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ABSTRAKT 
 
Vi har undersökt hur väl arbetet med elevdemokratin och elevinflytandet utförs på en 
skola i Västerbottens, i form av hur klassråd och elevråd fungerar på den berörda skolan. 
Detta har vi gjort genom enkäter och intervjuer, enkäter genomförde vi i förskoleklass, år 
3 och år 5, intervjuerna har vi gjort med två pedagoger och en rektor. En slutsats som vi 
har kunnat göra efter vår studie är att trots att det finns klara direktiv om skolans uppdrag 
i läroplanen och i grundskoleförordningen gällande elevdemokrati, fungerar det inte fullt 
ut på skolan. Rektorn och pedagogerna är väl medvetna om sina brister och hur det borde 
vara. En annan slutsats är att de elever som ingått i vår studie har bristfälliga kunskaper 
och ibland inga alls när det gäller begrepp som elevdemokrati, klassråd och 
elevinflytande. Majoriteten av vår undersökningsgrupp anser att det är bra för eleverna att 
få vara med och bestämma. Ett antal elever tycker även att det kan vara bra för lärarna 
och rektorn, en av de intervjuade ser elevdemokrati som något som kan vara utvecklande 
även för lärarna Vi har använt oss av ett antal nyckelbegrepp som vi anser är viktiga för 
vårt arbete. 
 
Nyckelord: 
Demokrati, elevråd, inflytande och klassråd. 
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1 Bakgrund 
Under bakgrunden kommer vi att behandla våra egna förkunskaper och erfarenheter inom 
ämnet (inledning), vi redovisar även vad styrdokumenten, FN:s barnkonvention, litteratur 
samt forskning anser om elevdemokrati och elevinflytande. 
 

1.1 Inledning 
I vårt examensarbete har vi valt att titta närmare på elevdemokrati i skolan i form av 
klassråd och elevråd. Under vår egen grundskoleutbildning kan vi alla tre påminna oss 
om att vi hade återkommande klassråd varje vecka. Då valdes ordförande och sekreterare 
som fick leda mötet. På klassråden redogjorde elevrådsrepresentanterna vad som sagts 
och bestämts på elevrådet samt att man beslutade om frågor som kunde lyftas i nästa 
elevråd. Denna arbetsgång gjorde att vi elever kände delaktighet inom vissa områden och 
tränades i mötesteknik. Att få träning i mötesteknik anser vi är viktigt med tanke på hur 
vårt samhälle ser ut, i så gott som alla yrkesgrupper och inom föreningslivet genomförs 
möten av något slag. Enligt oss tränas eleverna i exempelvis att föra anteckningar, leda 
ett mötte, begära ordet, lyssna på andra, tala inför en grupp och att framföra sina åsikter. 
Selberg (1999) skriver att elevinflytande är interaktion mellan elever samt mellan vuxna 
och elever. I interaktionen tränar eleverna sig i att kompromissa, detta leder till att de lär 
sig om omvärlden och de sociala regler som finns samt att förstå sammanhang (Selberg, 
1999). 
 
Under vår utbildning vid Luleå tekniska universitet har vi genom litteratur kommit i 
kontakt med olika pedagogiska arbetssätt samt många filosofers syn på elevdemokrati i 
skolan. Vi har under våra studier varit ute på verksamhetsförlagda utbildningar vid ett 
flertal tillfällen, vi har varit placerade vid förskola, förskoleklass (FSKL), år 1-6, år 9 och 
fritidshem. När vi tittar på elevdemokratin bortser vi från förskolan och fritidshem med 
tanke på att det är yngre barn och elever från flera olika klasser. När vi reflekterar över 
våra verksamhetsförlagda utbildningar inser vi att det sällan har ägt rum några klassråd. 
Hur kan då alla elever känna delaktighet i frågor och beslut som fattas av elevrådet? Hur 
återkopplas beslut tagna i elevrådet till klasserna?  
 
I den kommun som vi har valt att titta på i vårt arbete, arbetar alla förvaltningar utifrån en 
modell av Balance Scorecard (se bilaga 1), istället för en kommunal skolplan. Modellen 
bygger på att man arbetar utifrån fem olika perspektiv för att uppnå den visionen som 
finns. De visioner som finns går från långsiktiga till kortsiktiga, den långsiktiga visionen 
är att kommunen ska bli ”en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i”. Den 
kortsiktiga visionen är att kommunen siktar på att bli ”årets tillväxtkommun!”. deras 
verksamhetsidé är att erbjuda alla barn och elever goda kunskaper och färdigheter, de 
skall få en ökad tilltro till sin egen förmåga och stark och positiv framtidstro. I 
perspektivet medborgare/kund finns målet att FN:s barnkonvention (Socialdepartementet) 
efterlevs. Detta innebär att alla skall ha barnet i fokus och utgå från barnets bästa och att 
allt eftersom barnet mognar skall det få större delaktighet att delta i allt som rör barnet. I 
perspektivet utveckling och tillväxt är ett av målen att eleverna skall få kunskaper och 
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färdigheter för fortsatt lärande samt en bred acceptans för varandras olikheter, vilket vi 
anser är förutsättningen för att eleverna skall bli goda demokratiska samhällsmedborgare. 
 

1.2 Styrdokument  
Nedan presentera vi de olika styrdokumenten och vad som står i dessa om elevdemokrati. 
Vi har valt att titta på både den nuvarande läroplanen i grundskolan och även på de som 
funnits i den svenska grundskolan tidigare detta för att få en tillbaka blick i hur det 
tidigare har sett ut.  
 

1.2.1 Grundskoleförordningen 
I grundskoleförordningen (1991:1083) kan vi tydligt utläsa att det i varje klass ska finnas 
ett klassråd där samtliga elever i klassen och dess klassföreståndare skall ingå i klassrådet 
som ledamöter. I klassrådet skall de deltagande eleverna turas om att fungera som en 
ordförande och en sekreterare. En viktig funktion med klassråd är att behandla frågor som 
är av intresse för alla klassens elever. Detta för att eleverna skall känna delaktighet i sin 
skolverksamhet. 
 

1.2.2 Skollagen 1985:1100 
I skollagen står det att verksamheten i skolan ska vara utformad så att den stämmer 
överrens med de grundläggande demokratiska värderingar som finns i samhället. Att alla 
verksamma i skolan skall sträva mot att visa aktning för människans egenvärde oavsett 
kön, etnisk tillhörighet, sociala och ekonomiska förhållanden, men även att aktivt 
motverka alla former av kränkande behandlingar. Det står även i skollagen (1985:1100) 
att genom utbildning ska eleverna tillskaffa sig kunskaper och färdigheter och att skolan 
tillsammans med hemmet ska sträva för att elevernas utveckling mot ansvarskännande 
samhällsmedlemmar sker genom harmoni.  
 

1.2.3 1962-års läroplan för grundskolan  
I läroplanen för grundskolan Lgr62 (Skolöverstyrelsen, 1962) har skolan som uppdrag att 
tillsammans med hemmet ge eleverna de verktyg som krävs för att de skall bli 
harmoniska, dugliga och ansvarskännande samhällsmedborgare. Skolans uppgift kräver 
ständigt en revidering för att följa samhällets utveckling. Men även att eleverna skall 
skapa självtillit och att deras egen kreativitet ska utvecklas. Redan i Lgr62 ser man skolan 
som en arbetsplats inte bara för läraren utan även för eleven. Skolans uppdrag i den 
sociala fostran är av sådan karaktär att den skall utveckla och förstärka elevernas 
demokratiska principer gällande samverkan mellan sociala, etniska och sexuella grupper. 
I en demokratisk skola skall en känsla av gemenskap, samarbete och självdisciplin vara 
målsättningar för den sociala fostran.   
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1.2.4 1969-års läroplan för grundskolan  
Redan i Lgr69 (Skolöverstyrelsen, 1969) ansågs det att människor i samhället måste 
fostras till fria och självständiga individer, men det är inte skolans huvuduppgift utan det 
är att elever lär sig att samarbeta och samverka tillsammans med andra. Eleverna skall 
tillägna sig sådana färdigheter för att förstärka de grundläggande demokratiska 
principerna gällande tolerans, samverkan och likaberättigande mellan människor. En av 
skolans huvuduppgift är att väcka elevernas respekt för sanning och rätt, för människans 
egenvärde, för människolivets okränkbarhet och därmed rätten till personlig integritet. 
Det är viktigt att eleverna fostras till att kunna samarbeta och vara hjälpsam mot andra 
människor. 
 
I Lgr69 kan vi även utläsa att det är viktigt att ge eleverna en känsla av naturlighet i att 
lyfta frågor och problem som är aktuella och i behov av att diskuteras och bearbetas i 
klassrumsmiljön. Eleverna skall även ges möjlighet att delta i utformningen och 
innehållet av undervisningen. Denna träning är tänkt till att eleverna lär sig medansvar 
samt att de får en insikt i samhällets lagar och regler. Eleverna måste själva känna ett 
ansvar för att skapa en trivsam, hänsynsfull miljö och en god arbetsro i sin skolmiljö. 
Detta är en väsentlig uppgift för att eleverna skall känna delaktighet, medansvar samt 
känsla av elevinflytande (Skolöverstyrelsen, 1969). 
 

1.2.5 1980-års läroplan för grundskolan  
Grundskolan skall vara en del av samhället, synen på människan är att den ska vara aktiv 
och själv kunna ta ansvar för sin utbildning (Skolöverstyrelsen, 1980) samt att lära sig 
förstå sina egna och sina medmänniskors livsvillkor. Skolan är skyldig att se till att 
eleverna får ett ökat medinflytande utifrån deras ålder och mognad. Enligt Lgr80 är 
skolans främsta uppgift att få eleverna att ta ansvar och att handla utifrån ett demokratiskt 
handlingssätt. 
 
I Lgr80 kan man även utläsa att; skolan har som ett av sina mål att fostra barn och 
ungdomar i en demokratisk anda. Tanken är att eleverna skall lära sig att arbeta 
tillsammans med andra elever, visa hänsyn mot yngre och att de lär sig medverka till en 
bra skolmiljö. Eleverna får lära sig att argumentera rationellt, bedöma och kritiskt 
granska problemlösningar. Men även att lyssna på andra, även om andras åsikter är olika 
deras egen. Föreningar inom skolan gör att eleverna blir delaktiga samt att de lär sig följa 
beslut som fattas i en demokrati. Dessa demokratiska former ger dem även kunskap om 
att vara med och ändra påverka något de vill förändra (Skolöverstyrelsen, 1980). 
 

1.2.6 1994-års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshem 

Enligt Lpo94 (Skolverket, 2006) skall skolan sträva efter att samtliga elever ”visar 
respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv”(Lpo94, sid 
8). Som en av sina målsättningar har skolan att varje verksam lärare redovisar öppet och 
samtalar om olika värderingar, uppfattningar och frågor. Skolan skall även sträva mot att 
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alla elever lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och på så sätt kunna använda dessa 
kunskaper som verktyg för att kunna lösa problem, formulera och prova teorier. Även för 
att lära sig att tänka över kunskaper och kunna analyserande och värdera påståenden och 
förhållanden. 
 
Skolans uppgift är att alla elever efter genomgången grundskola ”känner till grunderna 
för samhälles lagar och normer och vet om sina rättigheter och skyldigheter i skolan och i 
samhället” (Lpo94, sid 10). Alla som arbetar inom skolan ska främja elevernas förmåga 
och vilja till att ta ansvar och ha inflyttande i alla delar av deras skolmiljö såväl den 
sociala som den fysiska. Alla lärare skall bereda eleverna fördelaktighet och medansvar 
och även för de rättigheter och de skyldigheter som karaktäriserar ett demokratiskt 
samhälle, även detta står skrivet i Lpo94 (Skolverket, 2006).  
 

1.2.7 FN:s barnkonvention  
Enligt konventionen (Socialdepartementet) skall barnet och dess rättigheter respekteras. 
Allt efter att barnet blir äldre och mognare skall de ha rätt att få större delaktighet i det 
som rör dem samt det som också rör närmaste omgivningen och samhället i stort. 
Konventionens krav stämmer väl överens med det svenska synsättet när det gäller att ha 
barnet i fokus och alltid utgå från barnets bästa. Inom alla samhällsområden där barn 
berörs är det viktigt att barnets perspektiv speglar verksamheten. 
 
Konventionen tar upp i den sjätte artikeln att barnen har rätt till ett liv och att utvecklas. 
Vidare i den tolfte artikeln kan man läsa att barnen har rätt till att få sin röst hörd samt att 
uttrycka sina åsikter. Barnkonventionen tar i olika artiklar upp yttrandefrihet, 
föreningsfrihet, tanke-, samvets- och religionsfrihet. 
 
I den 29:e artikeln står det att den utbildning som barnen genomgår, skall leda till att de 
utvecklar respekt för de mänskliga rättigheter och grundläggande friheter i enlighet med 
FN:s stadgar. Barnen skall förberedas för ett ansvarsfullt liv i ett samhälle som är fritt, 
där det krävs att man har förståelse för fred, tolerans och jämställdhet mellan olika 
individer oavsett etnisk-, sexuell-, och religionstillhörighet (Socialdepartementet).  
 

1.3 Definitioner av nyckelord 
Här nedan följer våra tolkningar av de nyckelord vi använder oss av i rapporten samt 
litteraturens definition av nyckelorden, vi anser att det är av stor vikt att de som tar del av 
vår rapport tolkar dem på samma sätt som vi gör. 
 

1.3.1 Delaktighet 
Att elever i till exempelvis en grupp/klass känner att de får vara med och bestämma samt 
att de känner ett ansvar. Delaktighet kan även definieras som att det är när en elev känner 
att denne får vara med och tycka och delge sina åsikter. Det är viktigt att eleverna får lära 
sig ta ett delat ansvar och inflytande (Köhler och Messelius, 2006).  
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1.3.2 Demokrati  
Fridolf och Rydberg (2002) beskriver att ordet demokrati kommer från antikens grekland 
och betyder; demos -folk och kratein -härska eller styra, dvs. folkstyre. Författarna 
skriver att de gamla grekernas demokrati inte är demokrati i vår mening. 
 
Politiskt betyder detta ett sätt att styra ett land där folket har valt vilka som ska vara med 
och styra. Demokrati kan även ses som en aktivitet där det inte bara gäller att få sin vilja 
igenom, utan att det handlar om att kunna lyssna och respektera andras åsikter, att man 
tar gemensamma beslut som alla har en möjlighet att påverka. Däremot betyder inte 
demokrati att det alltid är majoriteten som får som den vill, för det finns t ex religiösa och 
kulturella grupper som räknas till minoritetsgrupper att ta hänsyn till. (Fridolf och 
Rydberg, 2002). 
 

1.3.3 Elevråd 
Det finns ett dokumenterar elevråd från Elevkåren Teknis på Sven Eriksonsgymnasiet i 
Borås det är skrivet redan 1862 och är det första elevrådet som finns dokumenterat. 
Elevråden har utvecklats genom åren från att från början bestå av att ordna skoldanser 
och försäljning till att idag vara med och påverka och ha inflytande över elevernas 
skolvardag. Under mitten av 50-talet var elevråden etablerade på de flesta skolor i 
Sverige. År 1962 genomförde elevråden Operation Dagsverke för första gången. År 1994 
bildades Sveriges elevråd (SVEA) som är den första elevrådsorganisationen i Sverige den 
riktar sig till elever som går i senare grundskolan och i gymnasiet (Wikipedia, 2008). 
Elevråd är en sammanslutning av elever på en skola. Ett möte på en skola där en eller 
flera representanter representerar sin klass vid ett forum där frågor som rör eleverna tas 
upp. Verktyget elevråd fungerar olika från skola till skola, det är oftast eleverna som 
representerar sig själva gentemot lärare och skolledning. Elevrådet tillhör inte någon 
riksorganisation (Nationalencyklopedin, 1991).  
 

1.3.4 Inflytande 
Inflytande kan beskrivas som att exempelvis en elev har makten som gör att denne kan 
påverka någon eller något (Köhler och Messelius, 2006). Det kan även ses som en form 
av uttryck för att få sin vilja igenom. Det finns två former av inflytande, formellt och 
informellt. Det formella inflytandet är när en representant i klassen går på exempelvis 
elevråd och för klassens talan. Det informella inflytandet innebär att eleven är med och 
påverkar sitt eget arbete samt lärandet i undervisningssituationer (Skolverket, 1998). 
Detta innebär att eleven är med och påverkar metoder och stoffet i lektionerna. Att 
eleven/läraren har förmåga som bygger på olika aspekter att kunna inverka på någons 
utveckling (Svenska akademins ordbok). En form av uttryck för att få sin vilja igenom. 
  

1.3.5 Klassråd  
Klassråd är en schemalagd tid och kan ses som ett forum där alla elever har möjlighet att 
uttrycka sig och göra sin röst hörd. I klassrådet tas det upp frågor som 
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elevrådsrepresentanten tar med sig och lägger fram i elevrådet i ett klassråd finns ofta en 
utsedd ordförande och sekreterare. Enligt Fridolf och Rydberg, (2002) ska klassråd 
behandla frågor som är av gemensamt intresse för klassens elever. Frågor därifrån kan 
föras vidare till elevrådets stormöte och till skolkonferensen. 
 

1.4  Demokratins historia 
I Nationalencyklopedin står det att demokratin som en styrelseform uppstod i Grekland i 
slutet av 500-talet f.Kr. I antika Grekland styrde endast de fria männen. Det demokratiska 
begreppet enligt grekerna var att det var en direkt demokrati och inte en representativ, det 
fanns sällan några politiska partier. Den mest kända demokratin i Grekland är Athens där 
den förnuftiga människan och dess roll i samhället var i fokus.  
 
Fridolf och Rydberg, (2002) berättar att under medeltiden fanns det inte så mycket av 
demokrati utan då skulle fokus ligga i att människorna skulle leva i gemenskap med Gud. 
Vissa demokratiska värden fanns dock kvar exempelvis jämställdhetsidealet. Den 
moderna demokratin uppstod på 1700-talet. Exempel på demokrati kan man se i de tidiga 
amerikanska konstitutionerna efter frigörelsen från England i frihetskriget (1776-1783) 
där står det att makten skall ligga hos folket och att besluten skall tas med hjälp av allmän 
rösträtt. Under 1800-talet ansågs demokrati som något farligt och att det var skadligt för 
samhället. Människor med stor privat egendom fick rätt till fler röster, däremot stod 
kvinnorna helt utanför politiska beslut. Under detta århundrade fick även socialismen 
genomslagskraft, avsikten med den var att skapa ett klasslöst samhälle, där de som 
arbetar har rätt att äga sina framställningar.  
 

1.4.1 Sverige 
Sverige är dels ett folkstyre och en grundlagsenlig monarki. Sverige började utvecklingen 
mot det system vi har idag redan 1809-1810 då konstitution som innehåller bl. a regler för 
tryckfrihet och förhållningsorder om att riksdagen måste träffas med jämna mellanrum 
och regler för hur rättsväsenden skall användas, det var de som ersatte det gustavianska 
enväldet. I mitten av 1700-talet kom de första idéerna om ett demokratiskt samhälle till 
Sverige detta i samband med upplysningstiden även kallad frihetstiden. Vi har i Sverige 
haft många olika typer av styre allt ifrån den absoluta monarkin till den demokratin som 
finns idag (Fridolf och Rydberg, 2002). Nedan följer några viktiga årtal om utvecklingen 
i Sveriges demokrati. 
 
Tabell 1. Viktiga årtal gällande Sveriges demokratiutveckling 
Årtal Händelse 

 
1845 Allmän arvsrätt  
1921 Första valet där allmän rösträtt gäller 
1951 Religionsfrihet  
1960 Lika arbete skall ge lika lön 
1975 Nuvarande regeringsform 
1980 Lag om jämställdhet inom arbetslivet 
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1.4.2 Demokratins utveckling inom svenska grundskolan 
Från 1600-talet var undervisningen kyrkans angelägenhet, den bedrevs genom förhör i 
hemmen som leddes av präster. Under 1800-talets första del skedde det stora förändringar 
i Sverige, bondesamhället började lösas upp och industrisamhället började växa fram. 
Detta menar Fridolf och Rydberg, (2002) ledde till att kyrkan började tappa kontrollen 
som följde med undervisningen och förhören. Kyrkan hade dock kvar en viktig funktion, 
de stod för tillsynen och inspektionen i skolan. 
 
År 1842 bildades den svenska folkskolan, pedagogiken byggde på en engelsk modell som 
lade vikten på rationalitet, individualisering och övervakning. Eleverna skulle lära sig att 
rabbla fakta mekaniskt. Detta ansåg vissa berodde på att man ville att underklassens 
människor skulle tillänga sig vanor och beteenden som passade in och att det skulle 
generera i medborgare som inte vågar ifrågasätta och hota herrarnas ställning. 1882 blev 
folkskolan obligatorisk – allmän skolplikt, detta medförde att även de fattigare kunde 
skicka sina barn till skolan. Fridolf och Rydberg (2002) berättar även att det var ända in 
på 1960-talet som kyrkan hade en stor påverkan för kristendomskunskapen var ett viktigt 
skolämne. Att skolan skulle fostra demokratiska medborgare kom först efter andra 
världskriget, då infördes även samhällskunskap som ett skolämne.   
 
Enligt Fridolf och Rydberg (2002) bytte skoldemokrati begrepp i början av 80-talet och 
istället började man tala om elevdemokrati, elevinflytande och elevansvar. Men även här 
var det svårt att veta vad eleverna skulle få vara med och bestämma om. En stor fråga var 
hur ska det ske och under vilka former? Det startades projekt för att ta reda på hur det 
skulle gå till, men många gånger gav projekten inga resultat för man ansåg att inflytandet 
inte var något viktigt. I och med de nya läroplanerna under 90-talet blev det mer fokus på 
elevinflytande, vilket även stärktes genom att det skrevs in i skollagen.  
 
År 1999 skrev skolverket en rapport angående ELIAS-pojektet (elevers inflytande och 
arbete i skolan). Om detta berättar Danell (2006) i sin avhandling att det ingick 41 skolor 
i projektet och att skolverkets rapport sammankopplar arbetsformer, ansvarstagande samt 
relationer mellan pedagog och elev. Rapporten visar att skolornas arbete med 
elevinflytande utövas olika på olika skolor. För att elevinflytande ska få den effekt som är 
meningen är det viktigt att alla berörda parter är medvetna om vilka områden 
elevinflytande ska gälla. Här gäller det att alla som finns i verksamheten skall få vara 
med och diskutera och få sin röst hörd när det gäller lärandet och kunskap. Utifrån ett 
samhällsperspektiv är det av stor vikt att lära eleverna hur man kan arbeta med 
demokratifrågor i skolan (Danell, 2006) .  
 

1.5 Tidigare forskning 
Här nedan presenterar vi hur den tidigare forskningen ser ut, vad olika filosofer anser om 
barn och deras utveckling detta utifrån ett demokratiskt perspektiv. 
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1.5.1 Barns utveckling och lärande   
Rousseau skriver i Émile (1977, 1978) att han anser att barn och då framförallt pojkar 
skall få lära sig av sina erfarenheter och uppmuntras till att experimentera. Men även 
genom att få prova på saker för att på så sätt tillskaffa sig mer erfarenhet och förmågan 
att kunna iaktta och att dra slutsatser, detta för att det ska kunna ske en utveckling menar 
han. Enligt Svedberg och Zaar (1998) var målet i Rousseaus idealiststat att barnen skulle 
fostras till goda och ansvarsmedvetna medborgare, som kan förutse effekterna av 
allmänviljans beslut och därefter handla klokt utifrån besluten. 
 
Dewey (2004) har ägnat stor tid åt att forska om förbindelsen mellan de demokratiska 
idealen och skolans organisation när det gäller relation mellan uppfostran och demokrati. 
Enligt honom är demokratin ett betydligt djupare och vidare begrepp än att bara lägga sin 
röst. På så sätt anser han att demokrati är en livsföring både socialt och individuellt. Han 
skriver: 

 
”Kärnan i demokratin som livsföring synens mig vara kravet att varje vuxen människa skall 
medverka de värden som bestämmer den mänskliga samlevnaden – något som är nödvändigt 
både från synpunkten av allmän social välfärd och med hänsyn till personlighetens fulla 
utveckling.” (Dewey, 2004, sid. 154) 

 
Dewey (op cit.) ansåg att om människor bara får en chans, kommer de att utvecklas och 
få kunskap om vad som krävs för att leda den mänskliga samlevnaden. För att kunna lära 
sig så måste man prova på i verkligheten (learning by doing). Han hävdar att ingen 
människa är fullärd. Hela livet är en lång lärande process. Selberg (1999) är av samma 
åsikt, hon hävdar att ”lärandet är något som pågår ständigt. Eleverna själva, deras 
verksamhet och deras förändring av tidigare kunskaper och erfarenheter är kärnan i att 
förstå lärande.” (Selberg, 1999, sid 51). 
 
Säljö (2005) berättar att Vygotskij var intresserad av hur människan genom arbete och 
interaktion konstruerar sin omvärld. Han ansåg att lärande och utveckling sker på två plan 
det ena är den biologiska som startar vid födseln som innebär att människan utvecklar 
många färdigheter exempelvis att styra över sin kropp, fixera blicken, krypa, gå och 
springa. Vygotskij menade att nästan alla barn oavsett var i världen de föds och 
oberoende av deras levnadsvillkor så kommer utvecklingen att vara nästan identiska 
under denna fas. Det andra planet är den sociokulturella utvecklingen där han anser att 
språket har en stor betydelse i utvecklingen och att det påverkas av de omkringliggande 
faktorerna. Barnet börjar sin sociokulturella utveckling genom att kommunicera med sin 
närmaste omgivning detta utvecklas sedan till att människan i interaktion med andra 
tränas att praktiskt få uppleva världen. Genom detta lär sig barnet att lösa problem, att 
kommunicera och förstå sig själv och andra. (Säljö, 2005). 
 
Enligt Piaget (1972), utvecklas alla barn genom fyra olika stadier dessa stadier är dock 
desamma för alla barn och följer dess ålder. Däremot är det viktigt att veta att det finns 
variationer mellan barn och barn, vissa behöver lite längre tid på sig att klara av ett 
stadium och tyvärr är det så att några aldrig kommer upp till det högsta stadiet. Ett 
stadium förbereder för nästa och därför ansåg han att inget stadium går att hoppa över. 
Han ansåg att hur ett barn tänker förändras med dess ålder. Piaget nämnde assimilation – 
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tolkning av nya och okända situationer med hjälp av sina sinnen och hjälp av erfarenheter 
och kunskap som man redan har. Ackommodation – när de tidigare kunskaperna och 
erfarenheterna inte räcker till för att tolka ny kunskap, måste de gamla revideras. Piaget 
menade även att barn inte kan ta till sig kunskap som förmedlas från de vuxna, utan de 
måste själva konstruera sin version av omgivningen (Piaget, 1972).  
 

1.5.2 Grundskolans syn på elevdemokrati 
Ferm (1993) beskriver att den representativa demokratin är när någon person från klassen 
går som ombud på t.ex. ett elevråd, det är vanligt i samhället men även i skolan. 
Representativ demokrati är en nödlösning och passar inte barn särskilt bra anser han. De 
upplever mer avstånd än vuxna och känner sig inte involverad i beslut som tas av ett 
ombud. Resultatet kan bli att man inte känner sig motiverad att följa de beslut som fattats. 
 
Ansvaret för demokratifostran vilar tungt på skolan. Danell (2006) uttrycker att det är 
pedagogernas ansvar att organisera verksamheten så att eleverna tillskaffar sig kunskaper 
samtidigt som de fostras till demokratiska medborgare. Ferm (1993) säger att skolan är 
tvungen att ta detta på allvar och inte ge sig förrän det finns ett fungerande klassråd 
överallt. Vidare menar Ferm att om man inte själv som lärare eller ledare har varit med i 
något samband där demokratin har fungerat på riktigt, kan det vara svårt att vara en 
demokratisk ledare. Alla lärare har genomgått en lärarutbildning, men där värdesätts ofta 
inte demokratiska frågor i praktiken. Trots att det står i utbildningsplanen för 
grundskolelärarutbildningen att lärare skall arbeta för att genomföra skolans 
demokratiska mål enligt gällande läroplaner (Ferm, 1993).  
 
Enligt Ferm (1993) är det stor skillnad mellan att ha klassråd i de olika åren i skolan. I de 
tidigare åren kan det ofta vara elevernas bristande kunskaper i läsning och skrivning som 
kan vara ett hinder för ett bra och fungerande klassråd, det medför att det är svårt för 
ordförande och sekreterare att läsa och skriva protokoll. Det rekommenderas även att 
man i de tidigare åldrarna skall ha kortare klassråd vid fler tillfällen. I de senare åren kan 
klassråden pågå under ett helt lektionspass ca 40 minuter. Läraren bör även med fördel 
lägga klass/elevråd innan en rast, då ges eleverna möjlighet att diskutera och samtala 
vidare på rasten om de frågor som tagits upp. Lärarens roll i ett klass- och elevråd är att 
finnas där som stöd för ordförande och sekreterare. Den vuxne ska i första hand inte 
behöva hoppa in och ta över mötet, Ferm menar att om så krävs, så har utvecklingen tagit 
ett steg tillbaka.  
 
Ferm (1993) belyser att lärare ofta har förväntningar på hur det skall bli, ett problem är 
att lärare ser allt ifrån ett vuxenperspektiv. De vuxna måste lära sig att det inte alltid 
behöver bli som de tänkt för att det skall bli bra. För om det alltid blir så som läraren 
tänkt så är det ofta inte någon levande demokrati i klassen. Ferm anser att det krävs vissa 
färdigheter som inte är självklara om man ska kunna leva och handla i en demokratisk 
anda, människorna måste erbjudas vägledning för att tillägna sig dessa färdigheter. 
 
Orlenius (2001) anser att i dagens samhälle är demokratibegreppet mer riktat mot en reell 
och funktionell demokrati, detta innebär för ungdomar i första hand att ha möjlighet att 
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konkret påverka sådant som de upplever trovärdigt. Dock anser han att detta kan leda till 
problem genom att ungdomarna räknar med att få vara delaktiga i beslut. Detta kan vara 
svårt för att de inte ges utrymme att delta i hela processen som ska leda fram till ett 
beslut. 
 

2 Syfte 
Vårt syfte är att belysa hur en skola i Västerbotten arbetar med elevdemokrati i form av 
klassråd och elevråd.  
 

2.1 Frågeställningar 

• Hur ser ledning, pedagoger och elever på klassråd och elevråd som en form för 
medbestämmande kring beslut som rör de berörda i skolans verksamhet? 

• Hur viktigt anser ledning och pedagogerna att elevdemokrati och elevinflytande 
är? 

• På vilket sätt speglas elevinflytandet i klassråd och elevråd? 
• Hur inkluderas förskoleklassen i klassråd och elevråd?  

 

3 Metod 
I följande avsnitt redogörs hur vi har gått tillväga i förberedelsen inför rapportens studie, 
gällande urvalsgrupp, vika metoder studien består av samt vad litteraturen tar upp om de 
olika metoderna. 
 

3.1 Undersökningsgrupp 
Undersökningsgruppen vi har valt är en skola i Västerbotten, på skolan går det ca 350 
elever, från förskoleklass (FSKL) till år fem. Skolan infattar även fritidshemsverksamhet 
och särskola. De elever som vi valt till enkätundersökningen är elever i förskoleklass, år 3 
och år 5. I dessa klasser går det 142 elever var av 68 är pojkar och 74 är flickor. Att vi 
valt dessa grupper beror på att även förskoleklass inkluderas i Lpo94 därigenom ligger de 
under samma riktlinjer som övriga grundskolan. Att vi även valt år tre och år fem beror 
på att vi ville få en blandad åldersgrupp av skolan. Dessa åldrar riktar sig även mot de vi 
kommer att verka inom i vår framtida profession. 
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Figur 1. Fördelning kön och ålder hos undersökningsgrupp  
 
I förskoleklassen (FSKL) går det 19 flickor och 18 pojkar, i år 3 är fördelningen 24 
flickor och 25 pojkar och i år 5 är det 24 flickor och 17 pojkar som besvarade enkäten. 
Bortfallet som består av elever som inte var tillgängliga vid undersökningstillfället 
kommer vi helt att bortse från.   
 

3.2 Material  
Det finns många olika metoder för att samla in information på. Vi valde enkäter och 
intervjuer eftersom vi anser att med enkäter kan vi med största sannolikhet få en så stor 
helhetsbild över hur det ser ut på den skolan vi valt att undersöka, samt att vi kan lova 
eleverna anonymitet. Vi hoppas att dessa två metoder ska ge oss den information vi 
behöver från två olika vinklar inom samma område.  
 

3.2.1 Enkäter 
Enligt Trost (2007) bygger enkäter på att det är enskilda personer som själv svarar på 
frågor utifrån ett formulär. Vid användandet av en enkät som är färdigtryck är 
standardiseringen hög detta beror på att alla personer som svarar, får ta del av samma 
frågor och i samma ordning. Enkäter kan variera i struktureringen beroende på om den är 
uppbyggd med fasta svarsalternativ med liten påverkan av informantens svar. Om man 
däremot använder sig av frågor där eleverna ska skriva sina svar är struktureringen oftast 
inte så hög. Det finns enkäter som har hög strukturering även om den inte innehåller fasta 
svarsalternativ. Det kan bero på hur frågorna är formulerade det finns till exempel olika 
sätt på hur man formulerar frågor så att de endast kan besvaras med nej eller ja (Patel och 
Davidsson, 2003)  
 
En fördel som Trost (2007) tar upp är att en enkät som är uppbyggd av fasta 
svarsalternativ är lättare att bearbeta, då blir handstilen av mindre betydelse. Detta blir då 
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inte en faktor som kan leda till feltolkning. Fasta svarsalternativ underlättar för elever 
som har svårt att förmedla sig i skrift, då detta inte kräver egna formuleringar. Vid 
skapandet av enkäter inleder man oftast den med enklare frågor som ej är 
påverkningsbara, exempelvis ålder och kön även kallade för bakgrundsfakta. På grund av 
att enkäter är helt anonyma så är det svårt att återkomma till informanten om någonting är 
oklart så det gäller att frågorna är utformade på så sätt att det inte kan förekomma några 
missförstånd eller feltolkningar av frågeställningen hos dem som besvarar enkäten. Det 
gäller vid utformandet av frågeställningarna att inte använda sig av för långa frågor samt 
att frågorna inte innehåller flera frågor i en. En annan aspekt att ta hänsyn till är att inte 
använda negationer i frågorna. Ytterligare en aspekt som är viktig att tänka på enligt 
Trost (2007) är att enkäten går från allmänna frågor till mer specifika.  
 
När vi arbetade fram frågorna till enkäten satt vi och diskuterade om vad vi tycker är 
intressant och relevant att få reda på. Vi använde oss mest av fasta svarsalternativ detta 
för att vi är medvetna om att alla i vår undersökningsgrupp inte kan läsa och skriva. Vi 
tog även fasta på ovanstående angivna källors idéer om att det är viktigt att börja med 
frågor som inte informanten kan påverka det vill säga bakgrundsfakta. Sådana frågor är 
vilket kön och i vilken klass eleven går. Därefter går frågorna mer in på om eleverna är 
medvetna om skolans klass/elevråd och om och när de får vara med och bestämma på 
skolan. Detta utformande är gjort efter vad Trost (2007) anser att en enkät ska vara, de 
går från de enklare frågorna över till mer specifika och lite svårare (Trost, 2007). 
 
På vissa frågor använde vi oss av flera svarsalternativ. Ett exempel är på de frågor vi 
använder oss av svarsalternativen ja och nej med både gemener och versaler. Dessa 
svarsalternativ valde vi för vi vet att eleverna på skolan är bekanta med att besvara 
enkäter med samma utformning. Det JA som är skrivet med versaler betyder att de 
definitivt tycker så och det som är skrivet med gemener betyder att de oftast tycker så, nej 
med gemener innebär att de ibland tycker så medan NEJ i versaler betyder att de absolut 
inte tycker så. Vi ville även inkludera förskoleklassen i vår enkätundersökning detta för 
att de går under samma styrdokument som övriga grundskolan. 
 
Vi vet att i klasser är det vanligt förekommande att man använder sig av gruppenkäter 
genom att man försöker nå alla på en och samma gång. Det finns både för och nackdelar 
med gruppenkäter en fördel är att det sparar tid och att det är lätt att definiera gruppen 
man undersöker. En nackdel med att använda sig av gruppenkäter är att 
gruppmedlemmarna kan påverka varandra till viss del (Dahmström, 1991). Genom att 
enkätundersökningen kommer att genomföras i helklass samt att vi kommer att läsa upp 
enkäten för eleverna. Detta minskar risken för missförstånd och feltolkningar, samtidigt 
vet vi att det ändå finns en risk att eleverna kan påverka varandra  
 

3.2.2 Intervjuer 
För att få en djupare förståelse för hur och varför de arbetar på det sätt som de gör på 
skolan valde vi att intervjua två pedagoger som har stor del i elevrådet samt rektorn. 
Detta för att det är intressant att få ta del av om de har samma syn och uppfattning om 
elevdemokrati och elevinflytande på skolan och hur den kan utvecklas. Detta stämmer 
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överrens med Trost (1997) och hans uppfattning om varför man ska använda sig av 
intervjuer som är en kvalitativ studie. Kvalitativ studie innebär att undersöka vad 
informanten tycker och tänker (Trost, 1997) 
 
Intervjuer kan genomföras på flera olika sätt, exempelvis när man träffar den eller de som 
ska intervjuas men en intervju kan även genomföras via telefon. Det är viktigt att man 
innan intervjun har bestämt hur stor standardisering och strukturering som ska finnas i 
den planerade intervjun. Detta innebär att om det är en hög standardisering ställs samma 
frågor i exakt samma ordning till alla de som blir intervjuade. Om intervjuaren väljer att 
bygga upp sin intervju med stor strukturering så innebär det att informanten får minimal 
möjlighet att kunna svara på olika sätt om det däremot är en intervju som är ostrukturerad 
så innebär det att informanten kan svara utan att bli det minsta styrd. (Patel och 
Davidson, 2003) 
 
Trost (1997) anser att det kan vara svårt att intervjua barn eftersom de oftast har svårt att 
koncentrera sig och sitta still längre stunder. Vid intervjuer med barn måste frågeställaren 
tänka på att göra flera och korta intervjuer med ett och samma barn, detta blir då 
tidskrävande på grund av att det inte är möjligt att stressa informanten. Intervjuer kan 
även genomföras i grupp men då måste intervjuaren komma ihåg att svaren kan påverkas 
av hur gruppdynamiken fungerar. 
 
När vi arbetade fram intervjufrågorna var vårt syfte att få fram vilken syn pedagogerna 
och rektorn hade när det gäller elevdemokrati och elevinflytande i skolan. Men även hur 
de skulle vilja att det skulle fungera om de fick bestämma. Frågorna var av en viss 
standardiserad form genom att vi ställde samma frågor i samma ordning till de olika 
informanterna (Trost, 1997). Vi hade kommit överrens om att ha friheten att ställa 
följdfrågor av den karaktären som behövs beroende av de svar vi får från informanten. En 
högre standardisering kan vara svårt medtanke på att det troligast är väldigt individuellt 
hur informanterna tycker och tänker.  
 

3.3 Reliabilitet och validitet 
För att få en hög reliabilitet och validitet är det viktigt att den som utför intervjun utför 
den på exakt samma sätt. Enligt Trost (1997) brukar det ofta sägas att en intervju som 
görs ska kunna göras om vid ett annat tillfälle och visa på samma resultat då är den av 
hög av reliabilitet. Ett problem kan då vara att detta kräver att den intervjuade har ett 
statiskt förhållningsätt till ämnet, vilket sällan stämmer in på människor då vi ständigt är 
deltagande och aktörer (Trost 1997). Vid en enkätundersökning så är det av stor vikt att 
rätt frågor ställs, så att svaren blir svar på det undersökningen avser att undersöka (Trost 
1994). 
 

3.4 Genomförandet 
För insamlandet av information har vi valt att använda oss av enkäter till elever och att 
intervjua rektorn samt två pedagoger som ansvarar för elevrådet. Vi besökte skolan några 
dagar före vi skulle göra vår undersökning för att boka dag och tid med alla berörda 
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pedagoger, detta för att eleverna skulle ha tid att besvara vår enkät. Vi passade även på att 
boka in intervjuerna med de två pedagogerna. Rektorn hade vi bokat in tid med via 
telefon en vecka tidigare. Insamlandet av informationen genomfördes vid två olika 
tillfällen under höstterminen 2007 vecka 49. 
 
När vi ska göra enkätundersökningen planerar vi att dela upp de olika åldrarna mellan oss 
i olika konstellationer. Vi kommer att ha med oss enkäten både i tryck till eleverna och 
även på en overhead detta för att vi ska kunna gå igenom enkäten tillsammans med 
eleverna för att missförstånd inte ska uppstå. 
 
Intervjuerna kommer vi att genomföra enskilt med de två pedagogerna och rektorn, vi 
kommer att turas om att ställa frågorna. Vi kommer alla tre att dokumentera intervjuerna 
med hjälp av stödanteckningar vid varje intervjutillfället för att få med så mycket som 
möjligt av svaren. Vi räknar med att intervjuerna kommer att ta cirka 30 minuter.   
 

3.4.1 Enkät  
Vid det första tillfället fick eleverna besvara enkäten, vi hade vid svarstillfället enkäten 
även på overhead. I varje ny grupp inledde vi med att presentera oss och förklara vad vi 
skulle göra, att enkäten tillhör vårt examensarbete som vi måste genomföra för att få vår 
lärarexamen. Vid presentationen poängterade vi även att enkäten är anonym, detta för att 
vi då upplever att eleverna skulle känna trygghet i att svara ärligt på våra frågor samt att 
det inte finns något som är rätt eller fel utan att vi är intresserade av elevernas tankar och 
åsikter. 
 
Vi gick igenom enkätfrågorna tillsammans med eleverna, eftersom vi delade upp oss i 
olika klasser blev genomgången av frågorna olika. När vi var i den första förskoleklassen 
fick de besvara enkäten i små grupper om sex elever i varje med stöd av oss tre. Detta på 
grund av missförstånd vid tidsbokningen, eftersom att eleverna under samma tid skulle 
hinna äta lunch. I den andra förskoleklassen genomfördes enkätbesvarandet på ett mer 
traditionellt lärarlett sätt, det vill säga att alla elever var samlade vid sina bänkar. Vi ledde 
dem genom att läsa fråga för fråga och visa på overhead, tre vuxna gick undertiden runt 
och hjälpte eleverna genom att visa var på enkäten de skulle markera för de olika 
svarsalternativen.  
 
Enkätundersökningen i år tre gick till på två olika sätt, dessa gjordes parallellt med 
varandra för att klasserna led av tidsbrist. I den ena läste vi frågorna samtidigt som 
eleverna fick se dem på overhead, efter det så delades enkäten ut och eleverna fick 
besvara den. I den andra började vi med att dela ut enkäten, de besvarade frågorna en 
efter en samtidigt som vi gick igenom dem på overhead. Även i år fem så började vi med 
att läsa enkäten samtidigt som eleverna fick se den på overhead, sedan delades enkäten ut 
och eleverna fick besvara den. Detta beskrivs som en enkät under ledning i Patel och 
Davidson (2003). Vår undersökningsgrupp har minskat genom ett naturligt bortfall 
eftersom vissa elever inte fanns tillgängliga på skolan, till antalet var dessa 15 elever.  
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3.4.2 Intervju 
Vid intervjuandet av de två pedagogerna som genomfördes med dem enskilt turades vi 
om att ställa frågorna. Vi skrev alla ner svaren på papper, detta för att vi skulle få med så 
mycket som möjligt av svaren, intervjuerna tog cirka 30 minuter vardera. Frågorna hade 
vi kommit fram till genom att diskutera vilka frågor som skulle kunna visa på hur både 
skolan arbetar med elevdemokrati och elevinflytande men även hur de skulle vilja arbeta 
med det. Vi bestämde oss för att ställa identiska frågor till pedagogerna som till rektorn. I 
hopp om att detta skulle visa om de har samma syn på hur elevdemokrati och 
elevinflytande skall genomföras och hur det är i dagsläget. När vi intervjuade rektorn satt 
vi i ett konferensrum på skolans expedition även här turades vi om att ställa frågorna och 
vi skrev alla ner svaren. Rektorn lämnade tyvärr vissa frågor som obesvarade på grund av 
att hon har tillträtt rektorstjänsten under hösten. Däremot tillförde hon annat från sina 
tidigare erfarenheter både som rektor och som gymnasielärare i en annan kommun.
 

3.5 Beskrivning av bearbetning och analys av resultat  
Efter insamlandet av informationen avser vi att bearbeta enkäterna och sammanställa dem 
fråga för fråga. Vår tanke är att sammanställa enkäterna åldersgrupp för åldersgrupp detta 
för att det kan vara av intresse och se om vissa frågor skiljer sig åt mellan åldrarna. Vi tar 
även hänsyn till hur svaren skiljer sig åt mellan könen, däremot är det inte säkert att vi 
kommer att ta med dessa två aspekter i varje fråga i resultatet. Sedan diskuterar vi oss 
fram till vilka frågor som är av vikt för vårt resultat. Vi analyserar och redovisar resultatet 
i form av figurer och text, en del frågor presentera vi i faktiska siffror.  
 
Intervjuerna sammanställer vi tillsammans utifrån de anteckningarna som vi alla gjort vid 
intervjutillfällena. Vi avser att tolka den insamlade informationen utifrån frågeställningar 
och svar och därefter se om de är relevanta för vårt syfte. Vi bortser från vissa frågor som 
ger oss irrelevanta svar. Resultatet av intervjuerna redovisas under innehållsliga 
kategorier i löpande text där vi inte alltid tar hänsyn till vem som har sagt vad utan det är 
helheten som är av intresse.  
 

4 Resultat 
I 4.1 och 4.2 kommer vi att redovisa vårt resultat av de enkäter och intervjuer som vi 
genomfört under hösten 2007. Vi redovisar endast de frågor vi anser vara relevanta för 
vår studie. 
 

4.1 Enkäter 
Här redovisar vi i form av text och i vissa frågor med figurer, detta för att förtydliga vårt 
resultat. De elever som på något sätt besvarat frågorna så att det har blivit svårtolkat eller 
lämnat frågorna obesvarade redovisas inte i resultatet. 
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Figur 2. Översikt om hur många elever som anser att de får vara med och bestämma. 
(n=121)  
 
I figur 2 framgår det att 111 elever av 127 anser att de får vara med och bestämma till 
stor del och i vissa fall helt. Däremot anser nio elever att det endast sker vid enstaka 
tillfällen, en elev anser sig inte få vara med och bestämma i skolan. Sex elever har inte 
besvarat frågan och redovisas därför inte. 
 

 
Figur 3. Vad eleverna anser sig få vara med och bestämma om.   
 
I frågan om de får vara med och bestämma om vilket material de ska använda är 
resultatet i FSKL avsevärt högre än i år 3 och 5. Detta kan bero på att i FSKL använder 
de annat material exempelvis ritmaterial, spel och leksaker m.m. Medan eleverna inom de 
äldre åren anser att material är användandet av olika läromedel, där eleverna inte ges 
samma möjlighet att få välja (se figur 3). 
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Figur 4. Vad eleverna önskar få vara med och bestämma mer om.   
 
I figur 4 syns en ökning bland de äldre eleverna att fler vill vara med och bestämma om 
vilket material som ska användas. Här syns även att stor del av elverna i samtliga av de 
tillfrågade klasserna vill vara med och bestämma om utformandet av lektionerna.  
 
I figurerna 3 och 4 har eleverna kunnat lämna flera svarsalternativ detta ger resultatet att 
106 elever anser att de får vara med och bestämma på rasten. Däremot svarar 90 elever 
att de vill vara med och bestämma mer. I FSKL och i år 3 svarar sex elever från vardera 
att de anser sig få vara med och bestämma om redovisningssätt. Här har hela 20 elever 
markerat i år 5. Inte ens hälften av eleverna anser sig få vara med och bestämma om 
regler i skolan. Här ses en ökning om att fler elever vill vara med och påverka om vilka 
regler som skall finnas. 
 

 
Figur 5. En översikt om eleverna tycker att det är bra att få bestämma.  
 
Hela 69 av de 127 tillfrågade svarade att de definitivt tycker att det är bra att få vara med 
och bestämma. Däremot upplever 53 elever att det är ganska bra att få vara med och 
bestämma. Här har fyra elever inte besvarat frågan på ett sådant sätt att den varit möjlig 
för oss att utläsa därför är dessa inte med i vår redovisning (se figur 5). 
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På frågan om eleverna har klassråd svarade ca tre fjärdedelar att de anser sig ha klassråd, 
en av dessa svarade dock inte på följdfrågorna. Detta visar att en fjärdedel av eleverna 
anser att de inte har något klassråd, här ingår då förskoleklassen där mer än hälften 21 
stycken av 37 tillfrågade anser detta. 
 

 
Figur 6. Fördelning över hur ofta eleverna anser att de har klassråd. (n=95)  
  
Enligt figur 6 går det att utläsa att endast 95 elever har valt att besvara frågan, av dessa 
anser 34 elever att de har klassråd en gång/termin och 31 elever anser att det sker en 
gång/månad. Enligt 15 elever inträffar klassråden mer sällan än en gång/termin. 
 
 
När det gäller om alla är delaktiga i klassrådet har majoriteten 55 elever av 127 svarat att 
de tycker att så är fallet. 31 elever anser att alla tillviss del är delaktiga, två elever anser 
att alla elever är delaktiga ibland. Endast en elev har svarat att inte alla är delaktiga på 
klassråd (Se bilaga 2 sidan 2). 
 

 
Figur 7. Visar hur många som anser att det finns elevråd. (n=86)  
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Det är 81 stycken av informanterna som anser att de har elevråd, endast fem elver anser 
att det inte existerar (se figur 7). Här har 41 elever valt att inte besvara frågan, vilket till 
stor del är förskoleklassen.  
   

 
Figur 8. Redogörelse för vem elvdemokrati och elevinflytande är bra.   
 
I figur 8 syns det tydligt att eleverna anser att det är viktigt för dem med elevdemokrati 
även här har eleverna kunnat lämna flera svarsalternativ. Endast 21 elever anser att det är 
lika viktigt för eleverna, lärarna samt rektorn.   
 

4.2 Intervjuer 
Vi har intervjuat rektor och två pedagoger på en skola som vi nu kommer att benämna 
som intervjuperson A, B och C. De svar vi har fått stämmer ofta överens mellan de 
tillfrågade, vissa frågor som finns att se i bilaga 3 har vi bortsett från på grund av att de 
inte alltid har svarat på de frågor som vi ställt. Detta medför att dessa känns irrelevanta. 
De frågor vi har bortsett från i vår resultatredovisning är frågorna 6, 14 och 20. Rektorn 
som är ny på skolan, har på vissa frågor svarat utifrån tidigare uppdrag som både rektor 
och lärare. Vi har bortsätt från rektorns tidigare erfarenheter då dessa är irrelevanta för 
vår studie.   
 

4.2.1 Elevdemokrati och elevinflytande  
Alla de tre informanterna anser att elevdemokrati och elevinflytande är viktigt för att få 
en bra och fungerande skola, detta är ett tydligt uppdrag som skolan har enligt 
styrdokumenten. Att alla elever ska få göra sin röst hörd och att det blir en dialog mellan 
vuxna och elever.  
 

”Det är av största vikt att eleverna inser att skolan är deras arbetsplats likväl som de 
vuxnas”(Intervjuperson A).  
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Förhållningssättet hos pedagogerna är oerhört viktigt för att få en fungerande 
elevdemokrati, anser intervjuperson A 
 
En av intervjupersonerna refererar till sin egen skolgång då de hade förslagslåda och 
klassråd. En annan av intervjupersonerna tänker på dialog när hon hör orden 
elevdemokrati och elevinflytande och menar att de skall finnas en ömsesidig respekt hos 
så väl elever som hos pedagoger. Däremot finns det en fara att eleverna blir bort glömda 
detta på grund av tidsbrist och brist på resurser. Alla tre var rörande överens om att det är 
viktigt för eleverna, medan rektorn påpekar också att elevdemokrati är utvecklande för 
lärarna.  
 

”Eleverna ska i första hand fostras till ett demokratiskt arbetssätt” (Intervjuperson C).  
 
Med detta menar C att eleverna fostras i demokratisk anda för att det på så sätt blir en hel 
process, där värdegrundsfrågor, tankar och handlingar är viktiga faktorer för att leva i ett 
demokratiskt samhälle. Intervjupersonerna A och B anser att de finner stöd i 
styrdokumenten för att arbeta med demokratin i skolan, medan rektorn säger med 
bestämdhet att det står tydligt i både de nationella och kommunala styrdokumenten att 
man ska arbeta med demokrati men det står inte i vilken form. Intervjupersonerna A och 
B säger att det är olika hur klasserna arbetar med demokrati begreppet, det är individuellt 
hur aktivt arbetet är från lärare till lärare. De upplever att eleverna känner uppskattning 
och glädje över att få komma till tals, att det finns vuxna som lyssnar på vad de tänker 
och känner.   
 

4.2.2 Klassråd/elevråd  
Informanterna är eniga om att elevrådet fungerar i sig dock inte som en hel process 
tillsammans med klassråd. I många klasser på skolan finns det inte existerande klassråd. 
Alla informanter är rörande överens om att klassråd och elevråd är den bästa formen för 
elevdemokrati men hävdar samtidigt att det kan finnas någon bättre form men ingen som 
de känner till. De tillfrågade pedagogerna berättar att de saknas en återanknytning både 
före och efter elevråd. Den återknytning som finns idag består av protokoll som sätts upp 
på en anslagstavla i anknytning till lärarrummet, läggs ut på skolans hemsida samt att det 
är tänkt att alla representanter tar med ett exemplar till klassen.  
 
 ”Klassråd och elevråd är parhästar de är beroende av varandra” (Intervjuperson A ) 
  
Med detta menar hon att klassråd och elevråd behöver varandra för att de ska bli en hel 
process. Om återförankring saknas mellan de båda finns det en risk att skolan tappar 
viktiga steg och moment i arbetet med elevinflytande. Intervjupersonerna C säger att det 
är klasslärarna som ansvarar för att avsätta tid till redovisning av protokoll i direkt 
anknytning till elevrådsmötena. Detta stämmer väl överrens med Ferms (1993) tankar.  
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4.2.3 Utveckling av skolans elevdemokratiarbete 
De intervjuade anser att klassråd och elevråd och elevdemokrati och elevinflytande ingår 
i en hel process, klassråd och elevråd är parhästar de är nödvändiga och de behöver 
varandra. 
 

”Det är idag viktigare med demokrati än vad det var för femton år sedan, idag finns det bevis 
för vad som kan hända om inte demokratin fungerar –anarki” (Intervjupersonerna C).  

 
Om de ska följa det uppdrag som skolan har för att fostra eleverna i en demokratisk anda 
och få en fungerande skola, anser informanterna att det krävs mera struktur i klassråden 
och att de blir schemalagda i anknytning till elevrådsmötena. Även Ferm (1993) anser att 
det är viktigt att klassråd schemaläggs. Detta för att klassen ha möjlighet att lyfta frågor 
som sedan elevrådsrepresentanterna kan ta med sig till elevrådet. När skolor ej ser det 
hela som en process som är beroende av varandra finns det ingen återförankring mellan 
elevråd och klassråd. De elever som deltar i elevrådet behöver tid efter ett elevrådsmöte 
för att redovisa vad som sagts där, detta för att elevrådsrepresentanterna även skall få 
känna att de har en viktig roll i skolans arbete. Intervjupersonerna C är medveten om att 
skolans arbete med elevdemokrati har stora brister då hon insett att det inte existerar 
klassråd i den meningen det är tänkt. Däremot vet hon att det förekommer samtal av olika 
karaktärer i klasserna exempel på det är något som de kallar för kompissamtal. Skolan 
planerar att alla klasser skall börja med klassråd under våren 2008, samt att det i elevrådet 
skall finnas en representant från lärarna men även att rektorn skall delta på elevrådet i 
största möjliga utsträckning. Statusen på elevrådet höjs genom att det finns representanter 
från pedagogerna samt att rektorn deltar aktivt. Detta anser intervjuperson C leder till att 
det blir en bättre kommunikation mellan elever och vuxna, samt att fler känner 
delaktighet i beslutsprocessen.  
 
Skolan har en tanke om att upplysa eleverna om vad som läroplanen säger angående 
elevdemokrati. I år har inte elevrådet fått någon upplysning om vad läroplanen säger 
angående elevdemokrati men däremot har de fått förklarat för sig varför det finns ett 
elevråd och vad de har rätt till. Rektorn anser att det är viktigt att elevinflytandet är på 
elevernas nivå och utifrån deras behov och detta bör beaktas. Hon har en förhoppning om 
att alla hennes kollegor skall sträva mot samma mål när det gäller elevdemokratin. 
 
Pedagogerna anser att det i dagsläget är många vuxna som inte tycker att det är viktigt 
med elevdemokrati detta faktum gör att det blir trögt att arbeta med elevdemokrati, 
eftersom det då är svårt att motivera eleverna till att engagera sig. Om skolan ska få en 
väl fungerande elevdemokrati med inflytande måste skolan ha en enig syn i ämnet.
 

5 Diskussion 
Nedan följer vårt resonemang som vi fört med varandra utifrån de svar vi fått i vår studie, 
detta är uppdelat under tre olika under rubriker. Dessa är uppdelade i tre underrubriker 
metoddiskussion där vi har valt att föra ett resonemang om våra metoder var de rätta 
metoderna och vad som kunde ha gjorts annorlunda. Den andra underrubriken är 
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resultatdiskussion där vi diskuterar vårt resultat. Sedan följer en slutdiskussion om arbetet 
som helhet och vad vi tänker om framtiden när det gäller elevdemokrati.   
 

5.1 Metoddiskussion  
Det totala antalet elever i de klasser som deltagit i vår studie är 142 detta fördelat på sex 
klasser. Det bortfall som har uppstått har berott på elever som ej har varit närvarande på 
skolan vid undersökningstillfället (15 elever går under naturligt bortfall) eller att eleverna 
har besvarat frågorna på sådant sätt som har varit omöjligt att ge en sanningsenlig 
tolkning eller att de lämnat frågan obesvarad. Dessa valde vi att inte redovisa. 
 
Vi känner att valet av metoder har varit de rätta, dock känner vi att med facit i hand efter 
avslutad studie skulle vi ha lagt ner mer tid i utformandet av enkäter och intervjufrågor. 
Enkäten är en kvantitativ metod som vi har redovisat i form av figurer samt löpandetext. 
Då tanken med intervjuerna var att vi ville veta och försöka förstå hur och varför skolan 
arbetar med elevdemokrati så som de gör, detta är en kvalitativ metod. 
 
Vi finner att reliabiliteten har varit ganska hög, men känner dock samtidigt att göra en 
enkät med barn kan göra att reliabiliteten minskar då vi inte kan veta om de fyllt i 
enkäten bara genom att slumpmässigt kryssa i svarsalternativ, eller om det är deras 
åsikter som kommer fram. Vid tillfället för intervjuerna så anser vi att reliabiliteten är 
relativt hög genom att vi hade ett frågeformulär med fasta frågor som ställdes i samma 
ordning. Vi skulle kunna genomföra intervjuerna på samma sätt en gång till, detta skulle 
troligast leda till att vi skulle få samma svar. De intervjuades dagsform och tidsaspekten 
kan vara av betydelse för svaren. 
 
Om vi hade valt ut en grupp elever (som är åldersmässigt jämställd med vår 
undersökningsgrupp) och bett dem besvara en testenkät. I diskussion med dessa elever 
skulle vi kunnat utarbeta en bättre enkät. Som hade varit mer lämplig för de elever och 
det ändamål vi avsåg att undersöka. Vi hade även kunnat göra enkäten mer 
åldersanpassad, för många av eleverna blev enkäten för svår på grund av att de inte 
använder sig av de begrepp som vi använde i frågeställningarna. Vi hade även kunnat 
göra en förstudie för att få veta vilka förkunskaper som eleverna hade om begreppen, det 
skulle ha underlättat för eleverna att besvara enkäten.  
 
Enligt Trost (2007) är det av fördel att använda sig av enkäter som är uppbyggda med 
fasta svarsalternativ, som vi till stor del använt oss av. Vi har haft en fråga som inte 
innehåller fast svarsalternativ utan här ville vi att eleverna skulle svara på vad 
elevdemokrati/elevinflytande betyder för dem. Samma fråga var för förskolekassens 
elever nästintill omöjlig att besvara, detta på grund av att de aldrig hört begreppet 
demokrati samt att de få elever som ville besvara frågan inte har kommit så långt i sin 
skrivutveckling, så att de själva kunde skriva svaret. Detta gjorde att vi eller de pedagoger 
som fanns tillgängliga var tvungna att hjälpa eleverna med att skriva. Även i år 3 och 5 
tror vi att eleverna lämnade denna fråga obesvarad mycket på grund av att de själva 
skulle skriva ett svar. Detta kan ha berott på att eleverna inte vågar, för de vet inte med 
säkerhet vad det betyder eller att det blir för jobbigt att skriva själv istället för att ringa in 
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ett fast svarsalternativ. Enkäten började med att eleverna fick besvara bakgrundsfakta 
vilket Trost menar är viktigt för det är svar som informanten inte själva kan påverka, 
enkäten övergår sen till mer specifika frågor som berör det vi vill undersöka. Vi har även 
använt oss av korta frågor som inte innehåller fler än en fråga, vi har heller inte använt 
oss av negationer i frågorna, allt detta stämmer överrens med det Trost anser är en bra 
grund för en enkät (Trost 2007). 
 
Tack vare att vi genomförde enkäten på olika sätt i olika klassrum känner vi med 
bestämdhet att vi innan insamlingstillfället, tillsammans skulle ha diskuterat över vår roll 
och hur genomförandet skulle gå till. Vi inser även att vi skulle ha gått igenom 
noggrannare vad svarsalternativen betydde för oss, detta ledde till att när eleverna inte var 
säkra på begreppen så gav vi dem ibland olika alternativ, dessa alternativ var tyvärr inte 
helt samstämmiga med varandra.  
 
Efter avslutade intervjuer känner vi oss ganska tillfredsställda med genomförandet. Vi 
anser dock att vi kunde ha haft en bandspelare och på så sätt fått med ordagrant vad 
informanten sagt i alla frågor och intervjuer. Vi inser tyvärr att våra frågeställningar 
ibland varit nog så lika varandra, vilket medfört att en del svar har varit återkommande 
samt att ibland har informanten valt att inte besvara den ställda frågan på grund av att 
informanten anser sig redan ha besvarat den.  
 
Vid intervjun med rektorn kunde vi ha klargjort att vi inte var intresserade av hennes 
tidigare erfarenheter som berör tidigare arbetsplatser. Eftersom att rektorn är nytillsatt i 
höst har hon inte hunnit få en tillräcklig bild av hur verksamheten ser ut när det gäller 
elevdemokratin på skolan. Vi skulle ha gett henne information om vilket ämne intervjun 
gällt då hade hon kunnat skaffa sig mer information inför intervjutillfället. 
 
Vid intervjuandet av pedagogerna kunde vi ha suttit mer avskilt, främst vid den första 
intervjun blev vi störda vid ett flertal tillfällen av exempelvis telefonen och elever som 
ville ha uppmärksamhet. 
 
Trost (1997) hävdar att intervju som en kvalitativ studie resulterar i att redogöra hur 
informanterna anser att det är och hur det vill att det skall vara. Denna metod har gett oss 
svar på de frågor vi avsåg att undersöka (Trost 1997).  
 

5.2 Resultatdiskussion 
De resultat vi har samlat in har varit av varierande kvalitet, däremot tror vi att vi fått en 
ganska bra helhetsbild av hur elever och pedagoger samt rektorn anser att skolan arbetar 
med elevdemokrati. 
 
Vid resultatsammanställningen av enkäten har vi valt att bortse från vissa frågor på grund 
av att vi upplever att eleverna kan ha misstolkat frågan, eller att frågan har varit av sådan 
karaktär att elevens förkunskaper inte räckt till för att besvara frågan. Här inser vi att 
vissa frågeställningarna tyvärr har varit otydliga och inte som Trost (2007) menar att man 
måste ställa frågor som ej kan misstolkas. 
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Efter sammanställningen av intervjuerna har vi sett att vissa frågor har varit irrelevanta 
för vår tanke med studien. Våra förkunskaper gällande utformningen av intervjufrågorna 
var inte tillräckliga och vi inser att vi har fokuserat för mycket på antalet frågor istället 
för kvaliteten på dem. Våra informanter tyckte att frågorna gick in i varandra vilket vi 
kan se som något positivt då det kan leda till mer sanningsenliga svar. Vår tanke med 
detta var att de svar de lämnat ska vara sanna, detta kan man uttyda om frågor som går in 
i varandra har svar av samma karaktär. Resultaten har vi fått fram genom att fritt tolka 
våra stödanteckningar och ur minnet, detta är vi välmedvetna om kan göra att svaren inte 
helt stämmer överrens med det som informanten anser sig ha svarat. Däremot hoppas vi 
att genom att vi haft så många stödanteckningar (tre stycken/intervju) har minskat den 
risken. 
 
Tyvärr upplever vi att de svar vi fått när det gäller om eleverna tycker att de har klassråd 
inte är sanningsenliga, detta på grund av de frågor och reaktioner vi fick när vi gick 
igenom enkäten med eleverna. Många visste inte ens vad klassråd var och vad det 
innebar. Här trädde tyvärr pedagogen i vissa fall in och förklarade, att det hade de visst 
och att det var när hela klassen samtalade och diskuterade om det var något särskilt som 
hade hänt på exempelvis rasten eller om det tillsammans skulle planera någonting. Men 
detta anser inte vi är ett klassråd i den meningen som det är tänkt. Visst tycker vi att det 
är bra med dessa samtal som äger rum och de gör faktiskt att eleverna känner sig 
delaktiga och att de får vara med och bestämma (se fråga 6 bilaga 2). 
 
Vi anser dock att de inte tränas i mötesteknik som klassrådet är tänkt att göra, eleverna 
kan behöva lära sig hur det känns att få leda ett möte, där de väljer vem som har ordet 
samt att försöka hålla ordning över en grupp människor. Sådant kan göra att eleverna får 
större förståelse för hur det känns att stå framför en grupp människor som kanske inte 
lyssnar eller pratar rätt ut utan att ha begärt ordet. Det är även viktigt att när eleverna har 
kommit så långt i sin skrivutveckling att de kan föra protokoll är det bra att gå in i 
sekreterarrollen. Detta anser vi förbereder dem för att vid senare tillfällen kunna ta 
anteckningar vid till exempel en föreläsning.  
 
Även om det verkade som om många inte visste om vad klassråd och elevråd är, visar fler 
elever att de känner till att elevråd finns på skolan. Detta har tyvärr inte 
förskoleklasseleverna lika stor insikt i och det är inte så konstigt med tanke på att de inte 
deltar i elevrådet med någon representant från sin klass. Det stora bortfallet på denna 
fråga beror på att alla (37) eleverna i FSKL har lämnat frågan obesvarad. Däremot kan 
inte så många svara hur det går till på ett elevråd. Frågan blev ännu svårare att besvara 
när vi tyvärr efter genomförd undersökning upptäcker att frågeställningen är 
felformulerad (se figur 7). 
 
Det vi tycker är intressant är att så många som 111 av 127 elever anser att de får vara 
med och bestämma dock är det de flesta av dessa som anser att det är mest på rasterna de 
får vara med och bestämma. Många som svarat att de får vara med och bestämma på 
rasten har även markerat rasten som ett förslag på var de vill vara med och bestämma. 
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Detta tror vi beror på att eleverna antingen vill bestämma om rasten även i fortsättningen 
eller så vill de bestämma mer (se figur 3). 
 
Vi kan se en tydlig ökning när det gäller regler. Fler elever vill vara med och bestämma 
om vilka regler som ska gälla på skolan. Detta anser vi är en förutsättning för att få 
eleverna att rätta sig efter de regler som finns på skolan. Om eleverna får vara delaktiga i 
utformandet av reglerna så är det lättare för dem att ta dem till sig. Detta tror vi kan leda 
till att eleverna är mer omtänksamma och rädda om sin skola som faktiskt är deras 
arbetsplats (se figur 4). 
 
I figur 3 kan vi se att inte så många anser att de får vara med och påverka lektionerna och 
arbetssättet, detta tror vi kan bero på att skolan inte har klara riktlinjer på vad 
elevdemokrati och elevinflytande innebär och vad eleverna kan få vara med och 
bestämma om. Med vår frågeställning avsåg vi inte att eleverna har friheten att till 
exempel välja bort matematiken för att de tycker att det är tråkigt eller en elev som inte 
tycker om idrott har friheten att välja bort det. Vi anser att elever i den tidigare 
grundskolan inte har erfarenheten att ta sådana beslut däremot tycker vi att de kan ges 
utrymma till att få vara med och påverka en viss del. Exempelvis hur de ska söka 
information, eller när det gäller vissa ämnen att de erbjuds olika sätt (spel, böcker, film) 
att lära sig samma fenomen.  
 
Intressant är även att majoriteten av eleverna anser att elevdemokrati är bra för eleverna, 
en del anser att det är bra för läraren och detta samstämmer med det rektorn tycker att 
elevdemokrati kan vara utvecklande för lärarna. En elev ansåg att det bara är bra för 
rektorn. Detta är lite roligt, vi kan diskutera om eleven menar att det är bra för rektorn att 
det inte finns så mycket elevdemokrati (enligt undersökning) eller om det faktiskt är så att 
eleven kan bortse från sig själv och faktiskt tänka i ett djupare och vidare perspektiv.  
Som faktisk demokrati innebär när man pratar om elevdemokrati utifrån 
värdegrundsfrågor och inte demokratin som en styrande form (se figur 8). Vi finner det 
intressant att informanterna i form av de två pedagogerna lämnar ett svar som vi tolkar 
som att elevdemokrati främst är bra för eleverna. Då vi anser att det är av lika stor 
betydelse för de vuxna och på den punkten känner vi att vi får medhåll av rektorn. Vi 
anser att det är viktigt med pedagogernas förhållningssätt för att fullfölja uppdraget i att 
fostra eleverna i en demokratisk anda.  
 
Vi har genom egna erfarenheter på denna skola och genom de svar vi fått från 
informanterna kommit fram till: att klassråd i ordets rätta mening inte existerar på denna 
skola. Trots detta känner vi att skolan framförallt pedagogerna försöker framhålla skolan 
i bättre dager, medan de på vissa frågor var medvetna och kritiska till sitt eget arbete 
inom elevdemokrati. Av svaren vi har fått fram indikerar de dock att de gärna vill se en 
förbättring. Rektorn är positiv till vår undersökning då hon anser att den kan fungera som 
ett verktyg för att genomföra förändringar till de bättre. Hon är medveten om att de i 
dagsläget inte fullgör sitt uppdrag på den punkten att det skall finnas klassråd i alla 
klasser (grundskoleförordningen).  
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Något som vi ser som väldigt positivt är att de har för avsikt att prata med eleverna om 
vad som står i läroplanen, något som vi känner är oerhört viktigt. Enligt oss är detta inte 
en osanning på grund av att de kunde redogöra att detta hade gjorts med tidigare 
elevgrupper. Detta ger eleverna större möjlighet att påverka pedagogerna gällande 
material och utformningen av lektionen, genom att de då kan hänvisa till läroplanen, det 
försvårar för lärarna att bagatellisera det hela.  
 
Det är intressant att informanterna är medvetna om att ett problem består i att 
elevdemokratin på skolan inte är en hel process det vill säga att det inte finns några 
kopplingar mellan elevråd och klassråd. Detta är något som vi anser är en förutsättning 
och ett måste för en fungerande elevdemokrati.   
 

5.3 Slutdiskussion 
I arbetet om elevdemokrati är vårt förhållningssätt som pedagoger av största vikt. Hur 
stort utrymmer vi ger eleverna att få vara med och påverka sin arbetssituation beror 
många gånger på vilka erfarenheter vi själva som pedagoger har när det gäller 
elevdemokrati och elevinflytande vilket även Ferm (1993) anser. En av Selbergs 
slutsatser är ”Lärarens sätt att förhålla sig till elevers inflytande får en avgörande 
betydelse i elevernas skolvardag” (Selberg 1999, sid 104). Däremot hoppas och tror vi att 
vi i vår kommande profession kommer att arbeta mer med elevdemokrati än vi upplever 
att de gör på de skolor vi fått besöka under våra VFU perioder. Dock är vi medvetna om 
att mycket sitter i ”väggarna” på skolorna, med det menar vi att om skolan vi kommer att 
vara verksamma på inte har den policyn att låta eleverna delta mer aktivt i påverkandet 
kan det vara svårt för oss nyutexaminerade att försöka införa nya saker. Om än 
elevdemokrati och elevinflytande faktiskt inte är någonting nytt utan de börjar vara gamla 
begrepp.   
 
I framtiden tror vi att elevdemokrati och elevinflytande kan vara något som friskolorna 
kommer att använda sig av i sin profilering. Frågan är om de kommunala skolorna 
kommer att kunna konkurrera med friskolorna i detta. Vi tror inte det! Detta på grund av 
att de kommunala skolorna har så många förhållningsorder att följa och det finns inte 
utrymme för den frihet som elevdemokratin kräver. Det kan även bero på hur pedagoger 
och ledning tolkar styrdokumenten och hur man kommer överrens om vad eleverna ska få 
vara med och bestämma och påverka om. Enligt Danell (2006) har han själv erfarenhet av 
hur svårt det kan vara att förverkliga arbetet med elevdemokrati han skriver att trots att 
det kommit in nya pedagoger sen sjuttiotalet har det inte skett någon stor förändring. 
Detta anser han beror på de institutionella förutsättningarna.  
 
Eftersom att fritidsverksamheten går under samma styrdokument som grundskolan anser 
vi att de även bör ha med representanter i elevrådet. Visst de elever som går på ”fritids” 
är samma elever som går på skolan. Men vi anser att det kan vara frågor som kommer 
från fritidsverksamheten och inte från klassen och då är det av lika stor vikt att de får 
göra sig hörda på ett elevråd. Men detta har vi bortsett ifrån i våra undersökningar. Varför 
vi valde att inte göra någon undersökning i förskolan, beror delvis på barnens låga ålder 
de är oftast inte så bekanta med ordet demokrati och elevinflytande. Det kan även vara 
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svårt att göra en enkätundersökning med så små barn. De går även under en annan 
läroplan än grundskolan.  
 
Det är även självklart anser vi att förskoleklassen bör inkluderas i elevrådet eftersom 
även dessa går under samma styrdokument som övriga grundskolan och dessa trädde i 
kraft 1994. Varför har inget hänt? Som vi tidigare tagit upp är vi välmedvetna om att 
dessa elever inte har kommit så långt i sin skriv- och läsutveckling men detta betyder inte 
att de inte kan vara med och lära sig hur det går till på ett elevråd, detta menar även 
Dewey (2004) med sitt learning by doing. Det är faktiskt så att även de yngre barnen i 
förskoleklassen kan ha saker som de vill delge eller vara med och påverka. Om än de är 
de yngsta på skolan så är det lika mycket deras arbetsplats som alla de andras. Det ska 
inte vara någon skillnad. Vi anser att eleverna växer med ansvaret. Enligt Säljö (2005) 
ansåg Vygotskij att barn lär sig genom interaktion och när de utsätts för utmaningar. Det 
betyder inte att de måste vara ordförande och sekreterare på mötet men de kan dock vara 
ledamot. Alla kan delta på något sätt. Ferm (1993) anser att ett klassråd kan vara så 
mycket mer än bara ett forum för demokrati. 
 
 ”Klassrådet är ett ypperligt forum att träna sitt självförtroende i.” (Ferm, 1993 sidan 63). 
 
Vi är väl medvetna om att eleverna inte har förmågan i tidig ålder att bestämma över 
lektionsinnehållet men de kan dock ges möjlighet att påverka material, redovisningssätt, 
arbetskamrater och till viss del även hur utformningen av lektionen ska se ut.  
 
Vår uppfattning efter avslutad VFU är att det inte förekommer något klassråd i klasserna 
på skolan. Vi är medvetna om att vår undersökningsgrupp inte täcker hela skolan utan 
bara ett urval, vi anser dock att de täcker en stor del av skolans elever.  
 

6 Framtida undersökningar 
Vi tycker att det finns mer att arbeta med och undersöka inom detta område. Det är även 
viktigt att skolan ser till att det blir uppföljningar och att det sker revideringar om skolans 
arbetssätt. Det krävs mer tid och engagemang för att genomföra en skola med god 
elevdemokrati, kommer lärarna att förstå att de måste omprioritera? Vi känner att det 
vore intressant att göra en ny undersökning på samma skola för att få en uppfattning om 
förändringarna som rektorn talar om har införts. Klassråd och elevråd kan vara så mycket 
mer än bara ett forum för demokrati, det kan ses som ett lärandetillfälle även för andra 
kunskaper.  
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8 Bilaga 

8.1 Bilaga 1 Styrkort 
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8.2 Bilaga 2 Enkät 
Enkätfrågor! 

Ringa in det svarsalternativ ni tycker passar bäst   
 

A. Kön    ♀   ♂    
    Flicka   Pojke 
 
B. Klass   FSK  år 3  år 5 
 
C. Vad tror du elevdemokrati/inflytande betyder? 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________
  
 
 
1. Får du vara med och bestämma i skolan?  
 

JA ja  nej NEJ 
 
2. Om du får vara med och bestämma i skolan! Vad får du vara med och bestämma 
om?   

Rasten 
Lektionen 
Arbetssätt 
Arbetskamrat 
Redovisningssätt 
Material 
Regler  
Annat 

 
3. Om du får vara med och bestämma i skolan! När får du vara med och 
bestämma?  
     

Klassråd  Elevråd  Annat 
 
4. Om du får vara med och bestämma i skolan! Tycker du att det är bra att du får 
vara med och bestämma?   

 
JA ja  nej NEJ 
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5. Vad vill du vara med och bestämma om i skolan? Rasten 
Lektionen 
Arbetssätt 
Arbetskamrat 
Redovisningssätt 
Material 
Regler  
Annat 

 
Om annat, vad? _______________________________________________________ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
6. Har ni klassråd?  Ja (95 av 127)  Nej (32 av 127) 
 
7. Om ni har klassråd! Hur ofta har ni klassråd?    
 

1 ggr/vecka 1 ggr/månad 2 ggr/månad 1 ggr/termin mer sällan 
 
8. Om ni har klassråd! Hur gör ni för att bestämma vilka som ska leda klassrådet? 
  

Turlista Lottning Röstning Bestående Läraren 
 

9. Om ni har klassråd! Tycker du att alla elever är delaktiga i frågorna som lyfts i 
klassrådet? (n=87) 
         (55)      (31)        (2)          (1) 

JA ja  nej NEJ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
10. Har ni elevråd?  Ja   Nej  
 
11. Om ni har elevråd! Hur ofta har ni elevråd?  

 
1 ggr/månad 2 ggr/termin 3 ggr/termin oftare mer sällan 

 
12. Om ni har elevråd! Tycker du att alla elever är delaktiga i frågorna som lyfts i 
elevrådet? 

JA ja  nej NEJ 
 
13. Om ni har elevråd! Hur gör ni för att bestämma vilka som ska leda elevrådet? 
  

Turlista Lottning Röstning Bestående Läraren 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
14. För vem är det bra med elevdemokrati/inflytande?  

Eleverna Lärarna Rektorn 
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8.3 Bilaga 3 Intervjufrågor 
Intervjufrågor 

 
1. Vad står elevdemokrati/inflytande för, vad betyder det för dig? 
2. Vilka tankar får du när du hör elevdemokrati/inflytande? 
3. För vem är elevdemokrati/inflytande bra? 
4. Arbetar eleverna aktivt med klassråd/elevråd? 
5. Är eleverna medvetna om att det finns klassråd elevråd, inkluderar det även 

förskoleklass. (Lpo94) 
6. Om du arbetar med elevdemokrati/inflytande har du alltid gjort det? 
7. Hur tycker du att elevdemokratin/inflytande ska fungera på en skola? 
8. Anser du att det är viktigt med elevdemokrati/inflytande? 
9. Arbetar ni aktivt för elevdemokrati/inflytande? 
10. Hur ser du på klassråd/elevråd som en demokrati? 
11. Hur tycker du att elevdemokratin/inflytande fungerar på den här skolan? 
12. Har ni någon typ av uppföljning? 
13. Skulle du vilja förändra någonting gällande elev demokrati? 

Vad? 
14. Om du ska uppskatta, hur många procent av elevrådsbesluten det senaste året tror 

du har fått genomslagskraft? 
15. Pratar ni med eleverna vad det står i läroplanen om elevdemokrati/inflytande och 

påverkan i deras egen utbildning? 
16. Finner du stöd i läroplanen för hur ni arbetar med elevdemokrati/inflytande? 

Var? 
17. Rektor: Är du med på elevråd, hur ofta? 
18. Rektor: Tycker du att elevrådsbesluten är av rimlig karaktär och når de dig? 
19. Rektor: Anser du att dina medarbetare är medvetna och arbetar för en 

elevdemokrati/inflytande? 
20. Pedagogen: Anser du att du har stöd från ledningen i arbetet med 

elevdemokrati/inflytande? 
 


