lärarna bekräftar svårigheten med elevinflytande 
på grund av att de är styrda av Lgr 11. Eleverna ska enligt Skollagen (SFS 2010:800) ges 
inflytande över utbildningen, men det finns inget som beskriver hur detta inflytande ska 
utformas eller vad eleverna mer specifikt ska ha inflytande över. Problematiken och till 
viss del hindret för elevernas inflytande över utbildningen uppfattar jag kan bero på 
inställningen hos flera av lärarna som pekar på att Lgr 11 skapar begränsningar. Klass- 
och elevråd lyfts fram som de forum där lärarna menar att eleverna får möjligheter till 
inflytande. Likt det flera av lärarna beskriver det, blir det nästan uteslutande det praktiska 
och konkreta, som finns under deras raster, som eleverna diskuterar. Kajsa berättar om 
att klassråden hittills varit mycket om fotbollsplanen och maten som behandlats på 
klassråden.  

Om det praktiska är det som eleverna vill/ges möjlighet att påverka på klass- och elevråd, 
har man då som lärare utgått ifrån att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sitt 
arbete i skolan och getts möjlighet till inflytande över utbildningen som de enligt lag har 
rätt till? Trots att lärarna är reglerade av skollagar och läroplaner, anser jag att lärare bör 
arbeta mer för att hitta vägar, där eleverna mer konkret i undervisningen kan ha 
inflytande. Klassrådet ska inte vara ett forum där eleverna bara behandla 
konkreta/praktiska saker, utan att läraren uppmuntrar till inflytande över undervisningen 
och lyssnar in elevernas åsikter. Jag tolkar det som att det behövs en förändrad inställning 
hos lärarna och att de behöver kunskapen och redskapen för att möjliggöra inflytande 
som en del i undervisningen. Utvecklandet av elevinflytande i den dagliga undervisningen 
kan på så sätt bidra till utvecklandet av ansvarstagande individer. Brumark (2010) 
instämmer i att elevinflytande inte ska ses som något fristående från övrig undervisning, 
utan ska finnas med i utvecklandet av elevers demokratiska kompetenser och bidra till att 
fostra demokratiska medborgare.        
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Lina och Malin uppger båda två att de upplever att eleverna blir mer motiverade att vara 
aktiva i sitt arbete, om de själva har fått vara med och påverka. När man som lärare 
bjuder in eleverna att vara delaktiga, har även jag upplevt att det kan skapa en ökad 
motivation hos eleverna. Skolverket (2015) pekar på att det handlar om att de 
traditionella elev- och lärarrollerna kan behöva omprövas när man bjuder in eleverna att 
vara delaktiga och ha inflytande över skolans verksamhet. Läraren behöver ge eleverna 
ökad mandat för att skapa större möjlighet till delaktighet och inflytande. Jag instämmer 
med Skolverket i att det i många fall handlar om att de traditionella elev- och lärarrollerna 
behöver ses över, i hur eleverna ges möjlighet att påverka för att det i sin tur, som Malin 
och Lina uppger, kan skapa en ökad motivation hos eleverna. Det gör det värt att 
ompröva rollerna. I praktiken upplever jag, att det innebär att läraren behöver planera 
undervisningen och ha klart för sig vad eleverna ska ha inflytande över, och hur det ska 
synliggöras så eleverna också upplever ett inflytande. Eleverna kan som Ronja uttryckte 
det tidigare, inte bestämma allt själva, utan är enig med Lgr 11 i att eleverna successivt ska 
öka sitt inflytande över sin utbildning och utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska 
former. Läraren behöver som Kajsa uttrycker, göra eleverna medvetna om att de kan 
påverka och att läraren är tydlig med vad de kan påverka. Det är precis som Elvstrand 
(2009) lyfte fram att eleverna också måste förstå att det finns begränsningar för deras 
inflytande. Inflytande, delaktighet och demokratiska processer som är den del av det 
didaktiska övervägandet om vad, varför och hur elever ska lära sig. Den helheten ska hela 
tiden vara sammanflätad i den dagliga verksamheten (Lelinge, 2011).    

 

Elevinflytande – en fråga om generationsskifte i den svenska skolan? 

Jag tycker att det är intressant att reflektera kring det faktum att Mia var den enda läraren 
som uttryckte att eleverna inte får vara med och bestämma om undervisningen på 
klassråd, och att det är ett aktivt val som hon gör. Hon lyfte fram att det är läraren som 
styr i klassrummet och elevinflytande hänger istället mycket ihop med att skapa lugn och 
ro i klassrummet utifrån gemensamma regler. Tholander (2005) beskrev i sin artikel att 
många lärare ser elevinflytandet och lärandet som motsättningar istället för att 
elevinflytandet är en integrerad del i lärandet. Mia är den läraren som är äldst av de 
intervjuade, och utan att kunna dra några absoluta slutsatser, går det att reflektera över 
om lärares ålder har betydelsen för synen på arbetet med elevinflytande. Englund (1999) 
anser att det behöver ske en förändrad uppfattning hos lärarna som ett försök till mer 
elevinflytande. Det skrev han i en artikel som publicerades år 1999 och redan då ville han 
se en förändrad uppfattning hos lärarna i deras arbete att öka elevernas inflytande. I 
samband med Lpo 94 fick ”Elevernas ansvar och inflytande” en egen rubrik och eleverna 
skulle få ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll. 
När den läroplanen kom hade Mia arbetat som lärare i nästan 15 år och elevinflytande 
var redan med Lgr 80 en aktuell fråga, men inte så tongivande som det sedan blev med 
Lpo 94. Min tolkning är att Englunds artikel var och är av stor relevans, och jag delar 
hans uppfattning då min egen erfarenhet är att många av de lärarna som varit 
yrkesverksamma länge har en annan syn på arbetet med elevinflytande. Orsaken till det, 
tror jag, är att den ökade betoningen på elevernas inflytande och ansvar i samband med 
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Lpo 94 och därefter Skollagen (SFS 2010:800) och Lgr 11. Min egen slutsats blir att de 
yngre lärarna har från början utifrån läroplanerna fått en annan kunskap och inblick i 
elevinflytandets betydelse, medan det troligtvis fortfarande kan vara en process för den 
äldre generationen. Jag ställer mig då frågan om ett fungerande och positivt 
elevinflytande handlar om ett generationsskifte i den svenska skolan?   

Flera av de yngre lärarna uttrycker istället, precis som Selberg (2001), att de upplevde ett 
större engagemang hos eleverna när de får vara med och bestämma vad och hur de ska 
arbeta. Istället för att se lärande och elevinflytande som motsättningar, kunde vi se 
exemplet med Malin och Linas klasser där eleverna fick möjlighet att påverka vad och 
hur de skulle arbeta med de olika världsreligionerna och välja fördjupningsarbete i 
historia och geografi. Båda beskrev ett lyckat resultat. Elvstrand (2009) menar på att 
eleverna upplever en meningsfull undervisning när de ges möjlighet att medverka i sitt 
lärande och tänka kring sitt lärande. Flera av lärarna beskriver precis det som författaren 
uttrycker att elevinflytande kan bidra till ett större engagemang och mer insikt i sitt 
lärande. Därmed inte sagt, att det alltid kommer bli ett lyckosamt elevinflytande utan 
lärarens förhållningssätt och hur denne planerar inflytandet har betydelse för elevernas 
medverkan i sitt eget lärande. Ronja beskrev hur man som lärare behöver ha lite känsla 
för det inflytande och ansvar som man som lärare ger sina elever. Elevinflytande och 
ansvar ska successivt öka med deras växande ålder och mognad. Könings et al (2014) 
styrker Ronjas argument i att lärarens utmaning handlar om att inte ge eleven för mycket 
inflytande som denne ännu inte är kapabel att hantera. Eleverna kan föredra ett sätt som 
inte alltid är bäst för dem, och det blir lärarens uppgift att vägleda eleverna i vad de kan 
och ska ha inflytande över.  

 

Elevinflytande och demokrati i samhällskunskapsundervisningen         

Den formella demokratifostran lyfts fram i intervjuerna som den mest utmärkande, när 
lärarna beskriver sina erfarenheter kring att arbeta med elevinflytande i 
samhällskunskapsundervisningen. Lina beskriver det tydligt när hon berättar att eleverna 
kan komma med idéer som diskuteras och sedan leder till någon form av beslut. En 
annan praktisk erfarenhet som Mia beskriver är i sitt arbete med samhällskunskap förra 
terminen (jag gör ett antagande här att hon menade valåret 2014) där hon relaterade egna 
val på skolan, exempelvis val till elevrådet, till det pågående riksdagsvalet om hur val går 
till. Den formella demokratifostran innebär att eleverna förvärvar demokratiska 
färdigheter genom praktiska erfarenheter såsom beslutsfattande i exempelvis klassråd 
(Biesta, 2006). Likt Dewey som förespråkar en utbildning och undervisning som bygger 
på en verklighetsanknuten demokratisk praktik där kommunikation är det främsta 
redskapet, uppfattar jag att Mia är en av dem som uttrycker samma ambitioner när hon 
beskriver skolan som ett minisamhälle. Jag utläser i Mias beskrivning att eleverna 
behöver få möjligheter till praktisk verklighetsanknuten erfarenhet om hur samhället 
fungerar, exempelvis genom demokratiska arbetssätt och genom de egna valen på skolan. 
Skolan är en institution som ska lära och fostra eleverna för resten av livet vilket också 
Elvstrand (2015) betonade i att hon lyfte fram skolans tvådelade uppdrag då det dels 
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handlar om att lära elever för framtiden och dels att skolan ska fungera som en 
demokratisk arena här och nu.  

Elevinflytande kan bidra till utvecklandet av elevers demokratiska kompetens om det 
kommer till uttryck under rätt förutsättningar och utformning i undervisningen 
(Brumark, 2010). Sara uttrycker att rätt förutsättningar skapar man som lärare genom att 
ha ett öppet klimat ”…att de vågar säga vad de tycker och tänker och att det inte 
behöver vara rätt eller fel så ett öppet klimat och då tror jag även att det här med 
elevinflytande får mer plats”. Jag vill här koppla det till det Kajsa samtalade om när de 
gäller de givna forumen som klassråd är, och hur det gynnar de som är muntligt aktiva. 
Ett öppet klimat där eleverna vågar säga vad det tycker och tänker innebär inte i 
praktiken att de vill säga vad de tycker och tänker. Det måste finnas en vilja hos eleverna 
att vilja engagera sig (Brumark, 2010). Eleverna behöver också redskapen för att kunna 
uttrycka sig muntligt och även vilja uttrycka sig muntligt inför sina klasskamrater och 
lärare. Hur kan lärare skapa ett öppet klimat där alla elever kan och vill göra sin röst 
hörd?  

Det är intressant att Sara lyfter fram det faktum att det är viktigt att även reflektera över 
demokratins baksidor och hon lyfter fram andra världskriget som exempel. Ordet 
demokrati är ett brett begrepp med många innebörder men min tolkning är att det för de 
flesta är ett positivt laddat ord och att baksidorna sällan speglas. Läraren är en viktig 
faktor i individernas utbildning och har även ansvaret att forma dem till goda 
samhällsmedborgare och enligt Dewey (1980) säkra en demokratisk samhällsutveckling. 
Enligt författaren är skolan i första hand en social institution som måste representera 
livet och som är en förberedelse för kommande liv. I samhällskunskapsundervisningen 
behöver eleverna få syn på sin roll i klassen, skolan och även i samhället. Min uppfattning 
är att eleverna behöver få en undervisning, där de kan vara aktiva deltagare och alla 
aspekter av demokratin behandlas. Eleverna ges möjlighet att på så sätt tillgodose sig den 
kunskapen de behöver, för att kunna göra aktiva ställningstaganden här och nu men även 
för framtiden. I min framtida yrkesroll som lärare är min ambition att ge eleverna ett 
successivt ansvar, och jag ser inflytande som en förutsättning för att kunna axla det 
ansvaret. Min undervisning ska bidra till formandet av goda samhällsmedborgare och i 
linje med Deweys (1980) teori förbereda dem för kommande liv. Jag menar på att om 
lärare inte ger eleverna ansvar kan vi heller inte förvänta oss att de ska ta ansvar och 
utvecklas till ansvarstagande samhällsmedborgare. Andersson et al (2015) betonade att 
inflytande är en förutsättning för att kunna ta ansvar, och om eleverna inte får 
möjligheter till inflytande kan det betraktas om ett brott mot ungas rättigheter.     

Processen till kunskap i skolan bygger på ett socialt sammanhang där kommunikationen 
är det främsta redskapet. Trots att Deweys tankar om demokrati och utbildning är 
närmare hundra år gamla, kan den här studien vara en indikation på att hans teori är 
högst relevant att än en gång påtala. Den skarpa uppdelningen mellan teori och praktik 
måste överges för att förbereda eleverna för det samhälle som de ska komma att tjäna. 
Deweys tankar om demokrati och utbildning har varit vägledande i den här studien. 
Skolan är en social mötesplats där kommunikation finns i det dagliga och är det främsta 
redskapet för barn och unga och deras lärande. Skolans roll, som Dewey betonade, i ett 
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demokratiskt samhälle kan och bör vara en viktig drivkraft i att forma ett demokratiskt 
samhälle. Deweys relevans i dagens moraliska, demokratiska och pedagogiska frågor ger 
ramarna för en teoretisk utgångspunkt där kommunikation är central för en 
verklighetsanknuten praktik. Den här studien har belyst vikten av att använda 
elevinflytande i undervisningen i skolan, inte bara i de formella och informella 
sammanhangen utan som ett redskap för att utbilda eleverna till ansvarstagande 
demokratiska samhällsmedborgare i enlighet med styrdokumenten. Demokrati ska ligga 
till grund för elevinflytande, vilket Karin lyfte, och elevinflytande är grunden i samhället 
på något sätt enligt Mia. Om demokrati ska ligga till grund för elevinflytande och 
elevinflytande är grunden i samhället, vill jag avsluta diskussionen med att konstatera att 
jag som lärare bär ansvar för den framtida demokratiska samhällsutvecklingen som vi står 
inför och den viktigaste förutsättningen är alla elever.   

För ytterligare kunskap om lärarnas syn på och arbete med elevinflytande, skulle jag i 
nästa steg genomföra en etnografisk studie med de intervjuade lärarna där det autentiska 
arbetet med elevinflytande kan synliggöras. En sådan studie skulle kunna komplettera 
den här studien och ge en fördjupad kunskap om lärarnas syn på och berättade 
erfarenheter om elevinflytande.  
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Metoddiskussion 
Det var en fördel att först genomföra en pilotstudie med mina intervjufrågor, dels för att 
se om frågorna bidrog till underlag för att besvara frågeställningarna till den här studien 
och dels för att jag som intervjuare gavs möjlighet att praktisera en semistrukturerad 
intervju. Det är en konst att genomföra intervjuer och pilotstudien gav mig möjlighet att 
praktisera, förbereda mig och skapa bättre förutsättningar för kommande intervjuer. 
Pilotstudien blir här inkluderad i studien eftersom inga förändringar tillkom runt 
frågeställningarna. Jag valde att ta med den eftersom intervjun gav ett utökat underlag för 
bearbetning och analys. Det blev då fyra kommunala skolor, istället för tre vilket också 
beskrevs i urvalet, som slutligen blev mitt underlag för resultat och analys.  

Inför intervjuerna gavs lärarna möjlighet att förbereda sig genom att de fick en översiktlig 
information om innehållet för intervjun. I beslutet att ge lärarna den översiktliga 
informationen togs det i beaktning att de gavs möjligheten, att kunna ge i förväg kodade 
svar och delar av den naturliga och spontana reflektionen kunde på så vis utebli. Jag 
värderade dock möjligheten till mer uttömmande och genomtänkta svar om deras 
erfarenheter och upplevelser, vara av större vikt vid insamlingen av mitt material. De 
gavs möjlighet att tänka igenom sina tidigare erfarenheter och upplevelser då flera av 
dem arbetat flertalet år som lärare och samhällskunskapen behandlas under olika delar av 
elevernas utbildning.  

I den semistrukturerade intervjun, var den inledande frågan tänkt att ge lärarna möjlighet 
att komma in i samtalet för att det skulle bli en mer avslappnad intervju. Denna var tänkt 
att underlätta det vidare samtalet. Jag finner mitt beslut att välja semistrukturerade 
intervjuer, gav mig utrymme att både få svar på frågorna och kunna ställa följdfrågor. I 
de semistrukturerade intervjuerna skapades möjligheter för lärarna för reflektion och att 
kunna ge mer fördjupade svar om sina uppfattningar av elevinflytande. Under 
intervjuerna utvecklades diskussionsämnena, vilket skapade ett vidgat underlag som jag 
uppfattar var ett resultat av en trivsam intervju. En mindre svårighet i intervjuandet, som 
dock efter hand förbättrades, var att det var lätt att lärarna kunde sväva ut i sina svar och 
för mig kunde det då bli svårare att föra in samtalet på rätt spår igen. Jag upplever ändå 
att ”utsvävningarna” möjliggjorde ett utökat underlag för analys och bidrog till en större 
basis.  

Ett annat tillvägagångssätt för att ge svar på studiens frågeställningar, hade kunnat vara 
att genomföra en etnografisk studie. Tillvägagångssättet hade då varit att delta i 
klassernas verkliga miljö för att kunna studera lärarnas arbete med elevinflytande. Den 
avgörande skillnaden mellan min studie och en etnografisk studie blir i så fall att söka 
svar i hur lärarna arbetar direkt i klassrummet. Den etnografiska undersökningen valdes 
bort eftersom vi hade för lite tid till förfogande för den här studien. Jag vill ändå lyfta att 
en vidare forskning på området kring lärarnas arbete med elevinflytande i klassrummet, 
kan vara en etnografisk studie, och bli ett komplement till denna studie för att se lärarens 
faktiska arbete.   
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Jag uppfattade det som att det inte var några problem att få lärare att ställa upp på 
intervjuerna. De lärarna som blev tillfrågade av sin rektor ställde mer än gärna upp. Det 
enda som möjligtvis kunde varierats i urvalet, och som möjligtvis hade kunnat ge ett 
annorlunda underlag, är att alla de intervjuade lärarna är kvinnor. Orsaken till det är dels 
att rektorn frågade vilka lärare som kunde tänka sig att ställa upp på en intervju och det 
var kvinnor och dels att på de fyra utvalda skolorna arbetar nästan uteslutande kvinnor i 
årskurs 4-6.  

I resultatdelen har jag medvetet valt att inte sammanfatta ”Elevinflytandets förtjänster 
och svårigheter”, för att jag anser att det avsnittet behöver läsas i sin helhet. En 
sammanfattning blir antingen inte tillräcklig eller för omfattande för att vara en 
sammanfattning.   

Studien har en strävan att vara valid och reliabel, men jag menar också likt Alvehus 
(2013) att verkligheten inte kan frikopplas från min tolkning och förförståelse. Det 
innebär att reliabiliteten inte kan garanteras eftersom en verklighet nu, kan vara en annan 
verklighet imorgon eller i ett annat sammanhang. Jag uppfattar att denna studie har mätt 
det den avsåg att mäta utifrån intervjuerna med lärarna, i att försöka belysa elevinflytande 
ur deras perspektiv. Syftet med studien har uppnåtts. Metoden gav mig möjligheter att få 
en inblick i och ta del av lärarnas egna upplevelser och erfarenheter av elevinflytande i 
skolan. Reliabiliteten är dock svår att garantera med avseende i hur tolkningen görs och 
den roll intervjuaren har.  
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          Bilaga 1
      
 

Sara årskurs 4 
Sara är 42 år och har arbetat som lärare i 18 år. Hon är utbildad 1-7 lärare i Sv, Id, So och 
ma/no. Skolan som Sara arbetar på är en stadsskola som har ca 500 elever och i hennes 
klass går det 25 elever. Sara har enbart arbetat på denna skola.  

Ronja årskurs 4 
Ronja är 35 år och har arbetat som lärare i 9 år. Hon är utbildad 1-7 lärare med ma/no 
och Eng som grund, men vidareutbildat sig inom Sv och So. Hon undervisar idag i So, 
Ma, Sv och Eng. Ronja arbetar på samma skola som Sara och i Ronja klass går det 23 
elever. Ronja har tidigare arbetat i två andra kommuner. 

Mia årskurs 5 
Mia är 61 år och har arbetat som lärare i 36 år. Hon började först som förskolelärare men 
vidareutbildade sig efter några år till låg- och mellanstadielärare i ämnena Sv och So men 
undervisar även i Ma/No. Mia arbetar också på samma skola som Sara och Ronja och i 
hennes klass går det 24 elever. Mia har tidigare arbetat i en annan kommun. 

Kajsa årskurs 5 
Kajsa är 40 år och har arbetat som lärare i 14 år. Hon är utbildad låg- och 
mellanstadielärare och undervisar idag i ämnena So, Sv och Eng. Kajsa arbetar på en 
stadsskola med ca 300 elever och i hennes klass går det 25 elever. Tidigare har hon jobbat 
på två andra skolor i andra kommuner. 

Malin årskurs 6 
Malin är 52 år och har arbetat som lärare i 25 år. Hon är utbildad förskolelärare men läste 
vidare till lärare genom SÄL som var ett sätt att då utbilda lärare, för att det fattades. Hon 
arbetar på en skola en bit utanför staden med ca 300 elever. Hon undervisar idag i 
ämnena Ma, So, Sv och Bild och i hennes klass går det 26 elever. Malin har tidigare 
arbetat i en annan kommun på två olika skolor.  

Lina årskurs 6 
Lina är 50 år och har arbetat som lärare i 20 år. Hon är utbildad 1-7 lärare i ämnena Sv, 
So och Eng. Lina arbetar på samma skola som Malin och i hennes klass går det 27 elever. 
Lina har tidigare arbetat på en annan skola i samma kommun.  

Karin årskurs 6 
Karin är 55 år och har arbetat som lärare i 29 år. Hon är utbildad 1-7 lärare i ämnena Ma, 
Sv och So men har också vidareutbildat sig till specialpedagog. Karin arbetar på en skola i 
ytterområdet med ca 300 elever och i hennes klass går det 27 elever. Karin har tidigare 
arbetat på fyra andra skolor i olika kommuner.    
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          Bilaga 2 
 
 
Till lärare 
Medgivande till deltagande I en studie om elevinflytande: 
 
Studien som handlar om elevinflytande kommer utföras inom ramen för ett 
examensarbete. Studien utför av Elin Bustad som läser sista terminen på 
grundlärarprogrammet med inriktning åk 4-6 på Högskolan för lärande och 
kommunikation i Jönköping. Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan 
nämnda studie och tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag 
kommer intervjuas, jag är införstådd med vad studien handlar om och jag vill frivilligt 
delta.  
 
Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning kommer utgå samt att min 
medverkan är frivillig och när som helst kan avbrytas. Jag vet att jag kan begära att 
forskning inte utförs på insamlad data där jag medverkar, även efter datainsamlingen 
genomförts. Jag vet att data förvaras på ett sådant sätt att deltagare inte kan identifieras 
och att ingen obehörig får ta del av insamlad data. Jag är införstådd med att insamlad 
data är avsedd för forskning och forskningsrelaterade verksamheter vid högskolan, men 
inte för andra ändamål. 
 
 

 

 

Deltagarens namn……………………………………………………………………… 

 

Deltagarens titel………………………………………………………………………... 

 

Födelsedatum……………………………………………. 

 

Adress………………………………………………………………………………… 

 

Telefon…………………………………………………. 
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          Bilaga 3 
 

Frågeställningar till lärarna 

1. Berätta lite om dig själv och varför du valde läraryrket? 
 

2. Vad innebär begreppet elevinflytande för dig? 
 

3. Hur ser arbetet med elevinflytande ut på skolan?  
 

4. Av vilken anledning bör lärare lyfta fram elevinflytande? 
Följdfråga: Finns det fördelar respektive nackdelar med elevinflytande anser du?  
 

5. Hur arbetar du med elevinflytande i ditt klassrum? 
 

6. Med vilket syfte används elevinflytande i din undervisning? 
 

7. Arbetar du med elevinflytande i samhällskunskapsundervisningen? 
Och isåfall hur arbetar du mer specifikt med elevinflytande i 
samhällskunskapsundervsiningen? 
 

8. Vad innebär skolans demokratiska uppdrag, anser du? 
 

9. Upplever du att elevinflytande är ett medel för att främja elevernas demokratiska 
kompetens?  
 
Följdfraser att använda vid intervjun för att fånga upp viktiga riktningar: 
- ”Menar du såhär”  - ”Har du någon erfarenhet att berätta om?” 
- ”Kan du förtydliga”  - ”Låter intressant, fortsätt” 
- ”Kan du utveckla ditt svar?” - ”Varför/Varför inte?” 
- ”Kan du ge något exempel?” - ”Vad har fungerat bra/mindre bra?” 
- ”Kan du ge något praktiskt exempel?” 

 

 

 

 

 

 

 


