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Abstrakt 

Det övergripande syftet med denna studie är att analysera högstadieelevers upplevelser av 

elevdemokrati i skolan. Studier från tidigare forskare har inriktat sig på hur lärarna upplever 

att eleverna får vara med och påverka i skolan. Vi ansåg därför att det var behövligt att 

genomföra en studie om hur eleverna upplever sin situation. Studien genomfördes genom att 

åtta elever deltog i kvalitativa intervjuer om deras upplevelser om elevdemokrati. Intervjuerna 

genomfördes hösten 2012 och var uppbyggda efter en semistrukturerad metod, vilket gav 

eleverna möjligheten att utveckla sina svar samt gav oss utrymme att ställa följdfrågor. 

Resultatet har analyserats utifrån Harts (1992) delaktighetsstege. Resultatet visar att eleverna 

har bristfälliga kunskaper om hur det demokratiska arbetet ska genomföras i skolan. Det 

förekommer en marginalisering av personer där samtliga elever inte har lika stor rätt att få sin 

röst hörd och därför har tappat drivkraften för att vara delaktiga. 

Nyckelord: Demokratiska processen, elevinflytande, elevdemokrati, elevdelaktighet  

  



Förord 

Många långa dagar har bedrivits på universitetet med antingen böcker i famnen eller ljudet av 

tangenter som blivit nertryckta. Det har varit en lång och i vissa tillfällen hård väg att vandra 

uppför, men med hjälp från åtskilliga personer har vi kommit framtill ljuset i slutet av tunneln. 

Vi vill börja med att tacka samtliga elever som varit delaktiga i vår studie, utan deras 

deltagande skulle inte denna studie varit möjlig. Deras svar har varit insiktsfulla och väl 

beskrivna vilket har lett till intressanta resultat.  

Vi vill även tacka vår handledare Ulrika Bergmark som har delat med sig av sina erfarenheter 

och därmed hjälpt oss när behovet har varit stort. Hon har kanske inte alltid sagt det vi vill 

höra men hon har sagt det vi har behövt höra, tack.  
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1. Inledning 

Idag är det min tur, idag är det jag som ska stå där framför klassen och hålla i klassrådet. 

Jag går i 5:e klass i en liten byaskola och jag känner mig nervös och spänd, men ändå ivrig. 

Min fröken kallar fram mig och en till som ska agera sekreterare under mötet. Jag tar 

pennan som fröken räcker mig, medan hon sätter sig vid sidan om. Jag skriver upp några 

punkter på Whiteboarden och vänder mig sedan till klassen, så är mötet igång. Det går lite 

hackigt fram, dels med att läsa högt från förra mötesprotokollet, dels att få igång en 

diskussion med klassen. Ingen är speciellt intresserad av att delta och komma med egna 

åsikter. Den ”vildaste” diskussionen som blir är när vi ska planera inför rastaktiviteter som 

vi ska hålla för de yngre eleverna på skolan. Vår fröken sitter vid sidan av och kommer hela 

tiden med inlägg och säger hur vi bör planera det hela. När mötet är avslutat och jag sitter 

vid min bänk känner jag att det inte blev som jag hade tänkt mig. Hela upplevelsen var en 

besvikelse och jag hade ägnat stor koncentration åt att läsa rätt från papperna. Min vilja att 

vara ordförande igen har mattats av och känslan av att vi i klassen kom fram till något finns 

inte. Varför ska jag anstränga mig när det ändå blir som vår fröken tycker att vi ska göra? 

(Minne från skolgång, Maria Oskarsson, 1999) 

De flesta människor har någon gång varit deltagande i minst ett möte under sin livstid, precis 

som en av författarna till detta arbete berättar om ovan. Den första kontakten av att delta i en 

demokratisk process kan vara i skolan, där det sedan många år tillbaka har förekommit klass- 

och elevråd (Forsberg, 2000). I skolan får eleverna lära sig att Sverige är ett folkstyrt land 

med demokratiska värderingar. Vart fjärde år får alla som är över 18 år gå och rösta på ett 

parti som ska leda landet. Allas röst är lika mycket värd och alla får komma till tals om de så 

vill. Alla har rätten att göra sin röst hörd inte bara i samhället utan också i skolans värld, 

vilket är betonat i både läroplanen och skollagen (Skolverket, 2011; 

Utbildningsdepartementet, 2010). Svenska skolan lägger också stor vikt vid den demokratiska 

processen i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11), 

Gymnasieskola 2011 (Gy 11) och Läroplan för förskolan (Lpfö 98). Det står klart och tydligt 

att skolan inte bara ska förmedla grundläggande demokratiska värderingar utan också 

bedrivas under demokratisk former för att förbereda eleverna för att aktivt kunna delta i 

samhället (Skolverket, 2011). Eleverna ska kunna utöva inflytande över sin utbildning och 

även ta ansvar för den under sin skolgång. Det elevinflytande som bland annat gestaltas är det 

som sker under klass- och elevråd där demokrati praktiseras. Här får först klassen diskutera 

olika frågor som de tycker är viktiga och sedan går dessa åsikter vidare till elevrådet och 

därifrån vidare till skolledningen. Det är så det bör gå till, men gör det verkligen det? Enligt 

en avhandling av Pia Björklid (1985) ser situationen annorlunda ut. Eleverna tränas under 

klassråden mer i formalia än den demokratiska processen. När eleverna tillfrågats om till 

exempelvad ordförandes uppgifter är, svarar de att ordförande ska se vem som räcker upp 

handen först samt kunna läsa klart och tydligt från protokollen (Björklid, 1985). Enligt henne 

kan detta leda till att eleverna utför en form av skendemokrati eftersom det oftast i slutändan 

är läraren som har det yttersta ansvaret vid klassråden och styr den från sidan av katedern.  

Det har framställts i samtliga styrdokument som används idag att varje elev på en skola ska ha 

inflytande på sin utbildning och lärmiljö. Trots att styrdokumenten klargör vilken grad av 
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elevinflytande som ska bedrivas på svenska skolor, uppnår det inte den utsatta standarden. I 

styrdokumenten står det att eleverna ska ha inflytande över sin utbildning och dess inre arbete, 

vilket flera skolinspektörer har kunnat påvisa motsatsen (Skolverket, 2006). Ett flertal studier 

har visat att under de senare åren har eleverna ett formellt inflytande över sin skolvardag 

genom elev- och klassråd. Dock är elevernas inflytande fortfarande begränsat på de informella 

beslutstagandena, som innefattar det dagliga arbete vilket till exempel är lektionsplanering 

och val av arbetssätt eller ämnesinnehåll. 

Studiens arbetsfördelning har varit jämnt fördelat mellan båda skribenterna genom hela 

arbetet. Samtliga rubriker och arbetsområden har producerats och analyserats gemensamt, 

med avsikt att båda skribenterna ska vara införstådda i studiens samtliga områden.  

2. Syfte 

Det övergripande syftet med denna studie är att analysera högstadieelevers upplevelser av 

elevdemokrati i skolan. Specifika syftet är att belysa vilka kunskaper och 

utvecklingsmöjligheter eleverna anser att de har på skolan samt lyfta fram hur eleverna 

upplever att deras åsikter omhändertas och behandlas i den demokratiska processen.  

2.1 Forskningsfrågor 

1. Hur upplever eleverna den demokratiska processen och vill de vara delaktiga? 

2. Hur blir elevernas åsikter hörda och representerade i skolans verksamhet?  

3. Vilka hierarkiska instanser finns för elevdemokrati och vilken roll har elevers röster i 

dessa?  

3. Definitioner 

I det här kapitlet beskrivs begrepp som är fundamentala för arbetet. Många ord är snarlika 

men har olika innebörd och därför beskrivs de nedan med avsikten att definitionerna ska 

hjälpa läsaren att tolka begreppen på det sätt som vi har gjort.  

Elevdemokrati – Detta ska ses som det övergripande begreppet som nedanstående begrepp 

faller in under. Ordet betyder att samtliga elever har möjligheten att påverka gemensamma 

beslut. Det handlar om att lyssna och respektera andras åsikter för att komma fram till beslut 

som fungerar för majoriteten. Denna process och beslutstagande sker på gruppnivå och 

involverar hela skolan eller större delar av den. 

Elevinflytande – Det kan beskrivas som att en elev har makten att påverka något eller någon 

så att elevens vilja går igenom. Eleverna kan påverka mindre beslut i sin skolvardag och 

därmed få inflytande över sitt eget lärande. Detta inflytande och beslutstagande sker på 

individnivå och behöver inte involvera hela skolan utan enbart enstaka elever och dess 

närområde. Det kan också ses som ett passivt inflytande inom skolan.  
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Elevdelaktighet – Eleverna kan aktivt medverka i beslutssammanhang och de känner ansvar 

för beslut som de medverkar inom. Denna delaktighet gäller både på grupp- och individnivå 

och innebär att eleverna ska ha friheten att uttrycka sina åsikter och bli hörda. 

Klassråd - En angiven tid där samtliga elever från en klass har tillfälle att formulera sina 

tankar och därmed göra sin röst hörd inför klassen. Klassråden ska behandla frågor som berör 

skolans verksamhet och klassens välbefinnande. Frågorna och tankarna blir sedan förmedlade 

via elevrådsrepresentanter till elevrådet för vidare behandling.  

Elevrådet - Det är ett möte på skolan där utsedda representanter från varje klass deltar med 

avsikt att framföra klassens frågor och tankar. Eleverna framför samtliga frågor och tankar 

från respektive klass till skolledningen under mötets gång för det slutgiltiga beslutet.         

4. Bakgrund 

Det nya styrdokumentet genomsyras av ord som: elevinflytande, demokrati, rättigheter, 

respekt, jämställdhet, anpassning, ansvaret cetera (Skolverket, 2011). Samtliga ord har för 

avsikt att skapa en demokratisk medborgare som kan vara delaktig i samhällets utveckling. 

Svenska skollagen (2010) säger följande angående elevinflytande: ”Elever skall ha inflytande 

över hur deras utbildning utformas. Omfattningen och utformningen av elevers inflytande 

skall anpassas efter deras ålder och mognad” (Utbildningsdepartementet, 4 kap, 2§). Skolan 

har inte alltid tänkt och agerat på detta sätt genom tiderna, utan det är något som har växt fram 

mer och mer på senare tid. Selberg (2001) anser att en god lärandemiljö ska innehålla 

kommunikation och gemensamt arbete där elevernas tankar står i centrum. Eleverna ska ges 

utrymme att utveckla sitt tänkande om sin omgivning och finna förståelse för den inverkan 

deras tankar och beslut resulterar i. Skolans arbete i praktiken överensstämmer fortfarande 

inte med det som är skrivet i läroplaner och i skollag, men det är på väg i rätt riktning. En 

sökning på ordet elevinflytande i databasen LIBRIS visar attantalet avhandlingar och artiklar 

har ökat under de senaste åren inom detta område. Under en 10-årsperiod före respektive efter 

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1994,Lpo 94, 

infördes i skolan får man för åren 1984-1993, 23 träffar och för åren 1994 -2003, 109 träffar. 

Det visar att nästan fem gånger mera forskning har gjorts under de senast åren inom detta 

område.  

4.1 Historiskbakgrund 

Sveriges skolor har genomgått genomgripande förändringar under det senaste seklet för att 

utveckla elevers demokratiska rättigheter i skolan. Forsberg (2000) kartlägger i sin studie en 

historisk tidslinje av elevers rättigheter inom elevdemokrati, inflytande och delaktighet under 

1900-talet:  

1900 – Vid första skedet av 1900-talet fanns det två olika skolsystem: det statliga läroverket 

och folkskolorna. Läroverkets roll var att fostra goda statliga statstjänstemän och 

folkskolornas roll var att fostra en gudfruktig människa som värnar om sitt hemland. 
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Folkundervisningskommittén nämner elevinflytande som ett redskap för att fostra till 

samhörighet och till gemensamt ansvarstagande.  

1940 – Svenska skolan fick ett övergripande mål, demokratifostran. Detta innebär att 

undervisning ska bidra till att utvecklakaraktärsfostrade och ansvarsfulla medborgare. Här 

utförs en kamp om att sammanfoga realskolan och folkskolan till en jämlikhetsskola, en skola 

för alla.     

1962 – Elevers inflytande skrevs in i styrdokumenten, med avsikt att utveckla fungerande 

medborgare i det framtida samhället. Eleverna skulle skapa ett politiskt intresse och 

därigenom vilja ta del i skolans utveckling.        

1970 – SIA-utredningen (Skolans Inre Arbete) uppkom eftersom det fanns ett behov av att 

förbättra skolmiljön och elevers påverkan samt ansvar för den. Elevinflytande sågs som en 

lösning på de disciplinproblem som tidigare hade funnits i skolan. Genom att låta eleverna få 

mer inflytande, än den tidigare lärardominerande utbildningen, trodde skolan att eleverna 

skulle bli mer ansvarsfulla och skapa tillit till skolan. 

1980 – Läroplan för grundskolan 1980 (Lgr 80) och SIA-utredningen förstärker elevernas 

eget inflytande i skolan och fokuserar på medborgarfostran där ansvar hos eleverna ökar med 

ålder och mognad. Skolverket anser att samtliga elever i landet inte kan bemötas på samma 

sätt utan särskilda åtgärder måste ske på lokal nivå (Skolverket, 1980). 

1994 – Vikten av att beslut fattas på ett demokratiskt sätt synliggörs tydligare i den nya 

läroplanen. Lpo 94 gick från att beskriva elevers åsikter som förhandlingsbara till att se dem 

som normativa, vilket menas att eleverna har en självklar rätt att få sina åsikter hörda och att 

de ska ligga till grund för beslut inom skolans verksamhet. Skolan ska arbeta för att samtliga 

elever lär sig att lyssna, argumentera samt sammanfoga dessa delar för att utveckla en 

färdighet i att vara delaktiga i viktiga demokratiska beslut (Skolverket, 1994). 

4.2 Dagens styrdokument 

I Lgr 11 står det beskrivet att samhällets demokratiska process ska genomsyra all 

undervisning, både teoretiskt och praktiskt. Detta för att förbereda de unga för ett liv utanför 

skolan vilket kommer kräva att de ska vara ansvarsfulla samhällsmedborgare. Skolan har 

uppdraget att utbilda eleverna i att ta ansvar och att kunna praktisera inflytande i sin vardag. 

Lgr 11 säger att samtliga elever ska ha rätten till att påverka hela sin utbildning. 

[Skolan ska] förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och 

skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle. … Svara för att alla elever får ett reellt 

inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta 

inflytande ökar med stigande ålder och mognad. … Utgå från att eleverna kan och vill ta ett 

personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan … Främja elevernas förmåga 

och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön 

(Skolverket, 2011, s. 15). 
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Sammanfattningsvis kan sägas att Lgr 11 betonar elevers delaktighet, skyldigheter och 

rättigheter till inflytande. Den betonar också skolans ansvar i att uppmuntra deras vilja att 

delta i det demokratiska arbetet på skolan. Detta ska slutligen främja deras demokratiska 

utbildning som goda samhällsmedborgare så väl i som utanför skolan. 

4.3 Demokratifostran 

Syftet med demokratifostran i skolan är att framställa politisk delaktighet på ett sådant sätt att 

eleverna kan lära sig att påverka sin egen situation såväl som andras. Samtidigt ska eleverna 

kunna vara delaktiga i gemensamma beslut (Colnerud, 2004). Utbildningen i skolan ska 

synliggöra för eleverna att vissa värden är offentliga och delade samt gemensamma. Den 

handlar också om att visa för eleverna att deras politiska deltagande inte bara innefattar 

enstaka individer utan involverar många olika personers värderingar, i många fall samtliga 

inom skolan. ”Skolan som samhällsinstitution har i uppdrag att främja såväl lärande som att 

eleverna utvecklas till ansvarskännande människor och samhällsmedborgare” (Skolverket, 

2000c, s.1). Det räcker alltså inte bara att eleverna får kunskaper och färdigheter om sina 

ämnen, utan det ska också läggas vikt på förtrogenhet av det värdesystem vi har i samhället 

och de principer som skapar goda medborgare. Detta betyder att en demokratisk medborgare 

ska fostras i skolan. Skolan har det yttersta ansvaret att skapa en demokratisk förståelse hos 

varje elev för att de ska kunna vara med i det demokratiska arbete som sker i det dagliga livet. 

Denna fostran av demokrati i skolan kan ges genom att teoretiskt betona värdet av demokrati 

och klargöra för eleverna vad ett demokratiskt samhälle betyder och därtill även vilka 

skyldigheter medborgarna har (Skolverket, 2000c).  

Skyldigheten för lärare blir att skapa en djupare förståelse hos eleverna av värden, normer och 

förhållningssätt under det dagliga arbetet i skolan, vilket står beskrivet i läroplanstexterna. 

Lärarna har även en skyldighet att göra den demokratiska utbildningen pedagogisk och 

relevant för att stimulera eleverna. Enligt statens offentliga utredning (1999) finns det stor 

chans att påverka eller till och med förstöra elevers framtida bild av det demokratiska arbetet 

om lärare inte formar elevernas demokratiska utbildning efter individerna. Anser eleverna 

redan i ung ålder att deras deltagande inte leder till några förändringar, finns en risk att en 

cynisk inställning till demokrati skapas, vilket begränsar möjligheterna till ett framtida 

politiskt deltagande. Bästa framgång fås genom att lärare lyssnar på sina elever och är öppen 

för förändringar. Stimuleras elevernas demokratiska förmåga i skolan genom aktivt 

deltagande och att de får möjligheter att både påverka sin omgivning och beslutsfattande, 

främjar det en framtida delaktighet som samhällsmedborgare. Samtliga av dessa grundpelare 

är väsentliga för att skapa en person som kan komma ut i vuxenlivet och vara delaktig i de 

många och komplexa val som måste göras både för dem själva och för samhället. Elevernas 

demokratiska fostran ska ske kontinuerligt genom samtliga år i skolan, både genom teoretiska 

kunskaper och praktiska aktiviteter.  

Under skolåren ska eleverna få ta del av den demokratiska processen som vuxenlivet 

innefattar och ges utvecklingsmöjligheter. Med det menas att samtliga elever ska få ge uttryck 

för sina åsikter och samtliga av dessa åsikter ska höras och behandlas på ett likartat sätt. Dessa 

utvecklingsmöjligheter sker ofta inom skolan genom diskussion i mötesform, där en viss 
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turordning ska följas för struktur och jämlikhet. Skolverket (2011) skriver att oavsett kön, 

ålder eller position har du rätt till att få din röst hörd, vilket tyder på att ingen marginalisering 

får ske. Brumark (2006) visar i sin studie på marginaliserande trender i svenska skolor under 

de senare skolåren vilket kan förklaras utifrån två uttryck, psykosocial utvecklingstakt och 

sociokulturella faktorer. Olika personer utvecklas olika fort och en viss mognad måste uppnås 

för att kunna vara delaktig i den demokratiska processen, den kallas psykosocial 

utvecklingstakt. De finns även elever som saknar förtrogenhet för diskussion med vuxna på 

grund av brist av sociokulturella faktorer. Ytterligare faktorer som har stor inverkan på 

skoldemokratin är de tystlåtna eleverna som på grund av skygghet, aktivt undviker att delta i 

demokratiska processer och därför inte får sin röst hörd. För att uppnå idealet av lika värde i 

skolan läggs det mycket ansvar på läraren att även involvera denna grupp av elever i den 

demokratiska processen (Sköld, 1989). 

4.4 Elev- och klassråd – ett konkret uttryck för demokratifostran 

Elevråd nämns första gången i Lgr 62 (Läroplan för grundskolan 1962) och klassråd nämns 

inte förrän i Lgr 80, men framställs inte längre som krav i efterföljande läroplaner för 

grundskolan senare år. Dock finns det beskrivet i grundskoleförordningen: ”I varje klass eller 

undervisningsgrupp skall eleverna ges tillfälle att tillsammans med läraren behandla frågor 

som är av gemensamt intresse för eleverna” (Utbildningsdepartementet, 1994, 3 kap, § 6), 

vilket möjligtvis kan tolkas som ett elev- eller klassråd. Elev- och klassråd återfinns i Lgr 11 

men enbart för de lägre årskurserna och inte för de senare åren.  

Det heter elev- och klassråd vilket tyder på att eleverna i en klass ska genomföra det 

demokratiska arbetet. Trots detta visar studier att läraren har svårt att släppa sin roll som 

styrande auktoritet vid dessa tillfällen, vilket leder till att demokratin blir filtrerad efter vad 

läraren anser (Brumark, 2010). Mellan elever och vuxna har det visats på grundskolenivå att 

acceptansen som likvärdiga medarbetare inte uppfylls eller respekteras. De diskussioner och 

beslut som innefattar elevernas verksamhet i skolan blir dominerade av vuxna och som lämnar 

över triviala frågor till de unga. Detta beror mycket på att de vuxna inte ser något engagemang 

från eleverna och eleverna känner att den demokratiska processen i skolan känns meningslös. 

De vuxna lyssnar på eleverna och tar ut de förslag som de anser vara rimliga för att föra 

vidare till utveckling (Rönnlund, 2011). 

Brumark (2010) menar att klassråd ska ses som en deliberativ demokrati där deltagare har en 

ömsesidig dialog och därmed förändrar sina uppfattningar och ståndpunkter under samtalets 

gång. Eleverna ska ges tillfälle att stimuleras till att en timme per vecka delta i demokratiska 

diskussioner för att kunna ge kommentarer och förslag som rör skolans verksamhet. Enligt 

Skolverket är syftet med elev- och klassråd att ge eleverna möjlighet att demokratiskt vara 

delaktiga i verksamheten (Skolverket, 2000c). Mycket pekar dock på att klassrådet fungerar 

annorlunda än vad Skolverket har beslutat, genom att vissa sociala grupper tenderar att vara 

uteslutna (Rönnlund, 2011). Eleverna ska även ges möjlighet att använda och utveckla sina 

resurser, nyttja erhållna kunskaper och utveckla färdigheter som krävs för att skapa en 

demokratisk medborgare. Trots dessa syften visar enkätresultat från Skolverket att ett lågt 

intresse finns för den demokratiska processen. Resultatet visar även att ju högre upp eleverna 
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kommer i skolåren desto mindre intresse finns det för den demokratiska processen, vilket är 

motsatsen vad Skolverket har satt upp som mål för skolan. Med ökad ålder på eleverna bör en 

ökad förståelse och vilja utvecklas inom den demokratiska processen, vilket fyller funktionen 

att förhöja medborgarfostran av samtliga elever (Skolverket, 2000b).  

Trots att samtliga personer på en skola ska ha samma inflytande på utvecklingen betyder inte 

detta att verkligheten är sådan. Brumark (2006) kritiserar den formaliserade utvecklingen som 

elev-och klassråd som i regel genomförs på ett sätt att den kan ses som ”skendemokratisk”. 

Den formella struktur som elev- och klassråd har kan av många elever upplevas annorlunda 

jämfört med de sociala, kommunikativa och diskursiva normsystem som övriga samhället till 

största del är uppbyggt runt. Detta leder till att eleverna sätts i situationer som de inte 

behärskar eller inte förstår på grund av mognad. Colnerud (2004) ställer sig också kritisk till 

den formella beslutsmodell som regleras i skolan och som avser elev-och klassråd. Här kan 

eleverna få delta i kvalificerande diskussioner och hantering av komplexa beslutprocesser, 

men metoden kritiseras för att den istället vänja eleverna vid skendemokrati och ger dem 

inflytande över endast triviala frågor. 

Konkreta beskrivningar hur arbetet med elevdemokrati ska genomföras är knapphändiga och 

styrdokumenten nämner i ytterst allmänna tolkningar vad uppdraget innebär. Trots detta anser 

Skolverket att elev-och klassråd har stor betydelse för elevernas medbestämmanderätt, både 

nu och för framtida tillämpningar (Skolverket, 2000a). Skolan har en skyldighet enligt lag att 

ge eleverna en ”formell demokratisk fostran” med mål att skapa skoldemokrati, det vill säga 

delaktighet och inflytande i skolvardagen. Varje beslut som sker på skolor ska presenteras och 

vara öppna för förslag och påverkan inom ramarna av en offentlig diskussion. Anledningen 

till detta är att skolan är en samhällsinstitution och därför måste följa lagen om offentlighet, 

som säger att handlingsplaner och beslut ska vara tillgängliga för alla. Styrdokumenten kräver 

även att utomstående ska ges möjlighet till inflytande, till exempel föräldrar till eleverna. Det 

skrivs att vid varje förskola och skola ska det finnas en eller flera möjligheter för samråd, med 

både eleverna och med föräldrarna. Vid dessa samrådstillfällen ska information ges om de 

förslag och beslut som berör verksamheten och ges utrymme för att komma med synpunkter 

innan det slutgiltiga beslutet fattas (Svensk författningssamling 2010:800, 4 kap, § 11).  

4.5 Elevernas delaktighet i planering och genomförande av undervisning 

Selberg (2001) beskriver en allt för vanlig svensk undervisning utan elevinflytande, där lärare 

och arbetslag ansvarar för hela beslutsprocessen och eleverna endast får ta ansvaret för 

presentationer av sina egna arbeten. Även dessa presentationer har förbestämda strukturer 

som eleverna måste följa för att uppnå ett betyg. I denna undervisning får eleverna endast 

yttra sina synpunkter på triviala områden som lärarna och arbetslagen sporadiskt delegerar ut. 

Selberg anser att de nationella styrdokumentens mål inte går att uppnås i en undervisning med 

ett lågt elevinflytande och eleverna går ut från svenska skolor med bristande demokratisk 

kompetens. Elevinflytande i undervisningen är till för att förbereda eleverna för ett snabbt 

föränderligt samhälle, där självständigt tänkande och beslutsfattande är centrala kompetenser.  
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Resultatet visar att elever som har mer inflytande trivs bättre i skolan och upplever ökad 

meningsfullhet än elever med mindre inflytande. Systematiska undersökningar visar att 

elever har få möjligheter att engagera sig och ta ansvar för sitt lärande. Lärarnas intresse för 

att öka elevinflytandet i lärandet förefaller vara litet (Selberg, 1999, s. 48). 

Med detta sagt så kan det antas att elevinflytande inte har det utrymme som det borde ha inom 

svenska skolor. Men Forsberg (2000) anser i sin avhandling att elevinflytande är ett 

mångfasetterat begrepp och därför inte går att redogöras på ett enkelt sätt. Hon menar att 

tidigare studier främst har fokuserat på det gemensamma och formella inflytandet. Intresset 

har under senare år blivit större för det informella inflytandet som bedrivs i skolorna, vilket 

involverar utvärdering och planering av lektionerna. I sin studie kom hon fram till att det finns 

ett stort gap mellan det inflytande som styrdokumenten stipulerar och vad som verkligen 

bedrivs på skolorna. Enligt Forsberg har lärarna två olika uppdrag att uppfylla; 1) de 

nationella målen som är uppsatta för respektive kurs och 2) involvera eleverna i utvecklingen 

och beslutstagandet i undervisningen (Forsberg, 2000). Detta kan ses som ett problem hos 

vissa lärare eftersom det ena kan strida mot det andra och att det därmed inte går att uppnå 

båda uppdragen. Oftast blir det informella elevinflytandet åsidosatt i dessa situationer och 

läraren styr undervisningen så att de nationella målen uppfylls. 

4.6 Kunskapslucka 

Den tidigare forskningen som har refererats ovan har åskådliggjort resultat som i huvudsak 

baseras på vuxnas perspektiv. Forskningen har till största del bestått av observationer i 

skolsituationer och de har inte tagit informationen direkt från källan, det vill säga eleverna. 

Forskning om elevernas upplevelser om elevdemokrati är därför knapphändig och fokuserar 

allt för ofta på antaganden som är baserade på lärares upplevelser. Genom att i denna studie 

lyfta fram elevers upplevelser om elevdemokrati, kommer det förhoppningsvis ge en annan 

synvinkel på ett och samma fenomen. Att skapa ytterligare förståelse för skoldemokratins 

problematik utifrån elevers perspektiv kan ge ytterligare en pusselbit, betydelsefull för vidare 

utveckling. 

5. Teoretisk ram 

I det här kapitlet beskrivs den teoretiska ram som har utgåtts ifrån vid analysen av vårt 

empiriska material. 

5.1 Harts delaktighetsstege 

Harts (1992) delaktighetsstege står som grund för analysen av de resultat som har tagits fram 

under arbetet. Delaktighetsstegen är skapad ursprungligen från Arnstein (1969) som hade för 

avsikt att analysera medborgarinflytande i samhället. När Hart använde sig av denna modell 

omformulerade han teorin och la till några kategorier för att den bättre skulle passa in efter 

hans eget projekt. Det var främst för att på ett analytiskt och kritiskt sätt kunna kategorisera 

barns och ungdomars delaktighet i beslutsfattande moment som de stöter på under deras 

uppväxt, både i och utanför skolan. Delaktigheten är rangordnad efter olika grundläggande 
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systematiska kategorier som har syftet att analysera tänkandet runt om barns och ungdomars 

delaktighet: delaktighetsstegen.  

Delaktighetsstegen består av åtta kategorier och är uppdelade efter två rubriker. Första 

rubriken är “Ingen delaktighet” som består av tre av de åtta kategorierna och har för avsikt att 

illustrera olika illusioner av deltagande som kan skapas. Till denna kategori hör manipulation, 

dekoration och symbolvärde. Andra rubriken är “Grader av delaktighet” som består av de fem 

sista kategorierna och har för avsikt att illustrera olika grader av informerad och 

beslutfattande delaktighet. Till denna kategori hör anvisade men informerad, rådfrågade och 

informerade, initierade av vuxna delade beslut med barn, initierade beslut och styrda av barn 

samt initierade av barn gemensamma beslut med vuxna. 

 
 

Figur 1. Harts delaktighetsstege (Hart, 1992, s. 8) 

 

5.1.1 Ingen delaktighet 

1. Manipulation – Inom den lägsta kategorin på stegen har en människa inte något eget 

inflytande över sina åsikter eller verklighetsförankrad syn om “sina åsikter”. Här är det någon 

i bakgrunden som influerar personen vad denne ska tycka. Själv har den ingen klar 

uppfattning om varför den tycker som den gör. Ett bra exempel på detta är personer som är 
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med i sekter där medlemmarna lever i en egen lite bubbla av verkligheten. Deras tankar och 

vilja blir en slav till någon annans visioner och personen kommer fungera som ett verktyg för 

att nå dit. Vad gäller barn kan exempel på detta vara när föräldrarna låter barn propagera för 

en politiker eller liknade. Barnen har själva inte fått någon chans att välja vad de vill tycka, 

utan de har ärvt sin åsikt.  

2. Dekoration, betydelselös – I den andra kategorin på stegen används barn som en 

dekoration för att stärka vuxnas idéer och ambitioner. Ett exempel på detta kan vara olika 

evenemang där elever används som underhållning och reklampelare. Här behöver inte barnen 

ha någon förståelse för vad som pågår utan behöver bara spela sin roll.  

3. Symbolvärde - Barn används som en förlängning av någons röst (vuxnas) som annars inte 

skulle bli hörd på samma sätt. Detta berör ofta saker runt barnens miljö, exempelvis på 

skolan, fritiden eller hemmet. Att barnen själva säger att deras situation inte är bra har en 

annan slagkraft än om vuxna säger likartade saker. Det skapas en illusion av att barnens röst 

blir hörda, men i verkligheten blir de styrda vad och hur saker ska sägas. Barnen kan 

möjligtvis ha en ytterst liten åsikt och yttrandefrihet inom det förhandsvalda området men 

överskuggas av de vuxnas agenda.  

5.1.2 Grader av delaktighet 

4. Anvisade men informerade - I den lägsta graden av delaktighet finns denna kategori. Den 

kan misstas för en av kategorierna i “inget deltagande” men det finns vissa fundamentala 

skillnader. Till att börja med är barnen införstådda i vad ett projekt innebär och vad barnen 

ska ha för roll i det hela. De måste även få en klar bild av vem det är som har bestämt att de 

ska vara delaktiga och deras roll ska ha ett syfte i projektet, snarare än en dekorativ roll. 

Barnen får sedan själv bestämma efter all denna information om den vill vara delaktig i det 

aktuella området eller inte. 

5. Rådfrågade och informerade - I denna kategori är de vuxna i ledningen men konsulterar 

barn i olika områden. Barnen förstår varför de rådfrågas och deras förslag tas på största allvar 

för en utveckling. Barnen får också vara med och se slutresultatet och deras bidrag synliggörs. 

6. Initierade av vuxna, delade beslut med barn - Projektet startas av vuxna men barnen har 

rättighet att delta och fatta beslut som är av betydelse. Barn och vuxna samarbetar för att 

uppnå ett gemensamt mål/resultat som är tillfredsställande för båda parterna. Detta innebär 

inte att alla kanske är överens men de kan respektera varandras åsikter om de resultat som 

framkommer. 

7. Initierade beslut och styrda av barn - Barnen tar egna initiativ att starta ett projekt som 

vuxna håller sig helt utanför. Barnen styr helt själva vad som ska göras och besluten fattas av 

dem, utan någon guidning/tillrättavisning från utomstående faktorer. Ett exempel här är när 

barn leker med varandra, då de själva är ansvariga för tillvägagångsättet och utvecklingen av 

leken.  
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8. Initierad av barn, gemensamma beslut med vuxna - I den högsta delaktighetskategorin 

tar barnen initiativ till att starta projektet och de vuxna finns till som ett stöd för barnen. 

Läraren fungerar som en handledare som vid behov kan hoppa in och ge vägledning och tips 

på förbättring, men bara när barnen begär detta. 

Harts (1992) delaktighetsstege är ett praktiskt redskap att använda sig av när det kommer till 

att analysera elevers olika grad av delaktighet i skolan. Det ger en övergripande helhetssyn 

hur situationen ser ut på skolan som kan användas vid utvecklingsarbete. Bristen med Harts 

delaktighetsstege är att den inte är uppbyggd med avsikt att förbättra situationer för att uppnå 

de högre nivåerna på stegen. Detta är något som Shier (2001) uppmärksammade och 

utvecklade därför en konkret modell för lärare att följa, utifrån Harts delaktighetsstege, för att 

kunna förbättra elevers inflytande i skolan. Tanken var inte att ersätta Harts delaktighetsstege 

utan att bygga vidare från den grunden som delaktighetsstegen utger. Med Shiers modell kan 

läraren analysera sitt eget agerande i olika undervisningssituationer och därigenom börja 

involvera eleverna mer i den demokratiska processen. Genom att denna studie inriktar sig på 

att analysera elevernas upplevelser av elevdemokrati i skolan kommer endast Harts 

delaktighetsstege att användas vid analysering av materialet.  

6. Metod 

I det här kapitlet beskrivs forskningsprocessen och motiveringar till metodvalen med hänsyn 

till litteratur.   

6.1 Kvalitativ intervjustudie 

Syftet med denna studie är att analysera högstadieelevers upplevelser av elevdemokrati i 

skolan. För att kunna studera elevernas verklighet har vi valt att göra en intervjustudie. Denna 

studie kan klassas som en fallstudie, vilket innebär att den går djupare in på ett specifikt 

fenomen för att skapa en förståelse av detta i sin specifika kontext. I en fallstudie undersöks 

främst sociala relationer och mönster inom det aktuella område som ska studeras, för att 

försöka se sambanden där emellan (Backman, 2008). I denna studie genomfördes detta genom 

kvalitativa intervjuer där redogörelser gjordes utifrån en grupp elevers sociala reflektioner och 

tankar. I detta fall är det framförallt elevernas upplevelse av deras roll i skolans demokratiska 

fostran som ska studeras närmare. Som intervjuare har vi kunnat tydliggöra vissa frågor, ställa 

följdfrågor så att vi har förstått den intervjuades tankar rätt. Intervjufrågorna (se bilaga 1) är 

utformade efter en semistruktur. Detta innebär att det finns möjlighet att ställa följdfrågor på 

det man vill ha mer utvecklat från intervjupersonen, samt att den som blir intervjuad kan fritt 

beskriva sina upplevelser av sin verklighet (Backman, 2008; Olsson & Sörensen, 2007). 

6.2 Urval 

För att få en kvalitativ och bred informationsbas för studien valdes elever ut från samtliga av 

de tre årskurserna i högstadiet. Åtta elever (fyra tjejer och fyra killar) utsågs genom samspråk 

med deras mentorer. Urvalet representerade olika sociala grupper i klasserna. I denna kontext 
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menas med olika sociala grupper elever som visar olika grad av inflytande på skolans 

utveckling. En del elever skulle vara i hög grad delaktiga i skolans utveckling, en del skulle 

vara neutralt delaktiga och en del skulle vara passiva i sin delaktighet. Anledningen till detta 

urval av elever var för att få en bredd i de olika åsikter och upplevelser som kan finnas på 

skolan. Det kallas selektiv urvalsmetod, där uppdraget är att ta ett stickprov av olika grupper 

som ingår i populationen som helhet (Svenning, 2003). 

Genom att varje klass består av cirka 20 elever fick vissa begräsningar göras när urvalet skulle 

genomföras. Först och främst handlade begräsningarna om storleken och omfånget av arbetet 

som här har skrivits. Ett urval av fler intervjuade elever skulle exceptionellt ökat arbetets 

storlek, vilket står till grund för vår urvalsbegränsning. 

Varje elev som är delaktig i denna studie har givit tillstånd att bli intervjuad från både eleven 

själv och från vederbörandes målsman. Eleverna var informerade om intervjuns innebörd och 

deras rättigheter att avsluta deras frivilliga deltagande närsomhelst under intervjun (Backman, 

2008). För att säkerställa elevernas konfidentialitet kommer den informationen som behandlar 

namn eller detaljer som kan leda till elevens identitet från intervjuerna inte att publiceras i 

denna studie (Backman, 2008). Endast författarna till denna uppsats har haft tillgång till 

råmaterialet från intervjustudien. 

6.3 Genomförande 

För att kunna genomföra en intervjustudie med eleverna som är under 15 år måste 

intervjuaren ha målsmans såväl som elevens tillstånd (Christensen, 2010). Ett föräldrabrev 

skickades därmed ut i början av hösten med en talong för underskrift (se Bilaga 2). Dessa 

talonger samlades sedan in en vecka senare och tillsammans med klassernas mentorer valdes 

lämpliga elever ut för intervju. Därefter gjordes ett schema upp tillsammans med eleverna när 

de skulle bli intervjuade. 

Varje elev intervjuades var för sig i ett avskilt rum där de inte riskerade att bli avbrutna under 

processen. Intervjuerna var planerade att ta ungefär 30 minuter per elev, vilket var ungefär 

den tid det tog för att genomföra varje intervju. Båda skribenterna var med vid intervjuerna 

och turades om att ställa frågor till eleverna och anteckna viktiga kommentarer. Hela intervjun 

ljud-inspelades för att senare kunna användas vid analysen och vid skrivandet av resultatet. 

Efter att ha lyssnat igenom ljudinspelningarna skrevs anteckningar över vad eleverna ansåg 

under varje samtalsämne och viktiga citat togs ut för resultatet. 

Intervjufrågorna bestod av fem huvudfrågor och under varje av dessa huvudfrågor fanns det 

följdfrågor. Frågorna bestod av tre kategorier: faktafrågor, bedömningsfrågor och 

värderingsfrågor. Faktafrågorna för att identifiera personen med frågor som exempel kön, 

ålder, årkurs, klass och så vidare. Värderingsfrågor och bedömningsfrågor behandlade elevers 

tankar, åsikter, upplevelser, reflektioner om deras demokratiska värld (Svenning, 2003). 

Frågorna behövde möjligtvis inte ställas i den givna ordningen utan det var möjligt att komma 

utanför intervjufrågornas struktur för att kom in på relevant och intressant information. 
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När det handlar om studier av upplevelser passar en kvalitativ intervjustudie bra in eftersom 

det är lätt att utveckla följdfrågor till det intervjupersonen svarar. Vid en sådan studie finns 

det olika intervjuformer som kan använda beroende på syfte och forskningsfrågor. De valda 

kvalitativa intervjuformerna som används vid datainsamlingen här kan beskrivas som djup- 

och semistrukturerade intervjuer. 

Reflektionen som användes bestod av att på djupet intervjua varje elev var för sig. 

Djupintervjuer är speciellt användbara när information om upplevelser är i centrum, det ger 

varje elev utrymme att klargöra sina synsätt på en detaljrik nivå. Det är viktigt vid dessa 

intervjuer att ha någon form av ljudinspelning, genom att det inte är möjligt att anteckna i 

samma takt som folk talar (Svenning, 2003). Semistrukturerade intervjuer genomsyrar hela 

arbetet genom att respektive fråga ger möjlighet till de intervjuade att ge sina specifika tankar 

om området och utveckla sina svar. Frågorna var ”öppna” vilket ger intervjuaren friheten att 

utveckla frågorna efter specifika intressanta detaljer som möjligtvis uppkommer under 

intervjun (Patel & Davidson, 2011). Målet var att få en bredd på datainsamlingen som 

representerar elevernas upplevelser på ett opartiskt och riktigt sätt, utan att våra egna åsikter 

påverkar de svar som uppkommer. 

6.4 Analys av data 

Ordet analys står för att systematiskt dela upp ett visst informationsmaterial i mindre 

beståndsdelar och slutligen analysera varje del var för sig själv (Nilsson, 2005). Svenning 

(2003) menar att kännetecken för den kvalitativa analysen är att utifrån ett litet material 

försöka tränga djupt in i problematiken. Detta gjordes genom att analysera material från 

intervjuerna och sedan föra in dessa under olika teman. Efter intervjuerna sammanfattades vad 

eleverna hade sagt under varje fråga och intressanta citat transkriberades för att användas i 

resultatet. Utifrån detta kunde materialet sedan delas in i två olika tema med olika aspekter 

och därefter analyseras. Vid kvalitativa intervjuer är det bra att analysera sitt material ett 

flertal gånger och skapa begreppskategorier, tekniken kallas ”kodning”. Genom analysering 

av materialet ett flertal gånger skapades det en förtrogenhet om materialet vilket skapade i sin 

tur nya infallsvinklar (Svenning, 2003). Vid varje analys av materialet antecknades, 

markerades och utsågs citat som ansågs relevant för studien. Detta genomförande skedde 

under ett flertal tillfällen vilket skapade en djupare förståelse för materialet och en bättre 

grund för resultatet. Efter detta var avklarat analyserades det nya strukturerade materialet och 

likheter och olikheter började urskiljas. Det skapades därefter teman utifrån det som hade 

diskuterats med eleverna under intervjun. Detta för att kunna presentera elevernas upplevelser 

i resultatdelen på ett strukturerat och logiskt sätt (Svenning, 2003).  

7. Resultat 

Utifrån intervjuerna har de svar som eleverna gett, analyserats och resulterat i olika teman 

med aspekter. Rubrikerna nedan redovisar de tankar eleverna hade kring dessa olika teman 

och innehåller både positiva och negativa upplevelser. Vi fann två huvudteman: Göra sin röst 

hörd och Intresse och möjlighet till förändring. 
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De citat som redovisas nedan från de olika eleverna har angetts med E1-E8 vilket betyder elev 

1 - elev 8. De som intervjuar har förkortats till No och Os vilket representerar Nordström 

respektive Oskarsson. I studie har det inte varit relevant att göra en jämförelse mellan elever 

från olika klasser eller mellan tjejer och killar, därför kommer informanterna att endast 

benämnas som elev. 

7.1 Göra sin röst hörd 

Bland de åtta elever som intervjuades fanns det en stor variation i hur mycket de tyckte att 

lärare och rektor ser och lyssnar till dem. Temat har delats upp i två aspekter som handlar om 

Klass- och elevråd samt Undervisningssituationer. 

7.1.1 Klass- och elevråd 

Endast en av de åtta eleverna uppgav att de hade klassråd. Eleverna som uppgav att de inte 

hade klassråd visste inte ens vad det var för något, men efter lite förklaring uppgav de att 

mentorstiden fungerade som en form av klassråd. Under mentorstiden får de information om 

aktiviteter som kommer under veckan och om representanterna från elevrådet har något att 

säga kan de göra det här. Läraren leder mentorstiden och är oftast den som bestämmer. En 

elev beskriver mentorstiden på följande vis; 

No: Vad gör ni under mentorstiden egentligen? 

E2: Läraren säger något och vi går efter till lunchen. 

No: Får ni prata nånting? Får ni bestämma nånting på mentorstiden? 

E2: Jo, men det gör vi inte. 

Os: Okej, varför då? Är ni bara hungriga och vill gå och äta? 

E2: Jo (hihihi) 

I och med att de inte har något riktigt klassråd finns det olika åsikter när dessa lärarledda 

”klassråd” sker. Mentorstiden har de varje vecka, men det är inte alltid de pratar om saker de 

vill ta upp vid elevrådet. Vissa elever säger att de aldrig har haft detta, medan andra menar att 

de sker cirka en gång i månaden. Vissa elever som går i samma klass hade olika upplevelser 

om när detta inträffade. Den elev som angav att de hade klassråd tyckte att det fungerade 

väldigt dåligt. Anledningen till detta var mest för att klassen som eleven går i är relativt stökig 

och därför kommer de inte fram till något.  

E8: Det blir inget beslut och alla pratar i mun på varandra och sånt. 

Det är inte enbart om klassrådet som eleverna påvisar bristfälliga kunskaper om, utan många 

av dem hade ingen klar åsikt om vad elevrådet gör eller vad som är deras uppgift på skolan. 

Alla utom två visste om vilka som var deras klassrepresentanter, men kunde inte komma på 

elever som representerade andra klasser på skolan. De elever som inte visste vilka som 

representerade klassen ansåg antingen att de inte hade fått den informationen eller att de i 
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övrigt inte brydde sig om vilka som var med. Två andra elever från samma klass berättade att 

de hade varit tvungna att lotta ut två representanter eftersom ingen hade velat ställa upp från 

deras klass. Många av eleverna vet inte om när elevrådsmötena hålls och de vet inte vad som 

händer på dessa möten. En elev berättar att den inte vet alls vad elevrådet är till för, lärarna 

har inte berättat det när eleven kom till Sverige. 

De förslag som eleverna ger under mentorstiden går vidare till elevrådet där det sedan 

diskuteras. En elev säger att större saker går vidare till elevrådet och rektorn. Mindre saker 

som rör den dagens undervisning stannar i klassrummet där klassen diskuterar saken med 

deras lärare. En annan elev svarade följande på frågan om deras synpunkter hanteras dåligt av 

lärarna: 

E1: Nä, dom försöker hjälpa eller ibland om dom inte kan så säger dom att det inte går. Dom 

säger bara det. 

Ytterligare en annan elev säger att det är lite olika vem som kommer med förslaget, det hela 

beror på situationen och vad det handlar om. Oftast är det genom elevrådet som förslagen 

uppkommer och även där besluten sker. Några av eleverna har ingen aning om vem det är 

som tar initiativet till förändring. En av dessa elever uppger att det inte har hänt mycket på 

skolan men tror att det är lärarna som ger förslagen till förändring. Två av eleverna är kritiska 

till elevrådet och hur saker sköts rent allmänt. En av dessa elever upplever att elevrådet 

fungerar väldigt dåligt. 

E6: Dom gör ju ingenting och dom åker ju bara och äter hela tiden. Det är ju bara två 

personer från varje klass och dom har inte ändrat på nånting här i skolans värld på flera år. 

Alltså dom har inte gjort nånting och det tycker jag är ganska onödigt. Om dom nu har så 

mycket problem med pengar så här behöver man inte slösa de på mat och vatten. 

Samtidigt vill eleven inte vara med själv i elevrådet för att förbättra situationen. Den andra 

eleven känner sig ganska nöjd med hur det är just nu. Båda eleverna tycker att de inte har 

någon möjlighet till att tycka till på grund av lärare. Den ena eleven tycker att lärarna inte går 

med på förslagen och upplever därför att de inte har någon möjlighet till att tycka till. 

E5: Den enda gången vi kan tycka till är med elevrådet och ändå där är det ganska svårt. Jag 

tror det tog två år för oss för att få ett par mål att spela med på gården. 

Os: Vet du varför det tog så lång tid? Var det att dom inte lyssna eller hade dom för lite 

pengar? 

E5: Dom brydde sig inte direkt. 

Två andra elever nämner att de skulle vilja ha en förändring i beslutsgången på skolan. En av 

de två elever upplever att förslagen de ger till elevrådet skjuts åt sidan, eleven skulle vilja att 

de tas mer på allvar.  

E7: Alltså jag tycker man borde få ha speciella möten om man vill förändra. För det verkar 

som att det inte händer något på våran skola. För om man tar upp något så blir det aldrig av, 

dom skjuter som bara upp det och så blir det ingenting. 
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Det fanns även elever som uttryckte en frustration över att de har försökt få sin röst hörd men 

att den inte alltid tas på allvar eller att den ignoreras.  

E6: Ja, men det är ingen som gör nå´ åt de. Den hörs nog, men det är ingen som gör nå´.  

No: Okej, den hörs men inget kommer att hända. 

E6: Nä, exakt. 

Eleven som sitter med i elevrådet har en helt annan åsikt. Enligt denna elev diskuterar de alla 

förslag på elevrådsmötena tillsammans med rektorn. Eleven berättar att de har en ordförande, 

en vice ordförande och en sekreterare i elevrådet och det är eleverna som leder mötet varje 

gång de träffas. Rektorn sitter också med på varje möte och hon lyssnar till dem, men det är 

inte hon som kommer på vad de ska ta upp under mötet. Eleven tycker att elevrådet fungerar 

bra och att allas åsikt tas på allvar. 

Förslag som går vidare till elevrådet redovisas på ett dåligt sätt. Många gånger vet eleverna 

inte om vad som händer med deras förslag. De uppger att de inte får någon information om 

deras förslag går igenom eller inte samt att de inte alltid får en förklaring till varför det inte 

har gått igenom. Majoriteten av eleverna upplever också att det tar lång tid för saker att 

genomföras men de vet inte varför. En av dessa elever tycker att de fick mer information förut 

vad som hände på elevrådsmötena, men tycker att det har blivit sämre med information nu. 

Ofta måste eleverna fråga representanterna för elevrådet vad som händer på mötena för att få 

reda på något. En av eleverna som intervjuades är vän med en som är med i elevrådet och kan 

ibland från det hållet få reda på vad som händer. Eleven tror ändå inte att elevrådet jobbar 

med något speciellt just nu. 

E7: Asså, det är många som vill som typ ändra på fiket och så men ingen vill som säga något 

för det kommer ändå inte hända. Då känns det som meningslöst. 

Eleven som är med i elevrådet säger att de brukar informera under mentorstiden vad de har 

diskuterat under mötena. Detta sker inte ofta men de kan svara på frågor från klasskamrater 

om det är något de undrar över vid andra tillfällen. Ett protokoll skrivs vid varje möte och 

förut skrevs detta ut. Eleven vet dock inte nu vad som händer med protokollet, om de skrivs ut 

och om de finns tillgänglig för övriga elever att läsa. 

Två av de elever som intervjuades är dock inte intresserade av att få någon information om 

vad som sker i elevrådet. Den ena eleven menar att den får tillräckligt med information och 

den andra tycker att sin röst blir hörd ändå. Många av de förändringar som har skett på skolan 

upplever samtliga elever att de inte har fått någon information om, de bara sker. En elev 

berättar ytterligare att det var länge sen de kom med ett förslag till elevrådet och vet inte hur 

de informerades om hur det gick med det förslaget. 

7.1.2 Undervisningssituationer 

En av de åtta eleverna upplever att beroende på vilken lärare de har lyssnar de olika mycket. 

Två lärare som eleven har brukar fråga dem om de vill till exempel ha prov eller om de vill 
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göra på något annat vis i undervisningen. Eleven skulle vilja att fler lärare lyssnar på eleverna 

och rådfrågar dem om lektionsupplägget. Eleven tror att de andra lärarna möjligtvis skulle 

kunna göra något liknade, förutom en lärare.  

E4: Jo, jag tror faktiskt att alla skulle gör´ det, förutom i svenskan. Han är som, jag tror inte 

han skulle komma ihåg om vi har bestämt att vi ska gör´ den grejen, då kommer han aldrig 

komma ihåg de. Om vi säger att vi ”Nä, men vi skulle inte ha nåt prov” då kommer han ändå 

säga att ”Jo, vi sa att vi skulle ha prov”.  

Några av eleverna har ett intresse för att vilja förändra, men känner att de inte kan, uttrycker 

oftast att de måste gå via representanter för att få igenom sina förslag. En av dessa elever 

tyckte att det skulle vara roligt att vara med och tycka till mer i skolan. 

E7: Ja asså, det skulle va roligt att få vara med och bestämma. Då får man som man vill typ, 

då är det inte bara så här rektorn och de som bestämmer. 

No: Känns det som att det är så nu eller? Att det är rektorn som bestämmer? 

E7: Alltså det har inte hänt så mycket på den här skolan.  

En annan elev uttrycker att eleverna borde få vara med mer och bestämma och tycker att det 

är tråkigt att det inte är på det viset.  

No: Har du något intresse för att utveckla din skola? 

E4: Ja, eller att vi elever som fick bestämma lite också hur det skulle va´ för det är som… 

Jag känner tråkiga känslor, så tråkig inuti att de gör om lite. Att de fixar lite andra grejer. 

En av de åtta eleverna är helt ointresserad av att engagera sig i skoldemokratin. På frågan om 

eleven eventuellt skulle ha möjlighet till att utveckla skolan svarade den; 

E3: Nja, kanske inte så jättestort. Jag vet inte. Är det inte elevrådet som får göra det? 

Majoriteten av eleverna skulle vilja ändra på saker i sin skola och efter lite följdfrågor kunde 

de ge exempel. Några vill ha bättre mat på skolan, de tycker att maten inte smakar bra eller att 

det bara är konstiga rätter som ingen vill äta. En elev skulle vilja ha minst tre populära rätter i 

veckan på skolan. Eleven menar att det inte känns inspirerande att vara på skolan om de vet 

om att det är dålig mat och menar därmed att eleverna inte orkar med dagen. Några andra 

elever uttrycker en önskan om att få vara mer delaktig i planeringen av undervisningen. De 

vill kunna vara med och bestämma vad och främst hur de ska lära sig saker. Några elever 

nämnde att de skulle vilja ha mer grupparbeten i skolan. De tycker att det är lättare och 

roligare att jobba tillsammans än enskilt. 

No: Vad skulle du vilja ha mer av? 

E3: Jag vet inte. Kanske mer grupp. 

Os: Varför skulle du vilja ha mer grupparbeten? 

E3: Det är roligare. 
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Os: På vilket sätt då? 

E3: Man kan jobba tillsammans istället för själv då. 

Andra elever tycker att lärarna försöker involvera eleverna i någon form av 

undervisningsutveckling. De vanligaste sätten är att lärarna frågar eleverna vad de tycker, de 

kommer med lite förslag som eleverna kan välja mellan. En elev berättar: 

E1: Jo, ibland. Till exempel i förra veckan hade vi prov så och då hade vi gjort 29 frågor och 

då skulle vi välja vilka vi ville ha till provet.  

Detta är inget som var vanligt förekommande, men det var något som eleven hade uppskattat 

mycket och ville ha mer av. En annan elev tycker att lärarna är engagerade i elevernas 

utbildning och vill att alla ska lära sig så mycket som möjligt.  

E6: Dom är väldigt engagerade i att vi ska lära oss så mycket som möjligt. Dom anpassar sig 

så, alla ligger på olika nivåer och då hjälper dom oss utifrån de och då kanske dom inte går 

så snabbt framåt för dom vet att en del elever har ganska svårt med det hela. Till exempel 

inom kemi, det är inte så många som förstår nå´ och då tar han det lite lugnt så att alla ska 

förstå och det tycker jag dom gör väldigt bra. Vår lärare kan förklara mycket på olika sätt, så 

om man inte förstår det på ett sätt förklarar han det på ett annat med olika exempel så blir det 

lättare att förstå. 

7.2 Intresse av och vilja till förändring 

Alla elever känner att de antingen skulle vilja ändra på något eller så är det nöjda med sin 

situation som den är.  Det fanns också en uppdelning bland eleverna där de upplever att de 

antingen har möjlighet till att förändra eller inte. Här är dessa upplevelser indelade i de två 

aspekterna Möjligheter för delaktighet och Hinder för delaktighet. 

7.2.1 Möjligheter för delaktighet 

Elev som sitter med i elevrådet kunde klart och tydligt säga att eleverna lyssnades till. Eleven 

tyckte också att andra elever togs på allvar och att lärare och rektor lyssnade till elevernas 

förslag på skolan. Eleverna har möjlighet att tycka till i allt som rör dem, men det är inte alltid 

som det går att förverkliga.  

No: Vad exakt får du tycka till om? 

E8: Vad som helst egentligen. Alltså, man får ju tycka till om vad som helst men sen får vi se 

om det blir någon förändring. Men man har ju alltid rätt att säga nått. 

Några av de åtta eleverna uttryckte att lärarna lyssnade till dem och att de känner en tilltro att 

prata med lärarna om det skulle vara något. De är inte alltid nöjda med sin situation, men har 

inte något större intresse av att göra en förändring. Gemensamt för dessa elever är att de tror 

att lärarna skulle lyssna till dem eller att deras förslag skulle tas på allvar, men det är inte 

säkra på saken. En av dessa elever uttrycker att det inte har hänt mycket på skolan och i 

elevrådet och därför vet den inte om deras förslag skulle tas på allvar. Eleven tror sig ändå 
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kunna vända sig till lärare eller elevrådsrepresentanter för att få sin röst hörd. Endast en av de 

åtta eleverna hade inget större intresse för att var med och förändra sin situation i skolan. 

Denna elev var relativt nöjd med sin situation på skolan och vara helt ointresserad av den 

demokratiska gången. Eleven upplevde att om den skulle tycka till skulle eleven prata med 

sina mentorer. Eleven kände att den fick tycka till om saker på lektionen. En annan av de åtta 

eleverna berättar om sin mentor som är en drivande person på skolan. Mentorn är mycket 

engagerad i elevrådet och samarbetar mycket med rektorn. Mentorn kommer ofta med förslag 

på saker som klassen kan diskutera men lyssnar även till vad klassen har att säga.  

Av de elever som vill och känner att de har möjlighet nämner en att den vill ha mer 

idrottspass på skolan. Eleven tror sig ha möjlighet till detta genom att kunna prata med lärare 

eller rektor. Den elev, som sitter med i elevrådet, har ett stort intresse av att vilja förändra 

saker på skolan. 

E8: Jag tycker det är kul och sen om det är nånting man inte tycker om så ska man kunna 

ändra på det. Alla ska kunna ha en bra skola. 

7.2.2 Hinder för delaktighet 

De flesta är tillfreds med sin tillvaro och har inte så stora saker de skulle vilja ändra på. Trots 

detta vet många av eleverna inte hur den demokratiska processen går till på skolan. De flesta 

upplever att de kan ge förslag, men de förs inte vidare utan det tar stopp någonstans. Ibland 

får eleverna ge förslag direkt på lektioner om de vill ha någon förändring, men det är inte 

mycket de kan ge förslag om anser eleverna. Många elever upplever att de måste säga vad de 

tycker till lärarna och det är sällan lärarna frågar eleverna om deras åsikter. Två elever tycker 

att deras åsikter hanteras dåligt när förslagen väl kommer till elevrådet. Båda ansåg att de tog 

lång tid innan saker genomfördes och de upplever att de tar stopp någonstans. En av dessa två 

elever anser att eleverna på skolan inte lyssnas till och att det är därför som inget händer.  

En elev nämner att den skulle vilja bli rådfrågad när de ska ut på friluftsdagar, då främst vart 

de ska åka och sådana saker. 

E5: Typ om vi ska åka på friluftsdag eller nånting, att vi får mer att bestämma. Inte bara får 

veta att ”vi åker den tiden och ha med dom här grejerna”. 

Ytterligare en elev skulle vilja se att när ett beslut väl tagits i elevrådet att de också genomförs 

snabbare. Som det är nu tar det stopp hos rektorn och det tar lång tid innan förändringar 

genomförs.  

E8: Ja, att när man har tagit ett beslut att det snabbare blir en förändring. För det brukar ta 

ganska lång tid innan det händer någonting.  

No: Var tror du problemet ligger i utvecklingsprocessen? 

E8: Hos rektorn.  

No: Hon har för mycket arbete att göra? 
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E8: Ja 

No: Besluten går snabbt upp till henne och sen så blir det stopp där? Men ni har kommit 

fram till att det ska ske en förändring? 

E8: Ja. 

Två av de äldre eleverna uttryckte en frustration över hur olika elevers förslag hanteras. De 

nämnde några förslag som de hade kommit med som inte hade genomförts ännu. Dessa elever 

nämner att beroende på hur de betedde sig eller vilken status eleverna har på skolan lyssnar 

lärarna olika mycket på eleverna. Den ena eleven upplevde att äldre elever hade mer att säga 

till om än de yngre men även här fanns det skillnader. Eleven menade att elever som i vanliga 

fall inte pratade mycket på lektionerna och inte var högljudda lyssnade läraren mer på när de 

väl kom med åsikter. Eleven visste dock inte hur lärarna fick in förslag från dem, om de 

pratade i enrum eller liknade.  

E5: Dom äldre får ju mer att säga till om än dom yngre, men ändå bland dom äldre är det 

ändå vissa som får mycket mer. Dom som pratar mer, dom som pratar hela tiden lyssnar man 

inte lika mycket på och dom som typ sitter tysta hela lektionen nån gång kommer och säger 

nånting lyssnar man på mer.   

Den andra eleven nämnde att beroende på vilken status, popularitet, de hade på skolan kunde 

lärarna lyssna mer på dem. Eleven menade att om någon var mer populär kunde den få mer 

elever med sig som tyckte likadant och då hade den mer att säga till om. Eleven ansåg att 

elever med lägre status inte alltid vågar yttra sig i klassrummet och om lärarna vill ha deras 

åsikt pratar de i enrum.  

E6: Ja, hur ska man säga. Inte för att va´ nedvärderande eller nånting, men beroende på 

popularitet så tror jag att det har mycket att göra med det. I och med hur populär man är 

desto mer personer får man med sig i sitt förslag. Om man till exempel inte har några 

kompisar eller nånting så har man ingen som kan stötta en i ens förslag. 

No: Tror du det motverkar lite att folk kommer med förslag. Om man inte är populär och 

man vill ändra på nånting, tror du dom håller det inne? Vågar dom säga sitt förslag då 

överhuvudtaget?  

E6: Nä det tror jag inte. Jag tror inte dom vågar säga de. Man förstår väl att det inte är till 

någon nytta om man försökt tidigare. 

Os: Men från lärarnas sida, frågar dom? 

E6: Då kanske dom frågar dom här personerna privat, för att få deras syn på saker. 

En annan elev upplever raka motsatsen till detta. Denna elev tror att dennes röst skulle bli 

hörd om eleven ville ändra på något, men att det inte alltid skulle tas på allvar av lärare och 

rektor. Eleven har ingen riktigt bra förklaring till detta men säger; 

E4: Nä, faktiskt det tror jag inte alltså på just allvar tror jag inte de skulle gör´ det.  

Os: Varför då? 
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E4: Nä, alltså jag vet inte. Jag känn´ jag får som bara en… Vi har ju som inte tagit upp nån 

stor grej, men alltså, man har som tagit upp smågrejer men det har som inte kommit fram, 

man har som fått påminna dom flera gånger. Så det känns som på magkänslan att de tar det 

inte på största allvar om man säger så.  

Några av de åtta eleverna upplever att om de vill ha en utveckling måste de prata eller fråga 

lärarna själva, de tycker inte att lärarna själva tar reda på så mycket om vad eleverna tycker. 

En elev tycker inte alls att lärarna försöker involvera dem. 

E5: Känner inte direkt att dom gör det, att dom involverar oss direkt. Jag kan inte direkt 

svara på den frågan, så då är dom inte så speciellt bra på det. 

En annan elev tycker att förslagen inte går vidare till rektorn och att eleverna inte får någon 

information om vad som sker med deras förslag.  

E6: Vi har kommit med ganska mycket men inget av de har typ kommit igenom. Utan till 

exempel nya fotbollar, vi har inte en enda fotboll, men vi har inte fått de än och de var förra 

året vi ansökte om få det. 

Os: Varför tror du att det inte händer nånting? 

E6: Det tar stopp någonstans tror jag. Det kommer inte hela vägen fram till rektorn. 

No: Ni blir inte informerade om varför dom här förslagen inte går igenom? 

E6: Nä, exakt. 

No: Känner du att du skulle vilja få information om varför? 

E6: Ja, det tycker jag. Det hade ju varit bra.  

Majoriteten av eleverna tycker att det är främst läraren som kommer med förslag och som 

även har den rätten. Vissa upplever att de inte alltid har möjlighet att komma med förslag till 

alla lärare på skolan. Eleverna kan ibland få välja mellan olika aktiviteter och uppgifter att 

göra under lektionen, men det är läraren som ger dem de olika alternativen. Detta sker också 

ibland på mentorstiden, läraren ger eleverna ett ämne att diskutera kring. Några elever 

upplever här att när de kommer med förslag tas de inte vidare. 

No: Känner du att ni får utrymme att tycka till då? 

E4: Jo alltså, vi får ju ta upp det och så säger dom i alla fall att dom ska ta upp det och så där 

men… 

No: Sen kanske det inte händer något? 

E4: Nä. 

Tre av de åtta eleverna upplever att det finns en skillnad mellan könen i klassen om vem som 

kommer med förslag. En av dessa tre elever tycker att när läraren ger dem något att diskutera 

är det oftast killarna som kommer med förslag eller säger saker som de vill ha ändring på.  

E5: Det är väl mest killarna som tar upp saker. Det är inget speciellt egentligen. 
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No: Känner du att det är killarna eller ni som klass eller om det är läraren som tar upp det 

mesta av förslagen och sen får ni tycka till där utifrån? 

E5: Alltså det är mest läraren som kommer på grunden, dom frågar som om vi ska göra 

något för dom här pengarna och sen är det… Men mest killarna som kommer på saker. 

Den andra eleven tycker att den kan göra sin röst hörd på skolan men att tjejerna inte blir 

hörda lika mycket, trots att läraren försöker engagera dem i det demokratiska arbetet. Eleven 

upplever att vissa tjejer i klassen inte vill göra sin röst hörd och därför försummar sin chans 

för delaktighet. Eleven berättar att läraren försöker få dem att prata men att de väljer att inte 

vara med i beslut eller tala offentligt. Den tredje eleven tycker att det är oftast eleverna som 

tar initiativ, men då är det främst killarna. Eleven tycker att det är dåligt och skulle vilja att 

även tjejerna fick bestämma ibland. Lärarna försöker lyssna till vad tjejerna har att säga. 

E2: Kanske det är mest pojkar.  

Os: Tycker du det är bra eller dåligt? 

E2: Det är ganska dåligt. 

Os: Varför då? 

E2: Jag vill att flickorna ska bestämma mer. 

No: Känner du att lärarna lyssnar för mycket på killarna alltså? 

E2: Nä, dom lyssnar också på flickorna. 

Enligt majoriteten av eleverna tas de slutgiltiga besluten på skolan av rektorn. Vissa av dem är 

lite osäkra och visste inte riktigt, men de gissar att det är lärarna eller rektorn.  

E5: Ja, dom säger att det är rektorn, men jag vet inte riktigt. 

No: Ni har ingen aning faktiskt? 

E5: Nä, egentligen inte. 

No: Det är inte ni i alla fall. 

E5: Nä, definitivt inte. 

       

E6: Ja men, det måste ju vara rektorn, vad nu hon heter... Jag kommer inte ihåg, vi byter 

rektor hela tiden. 

Majoriteten av eleverna har inte sett till rektorn särskilt mycket och vet knappt vad hon heter. 

Det nämner henne vid namn några gånger, men det är olika namn beroende på vilken elev 

som intervjuas. Vissa elever har aldrig träffat henne och vet inte hur hon ser ut. Enligt en elev 

sitter hon mest på sitt rum och är sällan ute i skolan eller besöker lektioner. Rektorn är också 

ibland på andra skolor vilket gör att hon syns ännu mindre på denna skola. 
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No: Ser ni rektorn överhuvudtaget?  

E7: Asså hon är mycket på sitt rum, hon är så här inte så mycket ute och går. 

Os: Har hon varit in till eran klass någon gång under en lektion och tittat? 

E7: Nä, inte på jättelänge. Kanske typ i 7:an eller nånting. Det är som inget jag minns. 

Eleverna beskriver hur det är svårt att genomföra förändringar på skolan när lärarna och 

rektorn inte involverar dem i utvecklingen och utesluter dem från de slutgiltiga besluten. De 

upplever det som ett hinder för att själva få vara med och delta i den utveckling som bedrivs 

på deras skola. 

7.3 Sammanfattning 

Beroende på vilken lärare eleverna har kan de få vara med och påverka undervisningen till 

viss del. Detta kan innebära att få välja mellan att ha prov eller göra något annat. Förslagen 

ges av läraren som eleverna sedan får ta ställning till. Detta sker också under mentorstiden där 

det antingen är läraren eller eleverna som kommer med ett ämne som de ska diskutera kring. 

Det är blandade känslor om lärarna tar eleverna på allvar när de kommer med förslag. Vissa 

elever känner att de kan vända sig till lärare och rektor och diskutera om de förslag eleverna 

har till förändring på skolan. Andra elever upplever att deras förslag ignoreras eller inte tas på 

allvar av alla lärare och därför känner eleverna inte alltid för att ge förslag till lärarna. Några 

elever berättar om att beroende på vem de är lyssnar lärarna olika mycket till dem. Vissa 

elever tycker att killarna ger mer förslag på lektionen än tjejerna, som är oftast mer tystlåtna 

och inte vågar säga vad de alltid tycker. En elev menar att de elever som i vanliga fall inte är 

högljudda lyssnar lärarna mer till när de väl säger något. En annan elev pratar om att om 

någon elev är mer populär kan de få med sig fler elever som kan tycka likadant och då är 

chansen större att förslaget går igenom. 

Det fanns en elev som urskilde sig från de andra åtta genom att inte alls var intresserad av att 

delta i den demokratiska processen på skolan. Eleven hade inga större kunskaper i hur den 

demokratiska processen gick till men kände ändå inget större behov av att veta vad som 

skedde på skolan. Eleven var nöjd med det mesta på skolan och hade ingen önskan om att 

förändra något. Den upplevde att eleverna inte fick mycket information om vad som skedde 

på skolan, men tyckte samtidigt att de inte behövdes för dennes del, det fanns inget behov för 

det. En annan elev som skiljde sig från de andra var eleven som var delaktig i elevrådet. 

Eleven hade ofta en annan upplevelse än de andra eleverna speciellt frågor som rörde 

elevrådet. Eleven var mer positiv till hur saker sköttes på skolan och tyckte att elevrådet 

gjorde ett bra jobb. Eleven ansåg, till skillnad från de andra, att rektorn lyssnade till eleverna 

och att alla förslag som kommer in tas på allvar. 

Majoriteten av elever som deltog i studien skulle vilja ändra på saker i sin skola, detta kunde 

vara skolmaten, få tycka till mer om undervisningen samt att beslut som tagits i elevrådet 

genomfördes snabbare. Trots att eleverna hade förslag att ge om förändring var inte alla 

intresserade av att driva sina åsikter för att få en förändring. En elev uttryckte att den hellre 
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ville ha någon som representerade eleverna, en elevrådsrepresentant. Från alla intervjuer kan 

det urskiljas att eleverna generellt har en bristfällig kunskap om hur den demokratiska 

processen på skolan fungerar. Många av de svar som eleverna gav bestod av ”Jag vet inte 

riktigt, men jag tror det är på det här viset”. Eleverna visste till exempel endast om vilka 

representanter de hade från klassen till elevrådet men inte från de andra klasserna. Eleverna 

berättade att de inte vet vad elevrådet gör för något och att de får bristande information om 

vad som sker med deras förslag till elevrådet. De får ibland information på deras mentorstid, 

men då är de oftast hungriga och vill gå och äta lunch. Trots att de inte vet vad som sker på 

elevrådet uttrycker vissa elever att elevrådet fungerar dåligt och att ingenting händer på 

skolan. Eleverna upplever att de förslag som de ger till lärare och elevrådet inte alltid 

genomförs. Det tar lång tid innan ett beslut tas samt för beslutet att genomföras. Eleverna 

upplever också att de inte alltid får information om varför vissa förslag inte genomförs. 

8. Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Genom att intervjua åtta personer fick vi ett djupgående stickprov på vad eleverna på denna 

skola upplever elevdemokrati. Det skulle ha kunnat vara med fler elever, men med begränsade 

tid och med tillräcklig data för resultatdelen ansåg vi inte att det behövdes. Dock om behovet 

hade uppstått att arbetet skulle behöva flera intervjuer fanns det alltid möjligheten att gå 

tillbaka till samma skola för ytterligare komplettering. När en kvalitativ studie genomförs är 

det kvalitén på svaren som är intressant och inte antalet av svar som samlas in (Backman, 

2008; Olsson & Sörensen, 2007). 

Intervjufrågorna hade för avsikt att besvara forskningsfrågorna på ett ingående sätt för att 

analysera elevernas upplevelser kring den demokratiska processen på deras skola. Frågorna i 

bilaga 1 har till syfte att belysa olika aspekter som ansågs vara väsentliga för elevernas 

skolvardag. Många av frågorna är snarlika varandra och gav likartade svar från eleverna ett 

flertal gånger. Trots detta ansåg vi att det var nödvändigt att ställa samtliga frågor eftersom 

det gav en tydligare bild av elevernas upplevelser (Patel & Davidson, 2011). Genom att ställa 

samma fråga med annorlunda infallsvinkel kunde eleverna börja tänka på samma 

”problematik” från flera infallsvinklar. Under intervjuerna fick eleverna tid till att utveckla 

sina tidigare svar kring ett område och komma med mer insiktsfulla svar, vilket skedde under 

ett flertal tillfällen. 

För varje klass vi besökte och inbjöd till medverkan i studien berättade vi syftet med vår 

forskning och vad deras roll skulle vara i den. Vi poängterade att det var frivilligt vilket 

skapade problem för oss att få volontärer att ställa upp i studien. Genom att vi följde 

Svennings (2003) selektiva urvalsmetod krävdes det att elever som var involverade i olika 

grad i skolans utvecklingsarbete deltog. Det fanns ett högt antal av frivilliga från de mest 

engagerade eleverna, men saknades representanter från de övriga grupperna. Om vi hade gett 

mentorerna fullt ansvar att utse elever utifrån de kriterierna vi hade satt upp kunde 

deltagandeprocessen skett smidigare med att få representanter från samtliga grupper.  
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Vid intervjutillfällena satt vi i ett grupprum på skolan. Detta grupprum var inglasat på alla 

sidor vilket gjorde att de blev en viss insyn från korridoren och skolgården. Detta kan ha haft 

en inverkan i svaren som eleverna gav eftersom uppmärksamheten minskade när de övriga 

eleverna var på rast. Vid några av intervjutillfällena knackades det på fönsterna och det var 

oljud utanför grupprummet vilket gjorde att det blev kortare avbrott i intervjuerna. Detta kan 

ha bidragit till att vi och eleven tappade tråden i konversationen och fick börja om med en 

fråga. En elev blev avsevärt mera oroad för själva intervjuprocessen efter att dennes vänner 

hade stört intervjun. Det framgår i intervjuerna med kortare svar och genom nervöst tuggande 

på tröjan. 

Enligt Svennings (2003) tema- och aspektstekniker har resultatet från intervjuerna analyserats 

på ett grundligt och lätthanterligt sätt. Det var många timmars arbete att analysera varje 

intervju och försöka att föra in informationen under olika teman, men visade sig vara 

ovärderligt när själva resultatdelen skulle skrivas. Varje aspekt gav en strukturerad överblick 

på samtliga elevers åsikter och hur de skiljer sig från varandra. Att se skillnader mellan 

eleverna har varit ett av huvudmålen av studien och framkom mycket tydligt i resultatet. 

Reliabiliteten på de svar vi har fått under våra kvalitativa intervjuer har varit hög. Detta 

grundar vi på att varje elev har fått utrymme att utveckla sina svar efter sina egna känslor och 

inte varit begränsade efter några fasta intervjuramar. Intervjuerna har hanterats som normal 

konversation där de flesta eleverna har kunnat slappna av och slå sig till ro vilket ledde till 

uppriktigare svar. Vi anser inte att resultatet skulle blivit bättre om vi som intervjuare följt 

intervjufrågorna slaviskt, utan vi står fast vid vårt metodval (Svenning, 2003). 

Vi anser att metoden vi valde har varit till stor hjälp för arbetets slutgiltiga resultat och 

troligtvis inte kunnat förbättras med hjälp av andra metoder som enkätstudie eller observation, 

möjligtvis kunde det synliggöra andra aspekter av elevdemokratin. 

8.2 Resultatdiskussion 

Resultaten vi har fått fram under denna studie har varit av varierande kvalité. Några elever har 

besvarat samtliga intervjufrågorna på ett insiktsfullt vis och andra har gett mera kortfattade 

svar. Oavsett om svaren har varit långa, korta, insiktsfulla eller ytliga har bearbetningen av 

materialet skett på ett likartat sätt och därmed fått lika del i resultatet, för alla svar har lika 

värde. I denna studie har även okunskap om elevdemokrati och dess delar betraktats som ett 

resultat. Det specifika syftet med studien är att belysa vilka kunskaper och 

utvecklingsmöjligheter eleverna anser att de har på skolan samt lyfta fram hur eleverna 

upplever att deras åsikter omhändertas och behandlas i den demokratiska processen. Även om 

elevernas intervjusvar påvisar att de inte har möjlighet till förändring eller besitter otillräcklig 

kunskap om den demokratiska processen i skolan är det ett viktigt resultat för denna studie.    

Resultatet av intervjuerna har visat att eleverna har väldigt skilda tankar om fundamentala 

delar som bygger upp demokratin i skolan. Det beror bland annat på att skolan som 

intervjustudien genomfördes vid inte har något klassråd utan ett mellanting, mentorstid. Efter 

att fått det förklarat av åtta olika personer vad deras mentorstid innehåller och vad deras 
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rättigheter och skyldigheter är, ser vi en lite förskjutning av makt. Som namnet antyder, 

mentorstid, är det mentorn som i regel håller i mötet, kommer med förslag samt tar de slutliga 

besluten för hela klassen. Utifrån Harts (1992) delaktighetsstege hamnar majoriteten av 

elevernas upplevelser om delaktighet i kategori 4-6, vilket är lägre delaktighet än vad 

Skolverket (2011) förespråkar. Skolverket menar att skolan ska verka för att: 

Förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter 

som präglar ett demokratiskt samhälle … Svara för att alla elever får ett reellt inflytande på 

arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar 

med stigande ålder och mognad (Skolverket, 2011, s. 15). 

Utifrån dessa citat tolkar vi att eleverna ska hamna i de två högre kategorierna i 

delaktighetsstegen, men så är inte fallet. Det finns möjligtvis en elev som hamnar på de två 

högre nivåerna eftersom den är den enda som är delaktig inom elevrådet. Eleven hade dock en 

insikt i att dennes position skilde sig i den demokratiska processen från de övriga elevernas 

möjligheter att påverka beslut. För denna elev var ingen komplicerad process att komma från 

tanke till beslut genom att eleven fick följa med genom hela beslutprocessen på skolan. Denna 

elev hade också tillgång till information om hur beslut tas och hur den ska gå tillväga för att få 

beslut att fullföljas. Något annat som var intressant var att eleven upplevde att övriga 

klasskamrater inte tog demokratiska processen seriöst. När de väl ska diskutera något i 

helklass kommer de aldrig till några konkreta beslut. Detta kan möjligtvis bero på att eleverna 

i denna klass inte har uppnått en tillräcklig mognad för att respektera och förstå innebörden av 

dessa möten. Detta är något som Brumark (2006) nämner i sin artikel att elevers psykosociala 

utveckling måste vara i takt med deras ansvarstagande i skolan. Skollagen (2010) skriver att: 

”Elever skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas. Omfattningen och 

utformningen av elevers inflytande skall anpassas efter deras ålder och mognad” 

(Utbildningsdepartementet, 4 kap, 2§). Frågan är om det är eleverna som inte har uppnått den 

rätta mognaden för att vara delaktig i beslutprocessen eller om det är bara enklare för lärarna 

och ett fåtal elever att ta besluten utan andras elevers inflytande. 

Harts (1992) delaktighetssteges lägsta kategori är Manipulation och är när en person inte har 

någon verklighetsförankrad syn/åsikt angående sin omgivning. Med bristande information i 

olika problemområden är det svårt att kunna fatta egna beslut, utan besluten kommer vara 

påverkade av andra i omgivningen som tycks ha mer kunskap. Detta är något som vi har tyckt 

oss se i några av elevernas upplevelser och visar att styrdokumentens (2011) föreskrifter inte 

uppfylls. Oavsett om eleverna tar beslut som påverkar skolans utveckling är de inte med i den 

demokratiska processen som den bör vara. Ett beslut som har gjorts genom att förlänga någon 

annans åsikter på detta sätt är enligt vår mening manipulation och därför inte demokratiskt 

riktigt. Beskrivningar om att elevernas röster inte blir tagna på allvar genomsyrar resultatet 

och står till grund för en demokratisk misstro från eleverna. Det är en sak att få sin röst hörd 

och en annan sak att få sin åsikt att gå vidare som en punkt i den demokratiska processen. Det 

kan kännas som att det är meningslöst för eleverna att ge förslag när chansen för att något 

kommer hända är så pass låg. Detta kan tolkas som att elevernas situation hamnar under Inget 

deltagande kategorierna, där eleverna har bristande information om processen och besluten 

samt saknar makt att påverka resultatet. 
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Det bör nämnas att de förslag som eleverna ville ändra på kan betraktas som triviala. De flesta 

elever som intervjuades var nöjda med sin skola och trivdes på den, men det finns alltid något 

som kan förbättras och utvecklas. Vi ser detta som positivt att eleverna trivs på sin skola, men 

kan också se att de har en känsla för utvecklingsmöjligheter inom skolverksamheten. Det som 

är negativt i detta fall är att eleverna inte verkar ha någon vilja att själva göra något åt de saker 

som de vill ha en förbättring av. När de tillfrågades om de kunde tänka sig att vilja ha mer 

inflytande inom ett valfritt område svarade många att det var nöjda och att de inte ville driva 

frågor vidare. Vi tror att det beror på att människor alltid kan tycka till om saker men sällan 

vill engagera sig för att förbättra situationer. Det behövs drivande människor som kan få med 

sig de övriga för att en förändring ska ske. Detta är något som en av eleverna pratade om, 

även om den använde sig av termen populär istället för drivande. Ju fler personer som kan 

rekryteras till sitt synsätt desto större är chansen att ens förslag går igenom. Det är svårt att 

föra in dessa personer upplevelser under rätt kategori i delaktighetsstegen beroende på hur de 

förmedlar information om sin åsikt. En del håller med den drivande personen eftersom de 

tycker likartat och har en förståelse bakom sina åsikter. Denna person klassas då inom en av 

de högre kategorierna genom att informationen har förmedlats och beslutet har skett utifrån 

detta. Men om personen grundar sitt beslut på vad alla andra tycker om den drivande personen 

visar det på att personen i frågan inte har någon förståelse för sina åsikter och beslut. Detta 

kommer då att klassas som kategorin Dekoration, betydelselös. 

Information om vad som händer på skolan och vilka rättigheter eleverna har inom den 

demokratiska processen framstod som bristfälliga under intervjuerna. Detta framgick 

framförallt genom att eleverna hade lite eller ingen information om vilken funktion elev- och 

klassråd fyller. Majoriteten förstod inte syftet med dessa råd och kan troligtvis inte utnyttja 

det på ett korrekt sätt som Skolverket (2011) stipulerar. Både personalen och 

elevrepresentanterna inom skolans olika instanser tycks ha bristfälliga rutiner för att förmedla 

information om vad de arbetar med. Lärarna och rektorn har till uppdrag att informera och 

stimulera ungdomars engagemang om det demokratiska arbetet, vilket inte verkar ske på 

denna skola (Skolverket, 2000b). Vissa elever tycks sakna den grundläggande informationen 

om hur de kan vara med och påverka sin skola. Elevrådet har till uppdrag att framföra 

elevernas åsikter till en högre hierarkisk nivå där beslutet slutligen kan tas. De ska även ge 

kontinuerlig information om vad som händer med elevernas åsikter samt övrig relevant 

information som berör skolan. Ett flertal elever upplever att elevrådet inte fyller någon 

funktion. Den hierarkiska gången som ett beslut måste gå genom på skolan upplevs ta lång 

tid. Först ges förslag till mentorer eller elevrådsrepresentanter så att de kan föra förslagen 

vidare. Redan här upplever en majoritet elever att förslagen inte tas på allvar eller rent av 

ignoreras. Vi förstår att alla förslag som går genom den hierarkiska maktstrukturen i skolan 

inte går att genomföra på grund av olika orsaker, men eleverna bör få information om varför 

det inte går. När förslagen kommer till elevrådet eller till rektorn och ett beslut väl tas om att 

genomföra detta, upplevs även det av eleverna att ta lång tid. Besluten samlas på hög inne hos 

rektorn och blir liggandes där under en längre period, vilket skadar den demokratiska tilliten 

hos eleverna. Vi tror att bristen på information om vad som sker högre upp med besluten kan 

leda till att många elever tappar tilltron till elevrådet, rektor och lärare och därmed inte ser 

möjligheterna med att komma med nya förslag.  
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Den förmedling av information som finns på en skola, oavsett vilken information, måste ske 

kontinuerligt. Detta för att ge eleverna en chans att ta till sig all den information som bör 

tillhandahållas inom skolan. Selberg (2001) säger att kommunikation och gemensamt arbete 

ska göra att eleverna förstår sin inverkan på sin omgivning och ska stå i centrum för 

utvecklingen. Enligt det resultat vi har fått fram tycks eleverna ha mycket bristfälliga 

kunskaper om den demokratiska processen som bedrivs på skolan, vilket tyder på att skolan 

inte har skött sin roll som informationsgivare. Det formella inflytandet genom elev- och 

klassråd har eleverna begränsade kunskaper och det informella inflytandet är nästintill 

obefintligt. En elev tror till och med att det är bara elevrådsrepresentanter som har rätt att ge 

förslag till utveckling, vilket visar att bristfällig information har givits till denna elev om dess 

rättigheter. Med tanke på att vår studie bara ha tagit ut åtta elever för intervjuer och så pass 

många av dessa visar bristande kunskaper om olika demokratiska processer, känns det 

oroväckande att tänka på vad de övriga eleverna på samma skola har för kunskaper i dessa 

områden. Genom att titta på Harts (1992) delaktighetsstege kommer dessa fall under rubriken 

Ingen delaktighet där eleverna inte är informerade. Vi anser att elevernas upplevelser kan 

delas in under kategorierna Dekoration, betydelselös och Symbolvärde, vilket menas att 

eleverna inte har den information om de beslut som tas högre upp, utan bara spelar en roll 

som vuxna har gett dem. En elev pratar om att den vill ha en form av möte där eleverna kan få 

tycka till om saker som de vill ändra på. Det är underligt att eleven aldrig har reflekterat över 

att det är precis det som elevrådet är till för och även vad ett klassrådsmöte ska ha som 

funktion. Det kan reflekteras över vad detta betyder, antingen har eleven inte lagt det på 

minnet på grund av bristande information eller har eleven inte lyssnat på informationen den 

fått. I båda fall anser vi att det är lärarens ansvar att förmedla kunskapen på ett sådant sätt att 

samtliga elever tar till sig informationen. Detta grundar vi på att det står i skolans 

styrdokument att eleverna ska ha kunskaper och rättigheter i den demokratiska processen både 

på skolan och i övriga samhället (Skolverket, 2011).  

Många elever besvarade frågan om de vill vara med och tycka till i sin skolvardag med svaret 

”Ja”. Men allt eftersom intervjuerna fortskred kunde vi notera att intresset för att utveckla var 

stort men viljan och energin att fullfölja inte vara densamma. Bra exempel på detta är att i 

vissa klasser lottade de ut vilka som skulle bli representanter till elevrådet, vilket berodde på 

att inga frivilliga för detta fanns. En elev nämnde att det vore bra om eleverna fick tycka till 

mera men att eleven själv inte ville göra det utan snarare ha någon som representerar eleven. 

Därför skapas ett stort gap mellan att få bestämma och de som endast vill få möjligheten att 

tycka till när väl något kommer upp. 

Genom egna upplevelser som elev och blivande lärare kan det nämnas att det möjligtvis finns 

en ytterligare förklaring till varför information om skolans demokratiska process inte når fram 

till eleverna. Detta kan vara att eleverna inte har lyssnat på informationen som möjligtvis har 

givits dem vid ett tidigare tillfälle. I en ideal värld lyssnar samtliga elever till all information 

som ges under en hel skoldag samt lägger allt på minnet för senare användning. Olyckligtvis 

lever vi inte i den ideala världen och därmed krävs det att lärare försäkrar sig om att samtliga 

elever har tagit till sig informationen. Information som tycks inte berör en själv eller känns 

abstrakt är i regel svårare att förmedla på ett sådant sätt att den tas emot av andra människor. 
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Sköld (1989) säger att det är viktigt att involvera samtliga elever i den demokratiska 

processen om idealet av allas lika värde ska uppnås.   

Det fanns vissa tillfällen då eleverna fick delta och ha ett informellt inflytande i sin 

undervisning. Vid dessa tillfällen tyckte eleverna att det var roligt att få vara med och 

bestämma och bli tillfrågad om till exempel vilka frågor som skulle vara med vid ett prov. Det 

skapade mer motivation för lektionsinnehållet och eleverna kände sig mer delaktiga i 

undervisningen. Eleverna uppskattade lärare som anpassade undervisningen efter den nivå 

eleverna låg på inom respektive ämnet. I Selbergs (1999) avhandling konstaterade hon att 

elever som hade mer inflytande i skolan trivdes bättre och känner ett större engagemang för 

sitt lärande. Hon menade att lärarnas inställning till elevernas delaktighet i undervisningen är 

avgörande om eleverna själva ska anse att det är av betydelsefullt (Selberg, 1999). Enligt 

Forsberg (2000) är det informella inflytandet något som lätt kan bli försummad av lärare i 

undervisningen för att de ska kunna uppnå ämnesmålen. Det är därför kanske inte konstigt att 

eleverna upplever att detta är något som inte sker ofta. Eleverna uppskattar dock när de blir 

tillfrågade och känner att de vill göra det vid fler tillfällen och inom fler områden. För att 

detta ska bli verklighet tror vi att det informella beslutstagandet måste utvecklas och belysas 

mer i den policy som skolan ska följa. 

8.3 Slutsats 

Vi som framtida lärare har det yttersta ansvaret att vara pedagogiska och ge utrymme för 

eleverna att skapa en förtrogenhet till den demokratiska processen. Studien har visat att utan 

förståelse och förtrogenhet till det demokratiska arbetet som ska bedrivas på skolan, så ökar 

misstron för den. Detta leder till icke-engagemang hos eleverna vilket motverkar det 

demokratiska arbete som Skolverket (2011) betonar i styrdokumenten. Det kan leda till att 

elevernas framtida formella roll som vuxna samhällsmedborgare har omfattande 

kunskapsluckor inom hur den demokratiska processen går till i samhället. Om eleverna inte 

vet hur formalian är vid ett möte eller hur de ska gå vidare med ett förslag, kan det inte vara 

med och påverka.  

Resultatet har visat att de intervjuade i majoritet inte ser sin egen roll i den demokratiska 

processen och att de har förlikat sig i sin situation. Eleverna känner att de inte har möjligheten 

tillbetydande förändringar och därmed har ingen motivation för ökat deltagande i framtiden. 

Fenomenet kan förklaras efter två huvudaspekter anser vi. Först och främst handlar det om att 

skapa en strukturerad demokratisk process där eleverna uppmuntras till deltagande. Det 

demokratiska arbetet ska även ske kontinuerligt inom hela skolans verksamhet för att skapa 

rutin som växer med tiden.  

Genom att kontinuerligt utveckla skolans demokratiska process kommer andra fallgropar 

också undvikas och elimineras. En av fallgroparna som synliggörs i denna studie är hur 

elevernas åsikter blir representerade på skolan. Idealt ska allas åsikter väga lika och ha lika 

rätt till representation i skolan, detta enligt Skolverket (2011). Tyvärr upplever inte eleverna 

detta i och med att de känner att lärare inte alltid tar dem på allvar när de kommer med 

förslag. Läraren har ett stort ansvar att se till alla elevers behov och att visa dem respekt inför 
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deras åsikter. Det är upp till läraren att handleda eleverna till ett gemensamt demokratisk 

arbete där de själva kan bedriva både det formella och det informella arbetet. Generellt anser 

vi att elevernas delaktighet ligger för långt ner på Harts (1992) delaktighetsstege genom hela 

studien, vilket tydligt synliggörs genom att jämföra styrdokumentens riktlinjer med elevernas 

upplevelser (Skolverket, 2011). Tolkning av styrdokumenten framhäver att eleverna ska 

hamna under de två första kategorierna i delaktighetsstegen, men i denna studie visar 

resultatet att de ligger i mitten och i vissa situationer även lägre. Om detta stickprov är något 

som visar den generella bilden av skolan, så är det något de behöver utveckla för att uppnå de 

mål som måste bedrivas på samtliga skolor i Sverige.  

8.4 Vidare forskning 

Elevdemokrati som forskningsområde är under ständig utvecklig och kommer att förbli så 

eftersom samhället ständigt förändrar sig. Detta kräver att samtliga skolor i Sverige 

kontinuerligt följer med i utvecklingsarbetet och ges möjlighet till att ta in ny information på 

ett smidigt sätt. Det räcker inte med att informera eleverna om demokrati, utan skolan måste 

se till att denna information ständigt uppdateras och synliggörs i det dagliga arbetet. Vi 

bedömer att i framtida forskning krävs det att en konkret modell skapas som synliggör hur och 

vad som krävs från samtliga involverade. Skolverket (2011) har framfört mängder av mål hur 

det demokratiska arbetet ska bedrivas på skolor, men samtliga mål saknar konkreta 

tillvägagångsätt för tillämpning. Genom att skapa konkreta modeller som visar hur eleverna 

ska delta och hur detta kan bedrivas i skolmiljön, kan flera elever bli involverade i framtiden. 

Det skulle även vara intressant att se vilken information som ges på skolorna om den 

demokratiska processen och på vilket sätt den upplevs. Genom att intervjua både elever och 

lärare under samma studie kan en helhetsbild målas upp om verkligheten. Det handlar om att 

först se vad läraren vill att eleverna ska lära sig för kunskaper under lektionerna och sedan se 

hur och vad eleverna har erhållit. Att studera samma fenomen ur många olika synvinklar kan 

en mer detaljerad bild skapas för framtidens utvecklingsarbete.  
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Bilaga 1: Intervjufrågor 

1. Har du något intresse för att utveckla din skola?  

– Har du möjlighet att göra så? 

- Finner du att din nuvarande röst är tillräckligt hörd?  

- Vill du bli mer involverad i utvecklingen i framtiden?  

 

2. Hur arbetar lärarna med att involvera er i utvecklingsprocesserna? 

- På vilket sätt samlas era tankar in? (bra/dåligt) 

- Hur hanteras eventuella synpunkter? (bra/dåligt) 

- Vem är det som tar slutgiltiga beslut för ändringar? 

 

3. Finns det något som du skulle vilja ändra på angående utvecklingsprocessen? 

- Finns det något specifikt du skulle vilja ändra på i din skola?   

- Känner du att dina eventuella förslag för utveckling skulle tas på alvar?  

 

4. Blir samtliga personers röster hörda på samma sätt? 

- Finns det någon som lärarna lyssnar mer eller mindre till? 

- Hur fungerar elev-och klassråd? 

- Vet du vilka som är delaktiga inom dessa? 

- Får du information om vad som händer och hur dina eventuella åsikter 

granskas?  

- Hur informeras ni om förändringar som har skett i skolan? 

 

5. I vilka tillfällen och områden får ni tycka till? 

- Är det något område som du vill i ha utvecklingsrättigheter inom? 

- Vem tar initiativet till förändringar?    

 



 

 

Bilaga 2: Föräldrabrev 

Hej! 

Vi är två studenter från Luleå tekniska universitet som läser sista terminen på 

lärarprogrammet. Just nu håller vi på med vårt examensarbete om elevdemokrati i skolans 

vardag. Vi vill ta reda på hur ert barn upplever sin demokratiska påverkan inom skolan. 

Anledningen till att ni får detta brev är att vi behöver föräldrarnas tillstånd för att få intervjua 

elever som är under 15 år. Eleverna kommer att få svara på några intervjufrågor som berör 

elevens syn på den demokratiska gången i skolan, vilket skulle vara ett viktigt bidrag för att få 

ökad kännedom om elevdemokrati och hur det eventuellt kan utvecklas. Deltagandet är 

frivilligt och ert barn kommer att vara anonymt i undersökningen och får när som helst avsluta 

sin medverkan. 

Vi vill att ni fyller i nedanstående talong om ni godkänner att ert barn är med i vår 

undersökning under förutsättning att hon/han själv samtycker till detta. Sedan skickar ni 

talongen så fort som möjligt till elevernas mentorer, dock senast 9 november.  

Tack på förhand! 

Hälsningar 

Marcus Nordström och Maria Oskarson  

 

Vid eventuella frågor kan ni nå oss på: 

Marcus ***-*** ** ** eller mail: *******@student.ltu.se 

Maria ***-*** ** ** eller mail: *******@student.ltu.se 

 

 

 

………………………………………………………………………………………Klipp här 

 

Jag/vi godkänner att mitt/vårt barn deltar i undersökningen om elevdemokrati 

 

………………………………………………………………………………………………… 

            Underskrift och datum                      Elevens namn  

mailto:*******@student.ltu.se
mailto:*******@student.ltu.se

