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Sammanfattning 
 
När informationssamhället avlöste det gamla industrisamhället krävdes en ny sorts 
grundskoleutbildning i Sverige. En målstyrd läroplan (Lpo94) utarbetades och infördes med 
start läsåret 1995/1996. Elevernas demokratiska fostran är en av de centrala frågorna i Lpo94.    
 
Lpo 94 säger att undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda 
eleverna för att aktivt deltaga i samhällslivet. Skolan ska alltså fostra demokratiska 
medborgare som känner till och kan engagera sig i hur samhället är uppbyggt och hur det 
styrs. Syftet med denna uppsats har varit att titta på hur intentionerna i Lpo 94 uppfylls vad 
gäller det formella elevinflytandet på svenska grundskolor? 
 
Den här uppsatsen undersöker det formella elevinflytandet på tre svenska grundskolor. Dels 
har skolornas dokumentering kring detta undersökts och dels har det genomförts en 
enkätundersökning bland eleverna.  
 
Det har visat sig att skolornas dokumentering kring detta är bristfällig. Intentionerna i Lpo94 
speglas inte helt i dessa dokument och dessa intentioner förs inte alls över till eleverna. 
Många elever är omedvetna om vad målet med formellt elevinflytande är och vissa elever 
känner inte ens till att det finns ett formellt elevinflytande. Skolornas utbildning i demokrati 
behöver således bli bättre och tydligare.   

 

 

* Nyckelord: skoldemokrati, elevdemokrati, elevråd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



  

 

Abstract 
 
As the information society replaced the old industrial society, a new ground education was 
needed in Sweden. A target-based national curriculum (Lpo94) was prepared and 
implemented starting the school year 1995/1996.  
 
Lpo 94 states that the education should be practised in democratic forms and prepare the 
pupils for an active participation in the society. By means the school should form democratic 
citizens who are aware of, and can involve in how the society is structured and managed. The 
purpose of this essay has been to have a closer look at how the intentions of Lpo94 have been 
complied as in regards of the formal student influence in Swedish schools.  
 
This essay investigates the formal student influence in three Swedish schools. It looks into the 
schools documentation in this matter, as well as performed a poll among the pupils.  
 
As it turns out the schools documentation in this matter is absent. The Lpo94 intentions do not 
show in these documents, and the intentions are not passed on to the students. Several 
students are unaware of the target with a formal student influence and many students are 
unaware of the fact that there exists such. The schools education in democracy needs to be 
better and clearer.  
 
 
 
Keyword: schooldemocracy  
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1. Inledning 
 
1.1 Problembeskrivning 
 
Det svenska samhället har under de senaste århundradena genomgått stora förändringar. Från 
ett bondesamhälle via ett industrisamhälle till dagens informationssamhälle. Synen på 
utbildning har självklart även den ändrats. I bondesamhället skolades man in direkt i 
verksamheten. Det man behövde lära sig fick man lära sig på den gård man tog anställning på 
eller på den gård där man helt enkelt växte upp. Inom industrin fick man ofta börja med 
enklare uppgifter för att sedan lära sig mer specifika arbetsuppgifter i tillverkningen. Man 
lärde sig stegvis det man behövde kunna. Med datorernas införande och den specialisering 
och effektivisering som skedde krävdes en ny typ av utbildning. En utbildning där ansvar, 
initiativ, flexibilitet och eget tänkande är ledord.  
 
Under 80-talets senare del blev Lgr 80 snart omodern och var inte anpassad för samhället som 
fanns utanför skolans skyddade värld. Den svenska skolan hade inte hängt med i 
utvecklingen. En ny läroplan behövdes och utarbetades. Läsåret 1995/1996 infördes Lpo 94 i 
årskurserna 1-7 för att sedan följa årskullen födda 1982 och därmed omfatta hela grundskolan 
läsåret 1997/1998.1 Den detaljstyrda Lgr 80 byttes ut mot den målstyrda Lpo 94 där det finns 
ett stort tolkningsutrymme för lärarna. Detta var en stor omställning för skolan och lärarna. 
Många år hörde man lärare prata om den nya läroplanen trots att det då gått många år och än 
idag är det många lärare som inte �kan sin läroplan�.  
 
Lpo 94 betonar att skolan ska vila på en demokratisk grund. Läroplanen säger vidare att 
undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt 
deltaga i samhällslivet.2 Skolan ska alltså fostra demokratiska medborgare som känner till och 
kan engagera sig i hur samhället är uppbyggt och hur det styrs. För att denna fostran ska 
lyckas behöver eleverna få lära sig om demokrati. Men att bara lära sig fakta om hur 
demokratin ser ut och fungerar räcker så klart inte. I mål att sträva mot för de 
samhällsorienterande ämnena tar man upp just detta. Man vill att eleven utvecklar en tilltro till 
sin egen förmåga att påverka och en vilja att hävda demokratiska värden. I strävansmålen för 
samhällskunskap står dessutom att skolan skall i sin utbildning sträva efter att eleven omfattar 
och praktiserar demokratins värdegrund.3 Om man jobbar mot dessa mål måste alltså eleverna 
få träning i hur man kan utöva demokrati. Dels bör varje enskilt skolämne genomsyras av 
elevinflytande i fråga om organisation och arbetsmetoder. Dels bör varje skola också ha en 
mer formell organisation för elevinflytandet omfattandes hela skolan. Jobbar man med dessa 
två är förutsättningarna goda för att eleverna får träning i demokratiska processer. De får vara 
med och utöva demokrati dels i enskilda ämnen men också i det större perspektivet som gäller 
för hela skolan. Hur ser då verkligheten ut i de svenska skolorna vad gäller elevinflytandet? 
Hur går verkligheten ihop med Lpo 94?  
 
 
 
 
 
 
                                                
1 Lpo94-Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 
2 Ibid 
3 Ibid 
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1.2 Syfte    
 
Hur uppfylls intentionerna i Lpo 94 vad gäller det formella elevinflytandet på svenska 
grundskolor? 
 
 
1.3 Forskningsfrågor 
 
För att uppfylla syftet finns det fyra huvudfrågor.  
 
Den första frågan svarar på i vilken form det formella elevinflytandet är organiserat på skolan. 
 

1. Hur är det formella elevinflytandet organiserat på skolan? 
 
Den andra forskningsfrågan talar om hur frekvent det formella elevinflytandet är på skolan.  
 

2. Hur ofta praktiseras det formella elevinflytandet?  
 
Den tredje forskningsfrågan besvarar hur medvetna skolans elever är om det formella 
elevinflytandet och varför det finns. 
 

3. Känner eleverna på skolan till det formella elevinflytandet och varför det finns ett 
sådant? 

 
Den fjärde forskningsfrågan behandlar elevernas delaktighet i det formella elevinflytandet. 

 
4. Har eleverna varit delaktiga i det formella elevinflytandet?  
 

 
1.4 Avgränsningar 
 
Elevinflytande i skolan är ett stort och komplext forskningsområde. Det finns många faktorer 
som påverkar den enskilde elevens utbildning i att bli den demokratiske medborgaren som 
Lpo 94 beskriver. Sådana faktorer kan vara den enskilde lärarens tolkning av Lpo 94 samt 
viljan och förmågan att göra elevernas röster hörda och att få dem att praktisera demokrati. 
För att minimera sådana faktorer som är olika från lärare till lärare har jag valt att endast 
behandla det formella elevinflytandet. Med formellt elevinflytande menas här en av skolan 
bestämd organisation som arbetar med och fattar beslut i skolfrågor och där elever deltar och 
har inflytande. Detta gör att min undersökning lyfter en nivå till att gälla ett skolperspektiv 
istället för att hamna på en individnivå. Istället för att undersöka lärares subjektiva 
läroplanstolkning av elevinflytande undersöker jag skolors formella elevinflytande som är 
förankrad på skolan och skriftligt dokumenterad. Ju fler skolor man undersöker desto 
tydligare och mer rättvis bild får man av det formella elevinflytandet i svenska grundskolor. 
Jag har på grund av tidsskäl och utrymmesskäl begränsat min undersökning till tre skolor.  
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1.5 Litteraturgenomgång 
 
Det har skrivits en hel del om elevinflytande genom åren och då särskilt under den senaste 
tioårsperioden sedan Lpo 94 med sin betoning av elevinflytande infördes. Mycket av det som 
skrivits handlar om det reella elevinflytandet, det vill säga hur mycket eleverna verkligen kan 
och får påverka och hur många beslut som eleverna driver igenom. Min undersökning 
tangerar detta men lägger sin huvudvikt på elevernas möjlighet att lära sig om och praktisera 
demokratin på ett sådant sätt att de senare blir aktiva i samhällslivet. Självklart går dessa två 
områden in i varandra men denna undersökning handlar om förutsättningar för att skapa den 
aktive demokratiske medborgaren och inte om vad eleverna åstadkommer för förändringar 
inom skolans demokratisystem.   
 
1.5.1 Det formella elevinflytandets namn 
 
Som jag tidigare varit inne på saknar Lpo 94 en närmare precisering och namn på det formella 
elevinflytandet. De svenska grundskolorna får utarbeta ett eget system samt hitta på egna 
namn och begrepp för detta. Det formella elevinflytandet har på de skolor jag gått i och jobbat 
på alltid kallats för klassråd och elevråd. Att det formella elevinflytandet har tagit just detta 
namn är inte så konstigt då den förra läroplanen Lgr 80 använder begreppet klassråd.4 Idag 
används dock flera olika namn. Elevråd kallas runt om i landet inte bara för elevråd utan kan 
ha namn som elevkår, ledningsråd, samlingsråd, husråd och elevriksdag.5 Det finns alltså 
många olika namn för det formella elevinflytandet. Frågan är hur skolorna valt dessa namn 
och hur väl de motsvarar den verksamhet som pågår. Om detta skriver man i elevrådsboken. 
Där menar man att det första som måste göras är att förankra det formella elevinflytandet hos 
eleverna. Gör man detta kommer ofta demokratin och verksamheten av sig själv.6 Så om 
eleverna i en första fas börjar använda det demokratisystem som finns på skolan kommer det 
att utveckla sig och i en andra fas vara representativt vad gäller såväl namn som form.  
 
1.5.2 Modell för elevinflytande 
 
I boken �Elevens guide till skoljuridiken-En handbok för elevråd� presenterar man en modell 
av inflytande. Modellen är gjord som en trappa med olika trappsteg. 
 
                                                                                       Beslutsfattande 
                                                                      Samråd 
                                                    Påverkan 
                              Deltagande 
    Information  
 
 
Det första steget består i att eleverna blir informerade. Det andra steget att de får vara med 
och diskutera. Det tredje steget är att kunna påverka de personer som fattar besluten. Det 
fjärde steget samråd innebär att eleverna räknas som jämlika parter med övriga i styrelsen. 
Rektorn ska inte bara lyssna och ta till sig elevernas åsikter, utan eleverna ska vara lika 
mycket värda som lärarnas representanter. Det femte steget är om eleverna har möjlighet att 
fatta formella beslut i skolan. Detta kan ske genom lokala styrelser med elevmajoritet.7  
                                                
4 Lgr80 s. 22 
5 Kessel m.fl. (2004) s. 11 
6 Kessel m.fl. (2004) s. 16 
7 Boqvist och Johansson (2004) s.105ff 
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I min undersökning är framförallt trappans två första steg av intresse. Att få information och 
att delta är själva förutsättningarna i utbildningen av aktiva samhällsmedborgare. De tre högre 
trappstegen handlar mer om att eleverna verkligen har ett reellt inflytande. Dessa kan vara 
viktiga i det avseendet att de är elevernas drivkraft. Elevernas vilja till förändring gör att de 
samtidigt får en utbildning i den demokratiska processen. När elever driver igenom beslut 
eller ser att deras röst har haft betydelse ökar detta motivationen att engagera sig vilket 
innebär att de får en utbildning i att bli aktiva samhällsmedborgare på köpet. På så sätt spelar 
de översta trappstegen också en roll för min undersökning.  
 
1.5.3 Framgångsfaktorer för utbildningen i demokrati 
 
-Kontinuitet 
För att det formella elevinflytandet ska fungera behöver man ha personer som driver 
verksamheten så att denna utvecklas. Elevrådsboken betonar vikten av att ha en styrelse. I 
många elevråd spelar styrelsen en mycket viktig roll och ansvarar i princip för all verksamhet. 
Om man inte har en styrelse kan det fungera bra under ett eller kanske till och med två läsår 
men risken finns alltid att elevrådet efter ett sommarlov inte kommer igång igen. Bokens 
författare menar alltså att det gäller att ta vara på det jobb man lagt ner och att detta ligger till 
grund för det vidare arbetet så att man inte behöver börja om gång på gång. Det är bäst att 
välja en ny styrelse under vårterminen, gärna ungefär i mitten av vårterminen. Då har den nya 
styrelsen en möjlighet att skaffa sig överblick och komma igång till höstterminens start då det 
finns mycket att göra. Gör man på det sättet får den nya styrelsen tid att lära sig arbetet och 
kan därigenom komma igång på ett effektivt sätt.8 Man skapar genom detta överlämnande 
mellan styrelser en kontinuitet. Denna kontinuitet förstärks givetvis av att personer blir kvar i 
styrelsen under flera läsår.  
 
-Information   
Det formella elevinflytandet ska fungera som en utbildning i hur vår demokrati fungerar. Alla 
elever ska därför vara medvetna om hur skolan har organiserat sitt formella elevinflytande. 
Vet man inte om hur skolans demokratisystem ser ut eller ens vet att det finns har man ingen 
chans att lära sig hur det fungerar. Formen för det formella elevinflytandet måste således vara 
känt av alla elever. I boken �Demokrati i skola och samhälle� skriver man om dessa saker 
som ofta tas för givet. Det är viktigt att det finns en tydlig modell för arbetet med 
elevmedverkan. Alla elever bör ha kännedom om sin skolas modell.9 Steg ett är alltså 
information. Detta kan tyckas vara en självklarhet men med den mängd information som 
eleverna översköljs med idag, inte bara i skolan, är det inte säkert att alla satt sig in i detta 
eller ens vet att det finns ett forum för elevinflytande.   
 
-Skolans vilja 
Var ska då denna information komma ifrån och hur ska den framföras? Jo, det är ju så klart 
skolledningen och skolans personal som framför denna information till eleverna. 
Skolledningens vilja att driva dessa frågor och detta arbete är oerhört avgörande. En 
skolledning som tar tag i och ser till att skolans forum för elevinflytande fungerar når en 
högre kvalitet i sin demokratiutbildning av eleverna. Helen Magnusson skriver i sin D-uppsats 
�Skolförbättring och elevinflytande� om de avgörande framgångsfaktorerna: Avgörande 
faktorer för elevinflytande och dess status är personalens intresse och motivation.10  

                                                
8 Kessel m.fl. (2004) s. 24ff 
9 Fridolf och Rydberg (2002) s. 245 
10 Magnusson (2006) s. 2 
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Det är skolans ledning som har ansvaret för att det formella elevinflytandet fungerar men det 
är den övriga personalen som driver detta i vardagen. Således är all personal som är med på 
klassnivåns forum för elevinflytande viktiga men framförallt de som är ansvariga för forumen 
på skolnivå. Det är ju forumet på skolnivå som så att säga styr upp de övriga forumen. Nere 
på klassnivån lyder man under skolnivån och får direktiv och frågeställningar därifrån. 
Givetvis påverkar klassnivåernas forum även skolforumet men organisatoriskt är det 
skolforumet som styr.  
 
Niklas Sandman skriver i sin C-uppsats om gymnasieskolans fostran av demokratiska 
medborgare. Han kommer liksom Magnusson fram till att personalen har stor betydelse i 
elevernas demokratiutbildning. Han skriver att det krävs i huvudsak två kriterier för att lyckas. 
Dels att eleverna får arbeta demokratiskt i praktiken och dels att undervisningsformerna 
bygger på diskussion och dialog. Träningen i att arbeta demokratiskt får eleverna dels genom 
klassråd och dels genom att kunna påverka arbetsformerna på skolan och även 
examinationsformerna.11 Mängden och kvaliteten på diskussioner och dialoger hör nära ihop 
med undervisningsformerna. Sandman skriver om en modernare slags demokrati. Han menar 
att staten vill fostra deliberativa demokratiska medborgare. Sandmans förklaring av 
deliberativ demokrati är att det är en modifierad form av demokrati som går ifrån att se 
demokrati som beslutsmetod och istället ser demokrati som ett sätt där medborgarna i 
samhället faktiskt får vara med och bestämma genom ständiga dialoger.12 Lärarna har alltså 
stort ansvar på flera plan för att eleverna ska fostras till demokratiska medborgare. Först och 
främst ska eleverna tränas i demokratiskt arbete. För det andra ska eleverna träna på att 
diskutera. Personalen måste då prioritera elevernas demokratiutbildning samt vara bra på att 
leda diskussioner och att uppmuntra till samtal mellan och med elever. Men det är också flera 
faktorer som påverkar kvaliteten på diskussionerna. Sandman skriver om kriterier för det 
deliberativa samtalet och ett av dessa är att tolerans och respekt råder bland deltagarna. Om 
eleverna blir avbrutna under tiden som de pratar faller egentligen en stor del av det 
deliberativa samtalet.13 Lärarens roll i detta är viktig då det gäller att få alla i diskussionen att 
visa respekt för varandra. Om denna respekt inte finns naturligt hos de deltagande får läraren 
ett stort jobb i att få till en rättvis och bra diskussion. Lärarens roll är också att föra 
diskussionen framåt skriver Sandman. Läraren ska själv ta en aktiv del i samtalet och försöka 
att föra samtalet framåt och lyssna på vad eleverna har att säga.14 
 
-Träning 
Om nu alla dessa saker uppfylls innebär det automatiskt att eleverna blir demokratiska 
medborgare när de lämnar skolan? Nej, svarar Sandman. Han menar att den demokratiska 
träningen inte bara behöver utföras på rätt sätt utan också ske i en viss mängd. Han skriver att 
det krävs att det faktiskt pågår dialoger och samtal ofta. Det spelar egentligen ingen roll om 
eleverna har perfekta deliberativa samtal om de har dessa dialoger och samtal sällan. I sådana 
fall övar de inte på deras förmåga att argumentera och deras förmåga till ett kritiskt tänkande 
så ofta som jag tror att det krävs för att fostra deliberativa demokratiska medborgare.15 Det 
behövs alltså träning för att så att säga leva i demokratin. Det är inte bara en massa regler som 
man lär sig snabbt utan en process där man hela tiden utvecklas.      
 
 

                                                
11 Sandman (2005) s. 37ff 
12 Sandman (2005) s. 12 
13 Sandman (2005) s. 44 
14 Sandman (2005) s. 43 
15 Sandman (2005) s. 44 
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1.6 Metod 
 
I den undersökning av formellt elevinflytande som jag valt att göra finns det en del problem 
som man måste ta hänsyn till.  
 
Ett av problemen är att enskilda personers subjektiva åsikter får för stort utrymme. Enskilda 
uppfattningar kommer man ju i och för sig aldrig helt ifrån då även större undersökningar 
bygger på människors åsikter fast då i stort antal och med en efterföljande tolkning, ofta en 
tolkning av vad majoriteten tycker. För att minska detta problem, det vill säga att man lägger 
alltför stor vikt vid enskilda personers åsikter, vilar den största delen av undersökningen på 
skriftliga dokument som är förankrade hos personal på en hel skola. Men undersökningen har 
också en del där enskilda personer får uttrycka sin åsikt. I den delen har jag tillfrågat ett så 
stort antal personer att det går att göra en sammanfattning som höjer sig över de personliga 
åsikternas nivå. De enskilda personernas åsikter smälter alltså samman till åsikter för hela 
gruppen. Av utrymmesskäl är antalet personer som deltar i den här delen av undersökningen 
begränsade. Min förhoppning är ändå att gruppen som tillfrågats är så stor att den ska vara 
representativ för respektive skola. På skola A tillfrågades 44 elever, på skola B tillfrågades 47 
elever och på skola C tillfrågades 39 elever. Den sammanlagda tillfrågade populationen var 
130 elever.   
 
Ett annat problem är de valda skolornas representativitet för den svenska grundskolan. Det 
finns en rad faktorer som man bör ta hänsyn till om man ska hävda att skolorna är 
representativa för hela Sverige. Skolans upptagningsområde med allt vad det innebär, skolans 
geografiska läge, skolans organisation och skolans personalsammansättning är sådana 
faktorer. Frågan är också hur många skolor man bör undersöka för att få en rättvis bild. Helt 
klart är att tre skolor aldrig kan ge en rättvis bild av hela den svenska grundskolan. Det är 
heller inte min avsikt. Vad denna undersökning ger är dock en bild av hur det kan se ut. 
 
Jag har undersökt tre skolors formella elevinflytande. Jag har utgått från fyra 
forskningsfrågor:  
 

1. Hur är det formella elevinflytandet organiserat på skolan? 
 

2. Hur ofta praktiseras det formella elevinflytandet?  
 

3. Känner eleverna på skolan till det formella elevinflytandet och varför det finns ett 
sådant? 

 
4. Har eleverna varit delaktiga i det formella elevinflytandet?  
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Jag kommer nu att gå igenom de fyra forskningsfrågorna och berätta hur jag gått tillväga för 
att besvara dessa.  
 

1. Hur är det formella elevinflytandet organiserat på skolan? 
 
Den här forskningsfrågan har jag besvarat med hjälp av de tre skolornas dokument om det 
formella elevinflytandet. I skollagen framgår att utformningen av en skolas elevinflytande ska 
anges i arbetsplanen.16 I de fall där det visat sig behövas en komplettering till dokumenten har 
jag haft en kort frågestund med ansvarig rektor eller annan person som har hand om 
organisationen som rör det formella elevinflytandet på skolan. I en sådan frågestund har jag 
helt enkelt utgått från min första forskningsfråga. I de fall där skolan har flera forum för 
elevinflytande och flera ansvariga har jag siktat in mig på den del som gäller för skolans 
senare del det vill säga år 6-9 eller år 7-9 beroende på hur skolan är organiserad. Jag har också 
fokuserat på det allmänna forumet för formellt elevinflytande och inte forum som behandlar 
enstaka delar av skolan såsom skolans mat i till exempel matråd eller idrott i skolans 
idrottsförening.  
 

2. Hur ofta praktiseras det formella elevinflytandet?  
 
Den andra forskningsfrågan bör också finnas i skolans lokala arbetsplan. Då informationen 
inte funnits i arbetsplanen har jag liksom i första forskningsfrågan haft en kort frågestund med 
ansvarig rektor eller annan person med ansvar för organisationen för det formella 
elevinflytandet på skolan motsvarande skolans senaredel.  
 

3. Känner eleverna på skolan till det formella elevinflytandet och varför det finns ett 
sådant? 

 
                                                               och 
 

4. Har eleverna varit delaktiga i det formella elevinflytandet?  
 
För att besvara dessa två forskningsfrågor har jag gjort en enkätundersökning bland 
eleverna.17 Jag har genomfört enkätundersökningen bland skolans niondeklassare. Dessa 
närmar sig slutet av sin grundskoleutbildning och har därför den mest heltäckande bilden av 
skolans arbete med formellt elevinflytande. För att göra enkätundersökningen jämförbar 
mellan de tre skolorna har tillvägagångssättet varit likadant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
16 Skollagen 3 kapitlet 6 § grundskoleförordningen 
17 Bilaga 1 
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Till att börja med kan jag kommentera hur jag valt de elever som har fått besvara enkäten. 
Undersökningen har genomförts i två av skolornas vanliga klasser för år 9. Elever med 
anpassad studiegång eller placering i liten grupp men rent formellt tillhörande klassen fick 
heller inte besvara enkäten då dessa utgör procentuellt olika stora delar av de vanliga 
klasserna och därför kan ge en felaktig och ej jämförbar bild. Enkäten gjordes i två klasser per 
skola. Detta för att en av skolorna är tvåparallellig om man undantar skolans profilklasser.  
 
Enkäten genomfördes under lektionstid. Frånvarande elever fick inte möjlighet att besvara 
enkäten vid något senare tillfälle. De som var där vid tillfället för enkätundersökningen var 
helt enkelt de som besvarade den.  
 
Enkäten gjordes individuellt och anonymt. Jag ledde enkätundersökningen fråga för fråga. Jag 
förklarade en fråga åt gången och därefter svarade eleverna på densamma innan vi gick vidare 
till nästa fråga. Jag använde samma instruktioner vid alla tillfällen.18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
18 Bilaga 2 
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2. Undersökning 
 
Jag kommer nu att besvara mina fyra forskningsfrågor. De tre skolor som jag har undersökt 
kommer jag att kalla A, B och C.  
 
 
2.1 Hur är det formella elevinflytandet organiserat på skolan? 
 
Skola A 
 
På skola A finns det formella elevinflytandet beskrivet i skolans enhetsplan under rubriken 
�En skola med delaktighet�. Enhetens åtagande som rör dessa frågor är: 

• Barn/elever ska kunna påverka sitt lärande. 
• Alla klasser har regelbundna klassråd. 
• I skolan förs ett aktivt elevrådsarbete.19 

 
Det formella elevinflytandet finns också beskrivet mer i detalj i en kursplan för skolans 
elevråd. För att komplettera och få denna information om skolans formella elevinflytande 
förklarad vände jag mig till den ansvarige för dessa frågor på skola A. I kursplanen anger man 
först målet med elevrådsarbetet på skolan; Målet med Elevrådsarbete på skolan är att praktiskt 
träna eleverna i demokratiska arbetsformer. Man förankrar sedan sin lokala kursplan och dess 
mål med att koppla samman den med Lpo94. Sedan följer en konkret beskrivning av hur 
organisationen ser ut. Elevrådet består av 2 elever per klass samt 2 personal. Sammanlagt blir 
detta 24 personer. Klasserna väljer elevrådsrepresentanterna enligt vissa regler och kriterier. 
Elevrådsmötena följer en bestämd dagordning och man har en särskild process för att fatta 
besluten. Klassråd finns inte på elevernas scheman men ingår under mentorstiden som är en 
gång per vecka. Skolan har också ett matråd med 2 elever från hela år 6-9 samt en 
matpersonal och en person från skolledningen. Elevrådet har två fasta poster som man innehar 
i ett läsår. Dessa är ordförande och sekreterare. Endast elever från år 8 eller 9 kan inneha 
dessa poster.20       
 
Skola B 
 
Skola B beskriver liksom skola A sitt formella elevinflytande i sin enhetsplan. Under rubriken 
�En skola med delaktighet� åtar sig enheten följande: 

• Att vara en skola med delaktighet där varje elev ska kunna påverka sitt lärande. 
• Ge eleverna skolövergripande delaktighet i �Elevrådet� och �Skolrådet�. 
• Ge eleverna pedagogiskt inflytande i arbetslagens �Elevlagråd�. 
• Ge eleverna inflytande i skolarbetet i �Klassråden�. 
• Ge eleverna möjlighet att vara delaktiga i en demokratisk arbetsprocess.21 

 
I skolans enhetsplan finns det flera forum för elevinflytande nämnda som kräver en närmare 
beskrivning. Jag vände mig därför till skolans ansvarige för det formella elevinflytandet för 
att få förklaringar. �Elevrådet� består av 2 elever från varje klass på skola B samt 
�Elevrådets� styrelse. Styrelsen består i sin tur av 7 stycken elever samt en personal.  

                                                
19 Enhetsplan för skola A 
20 Kursplan för elevrådet på skola A samt frågestund med ansvarig person för det formella elevinflytandet på     
skola A. 
21 Enhetsplan för skola B 
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Denna person från skolans personal är också skolans ansvarige för det formella 
elevinflytandet. �Skolrådet� består av representanter från skolledningen, föräldrar samt 2 
stycken elever från elevrådsstyrelsen. Ett annat forum som finns på skola B är �Elevlagrådet�. 
Skolan är organiserad i olika arbetslag och i �Elevlagrådet� sitter lärare från laget samt elever 
som representerar lagets elever. Där tas frågor upp som endast rör laget. Angående klassrådet 
så är detta schemalagt.22  
 
Skola C 
 
Skola C har väldigt lite skrivet om sitt formella elevinflytande. Det man kan hitta i skolans 
enhetsplan är åtagandet: 

• Att öka samarbetet med elevrådet.23 
 
För att komplettera denna information hade jag en frågestund med skolans ansvarige för det 
formella elevinflytandet. Skola C har tre forum för det formella elevinflytandet: elevråd, 
arbetslagsråd och klassråd. Elevrådet består av 1 elev per arbetslag, (vilket innebär 4 elever då 
skolan är organiserad i 4 arbetslag) 2 personal från skolan samt 1 representant för 
skolledningen. Arbetslagsrådet består av 2 elever från varje klass i arbetslaget samt en 
personal från arbetslaget. Arbetslagsrådet är en mellannivå där information dels förs uppåt till 
elevrådet och dels förs nedåt till klassrådet. Klassrådet är inte schemalagt.24  
 
 
2.2 Hur ofta praktiseras det formella elevinflytandet?  
 
Skola A 
 
På skola A har man elevrådsmöten cirka 2 gånger per månad. Mötena är 30 minuter långa. 
Klassråd sker en gång per vecka under den så kallade mentorstiden som är schemalagd. En 
gång per läsår samlas hela skolans elevråd, det vill säga från förskola till år 9.25  
 
Skola B 
 
På skola B har man under läsåret 06/07 gjort en tidsplan för elevinflytandet. Under ett 
tidsintervall av cirka sex veckor har man följande möten: 
 
Vecka 1 Klassråd 
Vecka 2 Styrelsemöte 
Vecka 3 Elevråd 
Vecka 4 Styrelsemöte 
Vecka 5 Skolråd 
Vecka 6 Styrelsemöte 
 
Detta intervall rullar sedan vidare under läsåret.26  
 

                                                
22 Frågestund med ansvarig person för det formella elevinflytandet på skola B. 
23 Enhetsplan för skola C 
24 Frågestund med ansvarig person för det formella elevinflytandet på skola C. 
25 Kursplan för elevrådet på skola A samt frågestund med ansvarig person för det formella elevinflytandet på 
skola A. 
26 Tidplan läsår 06/07-elevinflytande från skola B 
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Skola C 
 
På skola C har man klassråd en gång per vecka. Arbetslagsråd samt elevrådsstyrelse sker 2 
gånger per månad.27  
 
2.3 Känner eleverna på skolan till det formella elevinflytandet och varför det finns ett 
sådant? 

 
Forskningsfråga 3 besvarar jag med hjälp av min enkätundersökning. Här följer svaren:  
 
Enkätfråga 1: Finns det ett forum för elevinflytande på din skola? 
 

Diagram och tabell 1: Elevsvar om det finns ett forum för elevinflytande på skolan. 

0

20

40

60

80

100

Ja Nej Vet ej

A
B
C

 
Skola  Ja Nej Vet ej 
A    79 %  7 %  14 %  
B    100 %  0 0 
C    55 %  27 %  18 % 
 
Enkätfråga 2: Varför ska det enligt läroplanen finnas ett forum för elevinflytande på varje 
skola?  

 
Diagram och tabell 2: Elevsvar om deras kännedom varför det enligt Lpo94 ska finnas ett elevinflytande på varje skola. 

0
20
40
60
80

100

Vet ej Blank För att
eleverna ska

få säga vad de
tycker/kunna

påverka

Övriga svar

A
B
C

 
 
 
 
 

                                                
27 Frågestund med ansvarig person för det formella elevinflytandet på skola C. 
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Skola Vet ej Blank Övriga svar För att eleverna 
ska få säga vad 
de tycker/kunna 
påverka. 

A    7 %  43 %  7%  43 %  
B    13 %  0 0 87 %  
C    55 %  18 %  0 27 %  
 
2.4 Har eleverna varit delaktiga i det formella elevinflytandet?  
 
Nu ska vi titta på om eleverna deltagit aktivt i skolans forum för formellt elevinflytande och 
om de har lärt sig formerna för hur sådana möten går till. Jag utgår från enkätundersökningens 
frågor i min redovisning.  
 
Enkätfråga 3: Har du deltagit aktivt i ett forum för elevinflytande på din skola? 
 

Diagram 3: Elevsvar om aktiv medverkan i ett forum för elevinflytande. 
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Enkätfråga 4: Vet du hur detta forum fungerar? Skulle du kunna organisera ett sådant forum? 
 

Diagram 4: Elevsvar om organisationen kring ett forum för elevinflytande. 
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Enkätfråga 5: Har du deltagit aktivt i ett forum för elevinflytande där hela din skola är 
representerad? 
 

Diagram 5: Elevsvar om aktiv medverkan i ett forum för elevinflytande där hela skolan är representerad. 
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Enkätfråga 6: Vet du hur ett sådant forum för elevinflytande fungerar? Skulle du kunna 
organisera ett sådant forum?  
 

Diagram 6: Elevsvar om organisationen kring ett forum för elevinflytande där hela skolan är representerad. 
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Tabell 3: Elevsvar kring forum för elevinflytande. 
 
Skola  Har du deltagit 

aktivt i ett 
forum för 
elevinflytande 
på din skola? 

Vet du hur 
detta forum 
fungerar? 
Skulle du 
kunna 
organisera ett 
sådant forum?

Har du deltagit 
aktivt i ett 
forum för 
elevinflytande 
där hela din 
skola är 
representerad? 

Vet du hur hela 
skolans forum 
för 
elevinflytande 
fungerar? 
Skulle du kunna 
organisera ett 
sådant forum?. 

Ja 62 %  92 %  31 %  69 %  A 
 Nej 38 %  8 %  69 %  31 %  

Ja 100 %  88 %  25 %  63 %  B 
 Nej 0 12 %  75 %  37 %  

Ja 33 %  44 %  22 %  44 %  C 
 Nej 67 % 56 %  78 %  56 %  
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3. Analys och slutsatser 
 
Jag ska nu redogöra för hur de tre skolornas formella elevinflytande når upp till intentionerna 
i Lpo94. Jag kommer att titta på organisationen kring det formella elevinflytandet, 
informationen om den, träningen av den och kvaliteten. 
 
3.1 Organisation 
Det första som man kommer att tänka på när det gäller skolornas organiserande av det 
formella elevinflytandet är att det finns för lite skrivet om hur det rent praktiskt ska gå till. 
Dokumenten för samtliga tre skolor ger inte en fullständig beskrivning av skolans formella 
elevinflytande. På alla tre skolor var jag ju tvungen att i min undersökning komplettera de 
skriftliga dokumenten med frågestunder med ansvariga för skolornas formella elevinflytande. 
Eftersom dokumenteringen är bristfällig riskerar uppbyggda metoder och kunskap att förloras. 
De ansvariga personerna på skolorna kanske avslutar sina anställningar och kontinuiteten i 
arbetet går förlorad. 
 
Ett annat problem är kopplingen mellan det som står i skolornas arbetsplaner/enhetsplaner och 
hur det faktiskt ser ut i verkligheten. Är det som står i arbetsplanen/enhetsplanen aktuellt och 
motsvarande det som sker eller är det som två olika nivåer uppdaterade i skrift av olika 
människor? På skola C till exempel  är det enda som står i enhetsplanen att man åtar sig att 
öka samarbetet med elevrådet. Detta är en mycket bristfällig dokumentation och ställer en rad 
följdfrågor. Vem ska öka samarbetet? På vilket sätt ska samarbetet öka? Hur mycket ska 
samarbetet öka? Intressanta frågor i och för sig men framförallt säger den dokumentationen 
väldigt lite om skolans formella elevinflytande. På skola A skrivs det om regelbundna 
klassråd i skolans enhetsplan men klassråd finns inte utskrivet på klassernas scheman. Även 
här, liksom på skola C, motsvarar inte dokumenten i arbetsplanen/enhetsplanen det som sker i 
verkligheten. På skola A är det dessutom så att verkligheten inte garanterat når upp till 
dokumentets mål vilket ju är allvarligare än det motsatta. Till skillnad från skola A och C 
verkar skola B ha en aktuell beskrivning av det formella elevinflytandet i sin enhetsplan. 
Denna beskrivning ger dock inte, som tidigare påpekats, en hel bild av hur det ska gå till. Det 
står att eleverna ska vara delaktiga och ha inflytande i skolan men det står inte hur. Skola B 
har förutom sin beskrivning av det formella elevinflytandet i enhetsplanen också en tidsplan 
för elevinflytandet som är ett dokument som inte ingår i skolans enhetsplan. Denna anger hur 
ofta de olika mötena ska ske men väldigt lite om allt det praktiska runtomkring. På alla tre 
skolor verkar det som att det formella elevinflytandets organisation hänger lite i luften. Det 
verkar vara upp till de ansvariga personerna för det formella elevinflytandet att styra upp 
verksamheten. Ingen av de tre skolorna har ett gemensamt genomarbetat formellt 
elevinflytande som är dokumenterat på ett fullständigt sätt.  
 
En del av det formella elevinflytandet är forumen på klassnivå. På de tre skolor jag undersökt 
benämns detta forum klassråd. Som jag tidigare skrivit har skola A inte klassråd på schemat. 
Däremot ingår klassråd under klassernas mentorstid en gång per vecka. Utan schemalagd tid 
riskerar klassrådet att försvinna eller i alla fall att få mindre tid och lägre prioritering bland 
eleverna och lärarna. Skola C har heller inte klassråd utskrivet på schemat. Där förväntas 
klassrådet läggas in under lämplig lektion till exempel på mentorstiden eller SO-lektionerna. 
Skola B har schemalagt sina klassråd vilket ökar chanserna för eleverna där att få träning i 
demokrati.  
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Det finns två större övergripande mål med att ha elevinflytande på en skola. Det ena är att 
eleverna bör ha inflytande över sin arbetsplats, ett slags arbetsmiljömål, och det andra är att de 
får en utbildning i demokrati. Det är det andra målet som jag i denna uppsats fokuserar på. I 
de dokument som rör elevinflytande har skola A och skola B mål av sådan karaktär. Skola A 
har kommit längst i detta arbete då man skrivit en kursplan för elevrådet. I den kursplanen 
börjar man med att presentera sitt mål:  
 
Målet med Elevrådsarbete på skola A är att praktiskt träna eleverna i demokratiska 
arbetsformer. 
 
Man knyter sedan detta mål till Lpo94 genom att ta fram citat därifrån. Kursplanen är bara 
skriven för elevrådet vilket är lite konstigt då målet väl borde gälla alla elever. Antingen 
gäller detta mål bara för de elever som kommer i kontakt med elevrådet eller så är det skolans 
hela formella elevinflytande som avses trots att man skriver elevråd. Skola B har i sin 
enhetsplan satt upp flera mål för elevinflytandet. Det enda målet som rör elevernas utbildning 
i demokrati är följande: 
       
Enheten åtar sig att:   
Ge eleverna möjlighet att vara delaktiga i en demokratisk arbetsprocess. 
 
Skola B har alltså inte som mål att utbilda alla sina elever i en demokratisk arbetsprocess utan 
bara att ge eleverna möjlighet att vara delaktiga i densamma. Kanske får de sin utbildning i 
demokrati på något annat sätt men detta mål är det enda som står att finna under rubriken �en 
skola med delaktighet� i enhetsplanen för skola B. I dokumenten för skola C finns inga mål av 
karaktären demokratiutbildning.     
 
3.2 Information 
Vad man har för mål med det formella elevinflytandet bör väl precis som med många andra 
av skolans mål idag presenteras för eleverna. Låt oss titta på om eleverna känner till de mål 
skolorna har med det formella elevinflytandet. I enkätundersökningen fick eleverna svara på 
varför det enligt läroplanen ska finnas ett forum för elevinflytande på varje skola. Inte en enda 
elev skriver något om en utbildning i demokrati som skäl till att man har formellt 
elevinflytande. Däremot är det många som tar upp det jag kallar för arbetsmiljömålet-att ha 
inflytande på sin arbetsplats. Särskilt på skola B är det många som tar upp detta. Där svarar 
nästan 90 % att man har forum för elevinflytande för att eleverna ska få säga vad de tycker 
och få vara med och påverka. Kopplar man ihop skolans mål med elevernas åsikter om varför 
man har formellt elevinflytande så matchar ju dessa riktigt bra på skola B. Skolan tar i sin 
enhetsplan upp flest mål där elevernas inflytande är det centrala och det är ju också så 
eleverna uppfattar skälet till varför man har forum för elevinflytande. På skola A anger knappt 
hälften av eleverna detta arbetsmiljöskäl som anledning till varför man har forum för 
elevinflytande. En stor del av eleverna på skola A har lämnat denna fråga obesvarad. Jag 
tolkar det som att de inte vet. I så fall är det en majoritet på skola A som inte vet varför de har 
till exempel klassråd. Kopplar man ihop skolans mål och elevernas svar så får man på skola A 
en dåligt matchande bild. Det verkar till att börja med som att målet med det formella 
elevinflytandet är inget man diskuterat med eleverna. Skola A har ju också sin kursplan för 
elevrådet där elevernas utbildning i demokrati är målet med den verksamheten. I de två 
klasser enkätundersökningen är gjord borde ju i alla fall de två elever per klass som sitter med 
i elevrådet ha angett praktisk träning i demokratiska arbetsformer som skäl till att ha forum 
för elevinflytande. Möjligen kan dessa 4 elever ha varit frånvarande vid enkätundersökningen 
eftersom jag inte tagit hänsyn till frånvaro när undersökningen genomfördes.  
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Troligare är dock att kursplanen för elevrådet på skola A inte är förankrad bland 
elevrådseleverna. På skola C har majoriteten av eleverna svarat att de inte vet varför man har 
forum för elevinflytande. Lägger man till andelen blanka svar så har man nästan tre 
fjärdedelar av eleverna som inte vet varför. Kanske inte så konstigt med tanke på avsaknaden 
av mål i skolans dokument. Det är dock 27 % av eleverna som anger arbetsmiljömålet som 
skäl. Är detta kanske ett givet svar som eleverna tar till när de inte vet eller har kanske detta 
mål överförts muntligt till dessa elever? På något sätt tror jag att detta svar är standardsvaret 
när man frågar elever varför man har till exempel klassråd. Tyvärr verkar detta skäl till att ha 
forum för elevinflytande också vara det enda som finns hos majoriteten av personalen på 
åtminstone de tre skolorna jag har undersökt. Detta avspeglar sig i de dokument som finns 
skrivna.             
 
Skola A är alltså den skola som åtminstone har utbildning i demokrati som mål i något av 
skolans dokument. Men informationen om målet når inte fram till eleverna. Även om nu 
målet är skrivet just för elevrådet borde det spridas ner på klassrådsnivå för det som behandlas 
på elevrådet ska ju också föras ner till en klassrådsnivå. Informationen om vad klassråden är 
till för är alltså bristfällig. Informationen om att det finns forum för elevinflytande verkar 
också vara bristfällig på skola A och C. Tittar man på elevernas svar på frågan om skolan har 
ett forum för elevinflytande är det på skola C så många som 45 % som inte svarar ja. Det 
finns flera sätt att förklara denna höga siffra. En del av förklaringen kan vara att skola C har 
fler elever med invandrarbakgrund än de andra två skolorna. Detta skulle kunna påverka på 
det sättet att det rent språkmässigt blir missförstånd, dels i förklaringen av vad till exempel 
klassråd är och dels i ifyllandet av enkäten. Men varför svarar då hela 27 % av eleverna nej på 
frågan? Är förklaringen att de kanske svarat på frågan om det finns ett forum för 
elevinflytande som fungerar? Det kan ju vara så att dessa 27 % vet att det finns klassråd men 
väljer att svara nej för att protestera mot att klassråden på skolan fungerar dåligt. En annan 
tolkning  är att på skola C som inte har schemalagda klassråd så kanske det är så att eleverna 
verkligen inte har klassråd. Att mentorstiden där klassråden ofta ligger på skola C tar 
överhanden och klassrådstiden minskar eller helt försvinner. På skola B svarar alla eleverna ja 
på frågan om det finns ett forum för elevinflytande. Skola B är den enda av de tre skolorna 
som har klassråd som är schemalagda. Kanske är det så enkelt att finns något på elevernas 
schema så finns det också i verkligheten. En vecka efter vecka återkommande tid på schemat 
är i alla fall en tydlig signal om att det är någonting som är viktigt, får ta tid och som ingår i 
skolundervisningen.  
 
3.3 Träning 
Om elever i svenska skolor ska bli aktiva demokratiska medborgare behövs det övning och 
träning i demokrati. Övning ger färdighet. Det krävs en regelbundenhet i skolornas formella 
elevinflytande. Skola A skriver i enhetsplan om att alla klasser har regelbundna klassråd. Som 
jag tidigare varit inne på ligger dessa under mentorstiden på schemat vilket enligt min 
tolkning av elevernas svar på enkätundersökningen kan drabba klassrådet i fråga om tid och 
prioritering. Dokumenten på skola A ger en bild och eleverna på skola A ger en inte lika 
tydlig bild. På skola A träffas elevrådet cirka 2 gånger per månad och då har man möte i 
ungefär 30 minuter. Detta enligt skolans ansvariga för det formella elevinflytandet. De elever 
som är med i elevrådet har alltså en garanterad tid på 60 minuter per månad av formellt 
elevinflytande men resten av eleverna kan i värsta fall bli helt utan. På skola B har man gjort 
en tidsplan för arbetet med det formella elevinflytandet. Möten på alla olika nivåer är 
inplanerade för läsåret. Under ett tidsintervall på sex veckor är de olika mötena inplanerade 
och efter detta börjar man om från början igen. Alla elever på skola B får alltså vara med om 
formellt elevinflytande var sjätte vecka då det är schemalagt klassråd.  
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Att få träning var sjätte vecka som det blir för de allra flesta eleverna verkar vara väldigt lite. 
Å andra sidan kanske tidsplanen för det formella elevinflytandet har utarbetats för att höja 
kvaliteten på de olika mötena. Har man möte var sjätte vecka kanske det kräver en annan 
förberedelse och struktur än om man har möte varje vecka. Frågorna hinner också bollas runt 
på de olika nivåerna. Kanske skola B i slutändan har mer kvalitet med sin låga kvantitet än 
fallet varit om man haft en hög kvantitet med låg kvalitet? Mer om detta senare när jag går 
igenom elevernas kunskap om forum för elevinflytande. Skola C med sin bristfälliga 
dokumentation har inget skrivet om när mötena ska ske. Enligt skolans ansvariga för det 
formella elevinflytandet har man klassråd varje vecka och arbetslagsråd samt elevrådsstyrelse 
två gånger per månad. För majoriteten av eleverna blir tiden för formellt elevinflytande 
densamma som för eleverna på skola A. Det vill säga en gång per vecka. Men kom då ihåg att 
enkätundersökningen inte ger samma tydliga svar.  
 
3.4 Kvalitet 
Att bedöma kvalitet på skolornas formella elevinflytande är väldigt svårt. Det finns många 
olika angreppssätt och en rad faktorer som påverkar. Den bild av kvalitet jag ger är inte på 
långa vägar en helhetsbild. Jag har bara fokuserat på organisationen av forumen för 
elevinflytande, dels på klassnivå och dels på skolnivå. Jag har gjort detta utifrån ett 
elevperspektiv. Frågan jag ställt är om eleverna, med de kunskaper de fått från de forum för 
elevinflytande de varit med i, på egen hand kan organisera ett nytt forum. De elever som kan 
organisera ett sådant nytt forum har i skolan lärt sig de former och den struktur som ett forum 
för elevinflytande har. De kommer därmed ha en förståelse för hur den demokratiska 
processen fungerar och de kommer att kunna applicera sina kunskaper på samhällets forum 
för demokrati och då lättare förstå hur dessa är sammansatta och fungerar.  
 
Denna lilla undersökning av kvalitet på skolornas formella elevinflytande bygger på fyra 
frågor i enkätundersökningen. Det första vi ska titta på är om eleverna kan organisera ett 
forum på klassnivå. På skola A och på skola B är det runt 90 % som kan organisera ett sådant 
forum medan det på skola C är knappt hälften som kan göra detta. Med tanke på tidigare 
redovisade resultat från enkätundersökningen är det inte så konstigt att skola C här släpar 
efter. Det var skola C som hade överlägset störst del av elever som sa sig inte ha ett forum för 
elevinflytande på skolan. Den självklara slutsatsen här blir att har man forum för 
elevinflytande på skolan vet man också hur de fungerar. Något som inte tycks vara lika 
självklart är relationen mellan elevens aktivitet på forumen och kunskapen om dessa. På skola 
A har bara 62 % av eleverna deltagit aktivt i ett forum för elevinflytande men ändå kan som 
sagt drygt 90 % organisera ett sådant forum. Kanske överskattar eleverna på skola A sin 
förmåga eller så har de en striktare definition av aktivt deltagande. På skola C ser siffrorna 
liknande ut även om de är på en lägre nivå. Det är även där så att flera elever än de som har 
deltagit aktivt kan organisera ett sådant forum. Skola B skiljer sig här från de övriga. Alla 
elever har deltagit aktivt men alla kan inte organisera ett forum för elevinflytande på 
klassnivå.  
 
Låt oss nu titta på forumet för elevinflytande på skolnivå. Där är siffrorna mer jämna mellan 
skolorna. På skola A har 31 % av eleverna deltagit aktivt i detta arbete, på skola C har 22 % 
av eleverna deltagit aktivt och däremellan ligger skola B med 25 % av eleverna. Det är en 
ganska hög andel av eleverna som någon gång representerat sin klass i forumet för 
elevinflytande på skolnivå. Även om grundskolan är nio år lång och man väljer nya 
klassrepresentanter varje läsår så brukar det ju ofta vara samma personer som omväljs gång på 
gång. På dessa tre skolor verkar inte det vara fallet. På skola A har man regler och kriterier för 
vilka som får representera klasserna. Dessa kanske säger att man inte får väljas två gånger. 
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Något liknande kanske finns på de andra två skolorna också. Det kanske ses som en 
rättvisefråga att så många som möjligt ska få representera klassen och då kan lärarna eller 
eleverna i klassen ha koll på vilka som varit representanter och inte. Hur många elever kan då 
organisera ett forum för elevinflytande på skolnivå? Ja där är andelen mycket hög. Den är till 
och med högre än den andel som varit med i detta forum. Min tolkning av dessa på sätt och 
vis motsatta siffror är att eleverna helt enkelt använt sin kunskap om forumet på klassnivå och 
applicerat det på forumet på skolnivå. Denna applikation kan förstås inte göras helt utan 
kunskap om forumet på skolnivå men representanterna därifrån tycks ha gjort ett bra jobb 
med att informera hur det går till i forumet för elevinflytande på skolnivå. På skola C har 
tydligen alla elever som kan organisera forumet på klassnivå gjort denna koppling eftersom 
andelen är exakt lika hög vad gäller organiserandet av forumet på skolnivå.   
 
 
3.5 Avslutande diskussion 
Lås oss nu sammanfatta och �knyta ihop säcken�. Mitt syfte med denna uppsats var att 
undersöka om eleverna i enlighet med Lpo94 får den utbildning och den kunskap i 
demokratiska processer som krävs för att de ska bli aktiva samhällsmedborgare. Jag har tittat 
på tre skolors formella elevinflytande och sett stora brister. Dokumenteringen på skolorna är 
långt ifrån fullständig. Det mesta av det som görs på skolorna finns inte dokumenterat. 
Enskilda personer i personalen driver det formella elevinflytandet. Det formella 
elevinflytandet är inte gemensamt utarbetat och förankrat hos hela personalen. Alla elever är 
inte medvetna om att det finns ett formellt elevinflytande eller så är de så missnöjda med det 
att de hävdar att det inte finns. Inga elever vet att ett av målen med det formella 
elevinflytandet är att de ska få kunskap om de demokratiska processerna. Det målet är inte ens 
självklart i de dokument som skolan har om formellt elevinflytande. Eleverna praktiserar 
formellt elevinflytande ganska sällan, kanske inte alls. Skolorna verkar inte prioritera det 
formella elevinflytandet särskilt mycket. Trots alla dessa dåliga förutsättningar tycks över 
hälften av eleverna ha fått sådana kunskaper att de senare kan användas och appliceras på 
samhället. Dessa elever förstår det demokratiska systemet och hur det fungerar i praktiken 
men det är såklart inte självklart att de kommer att bli aktiva samhällsmedborgare. En inte 
fullt lika stor del av eleverna har inte denna applicerbara kunskap men de har ändå ett hum om 
hur den demokratiska processen går till. Att många elever som lämnar grundskolan saknar 
kunskap om det formella elevinflytandet och därmed den demokratiska processen kan inte ses 
som annat än ett misslyckande. Utifrån undersökningen av dessa tre skolor behöver man ta tag 
i detta. Man behöver först och främst ha tydliga mål med denna verksamhet. Dessa mål måste 
sedan förankras på hela skolan. Som det är nu har skolorna ingen enhetlig linje. Det är upp till 
enstaka personers vilja och engagemang tycks det som. Ett stort ansvar i detta har såklart 
skolledningarna. Eleverna som går ut från dagens grundskola borde vara så väl rustade med 
kunskap om de demokratiska processerna att de för arbetet framåt och kan modernisera den 
demokrati vi har idag. Dagens demokratisystem ses av många som trögt och ineffektivt. Om 
skolan verkligen fostrade aktiva demokratiska medborgare skulle vi säkerligen få ett mer 
effektivt system inom en snar framtid. Ett system där alla medborgare deltar i en deliberativ 
demokratisk debatt. Ett demokratisystem som inte ligger efter sin tid.   
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Bilaga 1 
 

Enkätundersökning om elevinflytande i skolan 
 

1. Finns det ett forum för elevinflytande på din skola? (Till exempel klassråd/elevråd) 
 
  JA   NEJ   VET EJ   
 
2. Varför ska det enligt läroplanen finnas ett forum för elevinflytande på varje skola? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Om du svarat JA på fråga 1 fortsätter du på fråga 3. 

I annat fall tackar jag för din medverkan! 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 
 
3. Har du deltagit aktivt i ett forum för elevinflytande på din skola?  

 
  JA   NEJ    
 
4.  Vet du hur detta forum fungerar? Skulle du kunna organisera ett sådant forum? 
 
  JA   NEJ    
 
5. Har du deltagit aktivt i ett forum för elevinflytande där hela din skola är representerad? 
 
  JA   NEJ    

 
6. Vet du hur hela skolans forum för elevinflytande fungerar? Skulle du kunna organisera 
ett sådant forum? 

 
  JA   NEJ    

 
  

Tack för din medverkan! 



  

 

Bilaga 2 
 

Instruktion till enkätundersökningen  
 
Klassen gör fråga för fråga medan jag läser frågorna och förklarar de speciella orden: 
 

1. Forum=plats eller tid 
Elevinflytande=eleverna är med och säger vad de tycker 

 
 

2. Läroplanen=Den bok där det står hur skolan ska vara och vad man ska lära sig i 
skolan. 

 
 
3. Deltagit aktivt=Varit med och lyssnat och förstått vad det handlat om. 

 
 

4. Organisera=Känna till allt som behövs för ett genomförande.  
 

Här gav jag ett konkret exempel: Fixa/styra upp ett klassråd för en klass på 
mellanstadiet. 

 
 
5. Deltagit aktivt=Varit med och lyssnat och förstått vad det handlat om. 

 
 

6. Organisera=Känna till allt som behövs för ett genomförande.  
 

Här gav jag ett konkret exempel: Fixa/styra upp ett elevråd för mellanstadiet. 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


