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Syftet med detta arbete är att undersöka vad elever vill kunna påverka och ha
inflytande över i skolan samt vad de upplever sig ha inflytande över i
skolverksamheten. Genom kvalitativa intervjuer med 10 elever i årskurs fem på en
F-6 skola i Sverige har vi fått reda på vilken uppfattning eleverna har om
elevinflytande. Resultatet visar att det eleverna främst vill ha inflytande över är den
yttre miljön men att möjligheten att påverka i skolan inte är stor, speciellt inte i
elevernas egen inlärningsprocess.  Vår slutsats är att elever inte undervisas tillräckligt
mycket i den demokratiska processen och därför inte har tillräcklig kunskap för att
utöva det inflytande som de har rätt till enligt skollagen och Lpo94.

Nyckelord: elevinflytande, elevdemokrati.
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1. Inledning
Under vår utbildningstid på lärarprogrammet har vi fått kunskap om hur viktigt det
är med demokrati i skolan och hur det i både skollagen och läroplanen står att
verksamheten ska utformas så att den förmedlar grundläggande demokratiska
värderingar. 

Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja
deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och

samhällsmedlemmar.(…)Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med
grundläggande demokratiska värderingar. (Skollagen 1 kap. 2§)

Som blivande pedagoger anser vi att det är viktigt att förmedla detta till barnen redan
på ett tidigt stadium för att de på bästa sätt ska kunna bygga vidare på vårt samhälle
och dess demokratiska plattform. Demokratin i skolan tar sin form i elevinflytande
och delaktighet, både i formella och informella situationer och det är skolans ansvar
att förmedla detta utifrån skolans styrdokument. Under vår verksamhetsförlagda
utbildning har vi upplevt att skolorna inte arbetar så mycket med elevinflytande.
Eleverna verkar inte vara medvetna om vad de har rätt att påverka och vi har även
fått uppfattningen att det finns väldigt få saker som de anser sig vara delaktiga i och
ha inflytande över i skolan, speciellt beträffande den egna inlärningssituationen.  Vi
anser att det är viktigt att eleverna får påverka sin egen skolgång och speciellt då att
de får ha inflytande över sitt eget lärande.
Vi har valt att genomföra denna undersökning för att ta reda på vad eleverna vill ha
inflytande över i sin egen skolsituation och vad anser sig ha fått påverka i realiteten.
Det är också intressant att se om dessa två stämmer överens eller skiljer sig åt.
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2. Syfte
Syftet med uppsatsen är att, utifrån ett elevperspektiv, ta reda på hur tio elever i en
årskurs fem upplever elevinflytande i skolan.
2.1 Problemställningar

 Vad vill elever i årskurs fem kunna påverka, vara delaktiga i och ha
inflytande över i skolan?

 Vad upplever eleverna att de i realiteten kan påverka, vara delaktiga i
och ha inflytande över i skolan?

2.2 Avgränsning
Från början var vår avsikt att även undersöka elevinflytande ur ett vuxenperspektiv,
men då vi förstod att det skulle resultera i ett alltför stort arbete valde vi att begränsa
oss till att undersöka elevinflytandet ur elevernas perspektiv.
2.3 Begreppsdefinitioner
Vi har valt att definiera följande begrepp som förekommer och är av stor relevans i
vår uppsats.
Enligt Nationalencyklopedin definieras ordet demokrati som folkmakt eller
folkstyre och ordet härstammar från de grekiska orden demos, som betyder folk och
kratein, som betyder härska.
Dewey (2005) redogör i Demokrati och utbildning för demokratins utveckling och
hur viktig del skolan har i att utbilda elever i den demokratiska processen. Detta ska
göras främst genom klassråd och elevråd, där elevernas teoretiska kunskap om
demokrati blir till praktiska handlingar. Deweys plattform i hans pedagogiska filosofi
är människans tankefrihet, yttrandefrihet och handlingsfrihet. Detta ska, enligt
Dewey spegla den undervisning elever får i demokrati i skolan.
Enligt Skollagen ska det offentliga skolväsendet vila på demokratins grund.
Enligt Nationalencyklopedin definieras ordet inflytande som en permanent
möjlighet att påverka en viss utveckling.
Gunvor Selberg (2001) redogör för elevinflytande utifrån två olika perspektiv. Det ena
perspektivet är det inflytande elever har genom formella instanser på skolan. Det
andra perspektivet är elevernas inflytande över sin egen inlärningssituation.

3. Litteraturgenomgång
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3.1 Historiskt perspektiv
Från början såg inte skolans uppdrag ut som det gör idag. Isling (1988) skriver att i
den patriarkaliska folkskolan under 1800-talet sågs människan som ursprungligen
ond och man utformande undervisningen utifrån frågor och svar-metoden, där alla
svar var givna. Lärarna var styrda att undervisa det kyrkan ville förmedla.  Men i och
med folkrörelsens framväxt i början av 1900-talet började man kritisera den tidigare
katekesläsningen och det fanns en stark vilja att separera skolan från kyrkan. Som en
konsekvens av det kom en ny läroplan, 1919 års undervisningsplan, som betonade att
eleverna skulle vara mer aktiva i sin undervisning. I och med detta avskaffades också
katekestvånget och den nya utbildningsplanen innebar en ny metodik i skolan.
Selberg (1999) skriver i sin doktorsavhandling att det redan 1940 gjordes en
skolutredning som pekade på att det var viktigt att eleverna fick större inflytande. När
sedan 1946 års skolkommission utformades betonade den att skolan skulle spegla
samhället, men i mindre skala, och eleverna skulle därmed uppfostras till
demokratiska ansvarstagande medborgare. Lust i lärandet och samarbete i grupper
och inom klassen skulle genomsyra skolans verksamhet. Vid denna tidpunkt hade
även den statliga styrningen av skolan ökat och man arbetade kontinuerligt mot nya
demokratiska arbetsformer, vilket visade sig i utformandet av nya läroplaner. År 1979
fick elever för första gången en laglig rätt till medinflytande då varje klass skulle ha
ett klassråd och representanter från klassen skulle delta i konferenser som rörde
verksamheten. Under 1990-talet skedde dessutom en förändring i styrsystemet av
skolan. Skolorna decentraliserades och kommunerna fick makten. Man övergick från
detaljerad regelstyrning till mål och resultatstyrning där eleverna och lärarna nu
tillsammans var ansvariga för skolan.  Under hela 1900-talet har utvecklingen av
elevdemokratin ökat och man ser hur samma tankesätt vuxit och befästs i dagens
aktuella styrdokument. (Selberg, 1999, 2001; Utbildningsdepartementet, 2003)
3.2 Skollagen och Läroplanen
Skolan skall fostra demokratiska medborgare och har därmed ett betydelsefullt
socialisationsuppdrag. Med utgångspunkt i en demokratisk plattform ska skolan
förmedla de grundläggande värden som man finner i lagstadgade dokument.
Dokumenten står som författningar i Skollagen och läroplanen och utgör den
formella och lagliga grunden för att elever ska ha ansvar och inflytande i skolan.
3.2.1 Skollagen
I Skollagen, stiftad av riksdagen, finner man de grundläggande bestämmelserna om
demokrati i skolan. I Skollagen finns det tydliga bestämmelser över hur barn, elever
och föräldrar har rätt till inflytande. I flera av Skollagens kapitel kan man även läsa
hur eleverna har rätt att utforma, ha inflytande och ansvar över sin egen skolgång.
Inflytandet ska anpassas efter ålder och mognad och det ska gälla både innehållet och
utformningen av undervisningen. Den ska också gälla förhållandena och
arbetsmiljön i skolan, vilket gör att eleverna får en praktisk erfarenhet av demokrati.

Eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas.
Omfattningen och utformningen av elevernas inflytande skall anpassas efter ålder

och mognad.(Skollagen, kapitel 4, Grundskolan § 2)

3.2.2 Läroplanen
Läroplanen för den obligatoriska skolan innehåller föreskrifter om inflytande för
elever och till viss del även för föräldrar.  I läroplanen betonas hur de demokratiska
principerna att påverka, ta ansvar och vara delaktig omfattar alla elever. Läroplanen
ställer kravet att undervisningen ska ske i demokratiska arbetsformer och eleverna
ska lära sig ta eget ansvar så att de som vuxna aktivt ska kunna delta i samhällslivet.



 - 7 -

Enligt läroplanen ska skolan även ge eleverna stimulans att kunna påverka sitt eget
lärande. Ansvaret att förmedla och genomföra detta ligger på både lärare, skolans
övriga personal och hemmen. I läroplanen står det dock att rektorn har ett särskilt
ansvar och att hon/han ska arbeta för ett aktivt elevinflytande på skolan.
I Lpo94 står det att skolan ska sträva mot att varje elev…

Tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, successivt utövar ett allt större
inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan och har kunskap om demokratins

principer och utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former.(Lpo 94 s.13)
Det står även nedskrivet att all personal som arbetar i skolan har ett ansvar att lyfta
elevernas förmåga och deras vilja att ta ansvar och ha inflytande över den sociala,
kulturella och fysiska miljön i skolan.

Läraren har även en skyldighet att enligt läroplanen…

..förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter
och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle.(Lpo 94 s.14)

3.2.3 Barnkonventionen

Barnkonventionen, FN:s konvention som handlar om barnens rättigheter och som
består av 54 olika artiklar, antogs av FN 1989 och sedan dess är man i Sverige skyldig
att följa konventionens bestämmelser. En stor del av det som står i barnkonventionen
finns även befäst i våra läroplaner.

Barnkonventionen viktigaste budskap är att alla barn ska ha rätt att göra sin röst
hörd och de ska få komma till tals i samtliga frågor som rör dem själva. Barnen har
också rätt till att få sin åsikt uppmärksammad och vuxna har en skyldighet att lyssna
och ta deras åsikter på allvar.  Barn ska, som poängteras i både skollagen och
läroplanen, med stigande ålder ges ökat ansvar och självständighet för att kunna
påverka saker i sin omgivning. Enligt Barnkonventionen är barnens rätt till
inflytande en mänsklig rättighet.

3.3 Teoretiska utgångspunkter

3.3.1 Det reformpedagogiska och dialektiska perspektivet

När man talar om elevinflytande är det viktigt att förstå innebörden av människans
inflytande på sitt eget lärande.  Åtskilliga filosofer har sedan långt tillbaka talat om
hur viktigt detta är och även om man inte använt sig av begreppet elevinflytande har
forskare alltsedan Platons tid betonat hur viktigt det är att utgå ifrån människan för
att stimulera lärande. I en miljö där människan får utgå från sina egna intressen och
sin egen vilja blir inlärningssituationen även mer positiv.
Dewey (2005) nämner i sitt litterära verk Demokrati och utbildning filosofen Platon
och hans grundtankar. Platon menade att syftet med utbildning är att få individen att
vilja göra det han är ämnad att göra. Man ska se till individens begåvning och
stimulera och bygga vidare på detta under uppväxten och utbildningstiden så att det
resulterar i att människan bidrar med nytta i samhället. Det som människan har en
naturlig fallenhet för ska på bästa sätt bidra till samhället och på så sätt blir också
samhället stabilt. Utbildningen har till huvudsyfte att träna individen i det han gör
bäst så att han kan vara till social nytta. Men eftersom Platon levde i ett socialt skiktat
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samhälle kan hans tankar inte ses som demokratiska, då han i realiteten utgick från
en klass istället för en individ där individen endast blev en i massan. 
Enligt Gunilla Lindqvists (1999) bok Vygotskij och skolan, som bygger på texter från
Vygotskijs Pedagogisk psykologi hade den reformpedagogiska rörelsen inget
enhetligt koncept, men de var flera punkter som knöt samman denna inriktning. I
undervisningen skulle man utgå från elevens intresse och se till barnens individuella
skillnader. Man ansåg även att människan i sig är aktivt sökande och den aktiva
eleven, den aktiva läraren och det faktum att skolan skulle ha en naturlig anknytning
till en aktiv närmiljön stimulerande inlärningen. Läraren ska inte vara en
maktutövare som endast förmedlar given kunskap utan en handledare som lotsar
eleven i kunskapsprocessen. 
Enligt Lindqvist (1999) och Selberg (1999, 2001) var både Dewey och Vygotskij under
sin levnadstid oerhört kritiska av den traditionella skolan och ansåg att man måste
ändra både på undervisningens innehåll och på eleven och lärarens roll i skolan. Det
är en aktiv elev som måste få utvecklas i skolan och enligt Deweys koncept ”Learning
by Doing” och hans försöksskola Laboratory school skulle eleven få experimentera
och aktivt pröva på olika saker för att tillägna sig kunskap, vilket visade på en
aktivitetspedagogik där teori, praktik och handling hänger samman. Liknade tankar
fanns hos Vygotskij som talade om en handlingens skola. En annan sak som förenade
deras sätt att tänka är att det ska finnas en naturlig koppling till verkligheten utanför
i undervisningen. Skolan ska enligt Dewey spegla samhället och eleverna ska bli
fostrade till demokratiska samhällsmedlemmar. Även Vygotskij menade att det var
viktigt att ha ett nära samarbete med närmiljön för att skapa kontakter utåt, men att
undervisningen även behövde skilja sig från det vardagliga livet eftersom kunskap
var något som skulle öppna sinnet och ge förändrade synsätt. Det vardagliga livet
skulle enligt Vygotskij utgöra det redan kända, basen, som man bygger sin nya
kunskap på. Det finns dock skillnader mellan dessa två och det speglar sig i deras
samhällssyn. Skolan ska utbilda människor till framtidens samhälle men för Dewey
handlar det till stor del om anpassning och moral medan Vygotskij, som befann sig i
det revolutionära Sovjetunionen, ansåg att det befintliga hela tiden måste utmanas
med kunskap som det viktigaste vapnet.
Lindqvist (1999) skriver vidare att enligt både Dewey och Vygotskij är intresset det
centrala begreppet och det är barnets intresse som ska utgöra grunden och metoden
för inlärningen och undervisningen. Detta ställer nya krav på läraren och denne
måste organisera omgivningen och handleda eleven. Även innehållet i
undervisningen måste omorganiseras och Dewey förespråkar temaarbeten och
projekt med utgångspunkt i barnens verklighet. Likaså betonar Vygotskij att ämnena
måste ha ett samband med varandra och att de måste visa ett naturligt samband med
det verkliga livet. Eleverna, menar Vygotskij, ska inte heller utsättas för ointressant
repetition utan istället få fördjupa sina kunskaper.
Leken utgör en gemensam utgångspunkt hos de båda teoretikerna och det är genom
leken som barnet kan få kunskaper om vardagslivet och lär sig att tänka. Leken
fungerar som ett naturligt inslag i barnens liv och i leken är barnen aktiva och lär sig
rationellt tänkande och får medvetenhet om livet. Däremot var både Vygotskij och
Dewey emot belöning och bestraffning och ansåg att dessa var uppbyggda kring
lärarens krav och förväntningar och inte elevens intresse. Det är inte barnens intresse
eller läroplanen som ska välja hur undervisningen läggs upp utan det är i
kommunikation mellan de båda som skolan ska utforma sin verksamhet. (Selberg
1999, 2001, Lindqvist, 1999)
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Paulo Freire hävdade även han för att människan i det dialogiska mötet med andra
får möjligheten att utvecklas och ta till sig kunskap. Kunskap växer i och med att
människan undersöker och uppfinner i samspel med sin omgivning. Läraren
förmedlar endast statiska kunskap och eleverna blir till mekaniska inlärare. Freire
menar att eleven till fördel tillsammans med sin lärare skapar förutsättningarna för
kunskapen. Eleven ska få möjlighet att relatera kunskapen till sig själv, sin sociala
miljö och sin omvärld och på så sätt bli mer utmanade till att vidareutvecklas och att
detta görs bäst genom dialog alla parter emellan.(Selberg 1999, 2001)

Ellen Key, som är mest känd för sin bok Barnens århundrade, är även en av de
reformpedagogiska förebilder som hade stor betydelse under 1900-talet. Hennes
tankar liknade de tankar man finner om elevinflytande idag, men för tiden ansågs
hon väldigt radikal i sina åsikter. Precis som Dewey och Vygotskij satte hon sig emot
den auktoritära undervisningsmetoden där eleven var passiv mottagare till det
läraren förmedlade. Istället betonade Key, liksom de innan nämnda, att eleverna
måste vara delaktiga och ha inflytande över sin egen inlärningssituation. De ska,
enligt henne, även kunna vara med i planeringen och utformandet av undervisningen
och undervisningen ska utgå från elevernas egen verklighet (Selberg, 1999, 2001)

3.2.2 Aktivitetspedagogiken

Lindqvist (1999) skriver vidare om hur Deweys idéer har haft stort inflytande på det
svenska skolsystemet och var en viktig inspirationskälla för aktivitetspedagogiken
som innefattas i reformpedagogiken. Under 1920- talet sökte sig flertalet svenska
forskare utomlands för att bredda sina pedagogiska kunskaper och kom där i kontakt
med de aktivitetspedagogiska idéerna där Elsa Köhler var en av drivkrafterna. Liksom
de tidigare reformpedagogerna var det elevernas intresse som styrde och
undervisningen skulle, ansåg hon, byggas upp tematiskt utifrån ett intressecentrum.
Dessa tankar genomsyrar 1946 års skolkommission som i sin tur resulterade i
skolreformen om att skolan skulle bli en enhetsskola för alla barn.

3.4 Tidigare forskning

3.4.1 Aspekter kring elevinflytande

Mauno Korpula (2004) inleder sin bok Elevinflytande i praktiken – så här kan man
göra! med ett avsnitt om skolans historia. Han nämner hur Mats Ekholm, då
generaldirektör för Skolverket, på en föreläsning väckte flera viktiga tankar varav en
citeras nedan.

Skolans grundtradition har varit att människor som var fulla av vett skulle föra över vett
till dem som ännu inte fått något vett. (Korpula, 2004, s.26)

Korpula (2004) menar att den här tanken har följt med skolan sedan starten och att
man fortfarande kan finna spår av detta i undervisningen idag. Men, menar
författaren, dagens elever har utvecklats och är inte desamma längre och därför bör
även skolan utvecklas i samma takt. I boken ger Korpula (2004) flera tips på hur
verksamheten kan utformas så att eleverna får större inflytande. Han lägger stor vikt
vid ledarens ansvar och att man som ledare avgör hur stort inflytande eleverna har.
Korpula (2004) hävdar att eleverna aldrig själva kan avgöra hur eller vad de kan
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påverka eller bestämma över. Läraren måste visa eleverna hur de kan få inflytande
genom att öva hur man gör för att påverka. De är inte ens säkert att eleverna är
medvetna om vad elevdemokrati är eller hur de kan hantera det ökade ansvaret som
kommer med ett ökat inflytande.

I Michael Tholanders (2007) forskningsrapport Students´Participation and
Non-Participation as a Situated Accomplishment publicerad i Childhood fokuserar
författaren i sin undersökning på hur elevdelaktighet även genomsyrar de vardagliga
skolaktiviteterna. I rapporten visar Tholander(2007) på tidigare forskning som
inbegriper elevdemokrati och elevinflytande och drar slutsatsen att skolan ges tre
olika undervisningssituationer rörande demokrati. Den första situationen är den
akademiska som innefattar att skolan undervisar elever hur svenska regeringen är
uppbyggd. Den andra formella undervisningen sker där elever kan påverka genom
valda representanter som till exempel elevråd. Den tredje situationen är den
informella undervisningen som ska genomsyras av att undervisningen sker i en
demokratisk anda. Eleverna ska här få vara delaktiga i planering, realisering av
undervisningen och utvärdering av skolaktiviteterna. Men det kan även innefatta att
elever får möjlighet att organisera diskussioner kring olika ämnen. 

Aktuella studier av elevinflytande i skolan, menar författaren, har visat tre viktiga
saker.

1. Elever i skolan utnyttjar inte de demokratiska rättigheter de har.
Flera undersökningar har påvisat elevers svårigheter att påverka i skolan. De flesta
studier har vänt sig mot elevrådet och visat på att elevråden är ineffektiva och att
elevernas önskemål ofta blir ignorerade. Elevernas klagomål har ofta varit att de inte
anser sig ha något inflytande över sin egen skolgång, dvs. den informella
undervisningen.

2. Elever är intresserade av att ha inflytande i skolan.
Elever vill kunna ha mer inflytande, både i stora frågor och i frågor som rör deras
vardagliga undervisningssituation. Elevers önskan att ha inflytande ökar med åldern
och på samma gång blir lärarnas inställning till elevinflytande alltmer negativ.
Studier visar även att lärare tror att eleverna är mer medvetna om sin egen möjlighet
att påverka än vad de i verkligheten är.

3. Elever saknar vetskap och utbildning i hur de kan påverka och hur den
demokratiska processen fungerar i skolan.

Elever har svårt att påverka och utöva demokrati. Undersökningar visar att eleverna
saknar en djupare förståelse av elevdemokrati och de är inte medvetna om de
formella möjligheter att påverka, som till exempel genom elevrådet.

De flesta undersökningar som Tholander (2007) har använt sig av i sin
forskningsrapport har genomförts antingen genom enkäter eller med frågeformulär.
Dessa studier, menar Tholander (2007), visar inte den demokratiska process som
faktiskt äger rum i skolan. Han hänvisar både till Forsberg och Wyse som anser att
man bör använda sig av kvalitativa observationer eller öppna intervjuer när man
undersöker elevinflytande och demokrati i skolan. Alla tidigare undersökningar och
rapporter från till exempel Skolverket, forsätter Tholander (2007), har hela tiden
tittat på lärare- elevrelationen i den demokratiska processen medan han i sin studie
visar att elevdemokrati även är en fråga som rör elev-elev samspel.
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Amelie Tham (1998) har i sin bok Jag vill ha inflytande över allt, publicerad på
uppdrag av Skolverket, undersökt genom samtal och intervjuer med forskare, lärare
och elever vad begreppet elevinflytande är och vad det skulle kunna vara.
Tham(1998) menar i likhet med Korpula (2004) att det är de vuxna i skolan och
deras vetskap om den grundläggande demokratiska processen som avgör hur
elevdemokrati i skolan utvecklas. De vuxna definierar vad demokrati och inflytande
betyder och är därmed även de som avgör om eleverna får tillräckligt med inflytande
eller inte. Reglerna för vilket inflytande eleverna ska ha är utformade så att det är de
vuxna i skolan som har tolkningsföreträde. Men, menar Tham (1998), för att
elevdemokrati ska fungera rättvist behövs ett gemensamt normsystem. Det är oerhört
viktigt att eleverna får vara med och utveckla formerna för inflytande i skolan
eftersom det är avgörande för att elevdemokratin ska hållas levande. Tham (1998)
skriver vidare att skolan idag, delvis genom Lpo94, har ett viktigt uppdrag i att
synliggöra elevernas inflytande.  Det har däremot inte uppnåtts då flertalet barn och
unga upplever sina möjligheter till inflytande som mycket restriktiva samt att det i
skolan inte finns några klara anvisningar över hur elevinflytande ska gestaltas.
(Tham, 1998)

3.4.2 Informellt inflytande

Utifrån ett elevperspektiv har Selberg (1999)i sin doktorsavhandling Elevinflytande i
lärandet undersökt barn och ungdomars inflytande i sitt eget skolarbete för att
kunna skaffa sig kunskap kring hur detta står i relation till lärandet.  Författarens
syfte är att se hur lärandet varierar beroende på hur mycket erfarenhet av och
kunskap om inflytande eleverna har samt hur lärandet gestaltar sig när elever har
stort inflytande i sitt lärande. Selberg (1999) poängterar tidigt i avhandlingen hur
viktigt det är att motivation, aktivitet och dialog är inkluderat i människans lärande.
Elevinflytande sker alltså i ett samspel mellan lärare och elev och elever sinsemellan,
som Tholander (2007) även påvisade i sin undersökning. Avhandlingen redovisar tre
studier, både kvalitativa och kvantitativa där materialet har samlats in under en
treårsperiod och omfattar 231 elever. En studie är en förstudie där Selberg (1999)
genom intervjuer och observationer från grundskolan till gymnasiet undersöker
elevernas inflytande över deras arbetsmiljö, arbetsuppgifter, planering,
genomförande, redovisning och utvärdering av arbetet. Resultatet från denna
förstudie visade att eleverna har liten möjlighet till att påverka sin arbetssituation
och sitt lärande i skolan. I de andra huvudstudierna som undersökte hur graden av
inflytande har samband med kvaliteten på lärandet valde Selberg (1999) att
undersöka lärmiljöer där elevinflytande var påtagligt. Där den första studien
genomfördes hade eleverna mycket stort inflytande över sitt skolarbete medan
eleverna i den andra studien hade mer varierande grad av inflytande. Resultaten från
de båda studierna visade dock att variationer i lärande har ett starkt samband med
variationer i medinflytande. Ju mer inflytande eleverna ges desto mer självständiga
blir de och kan argumentera och ta större ansvar för sin inlärning än de elever som
har liten vana av inflytande. Selbergs (1999) resultat visar även att elevinflytande ger
högre kvalitet i lärandet och eleverna får genom ett aktivt lärande en djupare och
bredare kunskap.

Eva Forsberg (2000), universitetslektor vid Uppsala Universitet, har i sin avhandling
Elevinflytandets många ansikten redovisat resultat från åtta olika undersökningar
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om elevers inflytande och dess villkor gjorda under 1990-talet. Hon har i sina
undersökningar studerat elevinflytandet i relation till den statliga styrningen som till
exempel skolans styrdokument och kunskapsuppdrag, men även de individuella
möjligheterna för elever att kunna påverka i mer informella sammanhang.
I en av undersökningarna som ingår i forskningsprojektet SLAV 1992 har Forsberg
genom enkäter till 228 elever i grundskolan fått resultatet att elevernas informella
inflytande i undervisningen är nästintill obefintligt. Eleverna är passiva mottagare
och läraren är den som tar största delen av talutrymmet i klassrummet. De elever som
deltagit har svarat att de sällan är delaktiga i beslut som rör lektionsinnehåll och
undervisning och de, enligt Forsberg(2000), anser sig inte har makt att kunna
påverka lärarens beslut. Forsberg(2000) visar i siffror att 68-95% av eleverna anser
att varken de eller deras klasskamrater kan påverka innehållet, genomförandet och
redovisningssättet i undervisningen. Undersökningen visar dock att eleverna vill ha
ett större inflytande över de momenten.

I en annan undersökning genomförd 1994 redogör Forsberg (2000) för elevernas
faktiska inflytande. Denna studie är gjord genom att Forsberg har använt sig av
observationer av 14 elever och en lärare i årskurs 3. Resultatet visar, liksom den
tidigare undersökningen, att en stor del av undervisningen inte är öppen för
elevinflytande, eleverna har så gott som ingen möjlighet att påverka planeringen av
lektionernas innehåll och form. De får inte heller delta i utvärderingen av
undervisningen. Anledningen till att eleverna inte har möjlighet till större inflytande i
sin undervisning beror, enligt Forsbergs (2000) studie på, att eleverna inte förrän i
samband med lektionstillfället blir informerade om vad lektionen ska innehålla och
hur den ska genomföras. Därigenom blir det nästan omöjligt för dem att kunna
påverka arbetssättet. Det som eleverna däremot kan påverka är tids och rumsfaktorer
och vem eller vilka de ska arbeta tillsammans med. Inom vissa ramar kan eleven även
få bestämma vad de vill arbeta med och med vilket läromedel. Lärarnas redan
förutbestämda tanke kring ämnet och upplägget gör dock att undervisningen inte är
förhandlingsbar och begränsar därmed elevernas möjlighet till inflytande.

Tholanders (2007) forskningsrapport fokuserar på den informella undervisningen
och hur elevers i samspel med varandra utvecklar den demokratiska processen.  I
elev till elev samspel i smågrupper genom konversations analys har Tholander (2007)
genom videoupptagning studerat mindre grupper av elever i åldrarna 13-15 år.
Resultatet visar att elever vill kunna påverka sin egen situation i skolan och att en
stor del av elevernas träning i demokrati sker i samspelet elever emellan.
Undersökningen visade även att eleverna var mer angelägna än lärarna att
upprätthålla de demokratiska rättigheter de har i skolan. Lärare, menar Tholander
(2007) ser inte alltid ett samband mellan den demokratiska processen och elevers
arbete i grupp. Studien visade dock att det inte alltid är så att demokratiskt
utformade grupparbeten är produktiva utan kan i de fall där eleverna inte är överrens
leda till att arbetet förhalas. Tholander (2007) sammanfattar sin rapport genom att
betona hur viktigt det är att se den demokratiska processen som någonting levande
och inte som en statisk företeelse.

Rose-Marie Kamperin (2005) har genomfört en undersökning och sammanställt
delar av den i form av två rapporter: Försök att påverka delrapport 1 – En empirisk
studie av ungdomars vilja och möjlighet att förändra: analys av tre
påverkanssituationer i skolmiljö och delrapport 2: En empirisk studie av
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ungdomars påverkans-möjligheter i tre grundskoleklasser. Genom sin
undersökning vill hon ta reda på elevers möjligheter och deras vilja att ha inflytande i
skolan samt sätta det i relation till hur de kan påverka saker i sitt lokalsamhälle.  I
rapporterna är utgångspunkten de påverkanssituationer som visar sig i det insamlade
materialet och situationerna ger en beskrivning av ungdomars möjlighet att påverka.

 Den första rapporten redovisar en undersökning gjord i två klasser på samma skola
där författaren har genomfört både observationer och intervjuer med ungdomar.
Undersökningen visar tre påverkanssituationer: ändring av schemat, elevskåp och
lärarbrist på spanskan vilket framkommit av det insamlade materialet. Kamperin
(2005) redovisar att det inte är den formella formen för inflytande som ungdomarna
använder sig av i dessa påverkanssituationer utan den informella.  I undersökningen
framgår det att ungdomarna upplever att de tillfrågas, men att det är mest en
formalitet som görs för syns skull. Eleverna vet inte vad som händer med deras
förslag och synpunkter och upplever att deras åsikter och viljor aldrig konkretiseras.
De upplever att de tillfrågas om olika saker men att de sedan inte får någon
information om vilka beslut som har fattats eller varför vissa ändringar görs. Studien
visar även att elever vill kunna påverka sin egen lärmiljö men inte upplever att de har
någon större framgång.

Den andra rapporten som även den är gjord genom observationer och intervjuer, tar
också upp elevernas möjligheter att påverka i skolan och i allmänheten. Liksom i den
första rapporten visar Kamperin (2005) att eleverna uppfattar att det i slutändan blir
som lärare och skolledning önskar och att deras åsikt inte är av vikt.  Inte heller på
denna skola genomfördes kontinuerliga klassråd och elevråd utan det vanligaste
sättet att försöka utöva inflytande var genom den informella vägen, dvs. att tala med
läraren direkt. En skillnad var dock att man på den här skolan inte vände sig direkt
till rektor för att kunna påverka. Detta, menar Kamperin (2005), kan ha berott på att
klasserna på skolan var mer sammansatta och hade färre olika lärare att vända sig till.

I Skolverkets (1999) projekt ”Skola i utveckling” har det under åren 1996-98
genomförts en studie om 41 skolors arbete med elevinflytande. I studien poängteras
att flera av skolorna anser det viktigt att eleverna får möjlighet att öva sig i de
demokratiska processerna i skolan för att kunna möta samhället som vuxna.
Skolorna anser även att medinflytande för eleverna är nödvändigt för att deras
intresse för skolan ska öka. Rapporten visar att flera av skolorna anser sig ge elever
möjlighet till inflytande i undervisningen. Eleverna får själva välja var de vill utföra
vissa uppgifter och även i vilken ordning de arbetar med dessa. I studien
framkommer det också att vissa skolor arbetar med temaarbeten där eleven själv får
välja arbetsområde, planera sin tid och sitt redovisningssätt. När det kommer till
elevers syn på inflytande visar rapporten att de elever som går på låg och
mellanstadiet ofta är nöjda med situationen och sitt inflytande i skolan. Det som
eleverna i den här åldern lyfter fram att de vill påverka och förbättra är ofta saker i
den fysiska miljön.
3.4.3 Yngre elevers attityder till skolan

Skolverket har sedan 1993 genomfört undersökningar kring elevers attityder till
skolan som sedan redovisats i publikationer. I två av dessa undersökningar, den
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första gjord 2003 och den andra 2006, finns resultat som fokuserar på elevers
attityder i år4-6.

Skolverkets (2004) rapport om Yngre elevers attityder till skolan från 2003
genomfördes genom att elever i årskurs 4-6 fick besvara enkäter där de tog ställning
till hur ofta de får vara med och bestämma om saker i skolan. Undersökningen tog
upp åtta olika om råden som schemat, klassrummet, maten, klassresa, skolfester,
placering i klassrummet, skolgården och arbetssätt (dvs. om man arbetar ensam eller
i grupp.) Det eleverna ansåg sig kunna ha mest inflytande över var arbetssättet, hur
de ska ha det i klassrummet, klassresa och skolfester, men flera av eleverna svarade
även att de inte visste hur mycket de fick vara med och bestämma om i skolan. Det
eleverna ansåg sig kunna påverka minst var skolgården, skolmaten och schemat. Det
fanns dock en stor variation mellan hur elever i samma klass besvarade frågorna och i
rapporten ställer man sig frågan om det är så att olika klasser har olika möjligheter
att kunna påverka eller om svarsalternativen ofta/ibland/sällan eller aldrig kan tolkas
på olika sätt av eleverna. Undersökningen visar också att elever är mer positiva till
skolan ju mer de upplever att de får vara med och bestämma. Den visar även att
eleverna vill påverka mer i skolan än de gör idag. De vill kunna ha ett större
inflytande över saker som skolgården, raster, maten, ordningsregler, schema och
arbetssätt. (Skolverket, 2004)

Skolverkets (2007) andra publikation Attityder i skolan 2006 visar liknande resultat.
Eleverna anser sig även här kunna påverka saker som arbetssätt, hur man har det i
klassrummet, klassresor och klassfester mest. Men till skillnad från 2003 års
undersökning anser eleverna att det de allra mest kan påverka är vem de ska arbeta
med vid till exempel grupparbeten, en fråga som inte ställdes vid den tidigare
undersökningen.  Minst inflytande anser sig eleverna i denna rapport ha över
skolmaten och skolgården vilket även här överensstämmer med tidigare svar. En
annan framträdande sak i den här undersökningen var att det finns en stor variation
mellan de deltagande, även inom samma klass, om hur ofta de får vara med och
bestämma bland de olika alternativen. Rapporten visar, liksom 2003, att om
medbestämmandet rörande arbetssättet ökar, ökar även elevernas inställning till de
olika ämnena.

3.4.4 Formellt inflytande
I Kamperins (2005) undersökningar framgår att eleverna inte visar någon tilltro till
den formella formen av inflytande så som elevråd och klassråd på skolan utan anser
att de endast sker sporadiskt och inte leder till något synligt resultat. Kamperin
(2005) skriver även om att elever kan känna sig osäkra i sin situation att påverka
genom råden. Ofta uttalar sig inte eleverna om sina åsikter i större sammanhang och
deras tystnad resulterar i att odemokratiska beslut kan fattas. Den enda form av
formellt inflytande ungdomarna använder är att de tar direktkontakt med rektorn
men detta sker mer impulsivt och utan standardiserade rutiner. Det vanligaste sättet
att försöka påverka sker därför genom direktkontakt med en vuxen på skolan oftast
av en grupp elever som pratat ihop sig, dvs. genom det informella inflytandet.
Eleverna vänder sig till den/de lärarna som de haft långvarig kontakt med eller har
mer personlig kännedom om.  I undersökningar framgår också att det som man
försöker påverka genom de formella instanserna är gemensamma aktiviteter som till
exempel fester och idrottsdagar. Kamperin (2005) hävdar också att det eleverna
mäter sitt inflytande i är de konkreta resultaten som är synliga för dem.
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Skolverkets (1999) projekt Skola i utveckling visade att flera av skolorna som deltog i
studien upplevde att eleverna inte var speciellt engagerade i det formella inflytandet
genom klassråd och elevråd. Det fanns ett bristande intresse hos eleverna och
flertalet representanter uteblev vid möten. Undersökningen visade att skolorna var
angelägna om att det formella inflytandet skulle fungera och att de såg med oro på att
så många elever saknade intresse.

En annan tidigare nämnd rapport av Skolverket (2007) Attityder till skolan visar ett
lite mer positivt reslutat. Enligt undersökningen fungerar det formella inflytandet i
form av klassråd ibland och oftast bra. Lite sämre blir resultatet när man frågar om
inflytandet genom elevråd, men helhetsbilden är trots allt att det oftast fungerar
adekvat. Trots detta visar studien att endast 25 % av eleverna har försökt påverka
genom dessa formella organ vid ett eller flera tillfällen.

3.2..2 Inflytande över den fysiska miljön på skolan.

Kamperins (2005) första delrapport åskådliggör att några av de saker som studien
visar att elever vill påverka och förändra har främst gällt fysiska exempel, som till
exempel lyssna på musik och inköp av nya möbler. Eleverna hade även flera klagomål
på den fysiska miljön, dvs. hur skolan fungerar som lokal. På skolan har lokaler bytts
och elevskåp förflyttats utan att eleverna har sett några fördelar med handlingarna.
Den fysiska miljön har även påverkat, menar eleverna, den sociala miljön eftersom
omorganisationen i skolan har gjort att det blivit sämre gemenskap. Den andra
delrapporten visade även den att eleverna var mest intresserade av att ha inflytande
över den fysiska aspekten, i detta fall att kunna lyssna på musik under lektionerna.
Att elever vill inflytande över den fysiska miljön visar sig som tidigare nämnt också i
Skolverkets (1999) projekt ”Skola i utveckling”. I denna studie framkommer det att
yngre elever gärna vill påverka saker utanför klassrummet så som skolmaten och
gungor och lekredskap i den yttre miljön.

4. Material och Metod

4.1 Datainsamlingsmetod

 Litteraturen till de teoretiska utgångspunkterna och den tidigare forskningen har vi
sökt på stadsbiblioteket, högskolebiblioteket och Internet.

Vi har använt oss av den semistrukturerade intervjun som insamlingsmetod till vår
undersökning. Vi anser den mest lämplig eftersom vi vill att eleverna ska kunna tala
mer utförligt och att deras svar på så sätt ska blir mer djupgående.  Enligt Denscombe
(2000)  ska semistrukturerade intervjuer kännetecknas av att de frågor som
forskaren ställer är öppna och att respondenterna efter att ha svarat på dem kan få
möjlighet att vidareutveckla sina svar. En annan anledning till att vi valde denna
metod är att vi intervjuar barn i 10-11 års ålder som vi enligt erfarenhet upplever kan
vara spontana och oförutsägbara. Därför anser vi att det är viktigt för dem att få
utveckla sina egna tankar kring frågorna och inte vara styrda av ja- och nej- svar som
ofta förekommer i enkäter. Denscombe (2000) skriver att en intervju vid flera
tillfällen kan röra sig mellan en semistrukturerad och en ostrukturerad
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intervjumetod. I detta fall, anser Denscombe (2000), bör man tillåta respondenterna
att tala fritt så länge de håller sig inom ämnet.  Eftersom våra informanter är barn
utformade vi öppna frågor som var konkreta och tydliga då Trost (1997) anser att vara
konkret är A och O då man intervjuar barn. Doverborg och Pramling (1991) skriver i
sin bok Att förstå barns tankar, metodik för barnintervjuer att man till fördel ska
använda denna intervjumetod då det kan få eleverna att förmedla tankar och
funderingar kring begrepp och principer i så stor utsträckning som möjligt. De
skriver vidare hur viktigt det är att intervjuaren visar ett uppriktigt intresse av att
lyssna till eleven och vad den har att säga oavsett barnets ålder. Detta hade vi i åtanke
under intervjuns gång och tänkte på att både med ord och med kroppsspråk visa att
vi tog eleverna på allvar.

Vi valde att banda våra intervjuer och fördelen med detta är enligt Trost (1997) att
man kan fokusera på informanten eftersom man slipper anteckna samtidigt. Det
överväger de nackdelar som en bandad intervju medför, som att det tar längre tid att
ta sig igenom materialet. Dock förde vi anteckningar efter intervjutillfället kring
reflektioner vi fick och kroppsspråk hos informanterna, vilket enligt Trost (1997) är
ett bra komplement. Våra intervjuer transkriberades direkt efter genomförandet för
att de fortfarande skulle vara aktuella i våra minnen.

4.2 Urval

Vårt urval är från två klasser i årskurs fem på en F-6 skola. Vi valde denna årskurs
eftersom vi ansåg att eleverna i denna ålder har uppnått en viss mognadsnivå samt
att de har tillräckligt med erfarenhet för att ha insikt och åsikter om elevinflytande.
En ytterligare orsak till att vi valde dessa elever var att en av oss har genomfört en
stor del av sin verksamhetsförlagda utbildning hos barnen. Detta anser vi kan vara till
fördel då det redan finns en förtroendefull relation mellan en vuxen och eleverna. I
samråd med klasslärarna kom vi fram till att lottning skulle vara det mest
demokratiska urvalet till undersökningen.

4.3  Procedur

Vi började vår studie genom att presentera och diskutera syftet med vårt arbete med
ansvariga klasslärare. Vi bad också lärarna om ett tidsschema där det skulle passa att
genomföra intervjuerna. Nästa steg blev att fråga de elever som genom lottning blivit
utvalda om de ville delta i denna undersökning. Alla tillfrågade elever var positiva och
gav sitt godkännande. Då eleverna är under 15 år kräver de forskningsetiska
principerna föräldrarnas godkännande och därför skickade vi hem ett missivbrev till
samtliga vårdnadshavare. I missivbrevet berättade vi utförligt om vårt syfte med
studien och bad om deras samtycke och underskrift för att intervjua deras barn. Vi
beslutade att försöka begränsa våra intervjuer till 20 minuter per elev för att kunna
kartlägga ett större antal barn och få en bättre helhetsbild. Helhetsbilden kommer
dock inte att kunna generaliseras men i mindre skala kunna visa ett exempel på hur
det ser ut.

Vi ansåg att det var viktigt att eleverna fick intervjuas i sin hemklass miljö, i detta fall
femmornas grupp- och samtalsrum. Anledningen till detta, som Stukát (2005)
framhåller, är att miljön ska uppfattas som lugn och trygg så att eleverna känner sig
bekväma i sin roll som respondenter. Vi beslöt att begränsa oss till ett fåtal
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förutbestämda öppna frågor, men räknade med att den semistrukturerade intervjun
kunde glida över och bli av ostrukturerad karaktär där följdfrågor kunde ställas.

Före varje intervju diskuterade vi begreppet elevinflytande tillsammans med
respondenten för att vi skulle ha samma uppfattning av ordets innebörd. Eleverna
var under intervju tillfällena positiva till att samverka och vi upplevde att de var
avslappnade i situationen. Efter intervjuerna var vi noggranna med att direkt
komplettera det inspelade materialet med noteringar om hur vi uppfattade
intervjutillfället. Vi gjorde även, vilket Denscome (2000) förespråkar, noteringar om
eventuella nya tankar och insikter som kunde framkomma under intervjuerna.

4.4  Etiska ställningstaganden

Vi har följt de forskningsetiska principerna och krav enligt Vetenskapsrådets
(www.vr.se) anvisningar. Vi kommer att följa de fyra huvudkraven;
informationskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet.
(Vetenskapsrådet, 2001) Informationskravet följdes genom att vi meddelade samtliga
elever i vår undersökning om forskningens syfte och att deltagandet var helt och
hållet frivilligt och kunde avbrytas när som helst. Vi informerade även att det enda
kravet vi ställde till dem var att de svarade sanningsenligt på frågorna. Gällande
konfidentialitetskravet så informerade vi att eventuell känslig information kommer
att förintas vid studiens avslut. Vi samlade inte in några personuppgifter om
eleverna, förutom deras ålder och kön, men de blev ändå informerade om att
ingenting som kommit fram under intervjuns gång skulle föras vidare till någon
obehörig. Det är viktigt att upplysa deltagarna om att de är anonyma i studien och att
deras svar kommer att behandlas med försiktighet så att ingen utomstående ska
kunna veta vem som tillfört vad i undersökningen. De blev även, enligt
nyttjandekravet informerade om att de fakta vi samlar in endast kommer att
användas i undersökningens syfte. Eftersom eleverna var under 15 år fick de, innan
undersökningen påbörjades, erhålla tillstånd från sina vårdnadshavare genom en
underskrift. Eftersom vi skickade hem ett missivbrev där all information om
undersökningen fanns nedskrivet samt en försäkran om samtliga etiska
ställningstaganden uppfyllde vi även samtyckeskravet.

4.5 Databearbetning och analysmetod

Då intervjuerna var genomförda valde vi att lyssna igenom materialet och gå igenom
de anteckningar vi fört i samband med intervjuerna. Efter det transkriberade vi det
inspelade materialet för att få en tydligare överblick. Då det sammanställda materialet
var överskådligt fokuserade vi på att finna mönster, samband och skillnader i
respondenternas svar. ( Denscombe, 2000) Vi satte även informationen i relation till
tidigare teorier och aktuell forskning i ämnet för att som ovan nämnt se om
forskningsresultaten överensstämmer eller skiljer sig åt från våra framarbetade svar. I
resultatredovisningen valde vi att redovisa materialet utifrån våra forskningsfrågor.
När vi sammanställde materialet från våra intervjuer framkom det även två olika
aspekter inom varje forskningsfråga, nämligen innehållet och processen. Innehållet
speglar vad eleverna vill och anser sig kunna påverka medan processen är det
tillvägagångssätt som eleverna använder och de metoder eleverna själva skulle vilja
använda sig av om de fick bestämma.

http://www.vr.se
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4.6  Validitet och reliabilitet

I detta avsnitt tar vi upp studiens tillförlitlighet och ställer oss frågan hur sanna och
pålitliga våra resultat egentligen är.  Reliabilitet definieras enligt Stukát (2005) som
hur tillförlitligt en undersöknings mätinstrument är. I vårt fall gäller detta hur
pålitliga våra semistrukturerade intervjuer anses vara. Vi finner att fördelarna med
denna intervju metod är flera. Denscombe (2000) För det första får vi genom våra
öppna frågor mer djupgående svar och detaljerad data. Vi kan även följa upp svar om
så behövs eftersom undersökningen genomförs under en längre period. En annan
fördel är att vi får en säker svarsfrekvens eftersom respondenterna i förväg har
medgett sitt deltagande i studien. Nackdelen med denna metod kan vara att svaren
kan vara svårtolkade och har en tendens att producera data som inte är förkodad.

Stukát (2005) förklarar vidare att validitet eller giltighet anger om studien
undersöker det som man faktiskt ämnar undersöka. Genom att vi, som vi tidigare
nämnt, använder oss av en semistrukturerad intervjumetod, anser vi ha försökt att
formulera våra frågor så att de omfattar och ramar in det syfte vi har med studien.

Genom att vi har direkt kontakt med eleverna under intervjuerna ger det oss den
fördelen att vi kan kontrollera informationen vi får beträffande riktighet och relevans
under tiden som den samlas in.  Detta medför en relativ hög validitet gentemot om vi
genomfört studien med hjälp av enkäter. Vi är dock medvetna om att respondenterna
kanske inte är helt ärliga i sina svar. Förhoppningsvis tillför den tidigare kontakten
med en av oss att de känner sig trygga och bekväma i sin situation och därmed svarar
mer sanningsenligt. (Denscombe, 2000) 

Då vår undersökning är relativt liten anser vi den inte vara speciellt generaliserbar. Vi
använder en undersökningsgrupp om endast 10 elever vilket inte kan ge en korrekt
bild av verkligheten, men i och med att vi inte haft något bortfall och det faktum att vi
genom öppna frågor får ett djupgående material så anser vi att informationen är
relevant att ställa mot tidigare forskning och teorier.(Stukát, 2005)
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5. Resultat
I det här avsnittet kommer vi att redovisa det sammanställda resultatet från våra
intervjuer. Vi kommer att utgå från våra forskningsfrågor där vi undersöker vad
eleverna vill kunna påverka samt vad de upplever sig ha inflytande över i skolan. I de
här frågeställningarna finns även två aspekter som vi vill belysa, nämligen innehållet
och processen, som tidigare nämnts under databearbetning och analysmetod.
5.1 Vad elever i årskurs fem vill kunna påverka, vara delaktiga i och ha
inflytande över i skolan.
3.2..1 Eleverna har flera förslag på vad de vill påverka i skolmiljön.
Mycket av det eleverna själva vill bestämma över i den yttre miljön gäller främst
skolgården och informanterna nämner ett tjugotal olika förslag på förändringar de
vill genomföra. Det mesta gäller en omorganisation av fotbolls och basketplanen på
skolan som eleverna anser ligger alltför tätt intill varandra och bidrar till många
konflikter på rasterna. Det andra mest nämnda är att man vill ha gräs på den
fotbollsplan som idag består av en lerhög. Andra varierande svar rör även som
tidigare skolgården; att den ska vara större, mer blommor, fler gungor, nya
klätterställningar och basketrutor. Endast en elev nämner att han/hon skulle vilja
påverka rastreglerna så att femmor och sexor blir mer åtskilda.

– Lite större skolgård, går det? Basketplan och fotbollsplanen ska inte sitta ihop och
vara större och basketplan ska sitta på ett helt annat ställe.

De har även några förslag på hur de vill förändra den inre miljön. Den största
förändringen de vill se är att idrottshallen ska rustas, bli större och byggas ihop med
skolan. Fler än hälften av eleverna nämner detta och tycker att den befintliga hallen
är alldeles för liten och sliten. De resterande sakerna som eleverna säger att de vill
påverka är väldigt olika. Ett par elever vill ha fler datorer i klassrummet, någon tycker
att man ska få bättre tillgång till de grupprum som finns och en elev vill att
kapprummen ska ha skåp med lås så att man få ha sina saker ifred. Tre av eleverna
svarar att de är helt nöjda med hur det är.
5.1.2  Elever efterfrågar fler medier i undervisningen.
När eleverna blir tillfrågande om hur de själva vill påverka sin inlärningssituation
återkommer mer än hälften till en vilja att använda sig mer av modern teknik i
skolan. De upplyser om att de vill arbeta mer med datorn och att lärarna och klassen
ska utnyttja den smartboard som finns installerad i varje klassrum.
 Smartboarden finns ju i klassrummet men ingen vet hur man använder den, den

bara står där.
Några av eleverna vill även att undervisningen ska ske mer genom filmvisning. Ett
par av eleverna svarar att de vill arbeta mer koncentrerat kring arbeten och inte
hoppa mellan olika arbetsområden. Samma elever nämner också att de vill utforma
sitt eget schema att arbeta efter på lektionerna. Det är även här mycket olika
alternativ som framkommer under intervjuerna. Någon vill arbeta mer i sin egen takt,
en elev vill lära sig genom att använda sig mer av leken och en nämner en önskan att
lärarna läser mer ur texter inför klassen eftersom denne elev anser att de får läsa och
svara på frågor alltför mycket. Något som en tredjedel av eleverna berättar är att de
skulle vilja utforma sina egna alternativ för att lära sig. Då vi ställer följdfrågan hur
dessa alternativ skulle kunna se ut svarar eleverna de inte vet. De vill ha en
förändring i undervisningen men vet inte hur det skulle ske. De berättar ändå att det
är roligare att arbeta i skolan om man kan bestämma mer över hur man jobbar.
Endast en elev var helt nöjd med undervisningen och ville inte ändra någonting alls.
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 Använda datorn och där kan man hitta allting, arbeta mer med egna sätt och på
olika steg där man är kunskapsmässigt. Till exempel inte behöva vänta på att alla

andra ska vara klara. Arbeta i min egen takt.
5.1.3  Eleverna vill att klassråd och elevråd tar mer ansvar.
Eleverna visade ett intresse av att klassrådet skulle vara mer aktivt och förekomma
oftare eftersom det i dagsläget inte sker kontinuerligt. De tyckte också att man på
klassrådet skulle ta upp fler frågor rörande raster, klassresor, fester och maten. En
elev nämnde att det vore bra om man hade en låda att lägga förslag i så att man inte
behövde prata rätt ut inför klassen. De ansåg även att man vid mötena skulle vara
bättre på att fatta beslut kring ovanstående punkter.
 Ibland har vi bestämt en grej, men så händer det inget… fast läraren hörde det.

Tre av eleverna förmedlade att de ansåg det viktigt att diskutera bråk och konflikter
som uppstått i skolan på klassrådet.

– Om det hänt något jättestort bråk som påverkat hela skolan eller klassen skulle
jag vilja att man tog upp det på klassrådet och frågade oss som inte var inblandade

om vad vi tycker.
Eleverna visar i intervjuerna en önskan att elevrådet skulle ha mer inflytande över
förändringar främst gällande den yttre miljön, speciellt då skolgården.  Två elever
tyckte att elevrådet borde prata mer med lärarna och rektorn om lektionernas
upplägg, som att ha mindre grupper och mer egen tid för eleverna att arbeta,
eftersom de upplever att det är saker de inte kan påverka själva. Det framkom även en
stor variation i vad eleverna ville att elevrådet skulle ha som uppgift, alltifrån att ha
inflytande över trä och syslöjdsval till att bygga en större idrottshall. Några av de
tillfrågade ville att fler elever från klassen skulle vara delaktiga i elevrådet eftersom de
upplevde att de inte fick någon information om vad man egentligen pratade om på
mötena.
5.2 Vad eleverna upplever att de i realiteten kan påverka, vara delaktiga i
och ha inflytande över i skolan.
5.2.1 Olika uppfattningar bland eleverna kring vad man får påverka i skolans miljö.
När det gäller den yttre miljön svarar hälften av eleverna att de inte alls fått
bestämma över hur det ser ut på skolgården, skolans parkering och områdena som
tillhör skolan medan den andra hälften anser att de på något sätt fått påverka den
yttre miljön, även om flera av dem lät osäkra. Fyra av eleverna var överens om att de
kunnat påverka att skolan köpt in fotbollsmål och två elever nämnde att de haft
inflytande över hur rastreglerna på skolan utformats. En elev hade en helt annan
uppfattning och uttryckte sig följande:
– Jag tror att vi fick bestämma att vi fick kinagungor … och kanske lekplatsen, men jag vet

inte … äh, skit samma.
Angående den inre miljön finner man samma uppdelning som tidigare bland svaren.
Hälften anser att de inte alls kunnat påverka saker rörande klassrum, lokaler,
korridorer, kapprum och matsalen. Den andra hälften svarar att de har känt att de
haft inflytande och som exempel på detta nämner de främst en sak, nämligen det
faktum att eleverna i början av terminen fick bestämma att det skulle finnas en kill-
och en tjejtoalett i kapprummet. En elev talar även om att de fått påverka vilka regler
som ska finnas i kapprummet och en annan påpekar att de fått bestämma sina egna
regler i en temporär killgrupp som skapats på skolan.

– Nej ingenting, jo förresten tjej- och killtoaletter.
5.2.2  Eleverna får oftast bestämma vem de ska arbeta med.
När det gäller elevernas möjlighet att få vara med och bestämma om sin egen
inlärningssituation kan man genom intervjuerna förstå att det inte förekommer
särskilt ofta. Sex av eleverna anser att de inte alls eller väldigt sällan får vara med och
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bestämma hur man arbetar och lär sig saker i skolan.  Utifrån elevernas svar ser man
att det som eleverna övervägande och relativt ofta får påverka är om man får arbeta
tillsammans med en kompis. Detta, menar eleverna, beror dock på vilket ämne man
arbetar med och vilken lärare man har. Eleverna svarar även att de vid vissa tillfällen
får välja var de vill sitta men att det också är beroende av ovan nämnda faktorer.
Inom vissa områden anser sig några av eleverna även kunna påverka till exempel val
av land eller djur inom ett ämne och när de arbetar med fri skrivning får eleverna
välja fritt vad man ska skriva om. En elev nämner eget arbete som sker sporadiskt och
som innebär att man får välja vilket ämne man arbetar med men med uppgifter som
är förutbestämda av läraren.

– Ingenting, lärarna bestämmer det mesta. Målen finns men vi pratar aldrig om dem.
Ibland kan man välja kompis att arbeta med. Man får välja ett land man vill arbeta med

men alla måste ändå skriva frågor och svara på dem.
5.2.3 Man påverkar i de informella situationerna
När eleverna blir tillfrågande om hur de skulle gå tillväga för att påverka och driva
igenom en fråga svarar övervägande delen av informanterna att de helst pratar direkt
med sin klasslärare eller annan lärare som de anser sig ha en relation med. Några av
eleverna nämner några namn på lärare och säger att anledningen till att de skulle
prata med dessa är att de litar på dem och att de alltid bryr sig.
En gång ville vi ha fler bollar i klassen, då gick vi till … eftersom jag vet att han brukar fixa

såna saker, mina andra lärare lyssnar inte.
Flera av eleverna nämner att de skulle ta upp det de vill påverka på klassrådet och
elevrådet men att de samtidigt tror att det skulle gå snabbare om de gick direkt till en
vuxen på skolan.
3.2..4 Elevernas okunskap om klassråd och elevråd.
Eleverna berättar att de endast har haft klassråd en eller två gånger under denna
termin. Några få elever är medvetna om klassrådets upplägg och beskriver att man
under klassrådet har möjlighet att ställa frågor som rör skolan och får chans att
genom röstning tycka till om saker och ting. Eleverna anser däremot att man ofta blir
tillfrågad om saker men att det sällan ger något reslutat. En av eleverna säger:

– Lärarna frågade oss om vilka raster vi ville ha under dagen. Vi röstade allihop men det
blev inte alls som vi ville, det verkade som om lärarna fick bestämma.

Men ett par av informanterna ställer motfrågan om vad klassråd egentligen är och har
ingen direkt uppfattning om det genomförts under hösten. De är inte heller medvetna
om att klassrådet är en instans för elevdemokrati.

– Klassråd, vad är det? Är det när någon frågar om saker och klassen får rösta eller
bestämma om det de frågar om. Tror inte att vi har det så ofta.

Det informanterna anser att man tar upp och diskuterar på klassråden är vad man
ska köpa in för skolans pengar och flertalet tar upp maten som en viktig punkt.  De
berättar att man också diskuterat saker som skolans Öppet hus, discon, raster och
skolgården.
 När det var klassråd bestämde vi vad vi skulle göra på öppet hus. Fast vi fick inte

bestämma helt och hållet, det fanns ju färdiga förslag.
Kunskapen om elevrådet är inte lika stor. Det eleverna vet är att elevrådet samlas
relativt ofta men endast hälften vet att dess främsta funktion är att påverka vad som
händer på skolan och att rådet kan bestämma gemensamma fester eller inköp av
saker. En elev berättar att hon deltagit på ett elevråd som reserv men att då mötet
startade saknades både ordförande och sekreterare.
 En gång fick jag gå som reserv på ett möte, då kom ju nästan ingen….han som var

ordförande och sekreteraren kom ju en halvtimma sent eller nått sånt.
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Endast en elev nämner det faktum att elevrådet faktiskt är det organ som diskuterar
de frågor/punkter som framkommit på klassrådet och är den ende som ser ett
samband mellan elevrådet och klassrådet. Tre av eleverna vet dock ingenting eller
inte mycket om elevrådet och dess funktion. Några informanter berättar att det som
elevrådet har påverkat på skolan är inköp av fotbollsmål till gräsplanen. De nämner
vidare att elevrådet även har påverkat att maten har förbättrats samt att man
genomfört en fotbollsturnering utifrån elevernas önskemål. Svaren visar dock att fyra
av eleverna inte uppfattar att elevrådet har haft något som helst inflytande i
verksamheten.

– Elevrådet går bara runt och frågar frågor och de bestämmer saker. De träffas ofta tror
jag, de brukar i alla fall säga att de ska träffas ofta.

6. Analys
I detta avsnitt kommer vi att analysera de resultat som framkommit i intervjuerna
med eleverna.  Vi har valt att dela upp analysen utifrån den indelning vi gjorde i
resultatredovisningen. Resultatet kommer att sättas i relation till de teoretiska
utgångspunkterna och den tidigare forskning som vi har sammanställt.
6.1 Vad vill elever i årskurs fem kunna påverka, vara delaktiga i och ha
inflytande över i skolan?

Det som var uppenbart i våra intervjuer var att elever i denna ålder främst vill ha
inflytande över den fysiska miljön. Det stämmer överens med vad Skolverket (1999)
och Kamperin (2005) har kommit fram till i sina studier som visar att yngre elever är
rätt så nöjda med sitt inflytande men om de vill påverka något så gäller det i första
hand den inre och yttre skolmiljön. En annan senare gjort undersökning från
Skolverket (2004) redovisar liknande resultat men att elevernas vilja att påverka har
ökat och man efterfrågar ett större inflytande över skolgården, rasterna och maten.
Detta överensstämmer med vår undersökning då eleverna gav ett tjugotal förslag på
förändringar de ville genomföra på skolgården och rasterna medan det inte kom fram
till lika många förslag på förändringar i den inre miljön. Däremot visar Kamperin
(2005) att informanterna i hennes båda rapporter särskilt efterfrågande möjligheten
att lyssna på musik på lektionerna, något som vår studie inte visade alls.

I våra intervjuer talade flertalet elever om hur organisationen av den fysiska miljön
har påverkat deras sociala situation. Enligt våra informanter förekommer det
ständiga konflikter på raster för att delar av skolgården är felplanerad. Det här har
även påvisats i Kamperins (2005) rapport där omorganisationer i den fysiska miljön
ledde till sämre gemenskap.

I tidigare forskning visar det sig att flera forskare genom sina studier konstaterat att
elever i skolan vill ha större möjlighet att påverka sin vardagliga undervisning.
(Tholander, 2007, Forsberg, 2000, Kamperin, 2005) Våra resultat visar detsamma
och det var endast en av de tillfrågade eleverna som var helt nöjd med sin
inlärningssituation. De övriga informanterna gav flera olika alternativ till
förändringar varav några gällde utformningen av schemat och arbetssättet. De här två
alternativen är även de som står i fokus i Kamperins (2005) och Skolverkets (2004)
undersökningar. En tydlig skillnad mellan vår undersökning och den tidigare
forskningen var det faktum att våra informanter efterfrågade mer IT i
undervisningen, såsom fler datorer och mer filmvisning, något som inte framkommit
i den litteratur vi tagit del av.
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 Smartboarden finns ju i klassrummet men ingen vet hur man använder den, den
bara står där.

Flertalet elever som vi intervjuat har haft en vilja att kunna arbeta på ett annat sätt
men inte kunnat ge några förslag på alternativ. Detta kan som Forsberg (2000)
skriver bero på att eleverna inte förrän i samband med lektionstillfället blir
informerade om vad som ska göras och vad lektionen ska innehålla. Våra elever
berättar vidare att de skulle vilja bestämma mer över hur man arbetar på lektionerna
eftersom det, enligt dem, blir mycket roligare då. Det bekräftar Skolverkets (2003,
2007) rapport som visar att om medbestämmandet ökar, ökar även elevernas
inställning till de olika ämnena.

Eleverna i vår studie efterfrågade att de formella instanserna, som klassråd och
elevråd skulle vara mer effektiva på skolan. Som både Tholander (2007) och
Kamperin (2005) påpekar upplever elever idag att de inte har något förtroende för
instanserna och att de anser dem vara rätt så ineffektiva.  I Kamperins (2005)
rapport finner man att det som elever främst vill påverka genom råden främst är
gemensamma fester och idrottsdagar. Anledningen till att det först och främst
handlar om konkreta saker förklarar hon i att elever mäter sitt inflytande genom
synliga avtryck i vardagen. Liknande resultat fann vi i vår undersökning där eleverna
vill se att man genom klassråd ska kunna påverka saker som raster, klassresor, fester
samt maten på skolan. Det är viktigt att det man vill påverka, menar våra
informanter, i sin tur ska leda till att beslut tas inom områdena och att de
konkretiseras. Man upplever, som Kamperin (2005) visar, att beslut inte leder till
något synligt resultat.
 Ibland har vi bestämt en grej, men så händer det inget… fast läraren hörde det.

Våra intervjuer visade också en önskan hos eleverna att elevrådet ska ha större
inflytande över den yttre miljön och att man ska få en större och bättre idrottshall,
vilket speglar elevernas behov av ett synligt resultat av sitt inflytande. (Kamperin,
2005) En elev i våra intervjuer har en idé hur man på klassrådet ska kunna ge förslag
och ändå vara anonym eftersom det kan vara jobbigt att delge sina åsikter inför
klassen. Kamperin (2005) har genom sina intervjuer och observationer ofta sett att
elever sällan väljer att prata och ta ställning inför gruppen, vilket leder till att det vid
flera tillfällen sker odemokratiska beslut.
3..3 Vad upplever eleverna att de i realiteten kan påverka, vara

delaktiga i och ha inflytande över i skolan?
Det råder stor variation kring svaren angående vad eleverna i vår undersökning
upplever att de får påverka eller det faktum att de får påverka överhuvudtaget.
Hälften av eleverna anser sig på ett eller annat sätt haft inflytande över den inre och
yttre miljön medan den andra hälften inte tycker sig ha påverkat något speciellt.
Eleverna visade även en osäkerhet över vad de haft inflytande över eller inte.
– Jag tror att vi fick bestämma att vi fick kinagungor … och kanske lekplatsen, men jag vet

inte … äh, skit samma.
Skolverkets (2004, 2007) rapporter som undersöker elever i samma ålder menar att
eleverna inte riktigt är medvetna om hur mycket de får bestämma i skolan. Skolverket
(2004) skriver vidare att det eleverna får påverka mest är saker i den inre miljön och
minst i den yttre. Vår undersökning visar däremot motsatsen, fler elever anser att de
fått påverka den yttre miljön på skolan.
Anledningen till att det i vår undersökning framkommer så varierande svarsalternativ
kan enligt Skolverket (2004)förklaras genom att det med stor sannolikhet
förekommer olika möjligheter att påverka i olika klasser.
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Genom våra intervjuer framkommer det att eleverna inte är med och påverkar sin
undervisningssituation speciellt mycket. Både Tholander (2007), Forsberg (2000)
och Selberg (1999) har kommit fram till samma resultat. SLAV-projektet visade att
läraren tar största delen av talutrymmet i klassrummet och eleverna blir endast
passiva mottagare. De får sällan påverka lektionsinnehållet och eleverna ser inte
heller någon chans att kunna ändra lärarens beslut angående upplägget.(Forsberg,
2000) Eleverna i vår studie upplever att man ibland kan välja till exempel ett land
eller ett djur som man arbetar med inom ett speciellt ämne. Detta sker dock alltid
inom ramarna av vad lärarna redan har bestämt i förväg. Dessa ramar, menar
Forsberg (2000) begränsar elevernas inflytande då ramarna gör att undervisningen
inte blir förhandlingsbar.

– Ingenting, lärarna bestämmer det mesta. Målen finns men vi pratar aldrig om dem.
Ibland kan man välja kompis att arbeta med. Man får välja ett land man vill arbeta med

men alla måste ändå skriva frågor och svara på dem.
Tids och rumsfaktorer däremot är, anser Forsberg (2000) saker som eleverna får
bestämma över. Det är även det som eleverna i vår undersökning anser sig kunna
påverka, till exempel svarar en stor andel att man ofta får välja vem man arbetar med
eller var man sitter.
Vår studie visar att elever väljer den informella vägen när de vill påverka och ha
inflytande över det som sker i skolan. De berättar att de främst vänder sig till en
vuxen de har förtroende för. Samma val gjorde eleverna i Kamperins (2005)
rapporter där eleverna ofta pratade ihop sig för att sedan ta kontakt med någon lärare
de haft en relation med under en längre tid. Att påverka genom att använda sig av det
formella tillvägagångssättet visade sig både i vår, liksom i Kamperins (2005) studie,
vara nästintill obetydlig. Elever vill att elevråd och klassråd ska påverka men man
upplever att det går mycket snabbare att ta direkt kontakt med en vuxen.
En gång ville vi ha fler bollar i klassen, då gick vi till … eftersom jag vet att han brukar fixa

såna saker, mina andra lärare lyssnar inte.
I våra intervjuer kommer det fram att eleverna inte har så stor kunskap kring vad
elevråd och klassråd egentligen är och vad de har för funktion. Eleverna berättar att
varken klassråds eller elevråds möten sker enligt något schema eller någon fast
struktur. Detta överensstämmer med Kamperins (2005) undersökning där det visar
sig att de formella organen endast träffas sporadiskt. Hon skriver vidare att eleverna
inte har något stort förtroende för påverkan genom elevråd eller klassråd. I våra
intervjuer handlar det inte så mycket om tilltro men däremot som förstnämnt en brist
på kunskap och information. Tholander (2007) uttrycker likaså han att elever saknar
utbildning i den demokratiska processen och saknar därför vetskap om sin möjlighet
att påverka i skolan.
Liksom Skolverkets (2007) rapport Attityder till skolan visar vår undersökning att
kunskapen kring hur elevrådet fungerar är mindre än kunskapen om klassråden.  Det
som eleverna uppfattar att elevrådet påverkar på skolan är konkreta saker som
planerande av fester, inköp av skolgårdsmaterial och anordnande av turneringar och
det är även det som Kamperin (2005) visar att eleverna räknar som tydliga tecken på
inflytande.  I vår undersökning framkom att flertalet elever tycker att de formella
organens arbete inte leder till något synligt resultat av elevers inflytande och att
elevernas önskemål ofta blir ignorerade, vilket också framkom i både Tholanders
(2007) och Kamperins (2005) studier.

– Lärarna frågade oss om vilka raster vi ville ha under dagen. Vi röstade allihop men det
blev inte alls som vi ville, det verkade som om lärarna fick bestämma.
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I Skolverkets projekt (1999) Skola i utveckling framkommer det också att flertalet
elever inte är speciellt engagerade i de olika råden, vilket en elev i vår undersökning
visade genom följande kommentar:
 En gång fick jag gå som reserv på ett möte, då kom ju nästan ingen…han som var

ordförande och sekreteraren kom ju en halvtimma sent eller nått sånt.

Någon elev uppfattar elevrådets uppdrag som att gå omkring och ställa en massa
frågor i klasserna som elevrådet sedan ska ta beslut på.

Enligt vårt resultat använder sig eleverna väldigt sällan av de formella instanserna av
inflytande. I likhet med Kamperin (2005) anser eleverna i vår undersökning att det är
mer effektivt att påverka genom det informella inflytandet. 
7. Diskussion
7.1 Metoddiskussion
Tholander (2007) menar att de flesta undersökningar som gjorts, även av Skolverket,
har skett genom enkäter och frågeformulär. Det är också resultatet av dessa studier
som vi till stor del fått ställa i relation till vår egen undersökning. Tholander (2007)
skriver vidare att studier gjorda utifrån ovanstående metoder inte visar den egentliga
demokratiska process som sker i skolan. I vår undersökning valde vi att begränsa oss
till kvalitativa och semistrukturerade intervjuer där vi försökte få en helhetsblick över
den demokratiska processen i skolan. Vi upplevde att denna metod fungerade bra och
att vi fick svar på de frågor vi ställde. En fördel var nog, som tidigare nämnts, att
eleverna var relativt bekanta med en av oss och att de därmed kände förtroende att
prata mer fritt och öppet. I efterhand kan vi ha önskat att även ha genomfört
observationer för att öka reliabiliteten samt att observationerna hade gett oss en
möjlighet att studera demokrati utifrån samspelet elever emellan. Detta, anser
Tholander (2007) och även vi, är en väldigt betydande del av hur elever lär sig om
demokrati. Anledningen till att vi inte genomförde den sistnämnda metoden berodde
övervägande på att det skulle vara alltför tidskrävande och omfattande för vår
uppsats.
7.2 Resultatdiskussion
Syftet med vår studie har varit att undersöka elevinflytande ur ett elevperspektiv.
Våra frågeställningar har varit följande:

 Vad vill elever i årskurs fem kunna påverka, vara delaktiga i och ha
inflytande över i skolan?

 Vad upplever eleverna att de i realiteten kan påverka, vara delaktiga i
och ha inflytande över i skolan?

I det här avsnittet kommer vi att diskutera de tankar och funderingar som
framkommit under arbetets gång och utifrån vårt resultat.
Alltsedan 1919 års undervisningsplan har det funnits en drivkraft att förändra skolan
och dess traditionella undervisning. Trots att det gått nästan etthundra år sedan dess
kan man väl konstatera att den här utvecklingen har gått väldigt långsamt och att vi
än idag står långt ifrån vad som står skrivet i vår skollag och läroplan. När 1946 års
skolkommission utformades betonades det även att skolan skulle uppfostra eleverna
till demokratiska medborgare men det var inte förrän 1979, mer än trettio år senare,
som man gav skolan en laglig skyldighet att genomföra klassråd och att
representanter från klasser skulle delta i konferenser som rörde verksamheten.
Resultatet av vår studie har, till vår besvikelse, bara bekräftat det som flertalet
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forskare har kommit fram till i sina undersökningar. Demokrati och elevinflytande i
skolan sker inte i den utsträckning som det borde enligt våra lagstadgade dokument.
Vad beror det då på att man i skolan fortfarande inte ser verksamheten som ett
miniatyrsamhälle där elever ska få utbildas till att bli ansvarstagande medmänniskor
som ska fungera i ett demokratiskt samhälle? En avgörande faktor tror vi är
okunskap, okunskap hos skolledare, lärare och personal men även okunskap hos
eleverna. I skollagen och läroplanen står det nedpräntat med tjusiga ord hur skolan
ska ansvara för detta…

Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja
deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

(Skollagen 1 kap. 2 §)
..förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter

och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle.(Lpo 94 s.14)

…men det står däremot inte hur det ska gå till. Vi håller med Tham (1998) som
hävdar att det inte ges några klara riktlinjer hur skolan ska utforma sin verksamhet
för att möta kraven på elevinflytande på bästa sätt. Bristen på kunskap hos de
anställda i skolan genomsyrar den bild av hur elevinflytande fungerar i praktiken.
Kanske är också rädsla och trygghet avgörande anledningar till att skolan inte har
utvecklat en mer demokratisk verksamhet. Eleverna i vår undersökning visade dock
flera tecken på att de vill påverka och ha mer inflytande i skolan, men att de inte var
medvetna om sina rättigheter att göra så.
I vår studie visade det sig även att eleverna är osäkra på vad de får påverka och det
man nämner att man har inflytande över är främst saker i den fysiska miljön.
Eftersom vår undersökning genomfördes med elever som endast var 10–11 år gamla
kan man till viss del förklara detta med att barn i den åldern behöver
konkretiseringar för att se resultat. Vi upplevde genom våra intervjuer att eleverna
hade svårt att se sitt inflytande i ett större perspektiv eller i en mer utdragen process.
Det var de konkreta sakerna här och nu som bekräftade deras möjlighet att påverka.
I våra intervjuer kunde vi även utläsa att lärarna hade lite vetskap om den
demokratiska processen i skolan. Det skedde inga kontinuerliga klassråd, kopplingen
mellan klassråd och elevråd existerade knappt och möjlighet för eleverna att påverka
sin skolgång, i enlighet med vad som står i skollagen; att man efter ålder anpassar
inflytandet gällande innehåll och utformning av undervisningen, var nästintill
obefintlig. Det enda demokratiska inslaget vi fann var att man oftast fick välja vem
man skulle arbeta med och det kan knappast räknas som en möjlighet att påverka sin
egen inlärningsprocess. Faktum är ju att lärarna är ytterst ansvariga för att lära
eleverna hur man kan utöva inflytande över sin egen skolgång. Det är ingenting som
eleverna har vetskap om eller stor erfarenhet av när de börjar skolan utan det krävs
en lång process och mycket övning för att kunna utöva inflytande. Att inflytandet ska
öka med ålder och mognad är klokt men för att komma dit måste man redan vid tidig
ålder låta eleverna öva sig i den demokratiska processen.
Något som vi blev uppmärksammade på när vi fördjupade oss i vår litteratur, främst
genom Tholanders (2007) forskningsrapport, var hur viktigt det är att elever
sinsemellan får möjlighet att utveckla sitt demokratiska tänkande och inte bara i
samspelet mellan lärare och elev eller genom de formella instanserna. I elev- elev
samspelet får eleverna på ett naturligt och enkelt sätt möjlighet att ”träna” demokrati.
I våra intervjuer gav informanterna intrycket av att det väldigt sällan gavs tillfälle till
grupparbeten eller gruppdiskussioner. Lärarna verkade även inom det området sakna
kunskap om att elevernas samarbete med varandra kan ge dem erfarenhet av
demokrati. Vi fick inte heller någon uppfattning om att eleverna var delaktiga i att
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planera lektionsinnehållet. Lektionerna var oftast redan förutbestämda och det fanns
tydliga anvisningar om vad de skulle innehålla. Om skolan ska följa de riktlinjer som
finns om elevinflytande måste skolan bli bättre på att tillåta och våga låta eleverna
vara mer delaktiga i sin egen undervisning.  Som en av eleverna uttryckte sig i vår
undersökning så finns målen men man diskuterar dem aldrig. Eleverna visade också
ett missnöje med hur beslut fattas på skolan. De upplevde att lärarna utövade någon
slags skendemokrati där man tillfrågades om saker men att man aldrig fick någon
information om vad som beslutades och vilka som i slutändan tog besluten.

– Ingenting, lärarna bestämmer det mesta. Målen finns men vi pratar aldrig om dem.
Ibland kan man välja kompis att arbeta med. Man får välja ett land man vill arbeta med

men alla måste ändå skriva frågor och svara på dem.
– Lärarna frågade oss om vilka raster vi ville ha under dagen. Vi röstade allihop men det
blev inte alls som vi ville, det verkade som om lärarna fick bestämma.
Våra tidigare studier förde flera diskussioner kring hur elever går tillväga för att
kunna påverka och ha inflytande i sin skolsituation. Forskarna kom fram till samma
resultat vilket visade att elever i första hand väljer att påverka den informella vägen.
Det visade även vår undersökning och våra informanter berättade också att de
upplevde den formella vägen att utöva inflytande ineffektiv. Det går snabbare, ansåg
de, att prata direkt med en vuxen man har förtroende för.  När vi ser dessa resultat
hör vi hur varningsklockor ringer. Hur ska elever som inte har någon tilltro till och
vetskap om hur demokrati egentligen ska utövas finna ett förtroende för hur vårt
samhälle är uppbyggt och fungerar? Ska våra elever välja samma informella
tillvägagångssätt och på det viset inte bygga vidare på den demokratiska plattform
som vårt samhälle är grundat på. Skolan ska inte längre, som Mats Ekholm betonade,
vara en instans där folk med vett för över vett till folk som inte ännu har fått något
vett.
Kanske måste skolan bli bättre på att lyssna till de gamla reformpedagogerna och
börja praktisk utöva det som de förespråkade. Lärarna måste släppa kontrollen och
lägga frågor och svar metoden åt sidan, som både Dewey, Vygotskij och Key för länge
sedan motsade sig. Lärarna måste ta till sig deras vetskap att intresset hos eleven är
utgångspunkten för all inlärning och att temaarbeten och ämnesintegration endast
främjar elevens kunskapsprocess. Idag är som sagt etthundra år sedan de tankarna
började befästas och skolan idag måste följa samma utveckling som resten av vårt
samhälle. Det är ju trots allt så att det är morgondagens verklighet som eleverna
kliver ut i och kommer att leva i och det är då vi i skolan ska ha gett dem den kunskap
som krävs för de ska fungera som demokratiska medborgare.
3..3.1 Fortsatt forskning
Då vår undersökning visade en stor brist på kunskap rörande hur man arbetar i
skolan för att utbilda elever till demokratiska medmänniskor skulle vi tycka att det
vore intressant att se vilken uppfattning de vuxna i skolan har om elevinflytande och
elevdemokrati. Hur medvetna är de ansvariga i skolan om vad som står skrivet i
skollagen och läroplanen och hur mycket följer de dessa lagstadgade dokument. Vi
skulle också anse det relevant att ta reda på vilka faktorer som påverkar lärarna och
vad som gör att de inte vågar släppa in eleverna i undervisningsprocessen och låta
dem delta i såväl planering som lektionsupplägg och utvärderingar.
En annan aspekt vore, som tidigare nämnts, att genomföra observationer bland
eleverna för att skaffa sig en bättre helhetsbild kring hur skeendet kring demokrati
fungerar i vardagliga skolsituationer och därigenom studera samspelet eleverna
emellan utifrån ett demokratiperspektiv.
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Bilaga 1
Intervjufrågor
Berätta allt du vet om hur det fungerar när ni har klassråd i er klass?
Vilka olika saker tar ni upp eller bestämmer om på klassrådet?
När ni har klassråd nästa gång, vad skulle du tycka var viktigt att ni tog upp och
bestämde om då?
Berätta vad du vet om elevrådet och deras möten på skolan?
Vilka olika saker har elevrådet kunnat påverka på skolan?
En dag får elevrådet möjlighet att kunna bestämma om allt på skolan, vad skulle du
då vilja att de förändrade?
Vad tycker du att ni elever har fått bestämma och påverka i allt som rör skolans yttre
miljö, som till exempel skolgården, cykelparkeringen och områdena som tillhör
skolan?
Om du fick bestämma hur skulle du vilja att miljön och områdena runt omkring
skolan skulle vara och se ut?
På vilket sätt har du fått vara med och påverkat om hur skolans inre miljö ser ut, som
till exempel i klassrum, kapprum, korridor och matsal?
Skolan ska göras om invändigt och du får bestämma hur allt ska vara, vad vill du se
för förändringar när det gäller den inre miljön?
På vilket sätt får du vara med och bestämma om hur ni ska lära er saker och ting i
skolan, t.ex. innehållet i undervisningen, hur man arbetar och vilket redovisningssätt
man väljer?
Du får själv bestämma över din egen skolgång och hur du ska lära dig saker i skolan.
Vad skulle du då vilja bestämma över gällande det ni lär er?
Om du vill att någonting ska förändras på skolan, hur gör du då? Vem eller vilka
pratar du med? Gör du på något annat sätt?
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Bilaga 2
Mälardalens högskola     Ht 2009
Examensarbete på avancerad nivå   
inom kunskapsområdet pedagogik 15p.

Hej!
Vi heter Catharina Melén och Matilda Davidsson och studerar vår sista termin på
Mälardalens högskola. Vi ska skriva en C-uppsats inom ämnesområdet pedagogik
som innefattar att vi även genomför en undersökning på en skola. Vi har valt att
skriva om elevinflytande och elevdemokrati i skolan och planerar att utföra intervjuer
med ett antal elever om vad de skulle vilja påverka i skolan och vad de upplever att de
får påverka under sin skoltid.
Ditt barns medverkan till denna intervju är naturligtvis frivillig och i och med att du
får detta missivbrev har han/hon tackat ja till att medverka. Forskningsetiken ställer
dock kravet att minderåriga ska ha vårdnadshavares tillstånd för att delta i
undersökningen. De frågor vi kommer att ställa kommer endast att behandla de
åsikter och kunskaper eleven har om elevinflytande och elevdemokrati och ditt barns
svar kommer att behandlas anonymt och diskret. Eleven kan även avbryta sitt
deltagande när som helst. Vi kommer att banda och transkribera intervjuerna för att
försäkra oss om att svaren blir korrekt återgivna i uppsatsen. Svaren, om ni
godkänner detta, kommer endast att hanteras av undertecknade. Vi kommer inte att
nämna namn eller andra identifierande uppgifter i uppsatsen och allt inspelat och
nedskrivet material kommer att raderas när uppsatsen är slutförd.
Vi ber därför om ert tillstånd att intervjua er son/dotter till denna uppsats. Om ni
som förälder har några frågor innan ni ger ert medgivande eller önskar ta del av den
färdiga uppsatsen hör gärna av er till oss.
Tack på förhand,
Matilda Davidsson  0736-00 48 16
Catharina Melén 0736-50 11 71
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--
Jag ger tillstånd till att mitt barn ……………………………….intervjuas i ovan nämnda
sammanhang.

Underskrift  ………………………………………………..

Namnförtydligande: ………………………………………………..


