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Det här utvecklingsarbetet har genomförts i en årskurs två i en grundskola och syftar 
till att utveckla lärares förmåga att ge elever möjlighet till inflytande i sin 
skolsituation. Vi upplever att demokratiarbetet i skolan idag är begränsat och 
olikvärdigt. I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet framgår 
att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning, vilket vi vill eftersträva genom att 
skapa en formell struktur för elevinflytande. Därför vill vi med det här 
utvecklingsarbetet se om det är möjligt att utöka elevinflytande genom formella 
strukturer och på det sättet göra utbildningen mer likvärdig. Vi har ett 
demokratiperspektiv och använder formella strukturer, deliberativa samtal och 
flerstämmighet som metod. Genom formella strukturer har vi skapat en situation där 
elever till viss del förstår att vi litar till deras förmågor, under utvecklingsarbetet tog 
eleverna mer initiativ och mer kontakt med Johanna för varje vecka som gick. 
Deliberativa samtal och flerstämmighet i klassrummet hjälpte oss att se 
elevperspektivet genom att eleverna kom till tals i samtalen. Eleverna uppmuntrades 
och vi tror att de upplevde att de var viktiga. Resultatet av vårt utvecklingsarbete har 
också hjälpt oss att se vilka fallgropar vi i fortsättningen ska undvika när vi skapar 
möjligheter för våra elever att utöva inflytande. Vi skulle ha börjat utvecklingsarbetet 
med samtal om elevernas erfarenheter av demokrati och elevinflytande. För många är 
begreppet demokrati lättdefinierat medan andra upplever det mer komplext. Vi vill 
göra ett försök att sammansmälta två definitioner av demokrati, struktur för folkstyre 
och sätt att leva tillsammans, till en väg för likvärdig utbildning.  
 
 
 
_________________________________________________________ 
Nyckelord: demokrati, deliberativa samtal, formella strukturer, elevinflytande, barns 
perspektiv, flerstämmighet 
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1. Inledning  

1.1 Ett viktigt utvecklingsområde 
Våra erfarenheter av skola, förskola, lärande och barns utveckling visar oss att barn 
och elever i mångt och mycket är utlämnade till vuxnas åsikter och perspektiv. 
Framtiden är dock inte bara vuxnas, utan vårt samhälles barn är de som till stor del 
ska leva och verka i den. Vi undrar hur samhället ska utvecklas till ett samhälle som 
passar för framtiden om framtidens medborgare utvecklas och utbildas i det gamla 
samhällets mönster. Eftersom framtiden är oviss, vi kan förutspå hur den kommer se 
ut men vi kan inte med säkerhet veta, är det viktigt att låta den generation av 
människor som ska leva i den vara delaktiga och ha inflytande i nutiden. Just nu 
bygger samhället på demokrati och därför är det viktigt att elever lär sig demokrati 
och samtidigt behåller sina sinnen öppna för framtiden. 

Därför valde vi att genomföra ett utvecklingsarbete där elever får riktad undervisning 
inom demokrati och särskild träning i att få utöva inflytande och vara delaktiga. 
Skolinspektionens rapport (2012:9 2012), Skolornas arbete med demokrati och 
värdegrund, visar flera utvecklingsområden. I vårt utvecklingsarbete har vi valt att 
lägga fokus på att eleverna behöver träning i delaktighet och inflytande. Andra 
utvecklingsområden, enligt rapporten, är att demokratiuppdraget behöver 
förtydligas, medborgarfostran behöver genomsyra undervisningen och lärares 
kompetens inom området behöver öka. Brodow och Rininsland (2002) menade i 
början av 2000-talet att ökat elevinflytande har funnits med i politiska sammanhang 
i flera årtionden, men trots detta visar Skolinspektionens rapport (2012) att det 
under 2010-talet fortfarande är ett viktigt utvecklingsområde.  

We are the world, we are the children. We are the ones who make a brighter 
day, so let’s start giving.  There's a choice we're making. We're saving our own 
lives. It’s true we'll make a better day, just you and me. (Michael Jacksson & 
Lionel Richie från albumet We are the world, 1985.) 

Med det här citatet vill vi illustrera att vi tror att det är viktigt att barn har inflytande 
och är delaktiga eftersom de ska leva i framtiden. Vi tror att barn har de starkaste 
incitamenten för att skapa en god framtid eftersom de ska leva i den. Det vi, vuxna i 
samhället, behöver göra är att skapa möjligheter för barnen att få vara världen och 
göra världen bättre. 

1.2 Syfte – beskrivning av utvecklingsmålet 
Syftet med vårt utvecklingsarbete är att utveckla vår förmåga att ge elever möjlighet 
att vara mer delaktiga i sin skolsituation. Vårt syfte är också att upptäcka hur vårt 
förhållningssätt påverkar elevernas förståelse för demokratiska processer och 
demokratiska förmågor. Vi vill att utvecklingsarbetet ska leda till en ökad 
demokratisk medvetenhet hos oss själva och att vi får med oss en idé om hur vi aktivt 
ska utveckla demokratiarbete och elevinflytande i våra kommande arbetsliv.  

1.3 Frågeställningar 

 På vilka sätt påverkas elevinflytande om vi använder formella strukturer 
för elevinflytande? 

 Hur kan vi öka elevinflytandet med samtal som metod? 

 I vilken utsträckning kan elevernas egen syn på demokrati få utrymme 
under utvecklingsarbetet?  
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2. Definition av demokrati och klargörande av arbetsfältet 

2.1 Definition av demokrati 
I ett försök att förklara demokrati i skolan behövs en grundläggande 
begreppsförklaring av demokrati. Enligt Tham (1998) är demokrati en struktur för att 
fördela makt genom folkstyre. Dewey (2009) menar dock att demokrati inte bara ska 
ses som ett styrelsesätt utan mer som ett sätt att leva ett liv tillsammans med andra. 
När grupper av människor ska leva tillsammans är det viktigt att människorna förstår 
att alla handlingar får konsekvenser. Därför ska alla människor, enligt Dewey, 
reflektera över sina egna handlingar, analysera andra människors handlingar och ta 
till sig råd om de egna handlingarna. Ett samhälle med människor som ser till detta 
skulle enligt Dewey vara demokratiskt. 

2.2 Två anledningar till demokratiarbete i skolan 

2.2.1 Demokratiarbete utifrån styrdokument 
Det är viktigt att ta i beaktande vad läroplan och skollag uttrycker om demokrati och 
elevinflytande för att säkerställa att läraren utför det, av samhället beslutade 
demokratiuppdraget. 

Med utgångspunkt i FNs Barnkonvention, vilken Sverige har antagit. Utifrån FNs 
Barnkonvention ska Sverige, i egenskap av konventionsstat ”tillförsäkra det barn som 
är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör 
barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder 
och mognad.” (artikel 12, 1989).  Vad ett barn inom ramen för skolverksamhet gör 
måste ju i allra högsta grad vara en fråga som rör barnet. Sverige har vidare en 
skollag som fastställer att elever har rätt till inflytande över sin utbildning och att 
elever ska uppmuntras att aktivt delta i arbetet med att vidareutveckla sin utbildning. 
Elevernas inflytande ska stödjas, underlättas och anpassas efter elevernas ålder och 
mognad och eleven ska alltid ges möjlighet till att föra fram frågor och önskemål (§9, 
2010). 

Utbildningen i skolan ska utformas i enlighet med det svenska samhällets 
demokratiska värderingar, enligt läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet (Utbildningsdepartementet, 2011, Lgr 11). Det står också att 
utbildningen i Sverige ska vara likvärdig. I läroplanen står beskrivet att elever ska 
beredas vägar och uppmuntras att föra fram sina åsikter och ta egna 
ställningstaganden. För att elever ska ha möjlighet att utöva inflytande och påverkan 
inom deras utbildning visar läroplanen att det är viktigt att skolan klargör för elever 
vilka rättigheter och skyldigheter de har, vilka krav skolan ställer och vilka mål 
utbildningen har. Den enskilda skolans tydlighet angående arbetsformer, innehåll 
och mål är en förutsättning för elevdemokrati, och dessutom viktig som underlag för 
den enskilda elevens val i skolan. Undervisningen i skolan ska inte bara förmedla 
kunskap kring demokrati och demokratiska värderingar utan även bedrivas i 
demokratiska arbetsformer. Genom ett demokratiskt förhållningssätt (Lgr 11 & Lpo 
94) och genom ett främjande av elevers förmåga och vilja till inflytande och påverkan 
ska alla som arbetar i skolan möta de krav som samhället ställer på medborgarna. 
Enligt läroplanen ska läraren se till att alla elever, flickor och pojkar i lika stor 
utsträckning, förbereds för att fungera i det demokratiska samhället Sverige är i dag. 
Genom att planering och utvärdering av arbetssätt, arbetsformer och innehåll sker i 
samarbete med elever verkar läraren för att elever tar ett personligt ansvar för sin 
utbildning. 
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För att klara läroplanens (Lgr 11) demokratiuppdrag förutsätts elever ha vissa 
demokratiska förmågor redan vid skolstart, vilket förutsätter att förskole-
verksamheten har stött barnet i denna utveckling. 

2.2.2 Demokratiarbete för framtidens medborgare 
 

Jag tror inte att det finns något i den progressiva undervisningens filosofi som 
är så sant som betoningen på att den som ska lära sig något också själv deltar i 
utformingen av de mål som styr hans verksamhet under läroprocessens gång, 
liksom det inte finns något i den traditionella undervisningen som är så 
felaktigt som att inte låta eleven själv aktivt medverka i uppbyggandet av mål 
som är bestämmande för hans skolarbete. (Dewey citerad i Skrövset & Lund, 
2000, s.20f). 

Dewey (2009) menar att om en skicklighet lärs in utan tänkandet finns inte lärdomen 
om hur skickligheterna ska användas. Därför är det särskilt viktigt att elever lär sig 
demokrati i såväl tanke, praktik som insikt. Det finns en tillfredsställelse i att lära av 
livet och att göra livet sådant att alla lär av processerna i livet, menar Dewey. 

Under barn- och ungdomsåren är människor formbara i större utsträckning än 
senare i livet (Dewey 2009). Författaren menar också att barn är i större behov av 
andra människor än vuxna. När dessa två förutsättningar sammanfaller är 
möjligheten större att människan lär av praktiken, lär av det människan gör. Alltså 
skulle tiden för att skapa framtidens medborgare vara som mest idealiskt under 
barndomens år. Samtidigt menar Dewey det är viktigt att den miljö, i vilken lärandet 
tar plats, är anpassad efter vad eleven ska lära.  

Ett av skolans uppdrag är att skapa möjligheter för alla människor att utvecklas för 
att kunna möta samhällets krav (Dewey, 2009). Utbildningen måste därför förändras 
till att vara framtidssyftande istället för nutidssyftande. Den framtidssyftande 
utbildningen ska motarbeta orättvisor. I en framtidssyftande utbildning menar 
Beckman (2003) att det är på sin plats att ifrågasätta orsaken till att barn inte har 
rösträtt i Sverige, vilket blir intressant för argumenten kring att öka elevers inflytande 
i skolan. Författaren menar att man inte kan förutsätta att barn inte har den 
kompetens som behövs för att ha rösträtt. Beckman beskriver tre kompetenser som 
kan kopplas till rätten till rösträtt. Dessa skulle vara intressekompetens, 
sakkompetens och etisk kompetens. Intressekompetensen handlar om vad barn vet 
om sig själva medan sakkompetens visar vad barn vet om samhället och etisk 
kompetens vad barn vet om andra. Beckman menar att barns intressekompetens och 
etiska kompetens är mer utvecklad än barnets sakkompetens. Författaren ifrågasätter 
om det verkligen är sakkompetens som ska styra vem som ska inneha makten och 
vilka konsekvenser det för med sig för vuxna. 

2.3 Den demokratiska diskursen 

2.3.1 Demokrati för barn och elever 
Bronäs (2003) förklarar den formella demokratiska diskursen som alla de officiella 
sammanhang där folkstyret får uttryck. Enligt Bronäs skulle sex demokratiska 
spelregler visa om beslut tagits på ett demokratiskt riktigt sätt. De sex reglerna är: a) 
regelbundna politiska val och fri partibildning, b) allmän och lika rösträtt, c) 
valhemlighet, d) fri opinionsbildning, e) majoritetsprincipen och f) rättssäkerhet. 
Bronäs menar att så länge dessa sex spelregler följs har ett demokratiskt beslut tagits.  
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Dessa regler måste möta den bild av barnets inflytande som Arnér och Tellgren 
(2006) visar i ett försök att förklara det lilla barnets uppfattning om sin rätt till 
delaktighet och inflytande. Arnér och Tellgren menar att det viktiga för det lilla 
barnet är att få vara med om att bli taget på allvar, att någon lyssnar och att få 
uttrycka sig. Det är viktigt att tänka på att barn inte är en samling människor med 
lika tankar och viljor och något så enkelt som åldersindelning visar att inflytande för 
ett yngre barn inte alls är detsamma som för ett barn i högstadieåldern. I 
förskoleåldern behöver barnet bli bemött utifrån Arnér och Tellgrens tre 
förhållningssätt för att sedan under skolålderns början fortfarande få detta 
bemötande, men samtidigt utmanas med hjälp av Bronäs (2003) sex demokratiska 
spelregler.  

Tham (1998) menar att elever, ifråga om inflytande i skolsituationen i allra högsta 
grad påverkar och påverkas av skolan och det skulle enligt Tham mer vara fråga om 
elever har inflytande som bär positiva eller negativa förtecken. Enligt Brodows och 
Rininslands undersökning (2002) önskar elever mer inflytande i skolan och särskilt 
inom områden som inte direkt rör skolarbetet, som måltider och material till 
rastverksamhet. Brodow och Rininsland (2002) menar också att elevers möjlighet till 
inflytande är mycket relativ och kan pendla mellan att som elev ha mycket inflytande 
i undervisningen till att som elev uppleva att inte få påverka alls. Arnér och Tellgren 
(2006) och Tham (1998) framhåller den underordning barn befinner sig i under 
samtal med vuxna. Den bild av demokrati och bestämmande som barnen blir 
presenterade för blir de vuxnas bild, eftersom barn och elever står i en ojämlik 
relation till de vuxna i såväl förskola som skola. 

2.3.2 Det ideala demokratiska 
Det ideala skolklimatet skulle, utifrån Skolinspektionens rapport (2012), kunna vara 
ett klimat där alla åsikter får utrymme att uttryckas och bemötas snarare än att det 
ideala skulle vara en total samsyn bland elever och lärare. Det är dock viktigt att 
personalgrupper hela tiden samtalar om synen på demokrati i allmänhet och 
demokrati i skolan i synnerhet. När personalgrupper för dessa samtal kontinuerligt 
kan falsk konsensus undvikas. En risk, enligt rapporten, är att demokratiarbetet är 
personbundet, istället för att genomsyra hela verksamheten. Det personbundna blir 
en svaghet då en enskild person inte alltid finns och dessutom medverkar till 
olikvärdig utbildning. Så länge demokratiuppdraget i skolan är baserat på ett 
förhållningssätt är risken stor att det blir personbundet. Segregerade studiemiljöer 
och studiemiljöer med svag struktur är även riskområden där demokratiarbete inte 
kommer till sin rätt, därför är det enligt rapporten viktigt att studiemiljöer utformas 
för att förhindra segregation och svag struktur. Brodow och Rininsland (2002)  
menar att den goda skolan skall vara en skola vars elever har en klar föreställning om 
vad undervisningen går ut på och tydliga mål för det egna kunskapandet, gärna 
genom samtal. Till detta finns det ingen rätt väg, enligt Brodow och Rininsland 
(2002), men de menar att lärarens eget intresse och engagemang samt höga men 
positivt ställda förväntningar på eleverna kan vara ett sätt. Om elever ska vara 
delaktiga i planeringen och bestämmandet över sitt kunskapande i skolan, innebär 
detta även att de ska få samtala och tycka till om de övergripande, målformuleringar 
som finns i styrdokumenten. 
 
I nättidskriften Skola och samhälle beskriver Benon (2013), rektor på Globala 
Gymnasiet i Stockholm, hur elever och personal på gymnasieskolan arbetar med 
elevinflytande och demokratiska arbetsformer. Skolan har sedan start 2004 en 
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särskild inriktning mot elevinflytande och elevansvar och fick i uppdrag av 
utbildningsnämnden i Stockholm att försöka ha elevmajoritet i den lokala styrelsen. 
Försöket fungerade mycket bra. Benon beskriver flera formella demokratiska 
strukturer som finns på skolan, till exempel elevmajoriteten i den lokala styrelsen, 
elevkårer och stormöten efter elevönskemål. Dock menar Benon att elevernas 
positiva svar angående elevinflytande mer skulle bero på den informella 
demokratiska kulturen som skolan har än på de många formella demokratiska 
strukturerna. Skolan har en närhet mellan elever och lärare och skolledning som 
främjar att beslut tas på informella demokratiska vägar. Lärare och skolledning har 
en tilltro till elevernas kunskap och perspektiv och eleverna är säkra på att bli tagna 
på allvar. 

2.3.3 Argument mot demokratiarbete i skolan 
Brodow och Rininsland (2002) lägger fram två argument mot demokratiarbete i 
skolan. Dessa är att eleverna är för omogna och oerfarna för demokratiskt inflytande 
och att eleverna skulle vara ointresserade av demokratiskt inflytande. Brodow och 
Rininsland har även talat med verksamma lärare som ser gemensamma planeringar i 
arbetslag som hinder för ökat elevinflytande. Detta styrks i Skolinspektionens rapport 
(2012) som visar att många lärare blir provocerade av elevers inflytande och då 
motarbetar det. 

2.4 Samtal- en förutsättning för elevinflytande 

2.4.1 En flerstämmig miljö 
Ett flerstämmigt och dialogiskt klassrum är som jag ser det en nödvändighet, 
inte bara för att man ska få lära sig ämnen och lära sig tänka självständigt, utan 
också för att det är en modell för hur människor fungerar i ett demokratiskt 
samhälle. (Dysthe, 1996, s. 249). 

I en flerstämmig miljö existerar flera röster som alla lyssnas till (Dysthe, 1996). 
Flerstämmigheten ligger också i att det muntliga språket är en central del för 
kunskapandet. I det flerstämmiga klassrummet hörs lärarens röst tillsammans med 
elevernas och alla kan lära av varandra. Dysthe menar att flerstämmigheten måste 
användas på ett målinriktat sätt för att det ska vara meningsfullt. Enligt Dysthes 
iakttagelser är det inte särskilt många elever som blir lyssnade till i dagens skola men 
att ett fåtal elever, vilka är muntligt aktiva under lektionerna får fram sin röst. Den 
stora mängden elever gör sig inte hörda och lyssnar inte heller på de aktiva 
eleverna. Det elever berättar har ingen status som kunskap hos de övriga eleverna, 
vilket medför att den tänkbara flerstämmigheten inte används utan går förlorad. 
Dysthe menar att den första utgångspunkten för en progression mot ett 
klassrumsklimat i dialogisk anda är att läraren är medveten om skillnaden mellan ett 
flerstämmigt och ett en- eller fåstämmigt klassrum och vill omskapa situationen i 
riktning mot ett flerstämmigt klassrum. För att bedriva undervisning i dialogisk anda, 
menar Dysthe att det finns en fem sätt att närma sig en flerstämmighet. Dessa fem är 
att använda sig av a) autentiska frågor, b) använda elevernas svar, c) följa upp 
elevernas svar i efterkommande fråga, d) ge ett positivt omdöme om det som eleverna 
berättar samt e) att använda sig av rollspel. 

2.4.2 Deliberativa samtal 
Det deliberativa samtalet kan kopplas ihop med den deliberativa demokratin. Den 
kännetecknas av att de politiska besluten tas efter att alla berörda parter har övervägt 
olika alternativ, nyanserat och grundligt (Hultin, 2007). Det förväntas då att det 
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alternativ som erkänns ha de bästa argumenten vinner. Samtalen ska även synliggöra 
enigheter och oenigheter. I samhällets formella demokratiska sammanhang används 
den deliberativa argumentationen tillsammans med majoritetsprincipen. Alla 
argument läggs fram och utvärderas sedan gemensamt. Det krävs att medborgarna 
utvecklar ett förhållningssätt där kompetens och attityder är deliberativa för att den 
deliberativa demokratin ska fungera. En viktig del av den deliberativa demokratin är 
det deliberativa samtalet. 

När klassrummet är ett dialogiskt klassrum (Dysthe 1996), där elever upplever att 
deras åsikter får komma fram, är deliberativa samtal (Olsson 2006) ett demokrati-
utvecklande sätt att samtala. Syftet med deliberativa samtal, menar Olsson, är att alla 
i samtalet ska tänka igenom och tänka över sina egna och andras åsikter. Samtalen 
ska vara kritiska, undersökande, frågande, utmanande och samtidigt genomsyras av 
respekt och fördomsfrihet, vilket både Olsson (2006) och Hultin (2007) framhåller. 
Hultin menar också att deliberativa samtal kan medverka till att utveckla förmågan 
att förstå skilda perspektiv. Det deliberativa samtalet som kommunikationsform kan 
användas för att skapa elever som klarar av sitt medborgerliga ansvar i den framtida 
demokratin (Hultin, 2007). Tre karaktärsdrag för deliberativa samtal är samtal där 
olikheter får framkomma, tolerans och respekt, och att lyssna till andras argument 
och kollektiv viljebildning. 

2.5 Lärarens uppdrag 

2.5.1 Ett barns perspektiv 
Det är de vuxna som har den inneboende makten och barnen tar oftast för givet att 
det är de vuxna som ska besluta, vilket Arnér och Tellgren (2006) visar i följande 
citat: ”Om vi bättre skall förstå barns perspektiv så behöver vi om och om igen 
försöka utröna våra egna förgivettaganden som också innefattar vår egen syn på barn 
och barndom” (s.43). Samma maktojämlikhet vittnar också Tham (1998) om: Genom 
att identifiera och erkänna de vuxnas makt över elever i skolan kan frågor kring 
elevinflytande nyanseras och analyseras på en mer elevnära nivå. Att tillfråga barn 
vad de skulle vilja bestämma om besvaras ofta med att det är svårt eller jag vet inte, 
menar Arnér och Tellgren (2006) och tolkar det som att flertalet barn inte har haft 
chansen att fundera tillsammans med vuxna om deras tänkbara inflytande och 
påverkan. Ofta får barn möjlighet att utöva inflytande eller medbestämmande på 
vuxnas premisser. Detta främjar inte barns initiativ till delaktighet och om barns 
bristande erfarenhet blir anledningen till att inte få utöva ett inflytande blir 
möjligheterna inte särskilt många (Arnér & Tellgren, 2006). Det måste ständigt föras 
en dialog om var gränsen ska gå mellan vuxnas rätt och barns rätt. Arnér och Tellgren 
påpekar att barnets rätt alltid måste uppmärksammas och försvaras om barn ska 
uppfostras till att bli självständigt tänkande människor. Vuxna måste vara villiga att 
lyssna till barn och välkomna deras inflytande och medbestämmande. 

2.5.2 Formella strukturer 
Selberg (2001) och Cronert (2012) menar att det är av vikt att använda formella 
strukturer för att elevinflytande i klassrumssituationer inte ska förlora väsentliga 
delar. Med väsentliga delar avses till exempel barnets perspektiv eller deliberativa 
samtal. Även Dewey (2009) påtalar vikten av, den för ändamålet, anpassade miljön. 

De fyra faktorer Cronert (2010) framhåller är att ställa frågor, ge information, 
samråda och utföra kvalitetsarbete. Cronert tar upp fyra faktorer för att stödja 
elevinflytande och medbestämmande. Boken är skriven utifrån att rektorn ska vara 



10 
 

en tydlig frontfigur för demokratin i skolan, men det kan lika gärna handla om lärare. 
En basal och viktig del för elevers inflytande är att det ska finnas tillfälle att berätta 
vad man tycker och kunna få svar inom rimlig framtid. Det finns många olika forum 
för att möjligöra detta. Det viktigaste är att ta sig tid att ta emot frågorna och besvara 
dem. Att elever får information gör det enklare för dem att ha en åsikt. Det är då 
lättare att sätta sig in i frågor och vad som kan komma att ske samt att det finns 
möjlighet att diskutera med andra. Samråda kan betyda flera olika saker, till exempel 
att ha ett två-parts möte där man kommer överens eller ändra något som tidigare 
varit bestämt. Det kan också vara ett tillfälle där alla får chansen att komma med 
åsikter, uppfattningar och krav. I ett kontinuerligt och fungerande kvalitetsarbete 
med upprepande undersökningar med eleverna kan man få reda på vad eleverna 
tycker om kvaliteten i sin skola. 

Selberg (2001) menar att när skolverksamheten verkligen tar till sig styrdokumentet 
och använder dem fullt ut måste rektor och lärare börja dela med sig av sin makt 
inom skolan. Genom att låta elever debattera, välja, jämföra, kritiskt granska, 
bearbeta och utvärdera skulle läraren komma närmare det som står skrivet i 
styrdokumenten om elevinflytande. Enligt Selberg skulle det leda till att skolan som 
organisation skulle ordnas utifrån elevers behov och studier istället för utifrån 
lärarnas tjänster. För att komma till den punkt där elevinflytande uppnås, på det sätt 
det står skrivet i styrdokumenten, måste något förändras i hur lärare använder 
elevinflytande. Selbergs studie visar att elever som har stort inflytande över sitt 
lärande utvecklar sin förmåga att hantera information, ta välgrundade beslut och 
påverka sin framtid. Den metod Selberg har arbetat fram går ut på att eleverna i åtta 
steg är helt delaktiga och aktiva. De åtta stegen är: a) ingång till lärandet, b) 
förberedelser för val av arbete, c) val av arbete, d) planering av arbete, e) 
genomförande av planerat arbete f) planering av redovisning av lärandet g) 
redovisning av läranderesultat h) utvärdering av resultatet. 

 3. Planering 

3.1 Strategi 
Vi, Johanna och Matilda, ville ta reda vad som händer med läraren och med eleverna 
när elevinflytande medvetet möjliggörs och synliggörs för eleverna. När vi kommit en 
bit på väg valde vi att göra detta som ett utvecklingsarbete. Syftet formulerades då till 
att vara: Vi vill utveckla vår förmåga att ge elever möjlighet att vara mer delaktiga i 
sin skolsituation. Men också att upptäcka hur vårt agerande påverkar elevernas 
förståelse för demokratiska processer och demokratiska förmågor. Vi ville finna 
elevernas perspektiv och använde därför samtal som metod.  

Utvecklingsarbetet i skolverksamheten innebar att en av oss, Johanna, tog en 
lärarroll i en klass med 16 elever i årskurs två. Under fyra veckor arbetade Johanna 
aktivt med elevinflytande och demokrati i form av särskilda lektioner om 
demokratiska spelregler och demokratiska förmågor. De veckorna fick eleverna även 
möjligheter att utöva mer inflytande än vanligt över vilka arbetsformer som 
användes. Samtal var under dessa veckor ett stående inslag i undervisningen. 
Demokratilektionerna, samtalen och arbetsformsinflytande integrerades med syftet 
att eleverna skulle uppleva dem som en helhet. Den utvalda klassen informerades om 
utvecklingsarbetets syfte och det innehåll som på förhand bestämts. 
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3.2 Metod 
Projektet började med ett deliberativt helgruppsamtal (Hultin 2007, & Olsson, 2006) 
i en flerstämmig (Dysthe, 1996) miljö där gruppens förförståelse kring elevinflytande 
och demokrati fick komma fram. Elevgruppen deltog sedan i ett projekt i form av 
demokratilektioner. Under fyra veckor genomfördes demokratilektioner med samtal, 
deliberativa och flerstämmiga, kring demokrati och med elevinflytande i fokus. 
Klassen fick även möjlighet att påverka vilka arbetsformer som skulle användas 
genom Bronäs (2003) sex demokratiska spelregler som vi tidigare visat. Rösträtten, 
majoritetsprincipen och fri opinionsbildning användes.  

Utvecklingsarbetet utformades efter Carlström och Carlström Hagmans (2006) 
förklaringsmodell om hur ett utvecklingsarbete kan se ut och utifrån de ramar 
skolverksamheten sätter upp. Eleverna följde sina kursplaner och de tidsramar som 
deras scheman visar. Ett utvecklingsarbete som det här skulle även kunna kallas för 
aktionsforskning. Aktionsforskning är en specifik praktisk inriktning inom 
forskningen (Denscombe, 2009) som även är speciellt inriktad på förändringsfrågor. 
Fyra karaktäristiska drag skulle kunna definiera begreppet, vilka är: a) praktisk 
inriktning, b) förändring, c) cyklisk process och d) deltagande.  Denscombe menar att 
aktionsforskningen är mer av en strategi än en metod.  

3.3 Datainsamlingsmetod 

För att Matilda skulle vara delaktig i den del av utvecklingsarbetet där eleverna är 
med förde Johanna loggbok och vi träffades kontinuerligt för att analysera 
loggboksanteckningarna. Johanna genomförde även gruppintervjuer med en mindre 
elevgrupp varje vecka för att få större möjlighet att se elevernas perspektiv. Dessa 
spelades in för att Matilda också skulle kunna ta del av dem, vi transkriberade dem 
tillsammans. Eleverna svarade på frågor om demokrati och elevinflytande i 
loggböcker i slutet av varje vecka. Vi ville på detta sätt få en kort beskrivning av varje 
elev så att varje enskild elevs perspektiv skulle komma fram. Elevernas loggböcker 
lästes av oss tillsammans varje vecka. Vi fick inspiration från Bjørndal (2002) att 
använda oss av dessa tre datainsamlingsmetoder: Johannas loggbok, fokus-
gruppintervjuer och elevernas loggböcker.   

3.4 Urval 
Vi valde att genomföra vårt utvecklingsarbete i en skolklass med årskurs tvåor, vilket 
vi gjorde på grund av gruppens storlek. Brodow och Rininsland (2002) menar att 
elever upplever elevantalet som en faktor för elevinflytande. Enligt eleverna skulle det 
vara bättre med färre antal elever per klass eftersom ”det blir en personligare 
relation, man lär känna sina klasskamrater bättre och man vågar uttrycka sina åsikter 
friare” (s. 46.) Gruppens storlek uppgick till 16 elever då ingen var frånvarande. I 
sammanhanget kan det kallas en liten klass då den mer vanliga klasstorleken är minst 
24 elever på lågstadiet. Gruppen har två olika lärare i två olika angränsande klassrum 
och vårt utvecklingsarbete tog plats i båda klassrummen. 

Fokusgruppens medlemmar bestående av fem elever ur klassen, valdes för att få en 
sammansättning med fem elever där alla tar ungefär lika stor plats under 
intervjuerna. Hänsyn har tagits till god könsfördelning och flerkulturell bakgrund. 
Eftersom vi genomförde utvecklingsarbetet under relativt kort tid, fyra veckor, valde 
vi att träffa samma fem elever vid alla intervjuer. 
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3.5 Etiska ställningstaganden 
I enlighet med Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer garanteras alla 
elevers anonymitet. Deltagarna i vårt utvecklingsarbete och deras vårdnadshavare, i 
den mån deltagarna är omyndiga, har informerats om studien, se bifogat missivbrev, 
och deras rättigheter att avbryta sitt deltagande. Självklart har vi lyssnat till elevers 
önskemål om att delta eller inte delta i studien utifrån samtyckeskravet. Vi tar hänsyn 
till nyttjandekravet och den empiri som insamlas till den här studien kommer endast 
att användas i denna studie.  

4. Processbeskrivning 

4.1 Vår utveckling 
I det här utvecklingsarbetet har eleverna en central roll men det har även vi, Johanna 
och Matilda. Vi vill utveckla vårt arbetssätt inom elevinflytande och därför riktar vi 
blicken mot oss själva. Som lärare ingår flera delar i undervisningsuppdraget: a) 
preaktiv planering, b) genomförande, c) analys, d) i framtiden. Den preaktiva 
planeringen, analysen och framtidstankarna har vi tillsammans utformat medan 
Johanna genomförde utvecklingsarbetet i verksamheten. För att vi ska kunna 
utveckla vår lärarroll genomförde vi det här utvecklingsarbetet i dessa fem steg. Den 
preaktiva planeringen beskrivs under rubrik Planeringen. Genomförandet beskrivs i 
avsnittet Genomförandet och hur vårt projekt gick till står beskrivet i Metod. Analys 
av utvecklingsarbetet står att läsa i avsnittet Analys och våra framtidstankar kan 
utläsas i avsnittet Avslutande reflektion. 

4.2 Utgångspunkter 
Som vi tidigare, i bakgrunden, nämnt ligger våra erfarenheter av skola, förskola, 
lärande och barns utveckling till grund för vårt val av utvecklingsarbete.  Dessa 
erfarenheter har visat oss att barn och elever ofta är utlämnade till vuxnas åsikter och 
perspektiv. 

Vi har valt att genomföra ett utvecklingsarbete där vi arbetat med elevinflytande där 
två ingångar är centrala; formell struktur är den ena och samtal den andra. De 
erfarenheter vi har visar att ett demokratiskt förhållningssätt blir personbundet och 
godtyckligt. Med våra erfarenheter menar vi de erfarenheter vi har efter 
verksamhetsförlagd utbildning, arbete inom förskola och skola och Skolinspektionens 
rapport (2012). Vi kan se att ett demokratiskt förhållningssätt har använts i många 
år, ända sedan läroplanen 1994 (Lpo 94) har begreppet använts i skolans 
styrdokument. Vi undrar om det kan finnas ett samband mellan begreppet ett 
förhållningssätt och det olikvärdiga elevinflytandet som skolinspektionens rapport 
visar. Det här utvecklingsarbetet är ett försök att se om formella strukturer för 
elevinflytande kan göra det mer likvärdigt, utifrån styrdokumentens krav på en 
likvärdig utbildning.  

För att få tillgång till barns perspektiv har vi funnit samtal som form. Vi har provat 
detta under våra tidigare verksamhetsförlagda utbildningsperioder och har känt oss 
nöjda med de resultat vi fått. Under alla våra år som lärarstudenter har Olga Dysthe 
varit en stor inspirationskälla för oss och därför var valen av samtal, flerstämmighet 
och dialogiska klassrum självklara val. Cronert (2010) menar att information är en 
viktig del för elever att känna sig trygga med att utöva inflytande därför har vi valt att 
till viss del ha förvalda arbetsformer. 
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4.3 Genomförandet 

4.3.1 I begynnelsen 
Som start för vårt utvecklingsarbete samtalade klassen tillsammans med Johanna om 
demokrati, röstningsförfarandet och majoritetsprincipen. Hon uppfattade alla 16 
elever som aktiva och flera kom upp med frågor och enkla analyser av 
demokratibegreppet. Allt elever sa ritades eller skrevs upp på den vita tavlan. Sedan 
gav Johanna klassen fem förvalda arbetsformer: a) läsa om ämnet, b) skriva om 
ämnet, c) prata om ämnet, d) se på film om ämnet och e) känna och testa. Johanna  
berättade även kortfattat om veckans mål och syften enligt kursplanen.  

Att arbetsformerna var förvalda berodde på att vi tänkte att vi förväntade oss för 
mycket av eleverna om de fick välja helt fritt.  Klassen kom fram till att de två 
alternativ som de ville rösta om var att antingen använda alla fem arbetsformerna 
eller genomföra en omröstning till där en av de fem valdes ut. Genom omröstning 
med handuppräckning vann en majoritet som bestämde att klassen skulle använda 
alla fem arbetsformerna. 

I slutet av veckan svarade alla elever på frågan Vad innebär demokrati för dig? 
genom att skriva i sin loggbok. Två elever valde att illustrera sitt svar med en teckning 
och resten skrev sina svar i skrift. Svar som kom fram i loggböckerna var att några 
ville ”få ha det bra” och ”göra saker som de tycker om” medan andra svarade att 
röstningsförfarandet var deras definition av demokrati.  

 

4.3.2 Att rösta om allt 
Den andra veckan introducerades begreppet åsiktsfrihet till eleverna och alla elever 
gav förslag på arbetsformer. De arbetsformer som uppkom som förslag var de fem 
som användes vecka ett och tre nya arbetssätt i form av utevistelse, pyssla och skriva 
på dator. Samtidigt fick eleverna se utdrag från läroplanen där syfte och mål stod 
beskrivet och röstade sedan. De fyra arbetsformer med flest antal röster användes 
sedan under vecka två. De fyra som valdes var: a) skriva på dator, b) läsa om det, c) 
pyssla och d) utevistelse.  

Johanna introducerade denna vecka Utbildningsradions, URs tv-serie Vem 
bestämmer? med ett samtal kring styrelseskick, där klassen tog över samtalet och 
ledde det vidare till en analys om vad en kung och en drottning gör i jämförelse med 

Den här bilden är en illustration från 

en elev, ritad på framsidan av elevens 

loggbok under den första veckan med 

demokratiarbete. Eleven förklarade för 

Johanna vad den föreställde: ”Där står 

jag, med ja nej (eleven viftar upp och 

ner med sin armar), ja nej. Och där 

står dom vuxna och bara VÄLJ VÄLJ 

VÄLJ! Och jag bara ja nej ja nej ja nej 

och dom vuxna välj välj välj.” Elev, 

åtta år. 



14 
 

en statsminister. Klassen såg sedan avsnittet som heter Om att rösta om allt med 
efterföljande samtalsdiskussion om elevernas uppfattningar av filmen. Flera av 
eleverna uppfattade och värdesatte filmkaraktärernas roliga kommentarer mest, 
medan ett fåtal uppmärksammade filmens budskap om att det är ohållbart att alla 
röstar om allt hela tiden, vilket gruppen diskuterade.  

Johanna märkte att många elever, även de som tidigare inte tagit kontakt, ställde 
mycket frågor och tog mer egna initiativ än den första veckan. Under den här veckan 
såg Johanna den ordinarie läraren tillmötesgå den enskilda elevens önskningar. 
Läraren individualiserade och tillgodosåg de enskilda elevernas behov och viljor och 
detta förhållningssätt använde Johanna resten av veckorna.   

Veckans loggboksfråga var Vad vill du vara delaktig i? och alla närvarande elever 
valde att besvara frågan, alla utom en elev svarade i skrift och den eleven ritade och 
beskrev verbalt vad hen menade. Ungefär hälften av eleverna svarade att de ville att 
de vuxna skulle bestämma hela tiden. Några elever ville bestämma själva över sig 
själva i skolan medan en elev svarade att hen ville bestämma över alla. Två elever 
uttryckte att de tyckte att alla skulle bestämma tillsammans. En elev gav ett svar där 
hen ifrågasatte sin egen förmåga, se bild nedan. 

 

4.3.3 Att inte få bestämma 
Den tredje veckan inleddes inte med ett samtal i helklass om demokrati utan 
avsaknaden av demokratiarbete synliggjordes tydligt av Johanna. Hon poängterade 
att eleverna inte skulle få lägga fram förslag eller rösta eller ens själva få välja någon 
arbetsform denna vecka. Poängen med att strypa elevinflytandet var att få reaktioner, 
att skapa rollspelssituationer för att frammana diskussioner (Dysthe, 1996). Det 
fanns också en tanke om att visa alternativen och främja en dialog om hur 
skolverksamhet ofta ser hur i fråga om elevinflytande. Det här mottogs utan större 
protester än några suckar från enskilda elever. I mitten av veckan fick eleverna se 
Vem bestämmer?-avsnittet Om diktatur och sedan följde ett samtal i helklass om 
skillnader mellan diktatur och demokrati. En av eleverna uppmärksammade att 
Johanna "hade gjort diktatur" och nästan alla elever höll med om detta. En annan 
elev kopplade sina tidigare erfarenheter av lärare till filmen om diktatur och även hur 
hens föräldrar bestämmer hemma. 

Vad tycker du att elevinflytande kan vara? var frågan som eleverna ombads besvara 
i slutet av vecka tre. Knappt hälften av eleverna kopplade ihop inflytande med 
formella elevinflytandesituationer, såsom klassråd och elevråd. Några elever 
poängterade att de upplevde det som att de inte har något elevinflytande i skolan. 
Andra elever skrev att elevinflytande är att de får säga sin åsikt och några elever 
tycker att elevinflytande är att få sin vilja igenom. 

4.3.4 Att lyssna och kompromissa 
I början av vecka fyra visade Johanna den tredje filmen ur Vem bestämmer?-serien, 
Om att lyssna och kompromissa, efter vilken klassen samtalade. I samtalet kom både 
gemensamma och skiljande uppfattningar kring demokrati upp.  Efter att ha sett 
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filmen och samtalat kring demokratiska egenskaper som att lyssna, kompromissa, 
visa hänsyn och förståelse fick klassen till uppgift att, under rasten, tillsammans 
komma med fyra förslag på arbetsformer till veckans arbete. Eleverna informerades 
om att Johanna redan hade fyra förslag på arbetsformer men att de var påverkbara 
om eleverna hade tillräckligt goda argument. Syftet med detta var att, genom det 
deliberativa samtalets, form se om eleverna kunde koppla ihop de demokratiska 
egenskaperna som vi precis sett en film om. Samtidigt fanns en tanke om att eleverna 
skulle träna sina förmågor att argumentera. Efter rasten blev eleverna indelade i 
grupper utifrån deras förslag och fick tio minuter på sig att förbereda sin 
argumentation. Sedan fick de argumentera för sina förslag. Två av grupperna kunde 
argumentera för sina förslag medan två grupper stoppades av Johanna på grund av 
att lektionstiden inte räckte till. De två grupperna som la fram sina argument 
använde sig av en talesperson som sa till de andra att vara tysta och sedan framförde 
argumenten själv. De två andra grupperna argumenterade fortfarande inom gruppen 
när tiden tog slut.  

I slutet av vecka fyra utvärderade Johanna och klassen gemensamt processen som 
ledde fram till besluten om arbetsformer. Under samtal i helklass kom det fram att 
hälften av eleverna var nöjda med processen medan hälften var missnöjda, åsikterna 
fanns dock över gruppgränserna. Alltså fanns det elever som hade fått med ”sin 
arbetsform” men ändå var missnöjda och det fanns elever som inte fick med ”sin 
arbetsform” men trots detta var nöjda med förfarandet. 

 

Bilden ovan visar hur en elev beskriver att barnen röstar ute på rasten, att eleverna 
under den tid som de förfogar över själva väljer att använda demokratiska metoder 
för att uppnå ett syfte. 

5. Analys och diskussion 

5.1 Analys av vår metod 
Utvecklingsarbetet hade till syfte att öka medvetenheten i klassen om demokrati och 
elevinflytande genom en formell struktur, samtal och riktad demokratiundervisning. 
Strukturen innehöll möjlighet till reellt inflytande över skolarbetet, riktade lektioner 
om demokrati och en stor portion samtal. 

Helgruppssamtalet, ett samtal med förhoppningen om flerstämmighet, som inledde 
utvecklingsarbetet, syftade till att alla elevers uppfattning om demokrati och 
elevinflytande skulle komma fram. Vi tycker nu när vi analyserar 
loggboksanteckningar att vi inte lyckades med detta i början av utvecklingsarbetet. I 
slutet tycker vi dock att vi nådde mer av den flerstämmighet vi tänkte från början. 
Alla elever fick möjlighet att uttrycka sin åsikt, men flera elever antog andras åsikter 
eller valde att inte svara. Vi tänker att det här kan bero på att samtalet genomfördes 
under Johannas första dag. Johanna var till viss del okänd för eleverna och eleverna 
var okända för Johanna. En annan faktor som spelade in tror vi kan vara att klassen 
vanligtvis inte använder deliberativa samtal och att klassrummet vanligtvis inte är 
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flerstämmigt. För varje dag som gick med deliberativa samtal som en del i 
undervisningen blev klassrummet mer flerstämmigt. Vi tror att det beror på att 
deliberativa samtal användes, Johanna inte längre var ny i klassen och att eleverna 
blev mer vana vid flerstämmigheten. 

Vi upplevde att de fyra veckor som utvecklingsarbetet pågick var alldeles för kort tid. 
Utvecklingsarbetet blev för kompakt. Vi tror att det hade blivit bättre, mer 
slagkraftigt om det hade funnits mer luft mellan demokratisamtalen. Genom att få 
utrymme för eftertanke och reflektion tror vi att elevernas förståelse skulle öka. Om 
eleverna får möjlighet att tänka under en längre period skulle det kanske främja fler 
ifrågasättanden från eleverna. För att eleverna ska kunna förstå och omsätta 
demokratin i sin vardag behöver vi som lärare hjälpa eleverna att se sambanden 
mellan skola, hem och samhälle. På det viset tror vi att inflytande och demokrati får 
en större betydelse för eleverna, blir viktigare. För att det ska vara möjligt menar vi 
att det behövs tid, tid för reflektion och tid för eleverna att omvandla teori till praktik 
och tillbaka till teori på elevens egen nivå.  

Under den sista veckan, när utvecklingsarbetet pågått en tid, gav Johanna eleverna 
uppgiften att, i grupper, argumentera för arbetsformer. Grupperna fick tio minuter 
att förbereda sig och två av grupperna diskuterade fortfarande inom gruppen när 
tiden för förberedelser var slut. De grupperna fick då inte föra fram sina förslag. De 
andra två grupperna löste situationen genom att en elev ur gruppen utnämnde sig 
själv till talesperson och sa åt de andra att vara tysta. Vi tycker inte att det här föll ut 
väl, utan funderar på vilka faktorer som påverkade situationen negativt. Vår tanke om 
hur det deliberativa samtalet skulle användas gick om intet, eleverna borde ha fått 
mer information om denna form av samtal innan aktiviteten. 

Vår analys är att tiden var för knapp, att eleverna inte var tillräckligt förberedda, att 
Johanna inte var tillräckligt flexibel i tidsramar och förändring av uppgiften. Johanna 
kunde istället ha stoppat gruppdiskussionerna och istället samtalat i helgrupp och 
avslutat med fortsättning följer. En svårighet som vi ser är att elevers scheman är 
upplagda med minutiös tidsplan för varje ämne. Efter vad vi förstår får ingenting som 
inte kan hänvisas till ett ämne skrivas in i schemat. För att kunna genomföra en 
längre aktivitet som liknar den vi precis beskrivit behövs längre tid än några minuter 
innan lektionen startar.  

Vi funderar var den tiden ska komma ifrån? Vi kan se att mycket av det som 
demokratiarbetet behandlar skulle kunna hänvisas till ämnet svenska och ämnet 
samhällskunskap.  De demokratiska aktiviteterna tror vi med fördel ska förläggas till 
klassrumssituationer när det finns gott om tid, till exempel en svensklektion eller 
samhällskunskapslektion. De demokratiska förmågorna anser vi dock kan tränas 
under alla klassrumssituationer oavsett ämne och tidsbegränsning genom att läraren 
är lyhörd och medveten om elevernas rätt till inflytande och rätt till makt över sin 
egen skolsituation. 

Det hade varit bra att ha mer tid till fokusgruppsamtal med alla elever i olika 
elevgrupperingar för att få reda på enskilda elevers åsikter. Vi kan också tycka att 
eleverna skulle fått tillfälle att samtala i olika mindre elevkonstellationer för att vi 
som lärare skulle kunna bedöma den enskilda elevens kunskapsnivå kring demokrati. 
Fokusgruppsamtalen skulle vi gärna ha haft i flera olika grupper så att alla elever blev 
intervjuade. Vi kan tänka oss att vi i vår kommande lärarroll kan använda oss av 
liknande intervjuer för att få tillgång till elevernas perspektiv. Loggböckerna som 
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eleverna skrev i skulle ha använts flera gånger under veckan när det fanns dötid för 
att skapa en kontinuitet i eftertanke och reflektion. Vi skulle även ha velat skapa 
möjligheter för eleverna att använda loggboken i ett bredare syfte där elevens alla 
åsikter och tankar skulle kunna skrivas ner. En erfarenhet som vi båda har och som 
syntes i utvecklingsarbetet är att elever i stor utsträckning har åsikter och tankar som 
de vill berätta om, men att läraren sällan har tid att lyssna. Loggboken skulle kunna 
användas även till detta.      

Alla elever var nyfikna och ville ha Johannas uppmärksamhet, vilket till viss del 
störde elevernas arbete med sig själva under perioden. Det är ju svårt att ta bort 
intresset för den nya i klassen men genom en flerstämmighet kan intresset för den 
nya i form av vuxen, till viss del, minskas. Genom att låta alla i klassen, inklusive 
läraren, få samma talutrymme skulle kanske det fokus som Johanna fick kunna styras 
om. Genom att försöka förlägga inhämtandet av kunskap till en gemensam process 
mellan elever och lärare skulle eleverna och läraren vara i centrum istället för bara 
läraren. I ett försök att förlägga kunskapen någon annanstans än hos Johanna valde 
vi att visa filmserien Vem bestämmer? Vår analys av detta val är att fakta trots allt 
blev presenterat för eleverna istället för att komma från eleverna själva. Trots att 
Johanna använde flerstämmiga samtal som efterbehandling av filmerna var det 
många elever som fokuserade på skämtsamma detaljer från filmerna. Vi tänker att 
filmerna skulle ha introducerats senare och i större utsträckning ha sammankopplats 
med elevernas egna erfarenheter.  

Våra samtal skulle vi ha tidsbegränsat på ett annat sätt för att träna oss i att fokusera 
på det samtalet skulle handla om. Ibland tog några få elever över samtalen med prat 
om helt andra saker än det samtalet från början handlade om. Det var intressant för 
oss, men störande för de andra eleverna som väntar på att få samtala om 
huvudämnet. Vi upptäckte att det är en fin balansgång att samtala i grupp. Vissa 
samtalsregler behövs och det är viktigt att eleverna är ledande i att utforma de 
reglerna. Om klassen har gemensamma regler tror vi också att läraren som frontfigur 
försvinner till viss del eftersom klassen tillsammans har beslutat om en ordning. Det 
är inte längre läraren som bestämmer i klassrummet utan läraren är bara en av dem 
som ser till att klassens regler efterföljs.  

Vi planerade vår egen struktur och kan tycka att vi missade några steg. Det hade 
kanske kunnat undvikas om vi hade använt Selbergs (2001) åttastegsmodell och 
verkligen kunnat pricka av att eleverna var delaktiga och aktiva i alla delar. Vi tror att 
detta hade format utvecklingsarbetet mer efter elevernas perspektiv och eleverna 
hade utvecklat sina förmågor mer att hantera information, ta välgrundade beslut och 
påverka sin skolsituation.  

5.2 Analys av genomförandet 

5.2.1 Formella strukturer, tillit och ansvar 
Vi märkte att eleverna tog mer initiativ till inflytande i informella situationer under 
utvecklingsarbetet. Vår teori är att eleverna märker att de blir lyssnade till och då 
känner mer tillit till sin egen förmåga och till läraren. Elever behöver få goda formella 
strukturer i den stora skolverksamheten och det enskilda klassrummet för att våga 
utöva eget inflytande. Vi vill framhålla att formella strukturer för elevinflytande 
skulle kunna understödja den informella demokratiska strukturen. Det är viktigt att 
skolledningen möjliggör detta i hela skolverksamheten och att lärare möjliggör detta i 
det enskilda klassrummet.  
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Ett fullt fungerande elevråd och ordentligt strukturerat klassråd är exempel på 
formella demokratiska strukturer som vi anser ska finnas. Att frågorna som tas upp 
på elevråd och klassråd blir besvarade och att eleverna får information gör att 
eleverna litar på skolverksamheten (Cronert, 2010). Eleverna bör även få samråda 
med de vuxna i skolan och få utvärdera verksamheten. De här fyra faktorerna kan 
leda elever och lärare till en förtroendefull lärandesituation (Cronert, 2010). Om 
läraren har en god formell demokratisk struktur i klassrumsarbetet tänker vi att den 
informella demokratiska strukturen ökar och främjas i klassrummet eftersom 
eleverna upplever att de är viktiga, att de är kompetenta och då vågar utöva 
inflytande. Vi grundar även vår tanke på Benons (2013) gymnasieskolexempel. 

Under utvecklingsarbetet framkom det att en del elever inte vill ha inflytande, genom 
en elevteckning, ett elevcitat och en åsikt som flera elever har uttryckt. Vår tolkning 
av elevteckningen är att eleven upplever att valfriheten är ett betungande krav och 
inte alls en rättighet som eleven vill ha. Vi undrar om elevens upplevelse kan handla 
om att hen tror att rätt svar efterfrågas. Eller känner eleven stor press av att behöva 
förstå saker som hen inte har någon förförståelse om? Eleven som uttryckte att det 
skulle vara som 8 svåra år om hen fick bestämma tror vi betvivlar sin egen förmåga 
att ha makt över sin skolsituation. Vi tänker att elever som betvivlar sin förmåga på 
det här sättet behöver mer tilltro från lärare, mer information och kunskap om 
formella demokratiska strukturer och fler möjligheter att öva sina demokratiska 
förmågor.  

Eftersom flera elever ville att fröknarna ska bestämma allt kände vi oss manade att 
göra ett försök att analysera detta tillsammans med det faktum att få elever 
protesterade när Johanna gjorde diktatur den tredje veckan. Brodow och Rininsland 
(2002) framför en tanke om elever som ointresserade av inflytande. Vi undrar vad 
ointresset i så fall kan bero på. Som vi tidigare beskrivit tänker vi att det här kan 
handla om att eleverna känner sig osäkra, snarare än ointresserade, på vad som 
förväntas av dem. Denna osäkerhet kan leda till att eleverna väljer den enkla vägen 
att fröknarna ska bestämma. Vi ser det som en spiral där eleverna inte får förtroende 
av lärare och därför inte litar till sin egen förmåga och då inte vill ha inflytande eller 
makt.  

En problematik är att få elever att förstå det ansvar som kommer med att få påverka 
sin lärandesituation. Läraren, som vi ser det, måste tydligt visa de mål som finns i 
läroplanen och förklara dem tills alla elever förstår. Elever måste sedan få träna på att 
hitta sätt att nå målen och få mycket hjälp och guidning av läraren i början för att 
med tid, ålder och erfarenhet bli mer självständiga i planerandet. Vi kan också tänka 
oss en annan synvinkel, nämligen den att elever är barn och barn har inte 
skyldigheter utan bara rättigheter. Ska vi då lägga ansvar på elever, som är barn, 
alltså elever under 18 år, eller borde elever under 18 år få inflytande och lära sig att 
påverka men inte bära ansvar? Kanske är en väg mellan dessa ytterligheter mer 
gångbar. De yngre eleverna, i lågstadieålder, får utöva inflytande utan ansvar. Under 
mellanstadieåldern och högstadieåldern skulle inflytande kombineras med ansvar 
som ökas för varje år. Vi funderar också på om det kan förutsättas att exempelvis alla 
åttaåringar kan klara samma mängd eller svårighetsgrad av ansvar eller om elevens 
tidigare erfarenheter behöver tas hänsyn till. Hur skulle vi kunna mäta hur mycket 
ansvar den enskilda eleven klarar? Handlar ansvaret om den enskilda eleven eller om 
ansvar för gruppen eller om båda delarna? 
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När vi planerade för det här utvecklingsarbetet ville vi skapa en lärandesituation som 
skulle kunna vara möjlig i vilket klassrum som helst. I läroplanen används uttrycket 
ett demokratiskt förhållningssätt och vi vill ifrågasätta förhållningssätt eftersom 
detta kan bli personbundet och till viss del godtyckligt. Skolinspektionens rapport 
(2012)  visar att om demokratiarbetet är personbundet blir det svagt då enskilda 
personen inte alltid finns till hands och kan dessutom ge en olikvärdig utbildning. Vi 
ville hitta ett begrepp som inte är personbundet utan möjligt för alla lärare, oavsett 
personlighet, att använda. Ett begrepp som vi tänker skulle kunna fungera är vikten 
av en formell struktur för elevinflytande. Som Benon (2013), Cronert (2010) och 
Selberg (2001) visar, menar vi att den formella strukturen för elevinflytande skulle 
kunna ge elever det självförtroende som behövs för att de ska våga stå upp mot det 
traditionella vuxenperspektivet i skolan. Om alla lärare är ålagda, utifrån 
styrdokument, att använda en formell struktur för elevinflytande, tror vi att 
elevinflytande skulle användas i större utsträckning och fler elever skulle känna sig 
trygga med att påverka och ha viss makt. Å andra sidan menar Brodow och 
Rininsland (2002) att lärarens eget intresse och engagemang är det viktiga. Vi kan 
dock inte se hur utbildningen skulle kunna bli likvärdig om intresse och engagemang 
styrde undervisingen. Vi menar inte att intresse och engagemang är dåligt i sig utan 
vi argumenterar för att eleverna blir förlorarna om läraren inte har intresse och 
engagemang. Eftersom det i skolans styrdokument framgår att utbildningen ska vara 
likvärdig vill vi tala för en väg där läraren är förpliktad att låta elever utöva 
inflytande. Givetvis vill vi att lärare är intresserade av och engagerade i elevinflytande 
och demokrati men så länge läraren har rätt till sin anställning utan detta behövs 
något mer. Vi menar att en formell struktur för elevernas rätt till inflytande skulle 
kunna vara den vägen. 

Vi vill lyfta tre begrepp ur detta resonemang. En formell struktur att använda istället 
för att förlita sig på ett förhållningssätt. Att både lärare och elever får känna tillit till 
varandra, förtroendefulla relationer. Ansvar, som vi tycker båda är intressant, men 
kan inte enas om i vilken utsträckning elever i yngre åldrar ska behöva ta ansvar. 

5.2.2 Relationer och maktordning 
När Johanna inledde det här utvecklingsarbetet i skolverksamheten hade vi redan 
resonerat och diskuterat kring hur vi såg på elevinflytande. Vår tanke var att eleverna 
behövde mer uttalat utrymme för inflytande vilket gick väl ihop med rapporten från 
Skolverket (2012) och även våra övriga författare. När vi nu har analyserat vårt 
utvecklingsarbete ser vi två aspekter som våra inledande samtal inte berörde. 

Det första är den ordinarie lärarens sätt att bemöta eleverna där den enskilda elevens 
inflytande blev tydligt. Elevinflytande kan även handla om kontakten mellan lärare 
och enskild elev och inte bara handla om klassens makt i klassrummet, den enskilda 
eleven ges möjlighet att påverka sin egen situation. Oavsett om elevinflytandet 
handlar om den enskilda eleven eller klassen tänker vi att elevinflytandet kan 
innehålla två aspekter. Det ena är att eleven eller eleverna får möjlighet att påverka 
sin situation och det andra är att eleven eller eleverna förstår att de har fått påverka. 
När elever får påverka och inser detta, tror vi att de kan känna större tilltro till sin 
egen förmåga att utöva inflytande. Om elevinflytande ska användas i klassrummet 
anser vi att eleverna behöver bli uppmärksammade på att de påverkar, hur de 
försöker påverka och varför de vill påverka just den situationen.  

För läraren innebär det att träna sitt eget öga för att identifiera de situationer med 
elevinflytande som inte är de klassiska exemplen på påverkan och inflytande. Vi 
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menar att klassiska exempel kan vara klassråd, elevråd, men även de tillfällen när 
läraren medvetet använder de sex demokratiska spelreglerna. Ett sätt för läraren att 
identifiera de situationerna som inte är klassiska exempel är att ta hjälp av elevernas 
verklighet. Genom deliberativa samtal kring inflytande och påverkan i såväl 
skolsituationer som i hemmet kan elevernas och lärarens förståelse för demokratin i 
skolan öka.  

Den andra aspekten vi inte hade tänkt på var om eleverna själva, mellan varandra, 
använde sig av demokratiska förhållningssätt i leken, under raster till exempel. 
Eleven som beskrev att barnen röstar ute visar att det pågår demokrati bland 
eleverna när de vuxna inte är närvarande. Vi tolkar det som att elever i årskurs två i 
allra högsta grad är tillräckligt kompetenta för att använda demokratiska metoder 
precis som Beckman (2003) menar. Därför anser vi att ett demokratiarbete ska börja 
med en fråga till eleverna som handlar om demokrati/makt och tiden eleverna 
tillbringar utan vuxna, med andra barn. I de svaren tror vi att läraren kan utläsa mer 
om elevernas förförståelse om demokrati och makt än om frågarna handlar om 
klassrumssituationer. I klassrummet hamnar elever lätt i maktunderordning i 
relation till vuxna (Arnér & Tellgren, 2006) men är relativt jämlika maktmässigt 
bland andra elever.  

När eleverna ombads svara på vad demokrati är svarade många elever att demokrati 
är att rösta. Samma vecka hade Johanna introducerat röstningsförfarandet och 
majoritetsprincipen och vi tolkar situationen som ett exempel på hur eleverna rättade 
sig efter Johannas åsikt. Johanna var i egenskap av vuxen i maktöverordning och vi 
tror att eleverna skulle ha svarat annorlunda om Johanna inte hade presenterat 
röstningen. Vi funderar på om det hade varit bättre att ställa frågan före 
röstningsförfarandet och på det sättet ha fått ett svar utifrån elevernas kunskaper. 
Flera elever uttryckte sig positivt om demokrati vilket vi tolkar som en reaktion på att 
Johanna framhävde demokrati som viktigt.  

Vi tror att ett hållbart lärande istället måste utgå från eleverna själva. Genom att 
eleverna får komma fram till lösningar istället för att få direktiv tror vi att elevernas 
fortsatta utveckling främjas positivt. I det här sammanhanget vill vi gärna titta på de 
arbetsformer som eleverna valde att arbeta efter. Johanna presenterade förvalda 
arbetsformer första vecka istället för att ta reda på vad eleverna tyckte bäst om eller 
ville använda. Vi tänker nu att de förvalda arbetsformerna satte prägel på elevernas 
sätt att se på arbetsformer. De var inte helt fria att välja även om de fick möjlighet till 
det senare. Johannas maktöverordning gjorde att elevernas perspektiv inte kom fram. 
Å andra sidan var vi ju rädda för att eleverna skulle känna för höga krav på sig om det 
inte fanns några ramar. När vi ställer dessa alternativ mot varandra, anser vi att 
elevernas perspektiv måste komma i första hand och att det är upp till läraren att 
skapa situationer där eleverna känner sig trygga.   

I den här analysen har vi velat lyfta relationen mellan läraren och den enskilda 
eleven där det ofta pågår ett reellt elevinflytande och detta behöver uppmärksammas. 
Vi ville också lyfta maktordningen i klassrummet och hur exempelvis rasttiden kan 
utvärderas för att se de olika maktordningar som kan finnas i skolan. 

5.3 Avslutande reflektion 
Min, Matildas, vilja före utvecklingsarbetet start, var att ta reda på hur elever 
uppfattar sitt inflytande i skolan; om de överhuvudtaget upplever sig ha ett 
inflytande. Och det intressanta var att ta reda på om det utgjorde någon skillnad om 
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det påtalades för eleverna när och om de hade elevinflytande. Att vara delaktig i 
planeringsprocessen men inte i genomförandet, gjorde det hela mer komplicerat för 
mig. Att det inte är självtupplevt utan att det mer är tankar och åsikter om hur 
demokrati ska förverkligas i skolan, gör att det fortfarande finns en osäkerhet hos 
mig. Osäkerheten finns på grund av att det just nu bara är tankar och teori och jag 
undrar om och hur jag ska kunna leva upp till mina ideal i verkligheten? Det var ju 
och är fortfarande en av mina anledningar till att vilja göra ett utvecklingsarbete om 
demokrati. Jag anser att det är av stor vikt att låta eleverna bli medvetna om när de 
har elevinflytande, att inte lärare gör det för sig själv. Jag tycker att det är lätt att 
prata om hur man ska arbeta demokratiskt och varför, men för mig är det även viktigt 
att bevisa det i verksamheten med och för eleverna och allra mest för mig själv. Med 
hjälp av mitt och Johannas utvecklingsarbete kommer jag att i min kommande 
yrkesroll att vidareutveckla mig själv och använda mig av våra tankar för att medvetet 
visa på min roll som vuxen ledare i skola och förskola. 
 
Mina, Johannas, tankar före utvecklingsarbetets början, var att själva demokrati-
lektionerna skulle ta mindre tid och fyra veckor verkade vara en lång period för 
arbetet. Under tiden när utvecklingsarbetet pågick kändes tiden lagom, inte mer 
stressat än annat skolarbete. När vi sedan har arbetat med att skriva rapporten har 
jag märkt att det är många delar som jag skulle velat ha mer tid till under 
utvecklingsarbetet. Jag längtar nu efter att få en ny chans, att få använda det här 
utvecklingsarbetet som grund för ett nytt utvecklingsarbete där jag börjar arbeta. Där 
kommer tiden inte vara begränsad på samma sätt och samtalen ska vara bättre 
strukturerade. Jag kommer också ta till mig av vår reflektion av elevers demokratiska 
sätt att hantera till exempel rastaktiviteter och börja i den änden. Min tanke om 
elevinflytande innan vårt utvecklingsarbete handlade bara om gruppen elevers 
inflytande men efter arbetet har jag en förståelse för att lärarens sätt att möta 
individens behov är en lika självklar del av elevinflytandet. 
 
För oss är det viktigt att inte tappa barnets eller elevens perspektiv och alltid ha i 
åtanke att vår demokrati som den ser ut idag kan vara förändrad när dagens barn är 
vuxna. Våra barn och elever behöver få en utbildning, inte minst inom demokrati, 
som syftar framåt, mot framtiden och vidare. Det hållbara lärandet, är för oss, ett 
lärande som utgår från den som vill lära och en vilja att lära kommer från den som 
blir tagen på allvar. 
 
Sammanfattningsvis vill vi uttrycka att vi kommer använda oss av det innehåll vi 
använde med vissa modifieringar. Utvecklingsarbetets längd är ett exempel på en 
sådan förändring.  Vi skulle även minska intensiteten i demokratiaktiviteterna. 
Elevernas fokus skulle vi vilja styra mer mot eleverna själva. För oss är det viktigt att 
inte tappa barnets eller elevens perspektiv, vilket vi till viss del gjorde, och därför är 
det viktigt att alltid ha i åtanke att vår demokrati som den ser ut idag kan vara 
förändrad när dagens barn är vuxna. Vi skulle ha haft utgångspunkten i elevernas 
tanker och erfarenheter istället för att bygga upp bilden av vår demokratisyn. Våra 
barn och elever behöver få en utbildning, inte minst inom demokrati, som syftar 
framåt, mot framtiden och vidare. Det hållbara lärandet, är för oss, ett lärande som 
utgår från den som vill lära och en vilja att lära kommer från den som blir tagen på 
allvar. 
 
För att knyta ihop denna säck, som bitvis varit tung men mestadels en glädjande 
börda, vill vi gå tillbaka till våra definitioner av demokrati. Vi gav er Thams (1998) 
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definition, att demokrati är en struktur för folkstyre och Deweys (2009) definition att 
demokrati är ett sätt att leva ett liv tillsammans med andra. Utmaningen i skolan och 
i samhället tänker vi ligger i att få ihop dessa båda definitioner där Bronäs (2003) sex 
demokratiska spelregler skulle spegla strukturen för ett folkstyre och deliberativa 
samtal (Olsson, 2006) och flerstämmighet (Dysthe, 1996) sammankopplas med att 
leva ett liv tillsammans. Genom ett gott samarbete mellan de två definitionerna tror 
vi att vi rustar samhällets barn för mötet med framtiden, i framtiden. 
 
Vi vill poängtera att vi har valt att genomföra ett utvecklingsarbete inom området 
elevinflytande med ett demokratiperspektiv och efter detta utvecklingsarbete kan vi 
se utvecklingsmöjligheter med detta arbete. Vi skulle gärna se en studie inom 
området elevinflytande med ett inkluderande perspektiv eller ett genusperspektiv för 
att studera vilka elever som utövar inflytande. 
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Bilaga - Missivbrev.  
 

MÄLARDALENS HÖGSKOLA 

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 

Pedagogik 

 

Hej, 

 

vi är två studenter från Mälardalens högskola som ska genomföra en studie om 
elevdemokrati här i XXX XXXXXXX. 

Under vår utbildning har elevinflytande och delaktighet haft en central roll. Därför 
vill vi nu skapa en situation där elevinflytande är en väsentlig del. Det vi vill ta reda 
på är hur elever upplever sig vara delaktiga och ha inflytande över sina egna studier 
när vi medvetet möjliggör det här. Under fyra veckors tid kommer lärarstudent 
Johanna Granlund bjuda in eleverna i år 2, att vara delaktiga och ha inflytande i vilka 
arbetssätt som ska användas i studierna.  Vi hoppas att det här kommer att öka vår 
förståelse om hur eleverna ser på elevdemokrati.  

För att ta reda på detta kommer eleverna få delta i gruppsamtal vid två tillfällen och 
även skriva loggbok varje fredag. Det här materialet är det vi kommer att använda i 
vår studie.  

Alla elevers anonymitet garanteras, enskilda barns citat kan komma att användas 
men barnet kommer inte att vara identifierbart. Om du som vårdnadshavare av 
någon anledning inte vill att ditt barn ska figurera i denna studie ber vi dig ta kontakt 
med någon av oss. Självklart lyssnar vi till elevens önskemål om att delta eller inte 
delta i studien. Den empiri som insamlas till den här studien kommer endast att 
användas i denna studie.  

 

Om du som vårdnadshavare vill läsa studien så ta gärna kontakt med oss. 

 

Johanna Granlund   Matilda Sederström  

 


