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Abstract 

By: Therese Ros Hoff, Atum term of 2011. Pupil democracy and pupil influence in everyday 

life- a qualitative study of teachers´ beliefs of democracy and participation in the classroom. 

 

Through qualitative interviews with six teachers at a school an understanding of teachers´ 

conceptions of, and conditions for their work on pupil democracy and student participation 

are sought. 

 

Formulation of questions were as follow: 

 What does pupil democracy and pupil influence mean for selected teachers? 

 How do selected teachers´ work with pupil democracy and pupil influence? 

 What opportunities and complicatedness’s do selected teachers see with this 

work? 

Through this the selected teachers views on children and their thoughts on their role as a 

leader also are investigated. 

 

According to the curriculum the Swedish school should aim to transmit primary democratic 

values and pursue the education through democratic work models. Further the pupil should 

acquire influence of their education. The theory exposes several approaches on democracy 

and influence. These approaches are further on applied on the school. 

 

The result of the study evinces that selected teachers´ practice both pupil democracy and pupil 

influence. The result also exposes that the teachers´ interpretation of the conception comport 

with each other but the work method diverge. 

 

Keywords: Pupil democracy, Pupil influence, Deliberative democracy, Representative 

democracy, Childperspektive, Childs perspective, Direct- and Indirect influence. 

Nyckelord: Elevdemokrati, Elevinflytande, Deliberativ demokrati, Representativ demokrati. 

Barnperspektiv, Barns perspektiv, Direkt- och Indirekt inflytande.  
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1. Inledning 

Den demokratiska debatten pågår ständigt i vårt samhälle. Skolan är högst delaktig i denna 

debatt då skolan enligt styrdokumenten vilar på den demokratiska grund som det svenska 

samhället bygger på. I Förskolan och skolans värdegrund (2011, s. 3) går det även att finna 

att skolor vars arbete utgår från ett demokratiskt arbetssätt ökar elevers möjligheter att känna 

ansvarstagande både i nuet och i framtiden. Vidare står det dock att svenska elever i 

jämförelse med andra europeiska länder saknar kunskaper om hur demokratin fungerar 

(Förskolan och skolans värdegrund, 2011 s. 42). Det kan därför ses som viktigt att inte enbart 

undervisa om demokrati utan att även visa vad demokrati innebär. 

 

Ovanstående går att finna i Lgr11 under rubriken skolans värdegrund och uppdrag där det 

står; 

 

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om 

grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen ska  

bedrivas i demokratiska arbetsformer… (Lgr11 2011, s. 8). 

 

I frågan om inflytande tolkar jag i Lgr11 att elever ska ges inflytande över sin undervisning 

och få möjlighet att vara delaktiga i frågor som rör dem. Detta ska även utveckla deras 

ansvarskänsla och förbereda dem för att bli aktiva samhällsmedborgare (Lgr11 2011, s. 15). 

Detta gör, som visats ovan, att det är viktigt för eleverna att förstå hur demokratin fungerar för 

att på så sätt få förståelse för den demokratiska grund samhället vilar på. Finns inte denna 

förståelse är det svårt att bli en aktiv samhällsmedborgare. 

 

Trots detta står det i Förskolan och skolans värdegrund (2011,s. 51) att många svenska elever 

upplever att skolan inte tar hänsyn till elevers åsikter när beslut ska fattas i frågor som rör 

dem. En anledning till detta kan vara, som boken med Demokrati som uppdrag (2000,ss. 9-

25) visar, att de rådande odemokratiska normer som i vissa fall präglar skolan gör att elever 

inte tar ett personligt ansvar och inte finner någon mening i att vara med och påverka. Vidare 

visas att detta även leder till att eleverna mister tron på demokratin både i stort och i smått. 

Detta resonemang påvisar att skolans uppdrag som enligt Lgr11 (2011) är att både visa och 

bedriva demokratiska arbetsformer blir oerhört viktigt. 



I Lgr11 (2011,s. 15) under rubriken elevers ansvar och inflytande står att läraren ska 

förbereda eleverna för den delaktighet och de rättigheter samt skyldigheter man som 

medborgare har i ett demokratiskt samhälle. Här syns liknande tankar med att elever ska ges 

inflytande över frågor som rör dem och att detta ska leda till att eleverna blir aktiva 

samhällsmedborgare 

 

Avslutningsvis visar boken Med demokrati som uppdrag (2000,s. 24) en annan problematik 

med det demokratiska arbetet i skolan vilket enligt boken är att skolans lärare vill arbeta med 

demokrati och värdegrund men att de inte vet hur de ska gå till väga. 

 

Det skolan och lärarna ska arbeta med och uppnå tillsammans med eleverna enligt 

styrdokumenten kan även tyckas kräva någon form av ledarskap. Det engelska ordet leader 

betyder ”att leda människor på en resa” (Maltén 2000, s. 7).  En tolkning av skolans 

styrdokument kan vara att lärare ska ”leda” elever till att bli demokratiska medborgare. Detta 

gör att jag frågar mig vilken typ av ledare ska lärare vara för att förverkliga dessa uppdrag? 

 

Ett sätt att de se på detta ledarskapsuppdrag är Steinbergs (2005,ss. 10-16) tolkning där han 

menar att lärarens uppdrag numera inbegriper fler och större utmaningar än vad det gjorde 

förr. Uppdraget har gått från att enbart förmedla kunskap och ansvar för ordning i gruppen till 

att undervisningen ska anpassas till varje unik elev och dennes behov samtidigt som gruppen 

ska fungera. Denna ändring menar Steinberg (2005) beror på att vi gått från ett auktoritärt 

ledarskap till ett demokratiskt ledarskap. 

 

Detta tillsammans med mina erfarenheter från vfu – perioder där lärarnas demokratiska 

arbetssätt samt elevers inflytande för mig ofta varit osynligt ligger till grund för denna 

uppsats. 

 

 

 

 

 

 



1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att skapa en bredare förståelse om lärares arbete med samt 

föreställningar om elevdemokrati och elevinflytande.  

 

Mina frågeställningar blir således: 

 Vad innebär elevdemokrati och elevinflytande för valda lärare? 

 Hur arbetar valda lärare med elevdemokrati och elevinflytande? 

 Vilka möjligheter samt hinder ser valda lärare med detta arbete? 

 Vilken typ av ledarroll samt syn på barn anser valda lärare att de behöver för 

arbetet med elevdemokrati och elevinflytande? 

 

      2. Tidigare forskning 

I min tidigare forskning har jag tittat närmare på områden som rör demokrati och inflytande.  

 

Gunnel Colnerud (2004,s. 92) skriver i en artikel för tidskriften Pedagogisk forskning i 

Sverige att undervisning som ska ge eleverna demokratiska erfarenheter kan se olika ut 

beroende på pedagogernas bakomliggande antaganden. Ett sätt att skapa demokratiska 

erfarenheter menar Colnerud är via klassråd och elevråd, en formell beslutsmodell. Kritiker 

till denna modell säger dock att eleverna här endast ges inflytande över mindre viktiga frågor. 

 

Eva Forsberg (2000) menar i sin avhandling att inflytande och delaktighet under 1900-talet 

förts fram som en viktig fråga gällande utveckling av samhällets demokratisering. I denna 

avhandling undersöker Forsberg (2000) med hjälp av empiriska undersökningar skilda bilder 

av elevers inflytande. Hon tittar specifikt på relationen mellan elevinflytande och statlig 

styrning samt vilken typ av påverkan som ges med elevinflytande. Forsberg (2000) skriver 

även att många elever önskar mer inflytande men att lärare är tveksamma till elevernas 

kapacitet gällande det ökade ansvar som ökat inflytande kräver.  

 

Elisabeth Arnér (2006) tittar i en studie närmare på hur ett utvecklingsarbete kring barns 

inflytande i en förskola kan ändra pedagogers barnsyn samt förhållningssätt till barn. Hon 

studerar pedagogers synliggörande av barnens egna initiativ till inflytande. Arnérs resultat 

visar att det är viktigt att förskolans verksamhet upplevs som lustfylld och inspirerande av 



barnen men den visar även på att pedagogerna upplever många hinder för att kunna bedriva 

en sådan verksamhet.  

 

Anne-Li Lindgren och Gunilla Halldén (2001) skriver i en artikel För Utbildning och 

demokrati att intresset för barns inflytande har ökat men att sättet att arbeta med detta inte gör 

någon skillnad på om barnets röst blivit hörd eller om barnet har haft verkligt inflytande. 

Barnets inflytande blir en form av yttrandefrihet. Denna yttrandefrihet är en förutsättning för 

inflytande men för att detta ska leda till inflytande krävs att barnet blir lyssnat på och att dessa 

uttalanden tas på allavar. 

 

Gunvor Selberg (1999) har undersökt arbetsformer rika på elevinflytande och hur dessa 

påverkar lärandet. Detta har hon gjort utifrån ett elevperspektiv. I sin tidigare forskning visar 

Selberg att hög grad av inflytande resulterar i att eleverna finner större meningsfullhet i 

skolan. 

 

I en rapport från statens offentliga utredningar finner man många studier om elevers 

inflytande. Bl.a. Elisabeth Öhm (2005 se SOU 2010:66) som visar att ungdomar är skeptiska 

till deras möjlighet till inflytande och påverkan i skolan. 

 

Ovanstående studier behandlar alla demokrati och inflytande ur olika perspektiv. Dessa 

fungerar väl som underlag för mitt arbete då även de synliggör begreppen demokrati och 

inflytande. Skillnaden mellan ovanstående undersökningar och min egen är att jag kommer 

söka förståelse för lärarnas syn på deras arbete med demokrati samt inflytande. Detta anser 

jag viktigt utifrån ovanstående då det här visar att lärares föreställningar om deras arbete med 

elevdemokrati och elevinflytande påverkar både elevernas uppfattning om elevdemokrati och 

elevinflytande samt deras lärande.  

 

 

 

 

 

 



   3. Teoretisk ram 

Här följer en definition av arbetets teoretiska ram, de centrala begrepp som undersökningen 

bygger på. Dessa begrepp är demokrati, inflytande, barnsyn samt ledarskap. 

 

   3.1 Demokrati 

Demokrati betyder folkstyre eller folkmakt (Ne 2011). Detta kan ses ur olika synvinklar och 

därför krävs en diskussion av begreppet demokrati. 

 

Tidigt i debatten om demokrati talades det ofta om den representativa demokratin. Här 

argumenterades det för att en vald elit skulle föra folkets talan då eliten besatt mer kunskap än 

folket (Almgren 2006,s. 13). Den representativa demokratin är den vi i Sverige använder oss 

av. Valda politiker fattar beslut i fullmäktige vilka berör folket. Förhoppningsvis har de varit 

lyhörda och intresserade av folkets röster innan beslutsfattandet (Steinberg 2005). 

 

Iris Marion Young, tolkat av Maria Rönnlund (2011,ss. 37-40), syn på demokrati är istället 

individens möjlighet att utveckla och använda sina erfarenheter i samhället samt individens 

möjlighet till inflytande över sitt liv. Young betonar vikten av deltagande i beslutsprocesser 

och att demokratiska besluts berättigande är beroende av hur involverade enskilda individer 

och grupper varit i processen. Youngs demokratimodell är enligt Rönnlund (2011,ss. 37-40) 

en kommunikativ demokrati där diskussionen vilken leder fram till beslut är det viktiga. 

 

Youngs syn på demokrati går att koppla till Habermas teori om demokrati, den deliberativa 

demokratin (Rönnlund 2011,s. 37-40). Inom denna teori vill man komma bort från 

majoritetsbeslut där minoriteter känner sig osedda. Beslutsprocessen ses inte som konfliktfri 

utan alla röster ska höras och en överenskommelse ska diskuteras fram. Argument ska vägas 

mot varandra vilket ska leda till att ståndpunkter ändras. Fattade beslut ses inte som för evigt 

gällande (Sundgren 1995,s. 12). 

 

Englund (2003) placerar den deliberativa demokratin inom modellen normativa demokratin. 

Inom denna modell finns även teorier om den deltagande demokratin vilket innebär 

inflytande över frågor som rör individen. Skillnaden mellan den deliberativa demokratin och 

den deltagande demokratin är enligt Englund (2003) att den deliberativa demokratin kräver 

mer inflytande. 



Sundgrens (1995,s. 12) förklaring av den deliberativa demokratin visar att inom denna modell 

krävs mer än inflytande. Sundgren (1995, s.12) visar på att det krävs ett aktivt deltagande där 

du kan argumentera för din sak och även är beredd att lyssna på andras åsikter.  

 

John Dewey ses som en stor demokratiteoretiker vars intresse låg i samspelet mellan 

utbildning och teori. Dewey ansåg att kommunikation och interaktion mellan människor var 

det viktiga inom demokratin. Att visa hur givande och tagande av argument leder till nya 

lösningar ansåg Dewey var väsentligt. Detta gällde inom utbildningen där han ansåg 

kommunikationen mellan individer var av största vikt (Hartman 2005,ss. 226-245). 

Hartmans (2005) tolkning av John Deweys tankar om demokrati gör att även Deweys teori 

går att finna inom den deliberativa modellen för demokrati som förutsätter ömsesidig 

acceptans och utrymme. 

 

Ovanstående visar på olika teorier om demokrati. Det går att se skillnader mellan den 

representativa demokratin och den normativa demokratin där både den deliberativa och den 

deltagande modellen ryms. Dessa teorier om demokrati vill jag testa på skolans verksamhet 

och se ifall det går att finna spår av dessa i lärarnas föreställningar om elevdemokrati. 

 

  3.2 Inflytande 

Iris Marion Young, tolkat av Maria Rönnlund (2011,s. 41), menade att delaktighet i 

beslutsprocessen leder till bra beslut för gruppen samt kunskaper på det individuella planet 

om t.ex. argumentation. För en demokrati krävs enligt Young delaktighet från gruppen och 

individen. 

 

Elisabeth Arnér (2006, s. 26) skiljer på begreppen inflytande och delaktighet. Inflytande 

innebär barns möjlighet att påverka sin vardag, att verksamhetens planering utgår från 

barnens initiativ. Delaktighet innebär i sin tur att barnen får ta del av något redan bestämt.  

 

Boel Englund (1999,ss. 328-330) delar in inflytande i indirekt och direkt inflytande. Det 

indirekta inflytandet är omedvetet för den som påverkar medan det direkta inflytandet kräver 

full medvetenhet. Ett exempel på indirekt inflytande menar Englund (1999,ss. 328-330) är 

lärares val av läromedel. Detta är ofta påverkat av eleverna utan att de vet om det. Englund 

(1999,ss. 328-330) menar vidare att inflytande över undervisningen kan ses ur olika 



dimensioner. Det kan gälla lektionens innehåll, hur detta innehåll behandlas samt takten 

eleven väljer att arbeta i. 

 

Englunds (1999) syn på indirekt och direkt inflytande går att koppla till Arnérs (2006) 

perspektiv på inflytande och delaktighet. Englunds (1999) tankar om det indirekta inflytandet 

går att koppla till Arnérs (2006) tankar om delaktighet. Inom dessa begrepp får barnen ta del 

av något redan bestämt. Englunds (1999) direkta inflytande går att koppla till Arnérs (2006) 

tankar om inflytande. Här får barnen istället medvetet vara med och påverka sin vardag. 

 

  3.3 Barnsyn 

Jag anser det viktigt att söka en förståelse för begreppet barnperspektiv då mina förkunskaper 

säger mig att lärarnas syn på demokrati och inflytande ofta speglar deras syn på barnet.  Jag 

tycker mig även kunna se en koppling mellan ledarstilar och barnsyn. 

 

Aspán (2005,s. 37) menar att begreppet barnperspektiv kan tolkas på många olika sätt. En 

innebörd kan vara att se till barnets bästa och därigenom förstå hur barnet själv uppfattar olika 

situationer. 

 

Även Arnér och Tellgren (2006,kap. 2) anser att begreppet barnperspektiv har många 

betydelser och är svårtolkat. De anser att människan är beroende av att kunna se situationer 

hur andras perspektiv. Detta då alla människor uppfattar världen ur sitt eget perspektiv. För att 

olika perspektivtaganden ska vara möjligt krävs kommunikation. Arnér och Tellgren 

(2006,kap. 3) skiljer på begreppet barnperspektiv skrivet som ett eller två ord. Som ett ord, 

barnperspektiv, innebär begreppet att de vuxna ser till barns bästa. Detta leder till ett 

”vuxenperspektiv på barn” (Arnér och Tellgren 2006,s. 41). Skrivet som två ord, barns 

perspektiv, försöker de vuxna förstå tinget utifrån barns synvinkel. De vuxna vill se på 

situationer med barns ögon. För att detta ska fungera krävs att vuxna och barn samtalar med 

varandra. Vuxna behöver även vara medvetna om att barns perspektiv är föränderligt och inte 

konstant. Att barns perspektiv erövras tillsammans med barnet då de bemöts som viktiga 

samtalspartner (Arnér & Tellgren 2006,kap. 3).  Barns perspektiv kräver alltså att barnet får 

inflytande medan barnperspektiv kan tillämpas utan att barnet blivit tillfrågat. 

 



Johansson (2003) menar även hon att det krävs otroligt mycket för att barnets liv ska 

framträda för oss vuxna. Det behövs närvaro, respekt, förtroende från barnet samt tid. 

Johansson (2003) menar vidare att det krävs ett speciellt synsätt för att barns livsvärld ska 

framträda för någon annan än barnet. Det krävs att vuxna ser barnet som medmänniskor och 

att vuxna tar sig tid att lyssna på barnet. Johannson (2003) menar att barnet ska ses som en 

egen individ med rättigheter men att det ändå är sårbart och behöver vuxnas ledning.  

Johanssons (2003) tankar om att barnet både är en självständig individ vars röst ska höras 

samt att barnet är sårbart och behöver vuxnas ledning kan ses som en kombination mellan 

Arnér och Tellgrens (2006) barnperspektiv och barns perspektiv. Vid den vuxnes ledning av 

barnet används ett barnperspektiv där den vuxne bestämmer vad det bästa för barnet är. När 

barnet däremot ses som självständigt och med en viktig röst tillämpas barns perspektiv där 

den vuxne vill se situationen med barnets ögon.  

 

   3.4 Ledarskap 

Som nämnts i inledningen finns det anledning att titta på vilket ledarskap som krävs av 

lärarna för att bedriva en undervisning bestående av inflytande och demokratiska arbetssätt. 

En anledning till detta resonemang är som nämnts i inledningen att Steinberg (2005) anser att 

lärarnas ledarskap ändrats.  

 

Steinberg (2005,ss. 10-16) anser att det bästa ledarskapet i ett klassrum med inflytande leds 

genom en representativ demokrati. Läraren lyssnar här på eleverna och är flexibel men fattar i 

slutändan de avgörande besluten i form av gruppens ledare. Denna ledarstil anser Steinberg 

(2005) är den bästa för eleverna då de behöver tydliga strukturer. Dessa strukturer har en 

tendens att försvinna om läraren hamnar i alltför många förhandlingar med sina elever vilket 

kan bli fallet vid en ledarstil mer betonad av den deliberativa demokratin där besluten fattas 

gemensamt efter diskussion. 

 

Maltén (2000,ss. 13-15) skiljer på chefskap och ledarskap. Chefskap finns i en organisatorisk 

hierarki vilken chefen är beroende av för sin position. Chefen har fått sin position från en 

ledning eller högre chef. Chefen tilldelas vissa befogenheter men ska även leva upp till vissa 

förväntningar och visa resultat. Chefen blir tillsatt efter sin kunskap och i viss mån personliga 

egenskaper. I bästa fall visar chefens underordnade respekt och lydnad gentemot chefen. 

Dessa underordnade är också chefens viktigaste redskap för att nå uppställda mål. 



Ledarskap däremot tilldelas en person av gruppen. Denna person väljs till ledare då gruppen 

valt att följa och ledas av denna person. Gruppen har ett förtroende för deras valda ledare. 

Denna person anses av gruppen bäst kunna leda mot uppsatta mål. Personlig auktoritet, 

förmåga att motivera, lyssna samt förmåga att hantera konflikter är viktiga personliga 

egenskaper för en ledare (Maltén 2000,ss. 13-15). 

 

Vid chefskap bestämmer chefen vad de underordnade ska göra. Chefskap är något som 

utövas. Denna verksamhet styrs av regler och order med hjälp av tvång och instruktioner. 

Ledarskap är mer demokratiskt där ledaren måste ha god kontakt med sina medarbetare samt 

vara medveten om deras intressen och potentiella kapacitet. Ledarskap är något ledaren 

förtjänar. Ett bra ledarskap ger mening till arbetet för medarbetarna (Maltén 2000,ss. 13-15). 

 

Blake och McCanse (1991 se Maltén 2000,s. 9) talar om ledarskapets tre R som ett sätt att 

beskriva ledarskap. Dessa tre R står för Resurser, Relationer och Resultat. Resurser är det 

medarbetarna bidrar med i form av kunskap och färdigheter. Relationer står för kontakten 

mellan ledare och medarbetare. En kontakt som ska förmedla delaktighet. Resultat är det 

gruppen tillsammans ska uppnå. Ledarens viktigaste uppgift är att se dessa tre R som delar av 

en helhet. För att få ihop helheten måste varje del i helheten fungera. Detta görs genom att se 

att varje medarbetare bidrar med unik kunskap och att goda relationer bidrar till ett bra 

arbetsklimat vilket leder till goda resultat. 

 

Malténs (2000) debatt om chefskap och ledarskap menar jag är intressant utifrån lärarens 

uppdrag. Läraren förväntas arbeta demokratiskt med en god kontakt med sina elever vilket 

Maltén (2000) menar är synonymt med ledarskapet. Läraren blir dock tillsatt av en högre 

chef, läraren ges befogenheter och förväntas få sina elever att nå uppsatta mål, i detta fall de 

olika kursplanernas mål, genom att tillsätta regler samt ge instruktioner. Detta menar Maltén 

(2000) är egenskaper för ett chefskap. Lärarens uppdrag blir således att arbeta med två 

ledarstilar som enligt Maltén (2000) går emot varnadra. Och ena sidan ska läraren jobba 

utifrån ett chefskap och andra sidan genom ett ledarskap.  

 

Steinbergs (2005,ss. 10-16) tankar om att den bästa ledarstilen för ett klassrum med inflytande 

bedrivs med en representativ demokrati går att sammanföra med Malténs (2000) chefskap. 

Steinberg (2005) menar att läraren ska fatta de avgörande besluten i klassrummet och att detta 

skapar struktur för eleverna. Vid Malténs (2000) chefskap finns samma tankar. Där ger chefen 



de underordnade order om vad det är de ska göra. Malténs (2000) teori om ledarskap går 

istället att föra samman med den normativa demokratin där diskussion och delaktighet är 

viktigt. Här sammanfaller även de tre R Maltén (2000) använder som mall för ledarstil.  

   

 3.5 Sammanfattning av teoretisk ram 

I analysen sökes en förståelse för lärarnas föreställningar samt villkor för deras arbete med 

elevdemokrati och elevinflytande genom att finna deras olika kvaliteter utifrån begreppen 

deliberativ demokrati och representativ demokrati, direkt och indirekt inflytande, barns 

perspektiv och barnperspektiv samt ledarskap, chefskap och ledarskap genom den 

representativa demokratin. Detta då jag anser att dessa begrepp bäst representerar de svar 

informanterna gett. Dessa begrepp blir således mina analysverktyg.  

 

  4. Metod 

Utgångspunkten i denna uppsats är att söka förståelse för ett visst antal lärares föreställningar 

om samt villkor för deras arbete med elevdemokrati och elevinflytande. Detta ska jag försöka 

uppnå genom intervjuer av 6 lärare på en skola i en förort till Stockholm. Dessa intervjuer 

kommer att ske under en veckas tid och utgör mitt empiriska material. Jag kommer i min 

analys tolka mina informanters intervjusvar och därefter finna kopplingar till den tidigare 

forskning samt teori jag valt. Att tolka och finna förståelse för andra människors synsätt 

stämmer väl överens med hermeneutikens perspektiv där man just enligt Thomasson (2007) 

vill söka förståelse genom att tolka och förstå subjektet. Inom hermeneutiken talas det även 

om förförståelse och fördomar. Fördomar är i detta fall inte något negativt utan något 

nödvändigt som gör att vi förstår världen runt omkring oss. De bildar tillsammans med våra 

erfarenheter vår förståelsehorisont. Denna förståelsehorisont vidgas vid möten med nya 

människor och platser (Thomassen, 2007, s. 95). 

 

Innan arbetet med denna uppsats hade jag en viss förförståelse, fördomar, kring lärares arbete 

med elevdemokrati och elevinflytande. Det var också dessa som väckte mitt intresse för 

arbetet med denna uppsats. Av ovanstående anledningar lutar jag mig mot det hermeneutiska 

perspektivet i denna uppsats.  

 

   



4.1 Kvalitativ metod 

Jag har valt en kvalitativ metod med kvalitativa intervjuer av sex lärare i en skola för att 

samla in data till denna uppsats.  

 

Inom kvalitativa metoder vill forskaren uppnå förståelse (Larsen, 2009, s. 23). Detta var mitt 

syfte med uppsatsen och jag har därför valt en kvalitativ metod. Inom kvalitativa metoder 

finns både för- och nackdelar. Vid t.ex. intervjutillfället ges möjlighet att ställa följdfrågor och 

informanten kan berätta friare samt ge förklaringar om det behövs. Detta ökar validiteten 

vilket innebär att relevans och giltighet ökar. Detta då frågorna kan ändras under arbetets 

gång för att bättre matcha frågeställningarna. 

 

För att öka reliabiliteten vilket innebär tillförlitligheten och noggrannheten (Larsen, 2009, s. 

81) i uppsatsen har jag strukturerat mitt insamlade material mycket noggrant genom att först 

göra en intervjuguide och under intervjutillfället både anteckna och spela in mina intervjuer. 

För att ytterligare öka reliabilitet och validitet hade en kombination av observation och 

intervju varit optimalt (Larsen, 2009, s. 81). Detta gjorde jag dock inte då tiden för uppsatsen 

var knapp samt att mitt syfte för uppsatsen var att söka förståelse för lärares föreställningar 

om deras arbete med elevdemokrati och elevinflytande. 

 

  4.2 Kvalitativ intervju 

Vid en kvalitativ intervju formulerar informanten själv sina svar, det finns alltså inga 

färdigskrivna svarsalternativ (Larsen, 2009). Den kvalitativa intervjun är ett bra verktyg för 

att förstå informanters erfarenheter, upplevelser och livsvärld (Kvale & Brinkmann 2009). 

Detta var mitt syfte med mina intervjuer. Jag ville söka förståelse för lärarnas perspektiv på 

deras arbete med elevdemokrati samt elevinflytande genom att de fritt fick svara på mina 

intervjufrågor. 

 

intervjuerna var så kallade ostrukturerade intervjuer vilket innebär att forskaren jobbar fram 

en intervjuguide med frågor för att ha som stöd. Dessa frågor är öppna för att ge informanten 

möjlighet att prata fritt (Larsen, 2009, s. 84). För att skapa trygghet för informanterna började 

intervjuerna med frågor rörande utbildning och arbetslivserfarenhet. Jag var noggrann under 

mina intervjuer med att inte ställa ledande frågor samt med ordningsföljden på mina frågor. 

Detta minimerar enligt Larsen (2009, s. 109) möjliga felkällor.  



En fördel med de kvalitativa intervjuerna är att forskaren får möjlighet att ställa följdfrågor 

och genom detta få en bättre förståelse för informanten (Larsen, 2009, s. 27). Som nämnts 

tidigare ökar även detta validiteten i undersökningen genom att informanten kan ge 

förklaringar till sina svar. En nackdel med kvalitativa intervjuer som forskaren bör ha i åtanke 

är den så kallade intervjueffekten (Larsen, 2009, s. 27). Detta innebär att forskaren påverkar 

svaren enbart med sin närvaro. Informanten ger de svar han/hon tror förväntas (Larsen, 2009, 

s. 27).  Detta har förhindrats genom noggrann formulering av frågorna. Jag upplever att mina 

informanter har gett de svar de velat utan att bli påverkade av mig då de talade fritt och öppet 

under hela intervjun. 

 

Under intervjuerna kombinerades ljudinspelning med anteckningar för att på bästa sätt kunna 

tolka informanternas svar. Transkriberingen av materialet skedde direkt efter varje intervju. 

Även detta för att på bästa sätt kunna tolka informanternas svar då intervjuerna var färska i 

minnet. En nackdel med bandinspelning är att det tar mycket tid att sammanställa (Larsen, 

2009). Denna tid prioriterades dock då det gav en bättre chans att under intervjuerna lyssna på 

informanterna aktivt. Transkriberingen blev även en del av analysarbete. Ovanstående gjordes 

även för att öka reliabiliteten.  I analysen har citat av informanterna skrivits om från talspråk 

till skriftspråk då detta ger ett bättre flyt i läsningen. Innehållet har inte påverkats men 

stakningar har tagits bort Detta då det viktiga med citaten i detta fall är innebörden i det som 

sägs och inte hur det sägs. 

 

  4.3 Urval 

Urvalen har skett utifrån tre principer, godtyckligt urval, självselektion samt 

bekvämlighetsurval (Larsen 2009, ss. 77-79)  

 

Med godtyckligt urval menas att informanter väljs medvetet av forskaren utifrån hur väl de 

anses kunna belysa frågeställningen (Larsen, 2009, s. 77).  Informanterna skulle vara nu 

arbetande lärare då en förståelse för hur lärare anser att de arbetar med elevdemokrati samt 

elevinflytande söktes. En nackdel med detta kan vara att vetskapen om informanternas 

möjlighet att belysa frågeställningen var oklar då en tidigare undersökning om deras intresse 

för detta område inte gjorts. Dock informerades alla lärare på skolan om uppsatsens syfte och 

de som var intresserade fick själva tacka ja. Informanterna valda alltså aktivt att delta vilket 

kan tolkas som att de har ett intresse för dessa frågor. 



Skolan jag valde att finna mina informanter i låg i den kommun jag för tillfället bodde i vilket 

innebär ett bekvämlighetsurval. Detta val gjordes då tiden för uppsatsen var knapp och på 

detta sätt sparades tid i kontakten med informanterna.  

 

Självselektion innebär att informanterna själva väljer om de vill delta i undersökningen 

(Larsen, 2009, s. 77). Alla lärare på vald skola tillfrågades och dessa sex tackade ja. Den 

första kontakten med vald skola var via rektorn som därefter informerade alla lärare på 

skolan. De lärare som ville delta kontaktade sedan mig via mail och därefter bokades 

intervjutillfällen. Detta visar på att lärarna frivilligt valde att delta men en problematisering 

kan vara att de valda att delta för att stå på god fot med rektorn. Dock var rektorn efter den 

första kontakten inte längre delaktig i denna uppsats.  

 

Skolan där jag fann mina informanter är belägen i en söderförort till Stockholm. Den del av 

förorten där skolan är belägen är ett medelklassområde. Skolan är en kommunal skola med 

cirka 500 elever mellan årskurs F-9. Informanterna arbetar i de yngre åldrarna, F-3. 

Informanterna utgör en homogen grupp där alla sex informanter är kvinnliga i åldern 40-65. 

Informanterna har alla en akademisk utbildning inom pedagogik och de alla har arbetat inom 

skolans väsen mellan 10-30 år. 

 

  4.4 Analys 

Det insamlade material har analyserat efter en innehållsanalys. Detta innebär att forskaren vill 

finna mönster, samband, skillnader och gemensamma drag. Detta sker genom olika processer. 

Den vanligaste processen är i korthet att efter data samlats in görs det om till texter som läses 

ett flertal gånger. Efter detta finner forskaren mönster relevanta för frågeställningen. Dessa 

bildar mönster och tolkas sedan efter existerande forskning och teorier (Larsen, 2009, s. 101). 

Det är denna arbetsgång analysarbete utgått ifrån. Intervjuerna har transkriberats och därefter 

har mönster hittats och tolkats utifrån uppsatsens teoretiska perspektiv. 

 

Viss kritik har riktats mot empiriska studier där kritiken handlar om att forskaren alltid 

undersöker verkligheten utifrån ett visst perspektiv. Att forskaren ser det forskaren förväntar 

sig att se (Thomassen 2007, s 86). Inom hermeneutiken menar man dock att alla människor 

har fördomar utefter sina erfarenheter och att dessa fördomar ändras och vidgas vid nya möten 

och erfarenheter (Thomassen 2007, ss 96-97). Jag har valt att gå in i min undersökning 



medveten om att jag har fördomar vilka är att jag har svårt att se lärares arbete med 

elevdemokrati och elevinflytande. En medvetenhet om att dessa fördomar i och med detta 

arbete kan komma att ändras finns. Det är också därför det hermeneutiska perspektivet varit 

en utgångspunkt i detta arbete.  

 

   4.5 Etiska dilemman 

Vid de kvalitativa intervjuerna har vissa forskningsetiska principer följts. Dessa är 

informationskravet och samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Riktlinjer för forskarens 

roll (Kvale & Brinkmann, 2009) har även följts. 

 

Informationskravet innebär att forskaren informerar informanter om villkor för deras 

deltagande. Ett villkor är bl.a. att de har rätt att avbryta sin medverkan. Forskaren ska även 

informera om undersökningens syfte (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Vid den första kontakten 

med aktuell skola informerades om syftet för undersökningen samt om informanternas villkor. 

Dessa var att medverkan var frivillig, att de skulle förbli anonyma samt att de närsomhelst 

kunde avbryta sin medverkan. 

 

En nackdel med anonyma informanter är att forskaren kan tolka uttalanden utan att på något 

sätt bli motsagd (Kvale & Brinkmann, 2009). Av denna anledning har under intervjuerna 

följdfrågor ställts samt så har transkribering av intervjuerna skett direkt efter intervjutillfället. 

Detta gjorde att tolkning av informanternas svar på bästa sätt kunde ske. Att transkribering av 

intervjuerna skedde direkt efter intervjutillfället förbättrade tolkningen då svaren var färska i 

minnet.  

 

Samtyckeskravet innebär att informanterna ger sin tillåtelse till medverkan. Detta är viktigt 

speciellt när informanterna deltar aktivt i undersökningen, som vid intervjuer 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Informanterna fick själva välja om de ville delta. Alla lärare på 

aktuell skola tillfrågades och dessa sex tackade ja. 

 

Forskarens roll innebär forskarens oberoende (Kvale & Brinkmann, 2009). Oberoendet i 

denna uppsats säkras genom att jag inte har någon tidigare erfarenhet av verken vald skola 

eller de sex informanterna.  



I analysen jämförs de sex informanternas svar för att se skillnader och hitta olika kvaliteter 

angående elevdemokrati och elevinflytande. Detta blir en form av generalisering vilket blir 

riskabelt vid en sådan liten undersökning som denna uppsats är. Jag anser det dock viktigt att 

visa på olika inställningar gällande mitt syfte. Jag vill dock betona att analysen ska läsas som 

en jämförelse av mina informanter och inte en generalisering i stort. 

 

5. Analys och Resultat 

I detta kapitel redovisas det empiriska material som består av intervjuer. Här redovisas valda 

lärares föreställningar om och hur de arbetar med elevdemokrati och elevinflytande. Valda 

lärares tankar om hinder och möjligheter med detta arbete samt vilken barnsyn och 

ledarskapsidé som framträder i dessa tankar visas. De kvaliteter som framkommer redovisas 

med analysverktygen deliberativ demokrati och representativ demokrati, direkt och indirekt 

inflytande, barns perspektiv och barnperspektiv samt ledarskap, chefskap och ledarskap 

genom den representativa demokratin. Ytterligare analysverktyg är Förskolan och skolans 

värdegrund (2011) samt boken med Demokrati som uppdrag (2000) då dessa tagits fram på 

initiativ från skolverket som ett stödmaterial i skolans arbete med elevdemokrati och 

elevinflytande. Även tidigare forskning används som ett analysverktyg. Analys och 

resultatdelen kommer att delas in i två rubriker vilka är arbetsform 1 och arbetsform 2. Då 

valda lärare stundtals har liknande tankar kommer inte alla sex intervjuer redovisas utan de 

svar som bäst representerar deras tankar har valts ut. I analysen kommer informanterna att 

benämnas med fiktiva namn vilka är Hanna, Emma, Linda, Johanna, Gunilla och Maria.  

 

  5.1 Skolan  

Skolans förhållningssätt bygger på respekt. Detta gäller för elever, personal samt föräldrar. 

Det förväntas bl.a. av personal på skolan att de uppmärksammar alla elever och att de bidrar 

till en trygg och positiv stämning. I skolans likabehandlingsplan läggs fokus på en trygg och 

trivsam skola där alla ska bli respekterade. Detta ska förverkligas varje dag i mötet mellan alla 

människor på skolan. Demokrati genomsyrar stora delar av likabehandlingsplanen. Det tas 

bl.a. upp att lärare på skolan ska förankra värdegrunden under lektioner samt att lärare ska 

arbeta med allas lika rätt. Inflytande och delaktighet benämns dock enbart vid punkten hur 

likabehandlingsplanen kommit till. Här nämns att elevrådet fått chans att ta upp synpunkter 

och därefter fått framföra dessa till gruppen vilka har tagit fram likabehandlingsplanen.  

     



5.2 Arbetsform 1 

På frågan vad demokrati innebär för valda lärare ger alla sex informanter överensstämmande 

svar. De menar att demokrati innebär att alla människor har rätt att göra sin röst hörd, att 

människor har rätt till inflytande över samhället samt rätt till att vara som man är. För alla 

informanter betyder elevdemokrati detsamma som demokrati. Elevdemokrati har flyttat in i 

skolan. Eleverna ska enligt informanterna känna att de är en del av skolan och att de har rätt 

att uttrycka sina åsikter. 

 

Valda lärares tankar om begreppen demokrati och elevdemokrati stämmer överens med Iris 

Marion Youngs (Rönnlund 2011,ss. 37-40) syn på demokrati. Här är individens möjlighet till 

inflytande över sitt eget liv en byggsten.  

 

Hanna poängterar vikten av att visa eleverna vad demokrati innebär. Detta då hon upplever att 

många elever förknippar demokrati med att få det på sitt eget sätt. Att detta är viktigt tas även 

upp i Förskolan och skolans värdegrund (2011,s. 42) där det visas på att svenska elever inte 

vet hur demokrati fungerar. Vidare menar Hanna att det borde finnas mer elevdemokrati i 

skolan än vad det gör. Hon menar att vuxna måste bli bättre på att lyssna på eleverna och låta 

dem vara delaktiga i beslutsfattande. Hanna går så långt att hon skulle vilja se elever delta vid 

anställning av nya lärare. För Hanna är det viktigt att eleverna ska delta i hela processen som 

leder fram till ett beslut. Hanna säger: 

 

                      Hur ska vi kunna påstå att vi arbetar med demokrati 

                      om inte alla inblandade är delaktiga i de beslut vi fattar (Hanna 2011-10-10) 

 

Även Emma har dessa synpunkter: 

 

                       Det är viktigt att elever får vara med i den demokratiska 

                       processen både i stort och i smått. Att det finns klassråd 

                       men även att eleverna är med i skolans alla råd (Emma 2011-10-10) 

 

Colnerud (2004,s. 94) menar att klassråd är ett sätt att ge eleverna demokratiska erfarenheter. 

I sin artikel tar Colnerud (2004,s. 94) upp kritiker som menar att eleverna via klassråd endast 

ges inflytande över mindre frågor. Detta menar även Emma när hon säger att klassråd är 



demokrati i smått men Emma vill även se eleverna delaktiga i skolans alla råd. Detta menar 

Emma ger eleverna chans att påverka även i de större frågorna. På detta sätt kringgår Emma 

kritiken om att elever endast ges påverkan i mindre frågor. Genom detta arbetssätt ges även 

eleverna möjlighet att se vad demokrati är och hur en demokratisk process går till något som 

Förskolan och skolans värdegrund (2011,s. 42) visar är en bristande kunskap hos svenska 

elever. Emma menar att det är viktigt att denna process börjar när barnen är små för att de ska 

lära sig att demokrati inte innebär att få allt på sitt sätt vilket Hanna poängterar att många 

elever tror. Vidare menar Emma att det är viktigt att förklara för eleverna varför vissa förslag 

inte går igenom: 

 

                         Det gäller att man som vuxen förklarar för eleverna utan 

                         att nedvärdera när deras förslag inte är möjliga. T.ex. om en 

                         elev föreslår en bassäng på taket. På samma sätt är det viktigt 

                         att visa eleverna vilka idéer de fått igenom. Detta gör att eleverna 

                         växer i den demokratiska processen (Emma 2011-10-10) 

 

Detta kan ses som ett sätt att komma ifrån att elever upplever att skolan inte tar hänsyn till 

deras åsikter något som Förskolan och skolans värdegrund (2011,s. 51) tar upp som en 

problematik. Boken Med demokrati som uppdrag (2000,ss. 9-25) påvisar även att elever ofta 

anser det meningslöst att vara med och påverka pga. de odemokratiska normer som råder i 

skolan. Ovanstående kan även leda till att detta motarbetas då eleverna genom detta arbetssätt 

finner mening med att vara med och påverka och då i förlängningen inte mister tron på 

demokratin. 

 

Linda är inne på samma spår som Emma tidigare var inne på och säger att elever ska få chans 

att vara med i t.ex. kulturråd. Vidare menar Linda att det är viktigt att diskutera med eleverna. 

Linda menar att detta ger eleverna erfarenhet av att lyssna och respektera varandra. Linda 

poängterar även vikten av att låta de tysta eleverna komma till tals. 

 

Ovanstående tankar går i samma spår som Iris Marion Young (Rönnlund,ss. 37-40) när hon 

talar om att beslut fattade i en demokrati berättigas av att enskilda individer varit med i 

beslutsprocessen.  

 

 



Hanna poängterar vidare vikten av att lyssna på eleverna och låta dem genomföra sina idéer: 

 

                            Det gäller att eleverna får chans att göra det de tror på 

                            och att vi vuxna inte blir rädda för om det skulle bli fel. 

                            Det går alltid att ändra senare. Det är ingen katastrof 

                            om en lektion blir tokig.  (Hanna 2011-10-10) 

 

Hanna menar att hon inte har rätt att vara någons språkrör och att det därför krävs en 

diskussion. Genom diskussionen anser Hanna att eleverna lär sig lyssna på varandras åsikter 

och att detta breddar både hennes och elevernas livsvärld. 

 

En tolkning av Hannas, Emmas och Lindas arbete med elevdemokrati kan vara att de 

förespråkar en deliberativ demokrati. Här är diskussionen det viktiga och att alla känner sig 

sedda. Inom den deliberativa demokratin ses inte heller beslut som för evigt gällande 

(Sundgren 1995,s.12). För dessa tre informanter är diskussionen av största vikt. Hanna och 

Emma menar att eleverna ska få vara med alla instanser i skolan medan Linda är lite mer 

försiktig och anser att eleverna ska få vara med och delta i det som intresserar dem. En risk 

med den deliberativa demokratin i skolan kan vara att diskussionen föregår besluten vilket 

kan leda till att inga beslut fattas då det uppstår mycket diskussion. Steinberg (2005,ss10-16) 

menar att läraren här kan hamna i alltför många förhandlingar med sina elever och då 

försvinner den struktur som eleverna enligt Steinberg (2005,ss. 10-16) behöver.  

 

Vidare är det för Hanna viktigt med trygghet och respekt i klassrummet. Detta menar Hanna 

är en avgörande faktor för att arbetet med elevdemokrati ska kunna göras möjlig. Hanna vill 

att hennes elever känner en förtrogenhet till henne:  

 

                        Jag vill att mina elever ska känna att vi gör det här tillsammans. 

                        Att jag finns här för dem om de behöver stöttning (Hanna 2011-10-10). 

 

Även Emma anser att trygghet är en avgörande faktor för arbetet med elevdemokrati i skolan: 

 

                            Det krävs att jag som lärare vågar bjuda in till diskussion 

                            där alla får och vågar vara med. (Emma 2011-10-10). 



Linda arbetar även hon för ett tryggt och öppet klassrumsklimat där hon gärna tar en mer 

tillbaka lutande ledarroll som inte pekar med hela handen. Linda arbetar mycket med 

respekten för alla individer och säger: 

 

                                   Jag brukar tala om för mina elever att man inte behöver 

                                   vara bästa vän med alla men att vi ska behandla  

                                   varandra som vi själva vill bli behandlade då  

                                   vi alla är kollegor (Linda 2011-10-11). 

 

Detta kan tolkas som att Hanna, Emma och Linda arbetar efter Malténs (2000,ss. 13-15) 

ledarskap. Dessa tre informanter vill att deras elever ska känna ett förtroende för dem och 

detta försöker de uppnå genom diskussion och genom att lyssna på sina elever. Informanterna 

vill även att eleverna känner att det de ska uppnå i skolan nås tillsammans med läraren. 

 

Hanna lyfter även upp problematiken med att hon blivit placerad i klassen och att eleverna 

förväntas göra som hon säger: 

 

                             Hela tiden får jag jobba med att vara jämställd med mina elever. 

                             Jag vill inte att de ser mig som en boss (Hanna 2011-10-10). 

 

Hanna tar i dessa tankar avstånd från Malténs (2000,ss.13-15) chefskap där en person 

förväntas tala om för hela gruppen vad de ska göra. Precis som diskuterats i teoridelen ser 

Hanna en problematik med att hon blivit tillsatt att genom order se till att eleverna uppnår de 

satta målen. Det blir ett dubbelt budskap för eleverna när Hanna vill att de ska vara med att 

utforma sin tid i skolan samtidigt som Hanna har vissa regler hon måste följa: 

 

                             Jag jobbar stenhårt med att få med eleverna i alla beslut 

                             som fattas och att de ser mig som en jämlike. Jag tycker  

                             att jag lyckats och i mitt klassrum är vi alla likvärdiga (Hanna 2011-10-10). 

 

För informanterna är inflytande en del av demokratin men de upplever arbetet med 

elevinflytande komplext. 

 

 



Emma säger: 

 

                        Inflytande finns om du har rätt att uttrycka dina åsikter. 

                        Med detta arbetar man också demokratiskt. Inflytande 

                        är en del av demokrati (Emma 2011-10-10). 

 

Hanna har samma tanke men ser också en problematik med inflytande: 

 

                          Det går inte att ge eleverna inflytande utan att 

                          arbeta med elevdemokrati. Sen kan det diskuteras 

                          vad inflytande innebär och vad vi ger våra elever 

                          inflytande över (Hanna 2011-10-10). 

 

Detta kan betyda att Hanna anser arbetet med elevinflytande svårt. Att det för Hanna är viktigt 

att definiera begreppet inflytande och därefter fundera över vad hennes elever ges inflytande 

över. 

 

Hanna uttrycker att det är viktigt att lära eleverna att fundera över hur de tillägnar sig kunskap 

på bästa sätt. Hanna anser att hon som lärare behöver arbeta med eleverna så att de har 

möjlighet att själva bedöma var i sin utbildning de befinner sig. Detta arbetssätt menar Hanna 

leder till att eleverna själva kan påverka vad deras undervisning ska innehålla samt hur de ska 

tillägna sig denna undervisning: 

 

                               Jag vill ge mina elever möjlighet att själva styra 

                               sin skolgång. I och med att kursplanen lämnar  

                               öppet för hur undervisningen ska bedrivas blir 

                               detta möjligt (Hanna 2011-10-10). 

 

Trots att Hanna här tar upp kursplanen som ett möjligt hinder för elevers inflytande ser hon 

ändock möjligheter till att uppnå kursplanens mål med hjälp av elevers inflytande. Hanna 

menar att när elever själva styr sin undervisning har de större chans att uppnå de satta målen. 

En problematik kan dock uppstå här med elever som inte har förmågan att se sitt eget lärande 

då de får svårt att styra sin egen skolgång. 

 



Vidare menar Hanna att arbete med elevers påverkan kräver att hon som lärare är otroligt 

lyhörd: 

 

                         Jag behöver lyssna på mina elever, försöka förstå  

                         deras syn på skolan och undervisningen. Men jag behöver 

                         även ta ett ansvar som lärare att ställa de rätta frågorna i denna  

                         viktiga kommunikation (Hanna 2011-10-10). 

 

Här visar Hanna att hon anser att barnets synvinkel är viktig. Hon visar även att det krävs 

kommunikation för att hon ska få tillgång till denna synvinkel. Arnér och Tellgren (2006,kap. 

2) menar att kommunikation är ett måste när andra människors perspektiv ska tas i beaktning. 

Arnér och Tellgren (2006,kap. 3) menar även att när barn ses som viktiga samtalspartner tas 

ett barns perspektiv. Detta innebär enligt Arnér och Tellgren (2006,kap. 3) att vuxna försöker 

se situationen genom barnets ögon. Hanna vill här se skolan och undervisningen ur elevernas 

synvinkel vilket leder till att Hanna har ett barns perspektiv på undervisningen.  

 

Även Emma anser att samtal och diskussion krävs i arbetet med elevers inflytande. Emma 

menar att det är viktigt att eleverna känner att de är en del av skolan: 

 

                    Genom att jag som lärare öppnar upp för diskussion och 

                    lyssnar på mina elever gör att eleverna får uttrycka sina  

                    åsikter om undervisningen och om hur skolan fungerar (Emma 2011-10-10). 

 

Genom detta samtal ges Emma möjlighet att få förståelse för elevernas tankar kring bl.a. 

undervisningen. Utifrån detta går det att tolka att Emmas arbetssätt utgår från ett barns 

perspektiv.  

 

Emmas tankar om att hennes elever ska få uttrycka sina åsikter om undervisningen gör att 

Emmas arbete går att tolkas efter Englunds (1999,ss. 328-330) direkta inflytande vilket kräver 

full medvetenhet från de inblandade: 

 

                             Jag vill ha mina elever medvetna om vad 

                             som händer. De ska inte bara sitta passiva 

                            i diskussionen utan de ska delta och göra medvetna val (Emma 2011-10-10). 



Linda kan även hon tolkas arbeta efter Englunds (1999,ss. 328-330) direkta inflytande. Linda 

anser att eleverna har rätt att utforma sitt liv i skolan. Linda poängterar även vikten av att alla 

elever kommer till tals: 

 

                              Mina elever ska få bestämma över sin undervisning. 

                              Får de inte göra det mister jag dem och de jag vill förmedla 

                              blir meningslöst. Elevernas inflytande över undervisningen gör 

                              även att undervisningen blir individanpassad (Linda 2011-10-11). 

 

Här poängterar även Linda att elevernas intresse försvinner om de inte får vara med och 

utforma sin undervisning. Detta visar även Selberg (1999) när hon diskuterar att elevernas 

inflytande går hand i hand med deras känsla av meningsfullhet i skolan. 

 

Linda diskuterar även att inflytande individanpassar undervisningen: 

 

                                När mina elever ges en röst, som jag lyssnar på,  

                                över vad de vill och vad de kan får alla chans att  

                                lära efter sina förutsättningar (Linda 2011-10-11). 

 

Detta visar att även Linda vill se undervisningen utifrån elevernas synvinkel. Linda intar här 

Arnér och Tellgrens (2006,kap. 3) tolkning av barns perspektiv. 

 

Precis som för Linda är det för Emma viktigt att hennes elever känner mening inför sitt 

lärande och att de förstår vad de har för användning av kunskapen som finns tillgänglig för 

dem i skolan. Emma anser att detta blir svårt för henne att uppnå om hon enbart ”fyller mina 

elever med kunskap” (Emma 2011-10-10): 

 

                         När jag för samtal med mina elever får de en  

                         förståelse för vilken användning de har  

                         av kunskapen i vardagen. När eleverna även får vara 

                         med och bestämma hur undervisningen ska  

                         utformas blir inlärningen också roligt för dem (Emma 2011-10-10). 

 

 



Även Hanna vill skapa mening för sina elever och säger: 

 

                           Att jag som lärare enbart står framme vid tavlan och maler 

                           på om addition t.ex. ger eleverna ingen som helst mening  

                           till varför de ska kunna detta. Hur roligt är det att sitta rakt  

                           upp och ner och lyssna på något man inte förstår varför 

                           man ska kunna (Hanna 2011-10-10). 

 

Hanna resonerar vidare och menar att om eleverna förstår innebörden och själva har fått välja 

hur de ska arbeta med addition ser de även det roliga med att bemästra ny kunskap. I likhet 

mad dessa tankar menar Selberg (1999) att elever som ges inflytande över sin utbildning 

upplever mening i skolan. 

 

Utifrån ovanstående resonemang från Emma, Hanna och Linda torde deras elever finna stor 

mening med deras skolgång. Detta då både Emma, Hanna och Linda medvetet arbetar med 

elevers meningsfullhet och inflytande. Dock kan detta sätt att arbeta där eleverna helt styr sin 

undervisning skapa problem för de elever som ännu inte är mogna för detta. 

 

Arbetsform 1 representeras alltså utav en deliberativ demokrati med ett direkt inflytande 

utifrån ett barns perspektiv där mina informanter antar ett ledarskap i sin roll att undervisa. 

 

    5.3 Arbetsform 2 

Johanna menar att eleverna inte ska få vara delaktiga i alla beslut som fattas i skolan. Hon 

anser att eleverna ska få säga till om vissa saker men att de inte har tillräckligt med erfarenhet 

att vara med i alla beslut. Johanna menar dock att det är viktigt att motivera varför eleverna 

inte fått ta del av vissa beslut. Vidare förespråkar Johanna klassråd men säger även att det blir 

något av en skendemokrati då beslut som fattas vid dessa råd inte är av någon större vikt. Till 

skillnad från t.ex. Emma anser Johanna dock att eleverna inte ska vara med i andra råd som 

berör större frågor vilket Emma menar är ett sätt att komma ifrån denna skendemokrati. 

Johanna anser att ett sätt att arbeta med elevdemokrati är att i klassen rösta. Eleverna kan bl.a. 

få rösta om vad de vill göra på studiedagar. Här har eleverna då fått på förhand bestämda 

valmöjligheter. En viktig egenskap för Johanna är att lyssna på sina elever men hon 

poängterar att det inte alltid är möjligt för dem att fatta beslut. 



Dessa tankar stämmer överens med den representativa demokratin där en vald elit för folkets 

talan då de besitter mer kunskap (Almgren 2006,s. 13). Steinberg (2005,ss. 10-16) menar att 

det bästa sättet att leda ett klassrum är genom den representativa demokratin där lärare lyssnar 

på sina elever men i slutändan fattar besluten. Detta menar Steinberg (2005,ss. 10-16) skapar 

struktur för eleverna. Detta skulle kunna vara ett arbetssätt som stärker elevers känsla av att 

deras åsikter inte tas på allvar vilket Förskolan och skolans värdegrund (2001,s. 51) tar upp 

som ett problem. 

 

Johanna har dock även tankar om att eleverna ska få vara med och forma undervisningen. 

Hon talar om att ge eleverna ramen och att eleverna sedan inom denna ram kan få utforma sin 

egen undervisning:  

 

                    Jag är ju styrd av kursplanen och har tydliga mål att arbeta mot. 

                    Men om vi t.ex. ska arbeta med jordens uppkomst och någon elev är  

                    väldigt intresserad av dinosaurier kan eleven då få fördjupa sig  

                    inom detta område (Johanna 2011-10-14). 

 

Johannas elever får här vara med och utforma sin undervisning. De ges en möjlighet att 

påverka innehållet i den ram som Johanna presenterar. Johanna har även en vilja att ge 

eleverna möjlighet att påverka hur de föredrar att tillägna sig ny kunskap: 

 

                       Om en elev vet med sig att den lär matematik bäst genom 

                       laborativt material vill jag att detta ska finnas tillgängligt. 

                       Eller om eleven vill ligga på golvet och arbeta ska den få 

                       göra det. Men med detta kommer personligt ansvar (Johanna 2011-10-14). 

 

Dessa tankar om arbetet med elevdemokratin faller utanför ramen för den representativa 

demokratin då eleverna här får fatta egna beslut. Arbetssätten ryms dock inte heller inom 

ramen för den deliberativa demokratin då eleverna endast får fatta beslut om det individuella 

valet. Johanna kommer här även in på elevers eget ansvar. Hon menar att eleverna måste ta 

ansvar för sitt eget lärande och klarar de inte av detta mister de även chansen till demokrati. 

 

Boken Med demokrati som uppdrag (2000,ss.9-25) tar upp problematiken med att elever inte 

tar ett personligt ansvar pga. de odemokratiska arbetssätt som finns i skolan. Johannas tankar 



om att eleverna inte ska vara med och påverka allt för mycket i skolan kan alltså leda till att 

hennes elever finner det onödigt att ta ett eget ansvar. Johanna vill dock att eleverna tar ett 

personligt ansvar för att möjliggöra demokrati i klassrummet. Detta kan leda till att det blir en 

ond spiral där Johanna motarbetar sig själv. 

 

Gunilla har även hon tankar om att eleverna ska få vara med att forma sin undervisning inom 

ramar givna av läraren. I likhet med Johanna poängterar Gunilla att lärarna har mål att uppnå 

vilket leder till att eleverna inte har möjlighet att helt styra sin undervisning. Gunilla menar att 

det är viktigt att lyssna på eleverna och att man kan avsätta tid för undervisning som eleverna 

själva valt: 

 

                          Låt säga att vi arbetar med vulkaner och att en elev blir 

                          intresserad av lava. Jag fångar då upp detta men förklarar 

                          att nu jobbar vi med det här. Vi kan kanske arbeta med  

                          lava på fredag (Gunilla 2011-10-13). 

 

Precis som Johannas arbetssätt representerar Gunillas tankar om elevdemokrati en 

representativ demokrati. Hon lyssnar och fångar upp elevens tankar men fattar beslut om och 

när de ska arbeta med det eleven gett förslag på. Gunilla anser vidare att det är viktigt att träna 

på att samarbeta och att eleverna får fundera på vad de tycker är viktigt men att det i slutänden 

är läraren som bestämmer.  

 

Detta kan ses om ett arbetssätt som inte ger eleverna kunskaper om hur en demokrati fungerar 

Förskolan och skolans värdegrund (2011,s 42) visar att svenska elever har bristande 

kunskaper just i demokratiska processer. Här visas att elever har goda kunskaper i vad en 

demokrati är men inte i hur man tillhandahåller en demokrati. 

 

Maria har funderingar kring att alla elever inte klarar av ett demokratiskt arbetssätt. Hon 

menar att alla elever inte klarar av val och att vissa behöver fyrkantiga arbetssätt. Maria 

menar att det är skolans skyldighet att även se dessa elever och deras behov. Marias syn på 

elevdemokrati representeras istället av att lära eleverna att ställa upp för varandra och att 

behandla alla lika. Maria säger att hon vill lära sina elever ”vad som är ok i livet” (Maria 

2011-10-12).  

 



Detta arbetssätt kan ses som ett förmedlande av värdegrunden samt ett arbetssätt som ger 

eleverna kunskap om demokratiska värderingar. Dock står i Lgr11 (2011)  att skolan även ska 

bedriva undervisning med demokratiska arbetsformer.  

 

Maria menar även att det är viktigt att prata med och lyssna på sina elever och att detta gör det 

möjligt för henne att anpassa undervisningen efter sina elever:  

 

                           När jag lyssnar på mina elever lär jag känna dem och  

                           och deras behov. På detta sätt får jag reda på vilka som behöver 

                           laborativt material, vilka som behöver en teoretisk undervisning 

                           och om någon t.ex. behöver en dator när de skriver. 

                           Detta ger mig även en relation till mina elever (Maria 2011-10-12). 

 

Detta arbetssätt gör att även Maria tillhandahåller en representativ demokrati. Detta genom att 

hon lyssnar på sina elever men det är dock Maria själv som fattar beslut efter vad hon anser är 

bäst för eleverna. Marias arbetssätt stämmer även överens med John Deweys syn på 

demokrati där kommunikationen är viktig (Hartman 2005,ss. 226-245). John Deweys syn på 

demokrati ryms inom den deliberativa demokratin medan Marias demokratisyn representeras 

av den representativa demokratin. Skillnaden mellan Marias och John Deweys syn på 

demokrati är att Maria lyssnar på sina elever men sedan fattar beslut utan diskussion medan 

John Dewey enligt Hartman (2005,ss. 226-245) ansåg att givande och tagande av argument 

även var en viktig byggsten. 

 

För Johanna är också meningsfullhet för eleverna viktigt men till skillnad från Hanna menar 

Johanna att kursplanen sätter stopp för mycket av elevernas inflytande: 

 

                              Kursplanen gör att jag inte kan arbeta med 

                              inflytande så pass mycket som jag skulle vilja. 

                              Mitt inflytande som lärare styrs också av dessa mål 

                              vilket i förlängningen leder till att elevernas inflytande 

                              minskar ännu mer (Johanna 2011-10-14). 

 



Johanna uttrycker här en vilja att arbeta mer med inflytande än vad hon anser möjligt. 

Johanna förmedlar en känsla av uppgivenhet när hon menar att både hennes egen och hennes 

elevers inflytande styrs av högre instanser. 

 

Arnér (2006) visar att många pedagoger upplever många hinder för arbetet med inflytande 

och i boken Med demokrati som uppdrag (2000,s. 24) visas att pedagoger vill arbeta med bl.a. 

inflytande men att de inte hittar vägarna för att införliva dessa önskemål. Dessa resultat 

stämmer på Johanna som uttrycker en vilja att arbeta med elevers inflytande samtidigt som 

hon uttrycker att hon känner sig stoppad av den statliga styrningen.  

 

Trots dessa tankar ger Johanna sina elever inflytande över utbildningen. Johanna talar om att 

eleverna själva ska få bestämma vad de vill fördjupa sig inom. Denna fördjupning ska 

rymmas inom den ram Johanna presenterat för eleverna. Dessa tankar gör att Johanna kan 

tolkas arbeta utifrån Englunds (1999,ss. 328-330) teori om direkt inflytande. Johannas elever 

får göra ett medvetet val av vad de vill fördjupa sig inom.  

 

Johanna menar att genom att hon lyssnar på sina elever kan hon fånga upp elevernas intresse 

och därifrån utforma undervisningen: 

 

                               När jag ser och tar tillvara på elevernas intressen 

                               ges eleverna inflytande över deras undervisning (Johanna 2011-10-14). 

 

Detta kan tolkas utifrån att Johanna även arbetar utifrån Englunds (1999,ss. 328-330) 

indirekta inflytande där barnen är omedvetna om sitt inflytande. Johannas elever får här vara 

med och påverka undervisningens innehåll utan att de är medvetna om det. Johanna tar 

hänsyn till elevernas intresse när hon planerar sina lektioner. En skillnad här från Hanna, 

Emma och Linda är att deras elever är medvetna om sitt inflytande. De är med i planeringen 

av undervisningen medan Johanna planerar undervisningen efter hennes elevers synpunkter 

utan att de är delaktiga i själva planeringen. 

 

Det indirekta inflytande som Johanna här kan tolkas arbeta med gör att eleverna är omedvetna 

om sitt inflytande. Detta kan bidra till det Öhrn (2005,se SOU 2010:66) visar i sin studie där 

elever är skeptiska till deras möjligheter att påverka samt till deras inflytande i skolan. 



Johannas arbete med det indirekta inflytandet där hon anser att hon genom att lyssna på sina 

elever kan tolka det de säger och därefter utforma undervisningen leder till att Johanna även 

intar var Arnér och Tellgren (2006,kap. 3) anser ett barnperspektiv. Johanna tolkar det hennes 

elever säger och utformar därefter undervisningen för elevernas bästa. Johanna lägger ett 

”vuxenperspektiv på barn” (Arnér & Tellgren 2006,s.41). Dock försöker hon även se 

undervisningen ur ett barns perspektiv då hon för samtal med sina elever för att få tillgång till 

deras åsikter. 

 

Även Maria intar detta ”vuxenperspektiv på barn” (Arnér & Tellgren 2006,s. 41) när hon 

resonerar om att hon utifrån sin kunskap om barnen anpassar det material hon använder i 

undervisningen: 

 

                              Jag anser att eleverna ges ett inflytande när jag anpassar 

                              min undervisning efter de elever jag har. T.ex. låter jag  

                              vissa elever använda laborativt material då jag vet att detta 

                              underlättar deras inlärning (Maria 2011-10-12). 

 

En tolkning av dessa tankar är att även Maria använder sig av det indirekta inflytande. Marias 

elever är inte medvetna om att Maria anpassar undervisningens material efter deras behov. 

Maria anser också att elevernas inflytande blir påverkat av hur mycket personligt ansvar 

eleverna klarar av att ta: 

 

                            Min erfarenhet är att alla mina elever inte klarar 

                            av att ta det stora ansvar som inflytande kräver (Maria 2011-10-12). 

 

Maria menar att ovanstående är anledningen till att hon ger sina elever inflytande genom att 

lyssna och läsa av vad eleverna vill arbeta med. Maria resonerar vidare: 

 

                                Om jag utefter elevernas intressen formar ett visst 

                                antal val för eleverna ser jag till att alla mina elever 

                                får chans till inflytande utan att någon behöver känna 

                                sig sämre än någon annan. Att hela tiden misslyckas  

                                med sitt personliga ansvar gör inte direkt underverk 

                                för självkänslan (Maria 2011-10-12). 



Dessa valmöjligheter är formade efter elevernas intressen vilket kan tolkas att Maria, som 

nämnts tidigare, arbetar utifrån det indirekta inflytandet. Detta arbetssätt kan även göra att 

Maria kommer runt ett hinder med elevers inflytande som kan uppstå för Hanna. Marias 

elever försätts inte i en situation där de måste besitta förmågan att se sitt eget lärande vilket 

Hannas elever behöver. Detta kan skapa problem för de elever där denna förmåga saknas. 

 

Även Gunillas arbetssätt går att koppla till det indirekta inflytande. Precis som Maria menar 

Gunilla att inflytande ska ges eleverna utefter att hon som lärare lyssnat på eleverna och 

därefter utformat undervisningen för att passa så många intressen som möjligt: 

 

                                Jag försöker forma undervisningen efter elevernas  

                                intressen genom att i leken höra vad de pratar om. 

                                På detta sätt fångar jag många barns intressen (Gunilla 2011-10-13). 

 

Gunilla resonerar vidare: 

 

                                 Jag låter mina elever få komma med synpunkter 

                                 och tankar kring undervisningen men i slutändan 

                                 är det jag som lärare som bestämmer vad agendan 

                                 ska innehålla (Gunilla 2011-10-13). 

 

Dessa tankar stämmer överens med Lindgren och Halldéns (2001) resonemang att barns 

inflytande har blivit en form av yttrandefrihet. Gunillas elever har fått sina röster hörda men 

det är inte säkert att de tas i beaktning när Gunilla utformar undervisningen. Detta kan leda till 

att Gunillas elever inte fått vare sig direkt eller indirekt inflytande. Tas dessa synpunkter dock 

i beaktning av Gunilla har hennes elever här fått ett indirekt inflytande.  

 

Gunilla berättar dock att hon brukar avsätta vissa lektioner där eleverna får bestämma vad de 

vill göra. Eleverna får då komma med förslag som godkännes av Gunilla. Om eleverna 

behöver hjälper Gunilla till med att berätta hur eleverna ska gå tillväga för att uppnå det de 

vill. Här arbetar då Gunilla istället med ett direkt inflytande då eleverna här ges hela makten 

över sin undervisning. 

 

 



Ovanstående tankar från de tre informanternas syn på deras arbetssätt stämmer överens med 

Malténs (2000,ss.13-15) ledarskap. Ett ledarskap är något man förtjänar och fått sig tilldelat 

av gruppen. Ledarskap kräver en förmåga att lyssna och motivera. Det krävs att den valde 

ledaren har ett intresse för sina medarbetare. Alla tre informanter har en vilja att lyssna på 

sina elever och de vill alla förmedla en känsla av gemenskap. De poängterar allihop att de inte 

vill vara en auktoritär ledare för sina elever dock menar Johanna att detta krävs ibland och 

som nämnts tidigare upplever Johanna att hon är styrd av kursplanen och att hon behöver visa 

skolledningen att hennes elever uppnår målen. Detta menar Johanna gör att hon ibland måste 

tala om för sina elever vad de ska arbeta med. Johanna anser att hon även behöver använda 

sig av regler och instruktioner i sitt arbete. Detta då hon måste se till att hennes elever uppnår 

de befintliga målen. Johanna säger: 

 

                         Det är tråkigt att jag måste se till att mina elever 

                         uppnår målen. Jag är styrd av kursplanen vilket 

                         leder till att jag inte alltid kan arbeta så tillåtande 

                         som jag skulle vilja (Johanna 2011-10-14). 

 

I dessa tankar finns en koppling till Malténs (2000,ss. 13-15) chefskap som styrs av order och 

där chefen bestämmer vad dennes underordnade ska göra. Chefen har även krav på sig att visa 

resultat för sina chefer. Inom Malténs (2000,ss. 13-15) ledarskap uppnår istället ledaren 

tillsammans med sina medarbetare goda resultat.  

 

Här kan vi se att Johanna slits mellan två motsägande ledarstilar. Till skillnad från Hanna kan 

inte Johanna se hur hon skulle arbeta för att slippa använda en mer auktoritär ledarstil. Detta 

skulle kunna leda till att Johannas arbetssätt ibland kan upplevas som förvirrande för hennes 

elever. 

 

Arbetsform 2 representeras alltså av en representativ demokrati med ett indirekt inflytande ur 

ett barnperspektiv. Mina informanter intar även här ett ledarskap. Inom denna arbetsform går 

det dock även att se ett direkt inflytande med ett barns perspektiv. 

 

Analysen av informanternas tankar kring deras arbete med elevdemokrati visar att de alla 

tycker att det är ett viktigt arbete. Alla informanter har liknande tankar kring vad 

elevdemokrati är men deras syn på hur man ska arbeta med elevdemokrati skiljer sig åt. 



Precis som med elevdemokrati visar analysen att alla informanterna anser att arbetet med 

elevinflytande är viktigt och att begreppet har liknande innebörd för de allihop. Deras 

arbetssätt skiljer sig dock åt och det går att finna att informanterna upplever en komplexitet 

när det gäller deras arbete med elevinflytande. Lärarna upplever en konflikt mellan deras 

enligt läroplanens demokratiska uppdrag och hur de ska uppnå kursplanens mål. Detta i likhet 

med den problematik som boken Med demokrati som uppdrag (2000,s. 24) tar upp där lärare 

uttrycker en vilja att arbeta med den demokratiska värdegrunden samtidigt som de poängterar 

att de inte vet hur detta arbete ska gå till. 

     

     6. Slutdiskussion 

Syftet med denna kvalitativa undersökning har varit att få en förståelse för valda lärares 

föreställningar om och hur de arbetar med elevdemokrati och elevinflytande. Utifrån detta har 

också en förståelse för om valda lärare anser att det behövs en speciell ledarstil samt syn på 

barn för att detta arbete ska bli möjligt sökts. Utifrån frågeställningarna har en diskussion 

vuxit fram som här kommer redovisas gnom följande frågor: 

 Vad innebär och hur arbetar valda lärare med elevdemokrati och elevinflytande? 

 Vilken syn på barn samt ledarroll anser valda lärare att de har i detta arbete? 

Under dessa rubriker framkommer även valda lärares föreställningar om hinder och 

möjligheter med detta arbete. Analysen visar att valda lärare anser att de arbetar med både 

elevdemokrati och elevinflytande. De anser även att detta arbete kräver en speciell ledarstil 

samt syn på barn. Ytterligare en gemensam tanke är att detta arbete är viktigt men komplext. 

 

     6.1 Vad innebär och hur arbetar valda lärare med elevdemokrati och elevinflytande 

Forsberg (2000) menar i sin avhandling att inflytande i skolan blivit en viktig fråga när 

samhällets demokratisering diskuteras. Mina informanter anser allihop att det krävs 

elevinflytande för att ett arbete med elevdemokrati ska vara möjligt. Även Iris Marion Young 

(Rönnlund 2011,s 4) menar att delaktighet från individen krävs för att demokrati ska göras 

möjlig. 

 

John Dewey (Hartman 2005,ss. 226-245) ansåg att kommunikation och interaktion mellan 

människor var en avgörande faktor för demokratins existens. Detta anser även mina 

informanter som menar att alla elever har rätt att få göra sina röster hörda och att 

kommunikation krävs för att arbetet med elevdemokrati ska bli möjlig. Som nämnts tidigare 



anser alla informanter att de arbetar med elevdemokrati och elevinflytande. Hur detta arbeta 

ska gå till skiljer sig dock åt mellan informanterna. 

 

Analysen visar två huvudsakliga inriktningar i informanternas arbete med elevdemokrati. Tre 

utav informanterna, Hanna, Emma och Linda anser att eleverna ska vara delaktiga i alla 

frågor. De vill att deras elever inte bara deltar i diskussionen utan även argumenterar för sina 

åsikter och är öppna för att lyssna på andras resonemang. Detta är synonymt med den 

deliberativa demokratin där argumentation och bollande av åsikter är viktig (Sundgren 

1995,s. 12). Den ena inriktningen på lärarnas arbete med elevdemokrati som framkommer i 

analysen är alltså den deliberativa demokratin. 

 

De tre informanterna, Johanna, Maria och Gunilla anser att det är viktigt att lyssna på 

eleverna men att det i slutändan är de som lärare som fattar besluten. Johanna, Maria och 

Gunilla anser även att det är viktigt att fånga upp elevernas intressen och utifrån det forma 

undervisningen. Det är här den viktiga kommunikationen kommer in för dessa informanter. 

Genom den får de tillgång till barnens intressen samt så får de möjlighet att fatta beslut 

rörande eleverna utifrån vad de anser är det bästa för eleven. Dessa tankar är synonymt med 

den representativa demokratin där en vald elit fattar beslut utefter vad de anser är bäst för 

gruppen (Almgren 2006,s. 13). Den andra inriktningen på lärarnas arbete med elevdemokrati 

är alltså den representativa demokratin. 

 

Det är dock svårt att dela in valda lärares arbete i två så klara fack. Arbetet med 

elevdemokrati för dessa informanter varierar och bl.a. Johanna kan även tolkas arbeta efter 

den deltagande demokratin. Detta då hon låter eleverna bestämma vad de vill fördjupa sig i 

inom den ram hon gett eleverna. Även Maria kan tolkas arbeta med elevdemokrati på fler än 

ett sätt. Detta då hon anser det viktigt att ”lära eleverna vad som är ok i livet” (Maria 2011-

10-12). Genom detta förmedlar Maria i arbetet med elevdemokrati värdegrunden för sina 

elever. 

 

Även Emma, Hanna och Lindas syn på deras arbete med elevdemokrati kan tolkas 

demonstrera en deltagande demokrati. Jag menar dock att dessa tre informanters syn på 

arbetet med elevdemokrati kräver mer än inflytande. Eleverna ges möjlighet att argumentera 

för sina åsikter och blir även tvungna att lyssna på sina kamrater. Utifrån detta startar sen en 

diskussion där alla har rätt att bli hörda. Dessa tre informanter förespråkar även att eleverna 



ska delta i alla beslut som fattas vilket leder till att de även är delaktiga i frågor som inte 

direkt rör dem. 

 

Det går även att se att informanterna arbetar efter skolans likabehandlingsplan i sitt arbete 

med elevdemokrati där respekt och trygghet är ledord. Alla informanter anser att dessa ledord 

är viktiga i arbetet med elevdemokrati. 

 

Ytterligare en tolkning av analysen är att Hanna, Emma och Lindas arbete med elevdemokrati 

genomsyras av ett arbete genom demokrati. Här är såväl elever som lärare inblandade i både 

diskussionen och beslutsfattandet. Marias arbete med elevdemokrati genomsyras istället av ett 

arbete för demokrati. Maria undervisar sina elever om de demokratiska värderingarna där alla 

är lika mycket värda. Maria menar att i hennes klassrum har alla rätt till en undervisning som 

passar individens behov. Skillnaden är att i Marias fall är det hon som lärare som fattar 

besluten. Eleverna får alltså kunskap om demokrati men de får inte praktisera demokrati i den 

mån att de är med och fattar beslut. Alla informanter anser att demokratiska arbetsformer 

fostrar goda demokrater. 

 

Iris Marion Young (Rönnlund 2011,s. 4) menar att individuell delaktighet krävs för att ett 

demokratiskt arbete ska bli möjligt. Detta menar även informanterna och säger att inflytande 

är en del av demokratin. Informanterna anser även att arbetet med elevinflytande är viktigt 

men svårt att genomföra.  

 

Hanna, Emma och Linda anser att deras undervisning är utformad efter elevernas diskussion 

om hur de vill att deras undervisning ska se ut. Hanna menar att hon gett sina elever redskap 

för att se sitt lärande och att detta leder till att de själva har kontroll över det. Hanna, Emma 

och Linda menar att deras elever har inflytande över allt som sker i deras klassrum. Hanna, 

Emma och Linda använder sig i sin undervisning av Englunds (1999,ss. 328-330) direkta 

inflytande där eleven har full medvetenhet om sitt inflytande. Detta går även att koppla till 

Arnérs (2006,s. 26) resonemang där hon skiljer på barns inflytande och barns delaktighet. 

Inflytande innebär här att barnen får vara med och påverka sin vardag medan delaktighet 

innebär att barnen får ta del av något redan bestämt. Hanna, Emma och Lindas elever får här 

inflytande över sin undervisning. Dock är det ofrånkomligt att även dessa tre informanters 

elever måste uppnå befintliga mål vilket gör att de även tar del av något redan bestämt. Detta 

leder till att Hanna, Emma och Linda även arbetar utifrån Arnérs (2006,s. 26) delaktighet. 



Marias tankar om sitt eget arbete med elevinflytande är istället att hon anpassar 

undervisningen efter elevernas behov och intressen. Hon lyssnar på sina elever och försöker 

därefter anpassa undervisningen så att den täcker in många elevers intressen och behov. Detta 

arbetssätt leder till ett indirekt inflytande där eleverna är omedvetna om att de påverkat 

undervisningen (Englund 1999,ss. 328-330).  

 

Även Gunilla arbetar med ett indirekt inflytande då hon fångar upp elevers idéer och anpassar 

dessa så att de ryms inom de mål eleverna ska uppnå. Detta påverkar Gunillas undervisning 

utan att hennes elever är medvetna om det. Gunilla arbetar även med ett direkt inflytande när 

hon avsätter lektioner där eleverna får arbeta med det de själva bestämmer.  

 

Johanna har tankar om att eleverna till en viss del ska ges inflytande på deras undervisning 

men att de mål eleverna ska uppnå sätter stopp för fullt inflytande. Johanna arbetar med ett 

direkt inflytande när hennes elever får välja vad de ska fördjupa sig i inom den ram Johanna 

presenterat. Johanna menar även att hennes undervisning är anpassad efter eleverna trots att 

de inte fått vara med och påverka exakt hur undervisningen ska se ut. Detta visar att Johanna 

även arbetar efter ett indirekt inflytande.  Johanna poängterar att hon är stoppad av kursplanen 

och att detta leder till att hon inte kan arbeta med så mycket inflytande som hon skulle vilja. 

Detta är en problematik för alla lärare vilket leder till att ett arbete med ett indirekt inflytande 

alltid ligger till grund för arbetet med elevinflytande. Det går även att tolka detta som att alla 

informanter blir tvungna att arbeta efter Arnérs (2006,s. 26) teori om delaktighet där barnet 

får ta del av något på förhand bestämt. I och med kursplanen kan det även ses som att lärarna 

också tar del av något redan bestämt vilket kan skapa problem om läraren i förhållande till 

eleverna vill arbeta med ett direkt inflytande. 

 

Analysen av lärarnas tankar kring deras arbetssätt med elevinflytande visar två sätt att arbeta 

med elevinflytande. Ett där eleverna ges mer utrymme att medvetet påverka- direkt inflytande 

och ett där inflytandet är omedvetet för eleverna- indirekt inflytande. Skillnaden mellan dessa 

är som synes att det direkta inflytandet tillåter eleverna att vara med och diskutera fram hur 

undervisningen ska se ut och att eleverna måste göra medvetna val medan vid det indirekta 

inflytandet anpassar läraren undervisningen utan elevernas medvetna val.  

 

 



Analysen visar även att arbetet med elevdemokrati och elevinflytande leder till en koppling 

mellan deliberativ demokrati och direkt inflytande samt representativ demokrati och indirekt 

inflytande. De informanter som enligt detta resultat arbetar efter en deliberativ demokrati har 

ett arbetssätt som i analysen visar att deras elever ges ett mer synligt inflytande än eleverna 

till de informanter som utifrån denna analys arbetar efter en representativ demokrati. Dock 

ges alla informanters elever inflytande i viss grad. 

 

De båda arbetsformerna leder till både möjligheter och hinder. Arbetet med den deliberativa 

demokratin och det direkta inflytandet ger eleverna en förståelse för demokratiska processer 

vilket Förskolan och skolans värdegrund (2011,s. 42) menar är en bristande kunskap hos 

svenska elever. Denna arbetsform ger eleverna även insyn i deras inflytande vilket kan 

motarbeta att eleverna upplever att deras åsikter inte anses viktiga vilket Förskolan och 

skolans värdegrund (2011,s. 51) menar upplevs som ett problem av eleverna. Denna 

arbetsform kan dock leda till att diskussionen föregår besluten och att elever som inte besitter 

förmågan att se sitt lärande går miste om tillägnandet av ny kunskap. Arbetet med den 

representativa demokratin och det indirekta inflytandet kan å sin sida leda till att eleverna till 

skillnad från arbetet med den deliberativa demokratin inte får en förståelse för demokratiska 

processer samt upplever att deras åsikter inte tas på allvar. Dock ges här alla elever möjlighet 

till inflytande och tillåts tillägna sig ny kunskap även om de inte besitter förmågan att se sitt 

eget lärande och utifrån detta fatta beslut angående sin undervisning. 

 

    6.2 Vilken syn på barn samt ledarroll anser valda lärare att de har i detta arbete 

Alla informanter anser att kommunikation är ett viktigt redskap för deras arbete med 

elevdemokrati och elevinflytande. De anser att de i egenskap av ledare behöver lyssna på sina 

elever samt respektera deras åsikter. Detta menar informanterna skapar ett förtroende mellan 

de själva och sina elever. Informanterna menar även att elevernas personligheter och 

erfarenheter ska ses som tillgångar. Alla mina informanter vill uppnå ett klassrumsklimat där 

de som lärare inte behöver arbeta med ett auktoritärt ledarskap. 

 

Informanterna vill skapa en god relation till sina elever och anser att alla har rätt till att bidra 

efter sina förutsättningar går att koppla till Blake och McCanse (1991 se Malteén 2000,s. 9) 

ledarskapets tre R. Informanterna ser alla sina elever som resurser och anser att relationen 



mellan dem och eleverna är viktig. Detta är enligt Blake och McCanse (1991 se Maltén 

2000,s. 9) en ledarstil som leder till goda resultat.  

 

Utifrån dessa sammanfattningar kan det tolkas att mina informanter arbetar utifrån Malténs 

(2000,ss. 13-15) ledarskap. Inom denna teori för ledarstil behövs förtroende mellan alla parter 

och det är viktigt att gruppen och deras ledare arbetar tillsammans för att uppnå uppsatta mål. 

 

Hanna och Johanna tar dock upp problematiken med att skolan som organisation bedrivs i en 

hierarki där lärarna står över sina elever. Medan Hanna anser att hon har hittat vägar för att 

arbeta runt detta menar Johanna att hon i vissa fall behöver arbeta med en mer auktoritär 

ledarstil. Dessa tillfällen menar Johanna uppstår när hon behöver tala om för sina elever vad 

de måste göra för att uppnå uppsatta mål. 

 

Dessa tankar går istället att finna hos Malténs (2000,ss. 13-15) chefskap. Här förväntas chefen 

tala om för sina underordnade vad de ska göra genom regler och order. De underordnade 

arbetar här för att uppnå resultat att visa chefen. Resultat som chefen i sin tur visar sina 

överordnade.  

 

Detta sätt att leda klassen kan tolkas vara ett mer traditionellt sätt för läraren att arbeta med 

sina elever. Det sätter ju dock stopp för ett demokratiskt klassrum där eleverna får vara med 

och påverka då eleverna här enbart förväntas göra som de blir tillsagda.  

 

Johanna, Maria och Gunilla kan i vissa fall tolkas arbeta efter denna ledarstil då de anser att 

de som lärare behöver bestämma vad det är eleverna ska arbeta med. Detta blir dock en 

lättvindig tolkning av deras ledarstil då de låter sina elever vara med och påverka 

undervisningen i viss mån. En mer korrekt tolkning skulle kunna vara att de bedriver ett 

klassrum med Steinbergs (2005,ss. 10-16) tankar om ledarskap. Steinberg (2005,ss. 10-16) 

menar att lärarens ledarskap ska bedrivas genom en representativ demokrati där läraren 

lyssnar och är flexibel men i slutänden fattar besluten i egenskap av lärare. 

 

Analysen visar således att arbetet med elevdemokrati och elevinflytande av mina informanter 

bedrivs med två olika ledarstilar. Hanna, Emma och Linda som enligt analysen arbetar med en 

deliberativ demokrati där deras elever enligt Englunds (1999,ss. 328-330) teori ges ett direkt 

inflytande kan tolkas arbeta efter Malténs (2000,ss. 13-15) ledarskap. Johanna, Maria och 



Gunilla som i sin tur enligt analysen arbetar med en representativ demokrati där deras elever 

enligt Englund (1999,ss. 328-330) teori ges ett indirekt inflytande kan tolkas arbeta efter 

Steinbergs (2005,ss. 10-16) tankar om att lärarens ledarskap ska bedrivas genom just en 

representativ demokrati. Det går dock inte att frångå att skolans organisation är uppbyggd 

efter en viss hierarki. Detta medför att alla informanter i förhållande till skolan som 

organisation blir tvungna att arbeta med ett vad Maltén (2000,ss. 13-15) benämner chefsakp. 

 

Den syn på barn som genomsyrar alla informanters tankar är att deras elever är egna individer 

med kapacitet att fatta egna beslut men de menar även att eleverna är i behov av vuxnas 

ledning. 

 

Dessa tankar sammanfaller väl med Johansson (2003) syn på barn. Enligt min tolkning menar 

Johansson (2003) just att barn ska ses som egna individer i behov av vuxnas stöttning. 

Johansson (2003) poängterar även att det behövs förtroende och respekt för att barns värld ska 

framträda för oss vuxna något som informanterna även de anser viktigt. 

 

När det kommer till undervisningen framträder dock i undersökningen skillnader mellan 

informanterna. Hanna, Emma och Linda försöker se undervisningen ur elevernas ögon. Deras 

elever är med och formar undervisningen utefter hur de själva anser att de på bästa sätt 

tillägnar sig kunskap. Utifrån detta tolkar jag att Hanna, Emma och Linda i undervisningen 

arbetar efter Arnér och Tellgrens (2006,kap. 3) barns perspektiv. Detta då de arbetar med ett 

direkt inflytande där eleverna själva utformar sin undervisning. 

 

Johanna, Maria och Gunilla formar istället sin undervisning efter vad de anser är bäst för 

eleverna. De lyssnar på sina elevers åsikter och intressen och utifrån detta fattar de sedan 

beslut om hur undervisningen på bästa sätt ska passa eleverna. Johanna, Maria och Gunilla 

tolkar jag arbetar efter Arnér och Tellgrens (2006,kap. 3) barnperspektiv. Det går dock även 

att tolka dessa informanters arbete utifrån Arnér och Tellgrens (2006,kap. 3) barns perspektiv 

då de genom samtal vill få en förståelse för barnets syn på undervisningen. Det går även att se 

att dessa informanter arbetar både efter Englunds (1999,ss. 328-330) direkta och indirekta 

inflytande dock med betoning på det indirekta inflytandet. 

 

 



Det går här att se kopplingar mellan informanternas arbetssätt med elevdemokrati och 

elevinflytande samt deras syn på barn i förhållande till undervisningen. Hanna, Emma och 

Linda som jag tolkat arbetar med en deliberativ demokrati och ett direkt inflytande har enligt 

min tolkning ett barns perspektiv på undervisningen. Johanna, Maria och Gunilla som enligt 

min tolkning arbetar med en representativ demokrati och ett indirekt inflytande har istället 

enligt min tolkning ett barnperspektiv på undervisningen. Som nämnts ovan blir detta dock en 

lättvindig tolkning då Johanna, Maria och Gunilla inte enbart arbetar utifrån dessa arbetssätt.  

 

7. Sammanfattning 

Undersökningen visar att informanterna anser arbetet med elevdemokrati och elevinflytande 

viktigt. Det går att finna två huvudsakliga arbetssätt med elevdemokrati- den deliberativa 

demokratin och den representativa demokratin. Likväl går det att finna två huvudsakliga 

arbetssätt med elevinflytande- det direkta inflytandet och det indirekta inflytandet. Med det 

direkta och indirekta inflytandet går det även att se kopplingar till lärarnas barnsyn. Hanna. 

Emma och Linda som arbetar med en deliberativ demokrati och ett direkt inflytande ser 

undervisningen utifrån ett barns perspektiv. Eleverna är här med i alla beslutsfattningar och 

det krävs ett fullt engagemang från eleverna. De behöver även besitta förmågan att känna sitt 

lärande. Detta kan leda till problem för de elever som inte ännu bemästrar denna kunskap. 

Maria, Gunilla och Johanna arbetar efter den representativa demokratin med ett indirekt 

inflytande och använder sig i undervisningen av både ett barnperspektiv och ett barns 

perspektiv. De vill genom samtal se undervisningen ur barns ögon men de fattar besluten efter 

vad de anse är barnets bästa. En problematik med detta arbetssätt kan vara att eleverna inte är 

medvetna om sitt inflytande vilket kan leda till att de mister tron på att deras åsikter blir 

hörda. Det går även att se att informanterna anser att det krävs en ledarstil som till största del 

bedrivs med kommunikation. Informanterna anser även att de i detta arbete behöver se sina 

elever som kompetenta individer där de som vuxna finns när stöttning behövs. Utifrån 

analysen och diskussionen uppstår vissa frågor: Är dessa skillnader positiva eller negativa? Är 

det ett problem att lärare i samma skola arbetar med elevdemokrati och elevinflytande på 

olika sätt? Påverkar de olika arbetssätten helhetstänket angående dessa begrepp på skolan och 

bland eleverna?  

 

 



Analysen visar även att mina fördomar om att lärarna inte arbetar med demokratiska 

arbetssätt och elevinflytande inte stämde. Trots att valda lärares arbete och förhållningssätt till 

dessa begrepp ser olika ut arbetar de alla med arbetssätt som innehåller både elevdemokrati 

och elevinflytande. 

 

I en fortsatt studie om hur mina informanters olika arbetssätt med elevdemokrati och 

elevinflytande påverkar deras elever är enligt mig intressant. Svar på frågor som: påverkar de 

olika arbetssätten elevernas syn på demokrati och inflytande? Går det att se om eleverna 

själva upplever olika grad av deras möjlighet till påverkan och vilka resultat ger detta på 

elevernas studieresultat? Dessa frågor är intressanta utifrån de resultat som både Förskolan 

och skolans värdegrund (2011) samt boken Med demokrati som uppdrag (2000) visar. Det är 

även intressant utifrån Selbergs (1999) tidigare undersökning där hon visar att hög grad av 

inflytande påverkar elevers lärande och att de genom inflytande finner större meningsfullhet i 

skolan. 
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9. Bilagor 

9.1 Informationsbrev samt förfrågan till rektor 

Hej! 

Mitt namn är Therese Ros Hoff och jag är lärarstudent på Södertörns högskola. Nu läser jag 

min sista termin och behöver därför underlag till mitt examensarbete.  

 

Syftet med mitt examensarbete är att söka förståelse för lärares föreställningar om samt 

villkor för deras arbete med elevdemokrati och elevinflytande. Detta vill jag göra genom att 

intervjua ett antal lärare. 

 

Min fråga till dig är om det på din skola finns ett intresse för att medverka i denna 

undersökning. Medverkan är helt frivillig och alla informanter kommer att förbli anonyma.  

 

Jag vill poängtera att detta inte är en undersökning där lärarnas arbete på något sätt kommer 

bli bedömt utan som nämnts ovan vill jag få en förståelse för hur lärarna resonerar kring detta 

arbete. 

 

Om det finns ett intresse för att delta kontakta mig via mail therese01.ros.hoff@student.sh.se 

 

Tack på förhand! 

Mvh Therese Ros Hoff 
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9.2 Intervjuguide 

Namn: 

Ålder: 

Utbildning:  

Informera återigen om att du kommer banda intervjun och varför du gör detta. Informera även 

om syftet med din intervju och din uppsats återigen. 

 

1. Varför bestämde du dig för att bli pedagog? 

2. Hur länge har du jobbat som pedagog? 

3. Vad betyder demokrati för dig, rent generellt? 

4. Ser du på elevdemokrati på samma sätt? 

5. I skolans värdegrund står det att skolan vilar på en demokratisk grund. Vad 

betyder det för dig? 

6. I skolans värdegrund står även att skolans undervisning ska förmedla 

grundläggande demokratiska värderingar. Vad betyder det för dig? 

7. Skolan ska enligt värdegrunden förbereda eleverna till att bli aktiv 

samhällsmedborgare genom demokratiska arbetsformer. Hur tolkar du det? 

8. Anser du att elevinflytande och elevdemokrati är desamma? 

9. Hur anser du att man ska jobba med elevdemokrati/elevinflytande i skolan? 

10. Enligt Lgr11:s övergripande mål ska elever ges inflytande över sin utbildning. 

Vad ser du på det? 

11. Elevers inflytande ska enligt Lgr11 öka med mognad och ålder. Hur tolkar du det? 

12. Vad betyder personligt ansvar för dig? 

13. Vad anser du att eleverna ska ges inflytande över? 

14. Hur anser du att klassrumsklimatet behöver vara för att ge de bästa 

möjligheterna för elevdemokrati/elevinflytande? 

15. Vad krävs av dig som pedagog anser du? 

16. Hur anser du att man lyssnar på en elev? 

17. Hur ser du på konflikter? 

18. Hur brukar du lösa konflikter med elever?. 

19. I en perfekt värld, hur skulle du då arbeta med elevdemokrati/elevinflytande?  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


