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Sammanfattning 

Syftet med min undersökning var att undersöka gymnasielärares uppfattningar om 

elevinflytande. Undersökningen gjordes med hjälp av fem kvalitativa djupintervjuer, där jag 

ställde frågor om elevinflytande till lärare verksamma inom gymnasieskolan under vintern 

2009. En slutsats jag kunde dra var att det råder en divergens i uppfattningen om 

elevinflytande mellan informanternas praktiska verklighet och deras intentioner, 

förutsättningar och förväntningar. En annan slutsats jag dragit är att gymnasielärarnas 

uppfattning bottnar i att det finns en inbyggd förväntan på att eleverna redan skall kunna det 

som de förväntas lära sig, demokrati i praktiken. 
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1. Inledning 

Sverige är ett demokratiskt land och som alla demokratier bygger det på att människan tar 

ansvar och engagerar sig och utövar ett medbestämmande. Läroplanen för de frivilliga 

skolformerna, Lpf 94 (Utbildningsdepartementet, 1994) tydliggör att ett av skolans uppdrag är 

att fostra demokratiskt tänkande individer som har förmågan att utöva sina demokratiska 

rättigheter. Men min undran är hur skolans eget arbete med elevinflytande fungerar? Utövar 

skolan demokrati i praktiken? Eller är medbestämmande för eleven bara fina ord i 

styrdokument och arbetsplaner? Vad är lärarens uppfattning om elevinflytande? Utgör läraren 

ett hinder eller ett stöd för att eleven sak kunna utöva elevinflytande? 

Under min tid som elev på lärarutbildningen har den genomsyrats av att lära oss studenter 

göra undervisningen så rolig och intressant för eleverna som möjligt. Det är ett nödvändigt 

och hedervärt budskap. Men finns risken att vi skapar en syn på eleverna som passiva 

mottagare som har rätt att kräva att all undervisning ska vara stimulerande och givande, utan 

att de själva krävs på ett engagemang? Var finns tanken om att fostra demokratiskt tänkande 

individer om vi inte lär eleverna de grundläggande demokratiska tankarna om förhållandet 

mellan rättigheter och skyldigheter?  Blir följden att vi fostrar passiva människor som är 

experter på att kräva sina rättigheter? Har vi då inte missat den viktiga fostran i att bli aktiva, 

ansvartagande individer som ser sin egen möjlighet att påverka sin situation och tillsammans 

med auktoriteter hitta nya vägar att nå verklig stimulans och kunskap? 

De här frågorna har tagit form under min tid på lärarutbildningen. Min erfarenhet från skolan 

är att det i vissa situationer varken finns tid, energi eller engagemang att driva 

elevdemokratiska frågor i undervisningen. Ibland kan det tyckas vara något som man som 

lärare gör för att man måste, inget som man egentligen tror på. Men ju längre tiden gått desto 

mer övertygad har jag blivit att en del av undervisningens kärna ligger i just detta. Jag anser 

att ett av skolans allra viktigaste mål är just detta; att rusta eleverna att själva påverka och 

förändra. Att inte vara offer och mottagare, utan i stället aktiva och delaktiga. Är inte risken 

om skolan misslyckas med detta att vi får ett samhälle med demokratisk kris, ett samhälle fyllt 

med passiva mottagare som skyller allt på omständigheter i ställer för att se möjligheter, ett 

samhälle fyllt av individer som inte tror på sin egen förmåga att påverka utan litar och skyller 

allt på auktoriteter. Detta utgör orsaken till varför jag vill skriva den här uppsatsen. Jag vill ta 

reda på vilken uppfattning gymnasielärare idag har om elevinflytande. Vilka hinder och 

möjligheter ser de? Är elevinflytande verkligen genomförbart i praktiken i dagens skola? Det 

finns en mängd frågeställningar som elevinflytande väcker. Jag hoppas få svar på några av 

dessa under arbetets gång och senare dra nytta av i mitt arbete som gymnasielärare. 

. 
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2. Bakgrund  

2.1 Historisk tillbakablick 

Under mer än ett sekel har elevinflytande varit aktuellt i en eller annan form. Länge har vi 

förstått vikten av att fostra tänkande och fungerande demokratiska medborgare. Redan 1928 

utgav Sigurd Åstrand en doktorsavhandling, där han diskuterar vad han kallar 

förtroendemetoder i skoluppfostran (Åstrand, 1928). Men det krävdes nya tankar om 

samhället för att idén om elevernas medbestämmande verkligen skulle slå rot. Tage Erlander 

belyste i 1946 års skolkommission möjligheten att skolan skulle vara en byggsten i skapandet 

av ett demokratiskt samhälle. Skolan som institution skulle vara en viktig och avgörande del 

av ett nationellt demokratiskt bygge (Premfors, 2000). Men det är först i läroplanen som 

utgavs 1962 (Skolöverstyrelsen, 1962) som ordet demokrati används i ett för skolan styrande 

dokument. Detta förstärks i den nästkommande läroplanen 1969 (Skolöverstyrelsen, 1969) där 

demokratibegreppet får ett allt större genomslag. I läroplanen från 1980 (Skolöverstyrelsen, 

1980) avspeglar sig samhällets intresse för demokratifrågor än mer. Här har elevdemokratin 

fått en uttalad plats och det finns intentioner som formuleras som att fostra elever till en vilja 

och ett kunnande att aktivt deltaga i samhället. Här eftersträvas också efter att förklara själva 

demokratibegreppet. Trots att det under en lång tid funnits en medvetenhet om 

elevinflytandets betydelse visar en rad undersökningar att det finns stora svårigheter att få 

inflytandet att fungera i praktiken. I Om i en skola i ny tid, skolkommitténs slutbetänkande 

(SOU, 1997:121) framgår att eleverna ansåg att de inte hade något verkligt inflytande över 

undervisnings innehåll eller dess uppläggning.  

 

Danell, Klerfelt, Runevad och Trodden (1999) visar på att skolan traditionellt är det formella 

systemet i samhället för fostran och utbildning, samt den plats där unga förbereds för deras 

kommande samhällsroll. Till följd av detta har skolan en viktig uppgift att fostra fungerande 

demokratiska medborgare. Detta är något som styrks i samtliga av skolans styrande 

dokument. Mycket forskning har bedrivits inom området från en rad olika perspektiv; 

rektorernas, föräldrarnas och framför allt elevernas. (Forsberg, 2000) belyser att det finns  ett 

viktigt perspektiv där forskningen är ganska tunn och sparsmakad, nämligen elevinflytande ur 

lärarens perspektiv. Danell (2003, 2006) har i sina avhandlingar belyst lärarens perspektiv, 

men hans forskning är relativt unik eftersom det brukliga är att forskningen belyser elevens 

synvinkel. Stensmo (1997) menar att läraren utgör en av de viktigaste påverkansfaktorerna i 

elevernas liv och lärarens inställning till ett specifikt område utgör grunden för elevens 

inställning till detsamma. Detta belyser vikten av att sätta lärarens perspektiv i fokus, då 

denne utgör grunden för få arbetet i klassrummet att fungera. 

2.2 Begreppet elevinflytande  

Ordet elevinflytande kan utan tvekan ha många olika betydelser. Under 1900-talets början 

användes begreppet självstyre och Åstrand (1928) visade redan då på svårigheten att enhetligt 

definiera begreppet: 

I egentligaste mening skulle ordet självstyre användas i de fall då eleven i allt 

väsentligt styrde sig själva. Det har emellertid kommit att användas så fort man haft 

något institut i en skola där eleverna haft någon art av självbestämmanderätt.  

(Åstrand, 1928 s. 35). 
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I Svenska akademins ordlista (1998) finns följande förklaring; elev är synonymt med en 

person som får undervisning och med inflytande menas möjlighet att påverka viss utveckling. 

Den definitionen står detta arbete bakom; elevinflytande innebär med andra ord att en person 

(som får undervisning) har möjligheten att påverka viss utveckling.  

När vi använder begreppet elevinflytande är det viktigt att ställa sig frågan; inflytande över 

vad? Mattson och Svensson (1994) menar att det finns en viktig skillnad mellan formellt 

inflytande och det inflytande som sker inom klassrummets väggar, tex. planering av 

undervisningen. Formellt inflytande är den sorts inflytande som sker via klassråd etc. Detta 

arbete har som avsikt  att lägga fokus på det elevinflytande som äger rum inom klassrummets 

väggar och ryms inom den enskilda lärarens undervisning. 

2.3 Elevinflytande i lagar och styrdokument 

I dag när vi befinner oss en bit in på 2000-talet genomsyrar begreppet elevdemokrati och 

elevinflytande många styrande dokument som gäller inom skolans värld. Följande har jag valt 

att belysa: 

 

2.3.1 FN:s barnkonvention 

1989 antog Sverige FN:s barnkonvention (Pettersson 1990). I denna finns tydligt angivet att 

konvensionstaterna ska ge barn rätt att fritt utrycka sina åsikter i frågor som rör barnet och 

detta ska tillämpas efter barnets ålder och mognad. Detta uttrycks på följande sätt: 

Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter 

rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall 

tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. (Pettersson, 1990 s.6) 

2.3.2 Sveriges rikes grundlag 

I Sveriges rikes grundlag (Regeringsformen 1 kapitel 2 §) finns tydligt formulerat att vad som 

benämns som det allmänna, dit skolans verksamhet räknas, ska verka för att demokratins idéer 

blir vägledande inom samhällets alla områden.  

 

2.3.3 Eu:s nyckelkompetenser 

Eu har 2006 fastställt åtta olika nyckelkompetenser för ett livslångt lärande 

(Europakommissionen, 2006). Dessa ska fungera som en gemensam plattform för samtliga 

medlemsländer . En av dessa innefattar social och medborgerlig kompetens, vilket syftar till 

att bland annat ge medborgarna en möjlighet att deltaga i demokratiska processer. Detta finns 

formulerat på följande sätt: 

 
Medborgerlig kompetens ger individen möjlighet att deltaga fullt ut i samhällslivet 

med samhälliga och politiska begrepp och strukturer och ett engagemang för aktivt 

och demokratiskt deltagande. (Europakommissionen, 2006 sid.4) 

 

2.3.4 Demokratiutredningen 

Demokratiutredningen (SOU 2000:1) som utkom år 2000 belyser att det är grundläggande för 

en fungerande demokrati att individens medborgaranda utvecklas och förstärks. 

Demokratiutredningen poängterar särskilt skolans roll för att förverkliga detta i den praktiska 

verkligheten. Skolan uppgift är att rusta eleverna för det demokratiska samhället de ska leva i 

som vuxna medborgare.  
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Detta skall göras genom att skolan ger eleverna kunskap om konkurrerande samhälls- och 

historieuppfattningar men också genom att skolan själv ska vara en demokratisk arena som 

tillåter oenighet.  (Demokratiutredningen SOU 2000:1) 

2.3.5 Skollagen  

Skollagen är det övergripande styrdokument som samtliga skolformer har att följa. I denna 

finns angivet att verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar. ( Skollagen Kap 1. 2§) 

2.3.6 Läroplanen  

I Lpf 94 (Utbildningsdepartementet, 1994) inledning uttrycks att det offentliga skolväsendet 

vilar på demokratins grund. Detta konkretiseras i en rad olika mål som finns formulerade i 

läroplanen. Det mest övergripande uttrycker att eleven skall ha rätt att påverka, vara delaktig 

och ta ansvar för att planera och genomföra sina studier. Detta formuleras på följande sätt: 

De demokratiska principerna att kunna påverka, vara delaktig och ta ansvar ska 

omfatta alla elever. Elevernas ansvar för att planera och genomföra sina studier samt 

deras inflytande på såväl innehåll som former ska vara viktiga principer i 

utbildningen. (Utbildningsdepartementet, 1994 s. 13) 

Lpf 94 (1994) uttrycker i ett av sina mål för vad skolan skall sträva mot att varje elev ska ta 

ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, aktivt utöva inflytande över sin 

utbildning samt utifrån sin kunskap om demokratins principer vidareutveckla sin förmåga att 

arbeta i demokratiska former, utveckla sin vilja att aktivt bidra till en fördjupad demokrati i 

arbetsliv och samhällsliv och stärka sin tilltro till den egna förmågan att själv och tillsammans 

med andra ta initiativ, ta ansvar och påverka sina villkor. 

I Lpf 94 (1994) finns också formulerade riktlinjer för lärarens funktion. Dessa anger hur 

läraren bör arbeta för att uppnå elevinflytande. Dessa anger bland annat att läraren ska utgå 

från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i 

skolan. Vidare bör läraren se till att alla elever oberoende av vilka förutsättningar de har får 

möjligheten att utöva ett verkligt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i 

undervisningen. Läraren ska uppmuntra sådana elever som har svårt att framföra sina 

synpunkter att göra det, planera undervisningen tillsammans med eleverna, låta eleverna 

pröva olika arbetssätt och arbetsformer och tillsammans med eleverna utvärdera 

undervisningen.. 

2.4 Sociokulturell teori 

Säljö (2005) menar att människan utvecklar sitt lärande i ett dynamiskt samspel med 

omgivningen . Kunskap är något som skapas i sociala sammanhang. Säljö menar vidare att 

språket leder till en förståelse för omvärlden och att språket är ett av de främsta redskapen för 

inlärning. Vår förmåga att bygga upp och bevara kunskaper har sin grund i att vi utvecklar ett 

sådant redskap som språket som bär kunskaperna och erfarenheterna vidare. Som en följd av 

detta förändras också vårt sätt att lära och att tolka världen. 
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Säljö beskriver vidare att det sociokulturella perspektivet innebär att den sociala omgivningen 

som är det mest avgörande för hur individens lärande och utveckling sker. Det kulturella 

minnet och de artefakter, det vill säga kulturella redskap, är det som för mänskligheten framåt. 

Språket anses ha vuxit ihop med tanken och är huvudartefakten i det mänskliga lärandet. 

Säljö (2005) menar att den sociokulturella teorin har som utgångspunkt att mänsklig inlärning 

bottnar i hur individer och grupper tillägnar sig och utnyttjar sina fysiska och kognitiva 

resurser, en central aspekt är samspelet mellan kollektiv och individ. I överensstämmelse med 

det sociokulturella perspektivet är utveckling och lärande exosomatisk, det vill säga att den 

ligger utanför vår kropp och dess biologiska förutsättningar. Säljö beskriver de kulturella 

redskapen, artefakternas betydelse och avser då de resurser, både språkliga, intellektuella och 

fysiska, som vi använder oss av när vi försöker tolka omgivningen. Dessa artefakter har 

utvecklats genom tiderna och blir tillgängliga för oss genom interaktion med andra individer. 

Människans inlärning är, enligt Säljö en fråga om hur väl vi nyttjar de resurser och hjälpmedel 

som vår kultur och omgivning erbjuder. Kommunikation och interaktion mellan människor är 

avgörande, då det är genom kommunikation som sociokulturella redskap skapas och förs 

vidare. Säljös tankegångar har sin grund i Vygotskijs idéer. Sutter (2006) beskriver hur 

Vygotskij intresserade sig för de socialhistoriska faktorernas påverkan på människans 

psykologiska utveckling, samt vilken roll kulturen i samhället spelar för medvetandets 

utveckling.  

Vygotskij frågade sig hur vi kan skapa och använda oss av materiella och kulturella medel vid 

bland annat problemlösning och inlärning.  Enligt Sutter (2006) fäste Vygotskij stor vikt vid 

den socialt förmedlade kunskapen, det vill säga den indirekta kunskap som finns lagrad i 

språket. Säljö (2000) beskriver att Vygotskij menade att vi utvecklas i samspel med andra 

människor, vilka hjälper oss att förstå hur världen fungerar och skall förstås.   

Sutter (2006) beskriver vidare att Vygotskijs huvudtes bygger på att kunskapen är kulturellt 

förmedlad och att språket spelar en avgörande funktion för medvetandet. När det gäller den 

psykologiska utvecklingen upprepar individen i sin utveckling inte hela mänsklighetens 

utveckling; då barnet växer upp i en miljö där det redan finns kulturellt utvecklade redskap 

behöver de inte själva uppfinna dem, utan kan använda de redan existerande. Ett barn kan inte 

använda dessa redskap, t ex språk på samma sätt som de vuxna gör men med hjälp av dem 

kommer barnet att styra sin utveckling. De medfödda reflexerna och psykologiska 

funktionerna förändras och utvecklas med hjälp av de verktyg kulturen erbjuder. Vi utvecklar 

och förändrar våra psykiska funktioner; minne, perception och tänkande, genom att tillägna 

oss kulturellt befintliga tanke- och handlingssystem.  

Sutter (2006) menar att Vygotskij ansåg att aktivitet leder till lärande och utveckling och han 

delade in de aktiviteter som leder till lärande i fyra olika kategorier: den första 

aktivitetssituationen består av det sociala; individuella färdigheter uppkommer genom 

interaktion med andra människor. Den andra kallas för den medierande: människan möter inte 

världen direkt utan med hjälp av olika redskap. För det tredje är människans aktiviteter alltid 

situerade, det vill säga, de äger rum i specifika situationer. Den fjärde typen av aktiviteter är 

de kreativa: de får människor att överskrida de givna gränserna.  
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Sutter (2006) beskriver vidare att Vygotskij såg kulturen som ett resultat av mänskliga 

aktiviteter eftersom människan inte är särad från kulturen utan samspelar med den. Han ansåg 

att ett barns alla förmågor är resultatet av sociala relationer då människan inte har några 

medfödda kunskaper, utan påverkas av de möjligheter som ges att tillgodogöra kunskap. 

Barnets relation till sin omgivning förändras och utvecklas i relation till dess aktiviteter i sin 

miljö. Vygotskij menar att interaktion är grunden till allt lärande, den ligger till grund för både 

samspel och intellektuell utveckling. Utvecklingen sker först på en social nivå, som faktiska 

fysiska relationer, först därefter i form av tankearbete på en individuell nivå. Det är den 

interaktionella utvecklingen som är den mest effektiva. Enligt Vygotskij är mänsklig 

interaktion en nödvändig förutsättning för människans utveckling, då yttre samspel utgör 

källan till vårt inre tänkande.  

Vidare hävdade Vygotskij att barnets progress inte begränsas av inre mentala förutsättningar, 

utan måste uppfattas ur ett sociokulturellt-historiskt perspektiv. Den mänskliga inlärningen 

kan inte betraktas utifrån förutbestämda stadier, utan är avhängig av interaktion, aktiviteter 

och utvecklingszoner. Vygotskij gav språket en avgörande betydelse för barnets utveckling. 

Han ansåg att det är språket som leder utvecklingen framåt. Det faktum att barnet imiterar de 

vuxna gör att de når utöver sin vanliga förmåga (Sutter, 2006).  

Den sociokulturella teorin är beskriven med bakgrund till arbetets syfte. Den sociokulturella 

teorin beskriver tydligt hur viktig lärarens tankar och inställning är för interaktionen och 

lärandet i klassrummet. Eftersom inlärningen sker via interaktion, enligt den sociokulturella 

teorin, så är lärarens interaktionella roll ytterst viktig för hur väl inlärningen av demokratiska 

grunder ska falla ut. Läraren utgör dessutom en viktig funktion som förmedlare av de 

kulturellt existerande tanke- och handlingssätt som redan är etablerade. Jag menar också att 

den sociokulturella teorin visar på att elevinflytande kan ses som en förutsättning för att ett 

lärande ska realiseras i verkligheten. Eftersom elevinflytande bygger på interaktion och 

aktivitet och det enligt den sociokulturella teorin är just det som gör att inlärning sker kan 

detta ses som en indikation på att elevinflytande främjar inärningsprocessen. 

2.4.1 Lärarens betydelse för ett fungerade elevinflytande  

Stensmo (1997) menar att lärarens utgör en av de viktigaste påverkansfaktorerna i elevernas 

liv och lärarens inställning till ett specifikt område utgör grunden för elevens inställning till 

detsamma. Detta visar på vilken viktig roll läraren har för att arbetet med elevinflytande ska 

fungera. Skolverkets rapport, ”Lusten och möjligheten” (2006) visar på lärarens betydelse för 

att eleverna ska nå de uppsatta målen. Detta borde inte enbart gälla de kursmål som finns 

uppsatta utan även de övergripande demokratimålen. Stensmo (1997) menar vidare att vilken 

inställning läraren har till det han lär ut påverkar i vilken grad han kommer att lyckas. 

Alexandersson (1994) menar att lärarens handlande i klassrummet bestäms av dennes 

tänkande. Han menar att hur lärare tänker kring olika aspekter av undervisningen är av en 

avgörande betydelse för hur undervisningen genomförs och hur den utfaller. 

Kansanen (2000) hävdar att det i undervisningens interaktion alltid är två parter som är i 

växelverkan med varandra. Han menar att lärarens roll är att vara drivande i denna 

växelverkan. Kasanen menar vidare att det finns ett didaktiskt förhållande mellan elev, lärare 

och innehåll. Relationen mellan elev och lärare är asymmetrisk.  
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Läraren bär ansvaret i undervisningen och är sakkunnig och erfaren i innehållet. Det faktum 

att läraren besitter något som inte elev gör skapar en asymmetrisk ansvarsrelation, där lärarens 

spelar en avgörande roll för hur innehållet uppfattas. Enligt Kansanen är lärarens förhållande 

till innehållet avgörande för elevens inlärning.  

2.5 Tidigare forskning  

Forskning om elevinflytande har bedrivits i decennier. Som tidigare nämnts utgavs redan 

1928 en doktorsavhandling av Sigurd Åstrand, där han diskuterar, vad han kallar 

förtroendemetoder i skoluppfostran. En av hans slutsatser är just att förtroendet mellan lärare 

och elev spelar en stor roll för människans utveckling. (Åstrand, 1928). Efter Åstrand har 

forskningen gått vidare och det finns gott om exempel på olika inriktningar och 

intresseområden.  

Forsberg (2000) visar i sin doktorsavhandling ”Elevinflytandets många ansikten” på 

svårigheten att definiera elevinflytande och därigenom också mäta dess förekomst. Forsberg 

menar att den rådande definitionen av elevinflytande är för snäv och kan skapa 

konfliktsituationer när läraren ska försöka förena kravet på elevinflytande med de uppsatta 

kunskapsmålen. Kunskapsmålen och elevernas önskemål går inte alltid att föra samman. För 

läraren kan det framstå som om hon mister sin lärarroll för att eleverna ska få ett reellt 

inflytande. Dock kan andra och kompletterande sätt att förstå elevinflytande leda till andra 

slutsatser. Mot denna bakgrund menar Forsberg att inflytandebegreppet och dess förståelse 

måste vidgas. 

 

Sehlberg (2001) har i sin avhandling, ”Främja elevers lärande genom elevinflytande” 

undersökt huruvida elevers inlärning ökar med hjälp av elevinflytande. Sehlberg menar att det 

finns belägg för att elever som utövar ett verkligt inflytande över sin undervisning också lär 

sig mer. För att detta ska uppnås förespråkar Sehlberg att eleverna ska vara delaktiga i hela 

läroprocessen. Detta avser val av stoff och frågeställningar som ska undersökas, val av 

metoder och tillvägagångssätt, val av hur arbetet ska sammanställas och presenteras och 

slutligen att eleverna görs delaktiga i utvärderingen av det genomförda arbetet. Vidare menar 

Sehlberg att när elevers inflytande blir en naturlig del av en skolas grundläggande plattform 

påverkar det även skolans organisation och planering. När elever får inflytande över sitt 

lärande så utgår de inte från givna skolämnen utan i lärandeområden som sträcker sig över 

flera ämnesområden. I en skola vars plattform genomsyras av elevers inflytande måste därför 

de olika ämneslärarna samverka. Detta ställer krav på en god samverkan och samsyn mellan 

skolans personal. Arbetet behöver av samma anledning en flexibel tidsstruktur där arbetet inte 

snuttifieras eller hackas upp. 

Almgren (2006) har skrivit avhandlingen ”Att fostra demokrater” där hon undersöker om 

elevdemokrati faktiskt leder till att vi får demokratiska medborgare, och i så fall vilka former 

av elevinflytande som är funktionella. Almgren visar att ett öppet klassrumsklimat där 

eleverna möter olika synvinklar på politik och samhällsfrågor, där de ges möjlighet och 

utrymme att diskutera och fritt uttrycka sina åsikter, har positiva effekter på elevernas 

demokratiska kunskaper. Däremot visade Almgren att i de skolor där eleverna hade ett mer 

direkt inflytande, exempelvis på schema, undervisningens innehåll och läromedel, påverkades 

elevers demokratiska kunskaper negativt. Det finns, enligt Almgren, rent av ett samband 

mellan ju mer inflytande över dessa frågor som skolan erbjuder eleverna desto mindre 

kunskaper hade dessa om demokrati och samhälle.  
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Vidare visar hon att den utövade skoldemokratin och skolsegregationen är kopplade till 

varandra. En öppen debatt i klassrummet är nämligen vanligare förkommande på skolor där 

föräldrarnas genomsnittliga utbildning är hög. Det kontraproduktiva elevinflytandet, i form av 

den direkta demokratin, är däremot vanligare på skolor där elevernas föräldrar har en 

genomsnittligt låg utbildning. Almgrens slutsats är att det kanske viktigaste argumentet för 

elevinflytande är att barn och ungdomar har en grundläggande rätt till delaktighet och 

inflytande över det som berör deras liv. Hon menar att elevinflytande är en rättighet i sig. Det 

Almgren vänder sig emot är att elevinflytande ofta framställs som en enkel lösning på 

komplexa problem och att inflytandet i sig förutsätts ge demokratisk kompetens, inte minst 

framhålls det så i skolans styrdokument. Almgren menar att utifrån resultaten av hennes 

arbete måste detta ifrågasättas och nyanseras. Först då kan former för elevdemokrati 

utvecklas. Almgren menar vidare att även om elevinflytande har negativa effekter på 

elevernas demokratiska kunskaper behöver inte det betyda att det inte har positiva effekter på 

andra saker så som ansvar, värderingar och attityder. 

 

Oscarsson (2005) har i sin rapport ”Elevers demokratiska kompetens” undersökt och 

analyserat högstadieelevers demokratiska färdigheter. Oscarssons rapport visar att skolan inte 

når upp till styrdokumentens mål när det gäller elevernas möjligheter till inflytande och 

påverkan gällande undervisningens innehåll, läromedel och prov. Oscarsson menar detta till 

trots att en majoritet av eleverna förstår och accepterar demokratins grundläggande principer. 

Oscarsson för ett resonemang i sin rapport om de olika demokratiteorierna, valdemokrati, 

deltagardemokrati och samtalsdemokrati och relaterar dessa teorier till skolans 

demokratiuppdrag. Oscarssons slutsats är att skolans styrdokument innehåller element från 

samtliga demokratimodeller men att betoningen ligger på deltagardemokrati och 

samtalsdemokrati. Han menar dock att i skolans faktiska undervisning och förhållningssätt är 

det i huvudsak valdemokrati som förmedlas, det vill säga kunskaper om demokratins 

spelregler, om valdeltagandet och de politiska nivåerna och så vidare. Han menar att detta inte 

räcker för att utveckla samtliga delar av elevernas demokratiska kompetens. Eleverna lider 

helt enkelt brist på de övriga två demokratidimensionerna i sin undervisning och i sin 

skolmiljö. Det finns inte heller enligt Oscarsson ett självklart samband mellan ett ökat 

elevinflytande i undervisningen, det vill säga en verklig möjlighet att påverka 

undervisningens innehåll och läromedel, och elevers deltagardemokratiska utveckling. Istället 

pekar Oscarsson på klassrumsklimatet och det samtal mellan elever och lärare där om 

samhällsfrågor som den viktigaste faktorn i skolans demokratiarbete.  

Danell (2003)  undersöker i sin avhandling ”Vad händer i skolans hus?” hur lärare uppfattar 

och formar elevers inflytande. Studien visar att det i processen för att konstruera 

elevinflytande råder en obalans mellan lärarnas intentioner och handlingar, men däremot en 

balans mellan handlingar och erfarenheter. Lärarna har reducerat samhällets intentioner med 

elevinflytande när de omsatts till handling. Den faktiska verkligheten i klassrummet blev 

styrande för vilka intentioner som uppfattades möjliga att realisera. Lärarna använde 

arbetsformer och samråd som redskap för att kontrollera och legitimera det inflytande 

eleverna tilldelats. De elevreaktioner som framkom blev viktiga erfarenheter och ledde till 

metodiska och organisatoriska överväganden. Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kunde 

lärarnas handlande i huvudsak ses som en ambition att upprätthålla sin status genom att 

legitimera och kontrollera den rådande institutionella ordningen. Lärarnas kunskap om den 

reella verkligheten, har trängt undan de värdegrundande intentionerna med elevinflytande och 

styrt vad av samhällets intentioner de genomförda i den praktiska verkligheten.  
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Vidare har Mats Danell (2006)  i sin doktorsavhandling” På tal om elevinflytande ” beskrivit 

och utvecklat frågan om hur ett arbetslag formar och upprätthåller elevinflytande. Danell 

ställer frågan om vad händer med elevers inflytande i skolan inom ramen för pedagogernas 

samtal. Danell visar på att samtalen används som en frizon där läroplanens intentioner eller 

gemensamma överenskommelser i frågan om elevinflytande neutraliseras. I samtalen 

använder lärarna sig av en rad olika strategier för att bevaka frizonens neutralitet inom 

arbetslaget. Hur elevinflytandet utformas rent praktiskt är alltså beroende av vad de enskilda 

pedagogerna uppfattar som möjligt att realisera. Först tilldelas eleverna inflytande, för att 

sedan regleras och kontrolleras det inflytandet genom olika normer som handlar om 

arbetsformer, objekt och specifika områden. Det innebär att för vissa elever integreras 

elevinflytandet i skolarbetet, men för andra marginaliseras det. Resultaten visar att samtalen 

om elevinflytande på samma gång var framåtsträvande och tillbakabildande för själva 

elevinflytandet. Samtidigt som arbetslaget har prioriterat frågan om elevinflytande så upphävs 

de goda intentionerna av samtalet i kollegiet. Mål i läroplanen och lokalt uppsatta mål om 

elevinflytande neutraliseras eller ställs åt sidan. Danell menar att frågan om elevinflytande 

hamnar på undantag, trots att den prioriteras, genom att elevinflytandet styrs av pedagogernas 

motiv att få verksamheten att fungera. 
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3. Syfte 

Syftet är att beskriva och skapa en förståelse för hur gymnasielärare uppfattar elevers 

inflytande i gymnasieskolan.  

Följande forskningsfrågor användes för att besvara forskningssyftet: 

 Vilka intentioner med elevinflytande uppfattar lärarna att de besitter? 

 Hur uppfattar lärarna att deras praktiska utövning ser ut gällande arbetet med elevinflytande? 

 Vilka erfarenheter uppfattar lärarna att de har av elevinflytande? 
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4. Metod  

4.1 Kvalitativa intervjuer 

Jag har valt en kvalitativ studie med intervjuer som metod, då jag anser att det passar 

uppsatsens syfte bäst. Liksom Hartman (1998) menar jag att ämnen som vilar på en mänsklig 

grund inte kan reduceras till någon som helst likformighet, och ett mänskligt samtal måste ses 

som nödvändigt för att få en djupare insikt i informanternas uppfattningar. Den kvalitativa 

metoden ger möjlighet att ta reda på hur individer verkligen upplever ett fenomen och det 

finns också möjlighet att reflektera och bygga vidare på de svar som ges. Undersökningen 

riskerar inte att bli statisk, utan möjligheten att uppnå en dynamisk förståelse ökar
. 

4.2 Hermeneutik 

För att tolka mina data har jag utgått från den hermeneutiska tolkningstradtionen. Hartman 

(2001) menar att hermeneutik avses att söka efter hur världen tolkas eller uppfattas, inte att 

söka en absolut sanning om hur världen är. Hartman menar vidare att den hermeneutiska 

tolkningsmodellen syftar till att beskriva människors livsvärld, genom att beskriva den 

mening de knyter till olika företeelser. Det är innehållet i dessa föreställningar som är av 

intresse, hur människor föreställer sig olika företeelser i världen, det vill säga inte hur världen 

är utan hur människor föreställer sig världen. En hermeneutisk teori skall uttrycka en individs 

eller en grupp individers livsvärld. Detta gör den genom att innehålla termer som beskriver 

hur individen eller individerna i gruppen uppfattar sin situation. Dessa termer står i relation 

till varandra, för att på så sätt uttrycka på vilket sätt de olika uppfattningarna är relaterade till 

varandra (Hartman, 1998). Jag har använt mig av denna modell eftersom jag anser att det inte 

finns någon objektiv sanning som besvarar min frågeställning. Jag vill uppnå en ökad 

förståelse för hur mina informanter uppfattar och upplever den verklighetsbild, som färgar 

deras uppfattning på elevers inflytande. Således avser jag i min studie lärarnas uppfattning 

som konstrueras i sociala sammanhang. 

4.3 Urval  

Mina fem intervjupersoner valdes ut genom att jag lät en intresseanmälan gå ut på två olika 

gymnasieskolor. Lärarna fick anmäla sig frivilligt till undersökningen, men då inte tillräckligt 

många anmälningar kom in, tog jag själv kontakt med lärare som jag trodde kunde vara 

intresserade av att deltaga. Således har två av informanterna själva anmält sig och tre har fått 

en personlig förfrågan. Slutligen blev mina informanter följande: Sixten matematiklärare 62 

år, Niklas biologilärare 41 år, Margareta svensk/engelsklärare 57 år, Karin historielärare 43 

år, Susanna samhällskunskap/religionslärare 38 år. Undersökningen innefattar inget bortfall, 

eftersom samtliga informanter fullföljde studien. 

4.4 Etiska överväganden 

Det finns många föreställningar om vad man som lärare bör tycka om elevers inflytande. 

Undersökningen hade kunnat riskera att avslöja den enskilde lärarens åsikter som kanske inte 

alltid stämmer överens med skolledningens. Därför har jag, i enlighet med vad Trost (2005) 

beskriver poängterat lärarnas anonymitet och också vidtalat skolledningen innan jag började 

mitt intervjuarbete.  
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Vissa av intervjuerna är gjorda på en skola där jag själv är verksam som lärare. Jag kan se det 

både som en för- och nackdel. Fördelen är att det kan finnas ett uppbyggt förtroende, vilket 

gör det tryggare för informanten att svara på svåra frågor. Nackdelen kan vara att intervjun 

färgas av den informella relation som jag har med respektive informant. 

I enlighet med Trost (2005) har jag valt att intervjua informanterna enskilt just på grund av 

den konfidentiella aspekten. Under intervjun kan det framkomma saker som är privata och 

känsliga och inget de ska behöva dela med andra.  

Trost (2005) menar att om intervjuerna bandas kan frågeställaren erbjuda informanterna 

fullständig uppmärksamhet. Det var viktigt att lärarna verkligen kände att jag  lyssnade, 

eftersom intervjuerna var djupt personliga och jag verkligen ville ta reda på deras personliga 

uppfattning på ämnet. Därför spelade jag in intervjuerna i enlighet med Trost. 

Det har varit helt frivilligt att delta i min undersökning. Jag har i enlighet med Trost (2005) 

noga informerat, både skriftlig och muntligt, om vad intervjuerna kommer att behandla. Jag 

har också klartgjort för informanterna att det inte kommer att vara möjligt att identifiera vad 

de sagt under intervjuerna, utan jag kommer använda fingerade namn och har i övrigt 

tystnadsplikt. Informanterna har också när och om de så önskat kunna avbryta sin medverkan 

i undersökningen. 

4.5 Genomförande 

Jag valde i enlighet med vad Krag Jakobsen (1993) beskriver att göra fem intervjuer med 

gymnasielärare. Jag har gjort ett begränsat urval för att få möjlighet att nå en djupare 

förståelse för hur lärare uppfattar elevinflytande. I enlighet med detta utförde jag mina fem 

djupintervjuer med kärnfrågor av öppen karaktär, (se bilaga 1) vilket innebär att det har givits 

en rad olika svarsmöjligheter på intervjuernas väsentliga frågor (Krag Jakobsen, 1993).  Min 

avsikt har varit att ge mina respondenter möjlighet att reflektera fritt runt uppsatsens syfte. 

Utifrån detta har jag jobbat med en stomme av frågor med tre olika teman, och sedan har jag 

varit fri att ställa följdfrågor utifrån de svar mina informanter gett. Mina informanter har 

själva valt att delta i mitt arbete, jag har slumpmässigt valt ut verksamma lärare inom 

gymnasieskolan som fått ett erbjudande att medverka. Alla som fick erbjudandet tackade ja.  

Jag vidtalade sedan skolledningen så att inga hinder förelåg för mina intervjuer. Sedan 

kontaktade jag de fem olika lärare på två olika skolor via e-post och personliga samtal. De 

fick redan här reda på vilka frågor jag avsåg att ställa. Jag har sedan intervjuat var och en 

enskilt och använt mig av bandspelare för att spara den data som framkommit. Jag har varit 

noga med att jag och respondenten kunnat prata enskilt och ostört och att det funnits nog med 

tid avsatt för intervjun. Sedan har jag utfört intervjuerna enligt den beskrivna metoden ovan. I 

två fall har jag kontaktat läraren efter intervjun via e-post för att fylla ut några frågetecken jag 

haft.  

4.6 Analys och tolkning 

För att nå fram till ett avläsbart resultat har jag, enligt Svenning (1997),  efter genomförandet 

av intervjuerna nedtecknat de på papper. Sedan har jag sammanställt respondenternas olika 

svar för att sedan jämföra och koda de olika svaren. Svenning menar att all analys går ut på att 

hitta mönster. I enlighet med detta har jag kodat mitt material.  
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Jag har använt mig av det förhållningssätt till mitt material som Svenning benämner som 

succesiv approximation. Jag har tillämpat de tre steg som Svenning beskriver. Det första 

steget innebär en öppen kodning där jag med en öppen utgångspunkt genomläst min data för 

att söka ansatser och mönster. I det andra steget, axiell kodning har jag fördjupat mig i datan 

och sökt länkar mellan begrepp och sekvenser. Här har jag funnit tre olika teman; intentioner, 

verklighet och erfarenheter. Slutligen har jag i det tredje steget, selektiv kodning letat efter fall 

som illustrerar och tydliggör de teman jag tidigare funnit. Utifrån denna utgångspunkt har jag 

formulerat mina resultat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4.7 Presentation av resultat 

I min resultatredovisning har jag utgått från de forskningsfrågor jag presenterade i syftet, 

lärarnas uppfattning om sina intentioner om elevinflytande, lärarnas uppfattning om sin 

praktiska utövning av elevinflytande samt lärarnas uppfattning om sina erfarenheter av 

elevinflytande. Sedan har jag under varje fråga valt att presentera varje informant för sig. 

Detta görs med fingerade namn. Först redovisar jag vad de sagt i den berörda frågeställningen 

för att sedan avsluta med en egen kommentar. 
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5. Resultat 

Resultatet presenteras med hjälp av tre tematiska rubriker utifrån de forskningsfrågor som 

framgår i beskrivningen av syftet. Under varje rubrik redovisas varje informant för sig för att 

sedan avslutas med en kommentar. 

5.1 Lärarnas uppfattning om sina intentioner med elevinflytande 

5.1.1 Niklas 

Niklas förhoppning med elevinflytande är att det verkligen ska leda till en mer spännande 

undervisning. Hans vilja är att fostra eleverna i demokratiskt tänkande och att förbereda de för 

det liv som väntar. Niklas vill att eleverna ska veta vad som förväntas av dem ute i samhället. 

Han ser även elevinflytande som en viktig faktor för att höja elevernas motivation till 

inlärning.  

Kommentar: Av Niklas beskrivning framgår det att Niklas har tre tydliga mål med arbetet 

med elevinflytande. Det första är att skapa en mer spännande undervisning, det andra är att 

fostra eleverna i demokrati och det tredje är att elevinflytande ska leda till en ökad motivation 

för elevernas inlärning. 

5.1.2 Margareta 

Margareta menar att det viktigaste med elevinflytande är att fostra eleverna i demokrati, 

eftersom vi lever i ett demokratiskt samhälle. Hon kan också se en poäng med att eleverna 

känner att de har inflytande över tråkiga måsten, för då känns det kanske inte lika tråkigt att 

utföra dem. Margareta tycker också att elevinflytande borde kunna motverka 

maktförhålladerna i klassrummet eftersom lärare idag har så mycket makt och eleven alldeles 

för liten. Samtidigt säger Margareta att skolarbetet kräver en tydlig ledare, som inte blir 

bakbunden av konstiga krav. Vidare menar hon att elevinflytande också kan leda till en ökad 

förståelse varför man som elev gör vissa moment. Margaretas intention med elevinflytande är 

dock inte att ge eleverna för mycket frihet eller sänka statusen hos lärarna. Hon vill inte att 

eleverna ska få sätta betyg på lärare eller påverka lärares lön. Hon menar att den typen av 

elevinflytande skulle ske på fel grunder och både elevens och lärarens situation skulle bli 

ohållbar. 

Kommentar: Av Margaretas beskrivning framgår att hennes övergripande intention med 

elevinflytande är att fostra eleverna i demokrati. Margareta menar också att elevernas 

motivation kan öka om de får vara delaktiga i de beslut som fattas. Elevinflytande kan också 

vara en väg till att bryta en maktordning i klassrummet och skapa en jämnare maktfördelning 

mellan elev och lärare. Margaretas intention är dock inte att ge för mycket frihet till eleverna 

så att det påverkar lärarens status. 

5.1.3 Karin 

Karin anser att intentionen med elevinflytande är att fostra demokratiska medborgare. Karin 

vill lära sina elever att de kan påverka sina liv, att man kan få det bättre om man är med och 

påverkar. Karin menar att elevinflytande är att lära eleverna tänka stort och inte bara 

individuellt, att man måste tänka på hela gruppen och lära sig solidaritet med varandra.  
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Kommentar: Av Karins beskrivning framgår att hennes huvudsakliga intention med 

elevinflytande är att fostra demokratiska medborgare och därigenom lära eleverna att de kan 

påverka samhället. Karin ser också elevinflytande som en möjlighet att lära eleverna ett nytt 

sätt att tänka, att tänka demokratiskt. 

5.1.4 Susanna 

Susanna säger att hon vill visa på demokratin i praktiken, att demokrati inte bara är någon 

teoretisk modell som man lär sig på samhällskunskapen. Hon tror att elevinflytande kan leda 

till en bättre undervisning om den bygger mer på vad som passar eleverna. Susanna menar att 

genom att eleverna får vara med och bestämma hur de ska lära sig hoppas hon att 

undervisningen blir mer individanpassad och stimulerande för den enskilde eleven. 

Kommentar: Av Susannas beskrivning framgår två tydliga intentioner med hennes arbete med 

elevinflytande. Det första är att lära eleverna de demokratiska grunderna och hur demokratin 

fungerar i praktiken. Hon vill att eleverna ska bli engagerade samhällsmedborgare och att 

eleverna får en känsla av att de kan påverka sina liv. Det andra målet är att undervisningen 

ska bli bättre och mer intressant och samtidigt mer individanpassad.  

5.1.5 Sixten 

Sixten menar att elevinflytande går ut på att fostra elever att ta ansvar över sin inlärning. Han 

uttrycker det som att man måste få de att förstå att det krävs något för att uppnå inflytande. 

Inflytande är inget man får, det är något man tar. Han kan se att elevinflytande också kan syfta 

till att öka motivationen hos eleverna. Om man bestämt något själv är det svårare att vara 

emot. Eleverna blir mer insatta i vad som förväntas av dem och mer införstådda med de krav 

som ställs. Sixten menar också att genom att använda elevinflytande kan han individanpassa 

undervisningen bättre än vad han skulle kunna annars. 

Kommentar: Av Sixtens beskrivning framgår att han har tre tydliga intentioner med sitt arbete 

med elevinflytande. Det första är att fostra eleverna i att ta ansvar och lära dem vad demokrati 

är. Det andra är att få mer motiverade elever. Det tredje är att Sixten hoppas att han som lärare 

får ett underlag att individanpassa undervisningen. Han kan få en kunskap i vad varje individ 

önskar och har behov av och kan lägga upp undervisningen efter detta. 

5.2 Lärarnas uppfattning om sin praktiska utövning med elevinflytande 

5.2.1 Niklas 

Niklas säger att det är svårt att få det praktiska arbetet att fungera som han vill, men att han 

utgår från styrdokumenten när han ska genomföra elevinflytande i praktiken. Utifrån 

styrdokumenten ger han eleverna möjlighet att välja och är flexibel utifrån vad de väljer. Men 

när Niklas ser att det inte fungerar går han in och bryter och styr in dem på en väg som leder 

rätt. Niklas är noga med att det inte ska gå överstyr och menar att framförallt måste målen i 

styrdokumenten uppfyllas. Tanken med elevinflytande får inte komma före de kursmål som 

finns.  

Niklas kan se att man skulle kunna utveckla elevinflytande genom att ha en gemensam linje 

på hela skolan. Han menar att om kollegiet hade tydliga gemensamma mål vad elevinflytande 

ska innebära i praktiken så skulle det bli tydligare för eleverna. 
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Kommentar: Av Niklas beskrivning framgår att han uppfattar att han har svårigheter att utföra 

det elevinflytande som han önskar. Trots detta utgår han direkt från styrdokumenten när han 

arbetar med elevinflytande. Han ger eleverna valmöjlighet men fungerar samtidigt som ledare 

när de, enligt vad han anser väljer fel väg. Den rätta vägen styrs utifrån de uppsatta kursmålen 

som Niklas menar går före demokratimålen. 

5.2.2 Margareta 

Margareta säger att det är omöjligt att utföra det arbete som hon önskar, men att hon försöker 

omsätta elevinflytande i allt hon gör. Hon börjar varje moment med att eleverna får vara med 

och bestämma utifrån givna ramar. Men Margareta har under årens lopp ändrat sin inställning 

till elevinflytande. I dag är det inget hon tvingar eleverna till. Margareta ser elevinflytande 

som ett erbjudande, något som hon erbjuder eleverna, men inget tvång. Vill de att hon ska 

bestämma så är det ju också ett val, menar Margareta. Det viktigaste är att läraren uppmuntrar 

frågan varför, att uppmuntra eleverna till ett kritiskt tänkande och att diskutera 

demokratibegreppet. De frågorna kan inte avskärmas till vissa moment utan de måste 

genomsyra hela undervisningen och Margareta ser det som sin uppgift att få eleverna att tänka 

kritiskt. 

Kommentar: Av Margaretas beskrivning framkommer att trots att hon uppfattar att det är 

omöjlig att realisera det hon önskar i praktiken så låter hon elevinflytande genomsyra hela 

undervisningen och inte reduceras till enskilda moment. Hon har ett förhållningssätt till 

eleverna som bygger på att elevinflytande kan ses som  ett erbjudande som ges och som 

eleverna också kan välja bort. Det Margareta lägger störst vikt på är att få eleverna att tänka 

kritiskt. 

5.2.3 Karin 

Karin arbetar för att elevinflytande ska genomsyra all undervisning och inte synas endast i 

vissa moment. Hon menar att det är ett förhållningssätt till eleverna. Eleverna ska kunna 

komma och prata med henne när som helst och därigenom påverka och förändra. Karin 

arbetar också ständigt med att uppmuntra eleverna att tänka och ifrågasätta. Hon uppmanar 

alltid eleverna att ställa frågan varför lär vi oss detta och hur ska vi då göra det? Karin säger 

att det är grunden för att praktiskt utöva elevinflytande. Karin är noga med att poängtera att 

det går som en röd tråd genom all hennes undervisning. Då lär sig eleverna att själv välja. 

Karins praktiska arbete med elevinflytande går ut på att få eleverna att välja arbetssätt för att 

nå målen. Hon menar att det finns många vägar till målen och eleverna måste själva kunna 

välja väg.  Dock tycker Karin att det är svårt att få detta att fungera i hennes vardag med 

eleverna.  

Karin kan se att det praktiska arbetet med elevinflytande kunde förbättras om samarbetet 

lärare emellan skulle öka. Men orken och engagemanget finns där inte, vilket utgör ett hinder 

för att utveckla det praktiska arbetet. 

Kommentar: Av Karins beskrivning framkommer det att hon låter elevinflytande genomsyra 

hela sin undervisning, hon vill att det ska vara ett klassrumsklimat som är tillåtande och 

uppmuntrar att eleverna ifrågasätter och tänker själva.  
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Hon arbetar med elevinflytande som en möjlighet för eleverna att själva välja den väg som 

passar dem för att nå de uppsatta målen. Karin kan se en utvecklingsmöjlighet med sin 

praktiska utövning av elevinflytande om det fanns möjlighet att samverka mer med andra 

lärare. Dock uppfattar hon att den möjligheten inte finns och hon uppfattar också att det finns 

svårigheter att praktisera det hon vill i hennes vardag med eleverna. 

5.2.4 Susanna 

Susanna arbetar med elevinflytande utifrån att få ett öppet klassrumsklimat där det är tillåtet 

att uttrycka åsikter. Hon arbetar med att vara en lyssnande lärare som tar sig tid till diskussion 

och kritik. Susanna menar att elevinflytande bygger på att man som lärare kan lyssna, men 

ändå leda arbetet i klassrummet. Hon vill vara en demokratisk ledare, men upplever att hon 

har svårt att genomföra detta. Det blir sällan som hon vill. Susanna ser det praktiska utövandet 

av elevinflytande som ett ständigt pågående samtal. Hon vill att det ska genomsyra hela 

undervisningen och inte bara vissa moment.  

Kommentar: Av Susannas beskrivning framgår det att hon arbetar med elevinflytande utifrån 

att vara en lyssnande ledare som ständigt för ett samtal med sina elever och därigenom ger de 

möjlighet att påverka. Detta skall genomsyra hela hennes undervisning och kan inte reduceras 

till vissa moment. Susanna uppfattar också att hon har svårt att genomföra det hon vill i 

praktiken. 

5.2.5 Sixten 

Sixten har ändrat sitt sätt att arbeta med elevinflytande, för att få det att fungera . Numera ser 

Sixten elevinflytande som ett erbjudande till eleverna. Ett sätt att erbjuda ett val, om de sedan 

väljer att han ska bestämma så blir det i praktiken en sorts indirekt demokrati. Han krusar inte, 

vill de att han ska bestämma så har de i alla fall gjort ett val.  

Kommentar: Av Sixtens beskrivning framkommer det att han har uppfattat svårigheter med 

att få elevinflytande att fungera och därför har ändrat sitt förhållningssätt till eleverna. I dag 

bygger han sitt praktiska arbete på att elevinflytande kan ses som ett erbjudande som ges och 

som eleverna också kan välja bort. 

5.3 Lärarnas uppfattning om sina erfarenheter av elevinflytande 

5.3.1 Niklas 

Niklas upplever att det är svårt att få elevinflytandet att fungera i praktiken. Han menar att 

eleverna har svårt att se sin egen del i den demokratiska processen. De har lätt för att ställa 

krav, men inte lika lätt för att ta ansvar. Niklas säger att eleverna vet allt om sina rättigheter, 

men inget om sina skyldigheter. Han menar att eleverna många gånger utnyttjar de rättigheter 

de har och tänker kortsiktigt. Ofta går deras beslut ut på att klara sig undan från ansträngning. 

Det gäller inte alla elever, men de blir tongivande och sätter prägeln på det demokratiska 

klimatet. Ofta ser de inte konsekvenser och är oerfarna att tänka i flera led. De tänker i ett så 

kort perspektiv och använder sin beslutanderätt till att göra så lite som möjligt.  
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Niklas har lättast att genomföra elevinflytande när han varit verksam i klassen en längre tid. 

Den mänskliga relationen främjar elevinflytanden och en viss mängd tid skapar en process 

som förbättrar elevinflytanden i praktiken, menar han.  

Niklas tycker att skolan har ett klimat som är tillåtande och varje enskild lärare är fri att lägga 

upp sitt arbete efter sin verklighet. Han upplever att han har ledningen i ryggen. Det är upp till 

var och en att genomföra så mycket elevinflytande man tycker är vettigt. .  

Kommentar: Av Niklas beskrivning framkommer att hans erfarenhet är att elevernas bristande 

kunskaper eller mognad är stora svårigheten med elevinflytande. Han uppfattar att det är 

lättare att genomföra elevinflytande med de elever som han varit lärare för en tid eftersom det 

uppstår en mänsklig relation som främjar elevinflytandet. Niklas uppfattar inga strukturella 

hinder vare sig det gäller ledning eller kollegor. 

5.3.2 Margareta 

Margareta menar att elevinflytande är att ta ansvar och det har inte eleverna förståelse för. I 

praktiken blir ofta elevinflytande synonymt med elevfrihet. Margareta upplever att det ligger 

mer i tiden just idag, än vad det gjorde för några år sedan. Hon menar att det beror på att 

eleverna tillhör lustgenerationen, där allt de gör bygger på lust. De har aldrig behövt anstränga 

sig och övervinna motstånd. Så fort det tar emot så ger de upp. Vidare menar Margareta att 

eleverna inte har det tidsperspektiv som krävs för att fatta beslut. Unga människor är här och 

nu och tänker inte att de kan ha nytta av något de gör idag om tio år. 

På många sätt blir elevinflytandet skenbart, anser Margareta. Det är ändå hon som lärare som 

sitter inne på den kunskap som krävs för att få undervisningen att fungera.  

Margareta menar också att det är lättare att få ett fungerande elevinflytande när eleverna är 

äldre och de haft henne som lärare ett tag. Hon hoppas att eleverna ska välja det hon vet är 

bäst. Ju längre hon har eleverna desto mer väljer de som hon själv skulle ha valt. Man fostras 

in med varandra. 

Margareta menar att en demokratisk process tar tid, det finns inte utrymme för det om man 

ska hinna uppfylla kursmålen. Det är näst intill omöjligt att kombinera kursmålen med 

demokratimålen.  

Margareta tycker att elevinflytandet skulle kunna förbättras om det fanns mer samarbete 

mellan lärare. Men det samarbetet försvåras av schemaläggning och äldre lärares sätt att 

tänka. Elevinflytande är ett nytt sätt att tänka och det är väl inte alla som gör det.  

Kommentar: Av Margaretas beskrivning framkommer att hennes erfarenhet är att eleverna har 

en bristande förståelse för att demokrati innefattar ansvar och skyldigheter. Hon menar att det 

kan bero på att de elever som i dag går på gymnasiet är vana att få allt serverat, att aldrig 

behöva möta motstånd. Margareta menar att elevinflytande innebär att individen måste 

anstränga sig och det faktum att eleverna är ovana vid just detta gör att elevinflytande i 

praktiken blir svårt. Hennes erfarenhet är också att eleverna inte är mogna att ha ett längre 

tidsperspektiv, viket försvårar arbetet med elevinflytande. Margareta menar också att 

kursmålen krockar med de demokratiska målen i läroplanen. Margareta kan se vissa 

strukturella hinder inom skolans organisation framförallt vad det gäller sättet att tänka hos de 

äldre lärarna. Tanken på elevinflytande genomsyrar med andra ord inte hela organisationen. 
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5.3.3 Karin 

Karin möter mycket motstånd när hon ska få ett fungerande elevinflytande till stånd. Hon 

menar att skolan måste bli bättre på att verkligen genomföra elevinflytande och inte ge upp, 

trots det motstånd som finns. 

Karin menar att eleverna vet så mycket om sina rättigheter, men lite om sina skyldigheter. 

Hon menar att det beror på att de är uppvuxna utan krav på att behöva anstränga och engagera 

sig. De har aldrig blivit uppmuntrade att kämpa, utan har fått det mesta ganska lätt. Samtidigt 

menar hon att viljan finns där, eleverna är inte vana att behöva visa det. 

Ibland blir det så skenbart, det finns inte alltid några verkliga val. För att undvika detta måste 

läraren alltid tänka efter om det verkligen finns några reella val.  

Karin uppfattar att det är enklare att få elevinflytande att fungera praktiskt när eleverna är 

äldre. De äldre eleverna förstår på ett annat sätt och kan se utanför sig själva. 

Karin uppfattar att det finns ett motstånd mot elevinflytande inbyggt i skolans väggar. Hon 

upplever att det finns kollegor, framför allt de äldre som säger sig vara positiva till 

elevinflytande, men inte utövar det i praktiken. 

Kommentar: Av Karins beskrivning framgår att hennes erfarenhet är att det är svårt att 

genomföra elevinflytande, men att skolan har ett ansvar att inte ge upp. Karin menar att det 

beror på att eleverna inte är vana att behöva anstränga sig. Elevinflytandet tenderar till att bli 

skenbart. Karins erfarenhet är även att elevinflytande är lättare att genomföra med äldre 

gymnasieelever och hon menar att det beror på mognad. Karin anser att det finns stora 

strukturella hinder framför allt hos hennes äldre kollegor. 

5.3.4 Susanna 

Susanna säger att hon arbetar hårt för att få elevinflytandet att fungera i klassrummet, men 

tycker att det på många sätt är svårt. Hon säger att eleverna är omotiverade och inkörda på att 

vara emot. De tänker kortsiktigt och vill helst slippa ifrån allt som är obekvämt. 

Susanna uttrycker att det Ibland känns som om eleverna bara kräver och kräver utan att ställa 

några krav på sig själv och att se till gruppens bästa är helt främmande för dem Susanna säger 

samtidigt att eleverna är nyfikna på elevinflytande, men att de tycker att det är jobbigt. De 

säger ibland att det är jobbigt och onödigt och menar att hon som lärare ändå vet bäst. 

Susanna säger att avsaknaden av en gemensam linje gör att hon ofta känner sig ensam i 

elevdemokratiarbetet. De andra lärarna vill gärna göra som de är vana och har en äldre syn på 

eleverna. 

Kommentar: Av Susannas beskrivning framgår att hennes erfarenhet är att elevernas 

motivation att vara med och bestämma är en av svårigheterna med att genomföra 

elevinflytande. Hon anser också att eleverna har fel tidperspektiv och en felaktig målsättning. 

Susanna menar att eleverna har sneda perspektiv och enbart kan se till sin egen fördel. De har 

inga tankar på att gruppen är en enhet och att demokrati handlar om ett givande och tagande, 

men samtidigt kan tycka att det är besvärligt att det kan vara arbetsamt att vara med och 

påverka.   
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Susanna kan se vissa strukturella hinder eftersom åldern på kollegiet är relativt hög och 

arbetet med elevinflytande går tungt i praktiken, även om ingen säger sig vara emot. 

Dessutom är det definitionen av elevinflytande otydlig. Skolan har ingen gemensam linje som 

lärarna kan arbeta efter. 

5.3.5 Sixten 

Sixten säger att eleverna helst vill flyta med och att de inte förstår vitsen med att vara med 

och bestämma. Han anser att det är svårt att motivera eleverna till medbestämmande. Sixten 

tror att det kan bero på karaktären på hans ämne, matematik. Det kan upplevas som relativt 

fyrkantigt och inte så varierbart. 

Sixten menar att eleverna tar beslut som syftar till att slippa så mycket som möjligt och utgår 

enbart från sig själv. De tar inget ansvar utan gör bara saker för att de måste. 

Däremot säger Sixten att de äldre eleverna är mognare och kan se konsekvenser och därför är 

enklare att genomföra elevinflytande med. 

Sixten säger att elevinflytande i den praktiska verkligheten ibland blir ett nödvändigt ont. 

Visst är det viktigt, men så omständligt ibland. 

Sixten tycker han har ett bra stöd från kollegor och ledning. Alla är samstämmiga om 

svårigheten att få ett fungerande elevinflytande. Man behöver inte hålla någon fasad uppe. 

Kommentar: Av Sixtens beskrivning fram kommer att hans erfarenhet är att eleverna inte är 

mogna att ta beslut som är långsiktiga och kollektivistiska. Han tycker också att det är svårt 

att motivera eleverna till elevinflytande. Sixten menar också att det är lättare at arbeta med 

elevinflytande i de äldre årskurserna just för att de är mognare och kan se konsekvenser. 

Däremot upplever Sixten inga strukturella hinder. De har en bra ledning som står bakom sin 

personal och personalen har en likartad syn på elevinflytande. 
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Trost (2005) menar att validitet svarar på om en undersökning mäter det som den avser att 

mäta. Reliabilitet innebär att mätningen sker på ett tillförlitligt sätt. Liksom Trost (2005) anser 

jag att validitet och reliabilitet är svåra att fastställa i en kvalitativ studie. Men eftersom jag 

har haft likartade frågor, som varit länkade till mitt syfte, anser jag att reliabiliteten i 

undersökningen är god under de förutsättningar som finns i en kvalitativ studie. Jag anser att 

trovärdigheten i min studie är relativt hög, eftersom jag i enlighet med Trosts (2005) 

tankegångar, har tagit ställning i de etiska frågorna när jag utformat min undersökning och 

försökt att inte styra mina informanter i deras svar. Men jag håller med Svenning (1997) då 

han belyser risken med att få en intervjuareffekt. Han menar att med hjälp av inpass, utrop 

och minspel finns en risk att intervjuaren styr svaren. Den risken finns även i denna 

undersökning. Jag har medvetet försökt minimera styrande frågor genom intaga ett neutralt 

förhållningssätt. Men det faktum att några av mina informanter också är mina kollegor kan 

naturligtvis ha styrt och påverkat resultatet. Jag kan också se att min urvalsgrupp varit relativt 

liten och homogen. Detta kan jag se som en annan av undersökningens brister. För att få ett än 

mer tillförlitligt resultat hade det varit önskvärt med en större urvalsgrupp som hade 

representerat flera skolor, program och ämnen. Detta till trots kan jag konstatera att min 

undersökning kan ses som tillförlitlig eftersom mina informanter har gett utförliga svar på 

mina ställda frågor som väl svarar upp mot syftet med undersökningen. Således kan jag 

konstatera att genomförandet och dess olika delar visar på att studien är gjord på ett sätt som 

gör den trovärdig.  

6.2 Resultatdiskussion  

Mitt syfte var att beskriva och ge en förståelse för hur gymnasielärare uppfattar elevers 

inflytande i gymnasieskolan. Vilken bild har resultaten gett mig? Inledningsvis diskuterar jag 

resultaten under respektive forskningsfråga. Därefter går jag vidare  och diskuterar de 

relationella förhållandet mellan lärarnas praktik och deras utövning av elevinflytande. 

eftersom syftet med studien var inte enbart att beskriva hur gymnasielärare uppfattar 

elevinflytande, utan också skapa en förståelse för detta.  

6.2.1 Lärarnas uppfattning om sina intentioner med elevinflytande 

Som svar på den första forskningsfrågan; Vilka intentioner med elevinflytande uppfattar 

lärarna att de besitter, kan jag se följande. Bland mina informanter finns en uppfattning om att 

de besitter tre olika intentioner med elevinflytande; Viljan att fostra demokratiska 

medborgare, att förbättra undervisningen och att öka motivationen hos eleverna. 

En av de tre intentioner som lärarna i min studie säger sig besitta är viljan att fostra 

demokratiska medborgare och det stämmer väl överens med vad samtliga styrdokument 

beskriver. Detta tar sig tydligast uttryck i Lpf 94 (Utbildningsdepartementet 1994) vilket 

också är det styrdokument som har som syfte att styra lärarens praktiska arbete. Intentionen 

att fostra demokratiska medborgare kan även ses i enlighet med vad Danell et al. (1999) visar 

på, att skolan traditionellt är det formella systemet i samhället för fostran. Dock är frågan om 

elevinflytande verkligen är bästa sättet att fostra demokratiska medborgare på, både 

Oscarsson (2005) och Almgren (2006) visar på att ett öppet klassrumsklimat är viktigare än 

vad ett faktiskt elevinflytande över tex schema och undervisningsformer är.  
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Här kan jag ställa samma fråga som Forsberg (2000) gör i sin avhandling där hon ifrågasätter 

definitionen av begreppet elevinflytande. Den intention som läroplanen ger uttryck för vad det 

gäller elevinflytande borde kanske vidgas. Ett öppet klassrumsklimat skulle kunna vara 

synonymt med elevinflytande, vilket också vissa av mina informanter menar, om inte 

definitionen görs för snäv. 

 

De andra intentionerna är att förbättra undervisningen och att öka motivationen hos eleverna 

och det är helt i linje med vad Sehlberg (2001) beskriver, att ett verkligt elevinflytande kan 

förbättra inlärning och motivation hos eleverna.  

 

Slutsatsen jag kan dra av detta är att informanternas uppfattning av sina intentioner med 

elevinflytande vilar på en grund som står i samstämmighet med övriga samhället och skolans 

styrdokument, men jag finner, i likhet med Forsberg, att begreppet elevinflytande kanske 

borde omdefinieras och vidgas. 

6.2.2 Lärarnas uppfattning om sin praktiska utövning av elevinflytande 

Som svar på min andra forskningsfråga; Hur uppfattar lärarna att deras praktiska verklighet 

ser ut gällande arbetet med elevinflytande kan jag se följande. Uppfattningen om den 

praktiska verkligheten varierar kraftigt mellan de olika respondenterna. Gemensamt är att alla 

uppfattar att de utgår från gällande styrdokument och flertalet har en vilja att låta 

elevinflytande genomsyra hela undervisningen, men samtidigt framgår det tydligt att samtliga 

uppfattar att deras praktiska verklighet inte lever upp till de intentioner som säger sig inneha. 

Detta står i överensstämmelse med vad Danell (2006) ger uttryck för då han i sin avhandling 

beskriver att det råder en obalans mellan lärarnas intentioner och handlingar. Liksom Danell 

menar jag, att frågan om elevinflytande hamnar på undantag, trots att den prioriteras, genom 

att elevinflytandet styrs av lärarnas motiv att få den praktiska verkligheten att fungera. 

Slutsatsen jag kan dra är att de intentioner som lärarna uppfattar att de besitter och de 

intentioner som finns i gällande styrdokument uppfattas som svåra att realisera i den praktiska 

verkligheten.   

6.2.3 Lärarnas uppfattning om sina erfarenheter av elevinflytande 

Som svar på den tredje forskningsfrågan; Vilka erfarenheter uppfattar lärarna att de har av 

elevinflytande, kan jag se följande.  Gemensamt för informanterna tycks vara att de uppfattar 

att deras erfarenhet är att det är svårt att få elevinflytande att fungera i praktiken.  Deras 

erfarenhet präglas av ett motstånd från eleverna som grundar sig i deras kunskaper, mognad 

och inställning. I enlighet med Forsberg (2000) uppfattar en del respondenter att läroplanens 

olika mål krockar, dels de mål som syftar till att utöva demokratiska arbetsformer och dels de 

uppsatta kursmålen. Flera respondenter har också en erfarenhet av att det finns strukturella 

hinder i den rådande personalkulturen. Detta kan jag se stämmer väl överens med Danell 

(2006) som visar på att samtalen kollegor emellan används som en frizon där läroplanens 

intentioner eller gemensamma överenskommelser i frågan om elevinflytande neutraliseras. 
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6.2.4  Divergens mellan lärarnas intentioner och deras praktiska utövning 

Som jag tidigare beskrivit kan jag konstatera att det råder en ansenlig divergens mellan 

lärarnas intentioner, hur de vill arbeta med elevinflytande och hur det faktiskt ser ut i lärarens 

praktik.  

I enlighet med Danell (2006) så kan jag konstatera att det finns en stor skillnad mellan det 

lärarna säger sig vilja uppnå och det de faktiskt utövar i klassrummet. Tre olika intentioner 

med elevinflytande blir tydliga i de genomförda intervjuerna; Viljan att fostra demokratiska 

medborgare, att förbättra undervisningen och att öka motivationen hos eleverna. Men 

upplever lärarna att de lyckas med detta? Mina resultat pekar på att lärarnas svar skulle bli 

nekande. Det är tydligt att den mest grundläggande uppfattningen och det som upptar den 

mesta tiden av samtalet om elevinflytande är de enorma hinder som lärarna upplever. De 

intentioner som samtliga informanter säger sig inneha uppfattar de som omöjligt att omsätta i 

sitt praktiska utövande. Det de vill och det de i verkligheten förmår utföra står med andra ord 

inte i samklang med varandra. De lärare som deltagit i mitt arbete beskriver att den främsta 

orsaken till detta är eleverna själva. Lärarna menar att elevernas ovilja, okunskap och 

bristande mognad omöjliggör arbetet med elevinflytande. Vilket även Danell (2006) pekar på. 

6.2.5  Divergens mellan lärarnas förutsättningar och deras praktiska utövning 

Det leder vidare till frågeställningen om det finns utrymme för elevinflytande i dagens skola? 

Finns det verkligen realistiska förutsättningar för att kunna utöva ett verkligt elevinflytande? 

Om det största hindret är eleverna själva, finns det utrymme för att åtgärda detta, eller är det 

ett symptom på att det inte finns en realistisk möjlighet till att utöva något så tidkrävande som 

demokrati? I enlighet med Forsberg (2000) beskriver flera av informanterna en krock mellan 

de kursmål som finns uppsatta och de demokratiska målen. Danell (2006) beskriver även han 

svårigheten med att få verksamheten att fungera kontra de elevdemokratiska målen. Jag kan 

tycka mig se att det finns en problematik som grundar sig i en reell tidsfaktor. Det gäller för 

lärarna att alltid ha styrdokumenten som grund för sitt arbete för att kunna utföra korrekta 

prioriteringar. Men vad händer när styrdokumenten anger flera mål som i sin tur krockar, 

vilket informanterna uppfattar att kursmål och demokratimål gör. Inflytande tar tid och finns 

den verkligen när kursmålen ska uppfyllas? Vilket mål ska prioriteras? Det här är frågor som 

den här undersökningen inte ger något svar på, men jag kan skönja hos mina informanter att 

det är en praktisk konsekvens att demokratimålen blir eftersatta och ibland bortprioriterade till 

förmån för kursmålen, just för att demokratimålen inte är lika mätbara. 

En annan förutsättning som nämns i intervjumaterialet är den rådande kulturen inom skolan. 

Frågan är om arbetsklimatet tillåter ett arbete med elevinflytande som omsätts i en verklig 

praktik, eller om kulturen är sådan att elevinflytande är något individen säger sig vara för, 

men i praktiken inte arbetar aktivt för att lösa. Danell (2006) visar på att samtalen kollegor 

emellan används som en frizon där läroplanens intentioner eller gemensamma 

överenskommelser i frågan om elevinflytande neutraliseras. Mina resultat visar på en liknande 

slutsats, skolans informella kultur och samtal motverkar hellre elevinflytande än att det 

främjar det.  I enlighet med Sehlberg (2001) framgår det också av min undersökning att en 

förutsättning för att elevinflytande ska fungera i verkligheten är att det finns ett samarbete 

mellan olika ämneslärare. Något som verkar svårt att realisera i det praktiska utövandet. 
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6.2.6 Divergens mellan lärarnas förväntningar och deras praktiska utövning 

En tredje slutsats är att en grundläggande uppfattning om elevinflytande hos gymnasielärare 

ligger i divergensen mellan lärarens förväntningar och den praktiska utövningen. Det faktum 

att samtliga informanter upplever arbetet med elevinflytande som mer eller mindre ett 

misslyckande bottnar i, som jag ser det, de förväntningar som finns. I lärarnas uppfattning 

finns det en inbyggd förväntan på att eleverna redan skall kunna det de förväntas lära sig, 

inflytande i praktiken. Jag tycker mig se en uppfattning som vittnar om en inbyggd motsats; 

för att kunna lära ut demokrati måste den fungera. Jag menar att eleverna måste få misslyckas 

demokratisk för att lära sig de demokratiska grunderna, men samtliga informanter såg inte 

detta faktum. De förväntade sig att eleverna skulle kunna utöva demokrati för att den skulle 

bli fungerande och de därigenom skulle kunna lära sig densamma.  

Detta stämmer också väl överens med att mina informanter uttrycker att det är lättare att 

arbeta med elevinflytande i de senare årskurserna. Min slutsats är att det är då eleverna är mer 

demokratiskt mogna och den demokratiska processen fungerar bättre. Men detta behöver inte 

betyda att möjligheten att fostra demokratiska individer även kan finnas i de lägre 

årskurserna. Jag menar att det informanterna syftar till är att det är enklare att uppnå resultat 

med elevinflytande i de senare årskurserna. Men den egentliga slutsatsen hos lärarna av detta 

borde vara att de skulle arbeta mer med elevinflytande i de yngre årskurserna, eftersom det är 

svårare att uppnå ett önskvärt resultat i dessa och därför krävs en extra arbetsinsats.  

6.2.7 Avslutande reflektion  

Det har under arbetets gång blivit tydligt att gymnasielärarnas uppfattning om elevinflytande 

grundar sig i att det finns inbyggda hinder i deras arbete. Hinder som krockar med deras 

intentioner, förväntningar och förutsättningar. Jag kan finna att dessa hinder har många 

bottnar, men att det mest grundläggande är det tredje och sist beskrivna, divergensen mellan 

de förväntningar som lärarna har och den verklighet de möter. Det framgår tydligt att det finns 

en uppdämd förväntan på att elevinflytandet ska fungera för att det ska kunna genomföras. 

Detta stämmer också väl överens med det Danell (2006) menar är paradoxen mellan 

intentioner och realiteter. Med detta menar Danell att lärarens intention ställs mot vad denne 

uppfattar som möjligt att realisera i verkligheten.  

 

Personligen kommer jag att tänka på ett uttryck som är signifikant för denna problematik; ge 

upp och kom vidare! Kanske är det som dagens gymnasielärare bör göra, ge upp sin egen 

förväntan om hur det borde vara och faktiskt se sin praktiska vardag som vad den är. Jag kan 

tycka mig se ett tankefel då mina respondenter finner att svårigheten med elevinflytande 

ligger hos eleverna. Om viljan är, i enlighet med uppsatsens inledning, att eleverna ska förstå 

att inflytande innebär både rättigheter och skyldigheter så är det skolans uppgift att lära dem 

detta. Att lära sig något är ofta mödosamt och jobbigt, inte mist för den som lär ut.  Kanske 

måste lärarna inse just detta, att lära ut demokrati är både mödosamt och arbetsamt, men det 

betyder inte att något är felaktigt eller ickefunktionellt. Kanske finns det visst utrymme för 

elevinflytande i dagens skola och kanske lever vi i en tid då det är högst väsentligt, det 

handlar bara om att ändra en inställning och få dagens lärare att inse att de bedriver ett 

hedervärt arbete och inte ett misslyckat projekt. Att lärarna möter ett motstånd, ovilja och 

omognad hos eleverna är inte ett tecken på dysfunktion, utan helt enkelt ett steg i den 

demokratiska lärprocessen.  
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Detta stämmer väl överens med EU kommissionens intention (2006) som jag beskrivit i 

bakgrunden, viljan att rusta samhällets medborgare så att de aktivt kan deltaga i samhällets 

demokratiska processer. Skolan borde vara rätt arena för att ge medborgare en praktisk 

erfarenhet av att både lyckas och misslyckas i dessa processer. 

6.2.8 Vidare forskning 

Min förhoppning är att framtida forskning ska kunna göra fördjupade studier som kan 

klarlägga om det är just lärarnas förväntningar som gör arbetet med elevinflytande så svårt att 

realisera i praktiken. Och vilka åtgärder som i sådana fall ska vidtagas för att en förändring 

skall ske. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

1. Vilka intentioner har du med elevinflytande? 

 

2. Hur ser din praktiska vardag ut med arbetet med elevinflytande? 

 

3. Vilka är dina erfarenheter av elevinflytande? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




