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Abstract 
The aim of this study is to investigate the notion of pupil influence in English teaching at level 1 
and 2 at High-School level. The study focuses on how the students and teachers experience the 
possibility of influence in their English classes. Empirical data has been collected through 
questionnaires from two classes at year 1 and two classes at year 2 in English. The study also 
includes interviews from four teachers and four students. The study is both qualitative and 
quantitative. The results show that the majority of the students consider their possibility of 
influence in their English- learning to be very high in all schools to a great extent, even though 
the results showed that their influence in their teaching was not very extensive.  
 
The way the students mostly influenced their teaching was when discussing the planning of 
their courses and through regularly made evaluations of their courses.  
 
The teachers´ view on the pupil-influence was mostly linked to personal views and opinions of 
the matter as well as the referred information in the national curriculum for teachers. Overall the 
results show that the students´ and the teachers´ view on the influence seems to coincide very 
well. 
 
The differences in year 1 and 2 at high-school in this investigation can mostly be seen by the 
fact that year 2 increasingly can influence their curriculum of their courses and that they also 
can influence how examinations are to be carried out in a more extensive way than the students 
in year 1. 
 
The hypothesis of this essay, that pupil-influence should increase with age and level at  
high-school proved to be a partly correct assumption, mainly because the majority of the 
students expressed that this was partly true. Nevertheless, both the teachers and the interviewed 
students claimed that influence increases with age, so maybe it is hard to make a clear 
conclusion out of these results. 
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Inledning 

Detta examensarbete behandlar ämnet elevdemokrati i engelskundervisningen i årskurserna 1 
och 2 i tre svenska gymnasieskolor i Stockholmsområdet. Anledningen till att detta ämne har 
valts är många. Som snart utexaminerad gymnasielärare i franska och engelska med ungefär ett 
års arbetslivserfarenhet har det varit intressant att observera skillnaden mellan å ena sidan 
elevinfluerat arbete och å andra sidan lektioner som enbart har byggts på mina idéer. Min 
tidigare slutsats vad gäller resultaten från lektioner där eleverna har bidragit med sina idéer är 
att eleverna på ett helt annat sätt känner sig delaktiga med ett eget inflytande över sitt arbete, 
vilket ger dem ett ökat intresse för lektionen som helhet och att de lättare kommer igång med 
sina uppgifter. Denna studie har som mål att undersöka om denna observation verkligen 
överensstämmer i en mer utökad form. Därför har det varit väldigt intressant och lärorikt att 
skriva denna uppsats. Som lärare kommer det även i framtiden att bli roligt att få ge eleverna 
den frihet de har rätt till i undervisningen, vilket detta arbete kan ge inspiration till. Att få 
insikter i andra lärares och inte minst elevers syn på detta är och har varit mycket stimulerande, 
många olika fina åsikter och infallsvinklar har delgivits. Kanske kan denna uppsats inspirera fler 
intresserade lärarstudenter och kanske även lärare som önskar arbeta via ett mer 
elevdemokratiskt synsätt. För att få en bred syn på elevdemokrati sett ur olika infallsvinklar har 
detta arbete fördjupats i olika aspekter av detta begrepp.  

Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att få reda på vad elever i årskurs 1 och 2 på 
gymnasiet samt deras respektive lärare tycker om elevinflytandet i sina respektive engelska 
klasser. Ett andra syfte är också att få fram hur elevinflytandet ser ut i respektive årskurs, om det 
finns någon skillnad i årskurs 1 och 2 och om det är någon skillnad mellan elevers och lärares 
syn på elevinflytandet i respektive klass. Med andra ord ämnar jag fördjupa kunskapen om den 
eventuella spännvidd i uppfattningarna om elevinflytande som existerar mellan, å ena sidan två 
grupper elever (åk 1 och 2 i gymnasiet) och å andra sidan ett antal lärare. Det åsyftade 
elevinflytandet gäller i detta arbete elevinflytande som gäller påverkan i form av uppläggning av 
kursinnehåll, examinationsformer, litteratur och utvärdering i engelskundervisningen, alltså 
frågor rörande klassrumssituationer och undervisning och inte elevinflytande av mer formell 
karaktär, såsom elevråd och trygghetsfrågor. Detta val togs för att arbetet i annat fall skulle ha 
fått ett alltför omfattande innehåll. Jag har inlett denna studie med ett förtydligande om 
demokratibegreppet och olika pedagogers syn på demokrati för att ge den bakomliggande bilden 
till elevinflytandet som det ser ut idag och som härstammar från vårt demokratiska synsätt på 
utbildning i Sverige idag. För att få fram ett resultat angående hur eleverna och lärarna på de 
undersökta skolorna uppfattar elevinflytandet i sin engelskundervisning användes följande 
övergripande frågeställning: 

 
1) Vad skiljer gymnasieelevers- och gymnasielärares uppfattningar om elevinflytande i 

engelskundervisningen i årskurs 1 och 2 på gymnasiet? 
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Hypotesen antogs vara att elevinflytandet borde öka i engelskundervisningen på gymnasiet i 
takt med ökad ålder och årskurs hos eleverna. 

För att ge akt på den eventuella spännvidd som finns inom gruppen elever i avseende på årskurs 
och speciell klasstillhörighet har jag valt att undersöka två årskurser, i det här fallet årskurs 1 
och 2 på gymnasiet. Syftet är att bättre fånga upp eventuella variationer som finns bland elever 
och få ett bredare urval röster kring undersökningsproblemet.  

Metod och material 
Denna uppsats bygger på både kvantitativt material och kvalitativa intervjuer. Denna metod är 
vald efter Johansson och Svedner då de understryker vikten av en bred och varierad 
insamlingsmetod för att få ett mera underbyggt arbete vad gäller resultat (Johansson & Svedner, 
2006, s. 21). Jag ansåg även själv att detta var det bästa sättet att genomföra undersökningen så 
att resultatet skulle få en hög validitet. Det kvantitativa materialet bestod av ett enkätformulär 
som delgavs elever från tre gymnasieskolor och i årskurserna 1 och 2 (se appendix för 
formulär). Två klasser från årskurs 1 i engelska och två klasser i årskurs 2 i engelska gjorde 
enkäten. Till detta genomfördes kvalitativa intervjuer med de två lärarna för respektive klass i 
engelska för att få ta del av deras åsikter om sin undervisning. På så sätt fördjupades och 
nyanserades elevernas åsikter om sin specifika undervisning.  Även två elever ur varje årskurs 
och klass intervjuades för att få fram ett så ingående resultat som möjligt. (Se Appendix I för 
intervjufrågor till elever och lärare). Sammanlagt intervjuades fyra lärare, två i årskurs 1 och två 
i årskurs 2. Även fyra elever intervjuades, två i årskurs 1 och två i årskurs 2. 

Orsaken till valet av skolor var att de var olika i dels pedagogisk inriktning (en skola var en 
estetisk skola, en annan hade idrottsprofil), dels var en av de tre skolorna en friskola, vilket 
innebar en intressant jämförelse med till exempel de två andra kommunala skolorna. Lärarna 
som intervjuades hade olika lång erfarenhet i yrket, vilket jag också ansåg skulle innebära 
intressanta och eventuellt olika resultat när det gällde hur mycket elevinflytande man gav till 
sina elever. 

Arbetet utfördes enligt de etiska principer som fastställts av Humanistisk-samhällsvetenskapliga 
rådet (1996) och som även är beskrivna i Steinar Kvales bok, Den kvalitativa 
forskningsintervjun (Kvale, 1997). Steinar Kvale benämner det första steget inför en intervju 
och enkätinsamling för informerat samtycke, vilket är att man informerar 
undersökningspersonerna om undersökningens syfte, om hur projektet är upplagt i stort och 
vilka risker och fördelar som är involverade. Det innebär även att undersökningspersonerna 
deltar av helt egen fri vilja i undersökningen och har rätt att dra sig ur när som helst  

(Kvale, 2007, s.107). Detta efterlevdes inför denna uppsats genom att jag innan enkätutdelning 
och intervjuer tillfrågade rektorer, lärare och elever på de olika gymnasieskolorna om 
undersökningen och vad den handlade om, varvid klartecken gavs för enkätundersökningar och 
intervjuer. Jag valde även att dela ut intervjufrågorna till alla lärare så att de skulle kunna läsa 
igenom dem innan de godkände att ställa upp i intervjun och eventuellt bekanta sig med dem 
innan intervjun ägde rum. Eleverna fick i och med deltagandet i enkäten möjlighet att läsa 
igenom frågorna som i mångt och mycket liknade intervjufrågorna, vilket de också 
informerades om. Konfidentialitetskravet, vilket innebär att privata data som identifierar 
undersökningspersonerna inte redovisas, efterlevdes också i uppsatsen i och med att alla 
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enkätformulär och intervjuer var frivilliga och anonyma att ställa upp i av elever och lärare. Ett 
beslut togs också att inte lämna ut vare sig namn på skolor eller elever för att skydda elevers och 
lärares integritet. Alla namn på intervjupersoner är i detta arbete fingerade. För de elever som 
var under 18 år delades en enkät ut för målsmans godkännande. Jag mottog godkännande från 
målsman från alla elever som var under 18 år. 

Den etiska principen om fördelaktighet innebär också att risken för skada hos 
undersökningspersonen skall vara så liten som möjligt (ibid, 2007, s.110). Detta hade jag i 
åtanke när jag skrev enkät- och intervjufrågor. Jag valde därför också att låta lärarna och 
eleverna läsa igenom intervjufrågorna innan intervju för att få deras samtycke. Fördelarna med 
undersökningen anses vara det bidrag jag kan ge till elever och lärare angående synen på 
elevdemokrati, på vilka positiva sätt det har efterlevts och vad som eventuellt skulle kunna 
förbättras. Uppsatsens bidrag till att fördjupa kunskapen om en undervisning som på ett givande 
sätt inkluderar elevernas idéer var och är också tanken med detta arbete.  

Vid intervjuerna användes bandspelare för att öka reliabiliteten på arbetet. Även här användes 
Steinar Kvales bok (Kvale, 1997) som grund inför intervjuerna och hur de skulle utformas på 
bästa sätt.  

Analysen genomfördes genom att jag sammanställde alla enkäter från eleverna. Svaren på ja- 
och nej frågorna där det bara hade varit ett svar på elev räknades ut procentuellt och där delades 
antal svar på frågan med antal svarande elev på varje fråga. Detta ansåg jag gav den största 
validiteten på svaren. Där det fanns flera svar per elev och fråga räknades det procentuella 
värdet på svaret ut genom att dela antal svar per delfråga genom det totala antalet svar på varje 
huvudfråga. Dessa resultat redovisades sedan i resultatdelen. Intervjuerna skrevs sedan av 
ordagrant och förkortades sedan i resultatdelen, där jag valde att ta med de viktigaste svaren på 
frågorna i förkortad form. Alla citat är ordagrant återgivna. Resultatet av enkäter och elev- och 
lärarintervjuer analyserades och sammanfattades sedan i förhållande till mina egna åsikter och 
slutsatser och tillsammans med relevant litteratur vilken hade redovisats innan i tidigare avsnitt. 
I den avslutande diskussionen presenterades tolkningen av resultatet vilken ställdes i relation till 
mitt framtida lärande. 

Dessa enkäter och intervjuer har gett mig ett utsnitt ur verkligheten. Jag vill poängtera att jag i 
denna uppsats inte på något sätt gör anspråk på att generalisera utifrån resultaten, utan att 
resultaten i detta arbete endast är ett stickprov ur verkligheten. Den här studien vill enbart belysa 
olika synvinklar angående elevdemokrati och hur det kan se ut på tre utvalda gymnasieskolor. 
Möjligen kan resultaten från dessa tre skolor skapa underlag och intresse för vidare forskning. 
De resultat som har frambringats blir i denna studie beskrivande, analyserande, tolkande och i 
viss mån komparativa med äldre forskning som redovisas nedan. 

Disposition 
Detta arbete inleds med några tidigare teoretikers syn på demokrati för att få en insikt i den 
historiska aspekten av elevdemokrati, vilket kan ge en förklaring till dagens syn på begreppet. 

Efter det presenteras hur elevdemokratin har sett ut i Sverige från 1900-talets början och fram 
till 1980-talet. 1990-talet och framåt redovisas genom att kortfattat belysa de olika 
styrdokument i skolan som är aktuella idag. Hur barnens och ungdomars rätt belyses i FN: s 

 3



 

deklaration om de mänskliga rättigheterna och i konventionen om barnens rättigheter beskrivs 
sedan. 

Äldre och aktuell forskning utgör fortsättningen på arbetet, mycket för att sedan kunna dra 
paralleller med resultatet i min egen undersökning. 

Resultatet av enkäter och elev- och lärarintervjuer presenteras i resultatdelen. Resultaten 
analyserades och sammanfattades sedan i förhållande till mina egna åsikter och slutsatser och 
tillsammans med relevant litteratur vilken hade redovisats innan. I den avslutande diskussionen 
presenteras tolkningen av resultatet vilken ställs i relation till mitt framtida lärande. 

Bakgrund 

Tidigare teoretikers syn på demokrati och 
bildningsfilosofi 
Redan på 1700-talet förkunnade Jean Jacques Rousseau sin nya bild av kunskap och filosofi till 
sin omvärld, naturalismen, inspirerad av Platon. Enligt Rousseau var kunskap viktig och 
utvecklande för människan och för samhället i sig. Han bidrog med ett nytänkande i samhället 
på så sätt att han ansåg att barnet eller eleven skulle sättas i centrum och aktivt skulle medverka 
i sin lärandeprocess (Johansson & Roberts, 2005, s.2). Rousseau menade också att 
undervisningsnivån för barnet eller eleven måste utgå från den nivå barnet befinner sig på och 
också att inlärningsprocessen måste få ta tid. Han förespråkade också att pedagogen måste föra 
dialog med sina elever för att de skall kunna dra egna slutsatser över nya och gamla kunskaper 
och även sin egen inlärningsprocess (Johansson & Roberts, 2005, s.2) Rousseau verkade också 
för att naturen skulle vara central för individen med fri möjlighet att utveckla inneboende 
talanger. Filosoferna under denna tid var fullt och fast medvetna om att den fångenskap 
människorna runt dem satt fast i måste börja med friheten i individernas filosofiska inställning 
(Dewey, 1985, s.132-33). I och med detta synsätt på utbildning och inte minst lärande kan man 
kanske säga att Rousseau var en föregångare till den demokrati vi kan se i den nuvarande 
skolan, då han och hans likar levde under förhållanden som är långt ifrån det demokratiska 
samhälle vi ser idag. 

Piaget (1896-1980) står för en strömning inom pedagogiken som bygger på Rousseaus filosofier 
och kallas samtida naturalism. Piaget studerade mänskliga individers och främst barns 
anpassning till omgivande miljöer. Vid studiet av social organisation, demokrati och rättsregler 
skall eleverna själva tillämpa de principer som skall studeras. Han talade om den 
preoperationella fasen i förskolan och den konkret-operationella fasen i låg och mellanstadiet. 
Den abstrakta fasen sker i högstadie- och gymnasieåldern, då man studerar abstrakta 
humanistiska och socialvetenskapliga ämnen, såsom historia, konst, religion och filosofi (ibid, s. 
162). 

Lärandet är enligt Piaget en aktiv process där eleverna i olika åldrar lär sig genom sina egna 
erfarenheter och handlingar. Läraren skall fokusera på att ta fasta på elevernas kreativitet och 
upptäckarlusta och lära barnen att själva söka och utvärdera sin kunskap. Piaget är skeptisk till 
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undervisning som är programmerad, han menar att det är eleven som är aktiv och att läraren 
skall vara mera passiv i sin roll (ibid, 162). Detta synsätt överensstämmer mycket med dagens 
skola, där eleverna själva får vara problemlösande och deltagande och delta i debatter och 
informationshämtning. 

Även inom socialkonstruktivismen, nära besläktad med konstruktivismen, förespråkas dialog 
och interaktion i klassrummet. Socialkonstruktivismens förespråkare, Lev S. Vygotskij (1896-
1934) menade att kunskap primärt konstrueras socialt och inte endast individuellt. Verkligheten 
kan bara existera om den kan kommuniceras. Inlärning är ett socialt fenomen och sker socialt 
med hjälp av språket som verktyg. Vygotskij menade att kunskapen om omvärlden blir verklig 
för eleverna när de själva insamlar fakta, drar egna slutsatser om fakta i kommunikation, eget 
tänkande och även problemlösning. Han menar också att eleverna inte enbart enskilt skall tänka 
kring ett problem, utan att de bäst i interaktion med andra skall lösa sina frågeställningar för 
bästa resultat. Det sociala sammanhanget kommer alltså före det individuella och inhämtande av 
kunskap sker bäst i kollektivt samråd med andra 

(Jonsson & Saukkoriipi, 2006, s. 7). 

Elevinfluerat lärande grundar sig på den progressiva pedagogiken vilken är grundad av John 
Dewey (1859-1952). I hans pedagogik förutsätts det att eleverna själva har en vilja att lära sig 
och förmågan att själva ta ansvar för att lära sig. Eleverna lär sig genom att tänka och att skapa. 
Det som utvecklar och för eleverna framåt är de demokratiska samtalen med sina klasskamrater 
och läraren ses i detta sammanhang som en handledare till elevernas kunskapsinhämtning. Det 
sätt som eleverna inhämtar kunskap på är via den undersökande metoden, där de själva söker 
svar på frågeställningar och problem. De sammanställer sedan svaren tillsammans i 
demokratiska samtal med hjälp av den insamlade kunskapen. Man diskuterar tillsammans 
relevansen och rimligheten i svaren och slutmålen är även att hitta nya frågeställningar och 
problem att lösa. Lärarens roll är främst som handledare, samtalspartner och att vara ett stöd i 
den framväxande processen av problemlösning (Jonsson & Saukkoriipi, 2006, s.7). 

Skolans mål är enligt Dewey förutom att skapa goda individualister även att skapa ett bättre 
samhälle där demokratin står i centrum. Demokratin är inte bara ett system utan skall även 
efterlevas hos den enskilde individen och på så sätt även efterlevas i pedagogiken (ibid, s.7). 

Dewey uttrycker denna filosofi på följande sätt: 

Eftersom utbildning är en social process och det finns många typer av samhällen, förutsätter 
ett kriterium för pedagogisk kritik ett alldeles särskilt socialt ideal. De två punkter som valts 
ut för att mäta värdet av en social  livsform är den grad i vilken gruppens intressen delas av 
alla dess medlemmar och den grad av fullständighet och frihet i vilken gruppen samverkar 
med andra grupper. Ett icke önskvärt samhälle är med andra ord ett samhälle som internt och 
externt sätter upp barriärer för fritt umgänge och kommunikation av erfarenheter. Ett 
samhälle som ombesörjer att alla dess medlemmar på lika villkor får del av dess förmåner och 
som tryggar en flexibel anpassning av dess institutioner genom interaktion med de olika 
formerna av samhällsliv är så till vida demokratisk (Dewey, 1985, s.140) 

Dewey menade att där den demokratiskt förda diskussionen dör, dör även demokratin. I skolans 
värld måste gapet mellan det praktiska vardagslivet och det teoretiska överbryggas. Detta 
uppnås genom det självständiga sökandet av kunskap, vilket leder till en kritisk syn på 
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kunskapen. Detta leder slutligen till en skola som utbildar elever med möjlighet att förändra 
tillvaron i framtiden (Jonsson & Saukkoiipi, 2006, s.7).  

Alla tidigare teoretikers syn på demokratifrågan fångar mitt intresse och jag anser att mycket av 
deras åsikter speglar sig i samhället idag. Att barnet som Rousseau skriver skall sättas i centrum 
i sin inlärning är mycket tillämpat även i dagens skola. Att så tidigt anse att läraren tillsammans 
med eleverna skulle föra en dialog med sina elever tilltalar mitt sätt att undervisa och ger en bra 
bakgrundsbild till dagens skola. Både Rousseaus och Piagets förhållningssätt till demokrati 
verkade ha en funktion större än själva inlärningstillfället i sig. Man drömde om ett samhälle 
som skulle bedrivas i demokratisk anda, varvid eleverna tidigt skulle lära sig detta 
förhållningssätt för att det skulle gynna det samhälle man levde i. Lev. S. Vygotskijs åsikter om 
att eleverna bäst lär sig i samröre med andra är också en givande teori och vår samtida svenska 
skola är mycket influerad av honom. Pedagogik kan tillämpas på väldigt många olika sätt, men i 
längden är det hela enligt min åsikt ett samspel mellan olika individer på olika plan beroende av 
ålder, erfarenhet etc. Det stora samhället skapas ur det lilla sammanhanget och skolan har ett 
viktigt uppdrag att förmedla människans fria rätt till yttrande och inflytande. Deweys teori är 
den som tilltalar mig mest av dessa teoretikers uppfattning om demokratifrågan i skolan. 
Antagligen är det för att Deweys åsikter speglar det moderna samhällets syn på demokrati och 
att hans metoder och åsikter till stor del används i den svenska skolan idag. Han förespråkar 
också vikten av demokratin som det grundläggande inte bara i skolan utan också även i 
samhället.  

Synen på elevdemokrati historiskt sett i 
Sverige 
Det anses vara under 1940-talet som de demokratiska skolformerna växte fram i Sverige, men 
redan under början av 1900-talet aktiverades en debatt om elevernas egen aktivitet inom skolan, 
vilken lyftes fram av bland annat Ellen Key i hennes bok Barnets århundrade (1911). (Selberg, 
2001, s. 50). I Barnets århundrade lyfter Ellen Key fram vikten av att uppfostran i skolan och i 
hemmet skall forma fria och även ansvarskännande medborgare. (ibid, 2001, s. 52). 1906 
tillsattes en folkundervisningskommitté med ordföranden Fridtjuv Berg, vilken fick i uppgift att 
föreslå förbättringar av folkundervisningen. I det betänkandet framgår det att man tycker att 
eleverna skall få mera att säga till om. Deweys progressivism hade redan vid denna tidpunkt 
nått det svenska skolsystemet och denna filosofi ville man även efterlikna i skolsystemet på den 
tiden (Sehlberg, 2001, s. 51). Under 1910-talet startade även elevstyrelsen i Sverige av 
Craddock (1923). Även här poängterades vikten av att sätta eleven i centrum, anpassa sig efter 
barnet och ge alla elever chansen att utveckla sina anlag för att på bästa sätt finna sin plats i 
samhället (ibid, s.52).  

Under 1920 och 30-talen var Dewey fortfarande den pedagog många ville efterlikna. 
Undervisningen blev mer självständig än tidigare och man ville att eleven skulle känna sig 
engagerad i skolan och sin egen utbildning. Men främst var den svenska skolan under denna tid 
mycket tyskinfluerad genom den aktivitetspedagogik som rådde inom skolan på den tiden. Man 
fick även influenser av denna från Österrike. Elsa Köhler skrev ett omfattande arbete kallat 
Aktivitetspedagogik, vilken lade grund till pedagogiken på 1940-talet (Selberg, 2001, s.54-55). 
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Under 1940-talet lyftes verkligen vikten av elevinflytande fram. I 1946 års skolkommission 
betonar man att skolan är ett samhälle i det lilla och är viktig för att förbereda eleverna för livet i 
samhället i stort. Genom elevernas självstyre, att frambringa deras frihetskänsla, ansvarskänsla 
och samarbetsförmåga skulle man nå detta mål (Selberg, 2001, s.56). Skolkommissionen ville 
ha en demokratiskt uppbyggd elevstyrelse där eleverna skulle ha möjlighet att samarbeta i 
ordnade former. Det skulle även finnas stöd från skolans myndigheter att genomföra ett sådant 
samarbete. Eleverna skulle få rätt att ha medinflytande på det sociala livet i skolan, på 
ordningsföreskrifter och på tillämpningen av dem. Man skulle även ha rätt till att påverka 
skolarbetets innehåll och kunna diskutera detta med rektor och lärarkår om dessa frågor. Även 
uppföljning och utvärdering av dessa moment ville man skulle genomföras. Det inre arbetet 
skulle demokratiseras och skolan skulle inrikta sig på en individuell handledning av varje elev. 
Grunden till denna stora förändring var andra världskrigets slut. Det enda sättet att motverka en 
liknande katastrof i framtiden var att fostra människor till demokrati och internationell förståelse 
(ibid, 2001, s.57). 

Efter kriget var fokuseringen på demokratin i skolan mycket stor, men ända fram till 1956 
styrdes skolan i praktiken både av stat och kyrka. Därefter inrättades länsskolnämnder som 
ersatte kyrkan för det kommunala skolsystemet. I enhetsskolan som grundades ville man betona 
individens självförverkligande och elevernas individuella skillnad. Elever med olika bakgrund 
skulle undervisas i samma klasser och inte delas upp i folkskola och läroverk.  

1957 tillsattes en skolberedning för utformandet av organisation och läroplaner för grundskolan. 
I det arbetet hittar man demokrati- och decentraliseringstankar 

(Selberg, 2001, s.58-59). 

Under 1960-talet byggde undervisningen på Skinners inlärningspsykologi, vilket innebar att 
elevernas träning att samarbeta sattes åt sidan av många inom skolans värld. De som hävdade 
elevernas rätt till medbestämmande fick stå tillbaka under denna tid (Selberg, 2001, s. 59). Ändå 
hade läroplansöversynen för grundskolan (1967) som mål att göra eleverna mera 
medbestämmande och man ville även nu att skolan skulle vara demokratisk. Eleverna skulle få 
vara med och forma sin arbetsmiljö och få vara delaktiga i elevråd (ibid, s.60). 

Det var under 1970-talet som elevinflytandet verkligen började betonas på allvar i den svenska 
skolan. I läroplanerna Lgr 69 och Lgy 70 lyftes denna idé fram. Utredningen om skolans inre 
arbete, SIA gav som förslag att stärkt elevinflytande var väldigt viktigt. Eleverna skulle få ta 
direkt del av besluten i det vardagliga arbetet och de skulle ha rätt till att påverka det. 1979 gavs 
grundskoleeleverna för första gången rätt på stadgad väg till medinflytande genom klassrådet 
(ibid, s. 61-62). 

Genom SIA-utredningen började den decentraliserade skolan att ta form. Lgr 80 stadgade att 
skolans arbete skall ha en demokratisk samhälls- och människosyn. Nu menade man också att 
eleverna i takt med ökad ålder skulle ha rätt till mer medbestämmande i skolarbetet i form av 
innehåll, arbetssätt, arbetsformer, planering och utvärdering och på hela skolenheten. 
Läroplanen fastställdes av regeringen och innebar att skolan aktivt och medvetet skulle 
stimulera ungdomarna till att lära sig de demokratiska grundläggande värderingarna och låta 
dem uttryckas i vardagliga handlingar. De skulle även ha rätt till medbestämmande på klassnivå. 
De progressivistiska tankarna fanns kvar likaväl som aktivitetspedagogikens grunder från början 
av 1900-talet. Man ville utesluta en enbart ensidig katederundervisning från lärarens sida. 
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Förankring av demokrati i nuvarande 
styrdokument och läroplaner 
I den nuvarande läroplanen (Lpo 94) kan man läsa följande: 

     

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (1985:1 100) slår fast att 
verksamheten skall  utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje 
människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö (1 kap. 2 §). 

(Lärarboken, 2003, s.12). 

Det står även att läraren skall utgå från att eleverna själva vill ta ett personligt ansvar för 
skolarbetet, att eleverna skall få ett reellt inflytande över arbetssättet i skolan på arbetsformer 
och undervisningens innehåll och att inflytandet skall öka med ålder och mognad. Flickor och 
pojkar skall få lika stort inflytande i klassrummet. Läraren skall bidra med olika arbetsformer 
och arbetssätt och de skall planera och utvärdera undervisningen tillsammans med eleverna och 
förbereda eleverna för delaktighet och medansvar som betonas i ett demokratiskt samhälle (ibid, 
s.24). 

   Enligt läroplanen för gymnasieskolan (Lpf 94) skall inflytande och ansvar tränas i det dagliga 
arbetet under lektionerna och det skall utvecklas under hela skoltiden. Läraren skall lotsa 
eleverna fram till detta genom ett demokratiskt förhållningssätt. Eleverna har även rätt att få 
information om sina möjligheter att utöva inflytande. Rent praktiskt skall eleverna ha rätt att 
själva välja vilka kurser de vill läsa, delta i planering och utvärdering av den dagliga 
undervisningen (Selberg, 2001, s. 66-67). 

Skollagen anger också att eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas 
(Skollagen, 5 kap, 2§). 

FN: s deklaration om de mänskliga rättigheterna 

Även i FN: s deklaration om de mänskliga rättigheterna finns artiklar som påminner om vikten 
av demokrati inte bara i skolans värld, men över huvud taget: 

Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes 
freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with 
others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship 
and observance.  

(Article 18, Human rights, Davies, 1988, p.12). 

Även nästa artikel visar på vikten av att fritt kunna uttrycka sina åsikter för alla människor: 

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to 
hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas 
through any media and regardless of frontiers. 

 (Article 19, Human rights, Davies, 1988, p.12). 

Dessa artiklar visar på individens rätt att uttrycka sina fria åsikter och de är därför, en talande 
beskrivning av vad demokrati är och att detta även skall implementeras i skolans värld. 
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Konventionen om barnets rättigheter 
Eftersom många ungdomar i skolans värld även är under 18 år, kändes det relevant att även 
redogöra för FN: s konvention om barnets rättigheter. Där kan man i artikel 12 läsa följande: 

1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten 
att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas 
betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 

(Konventionen om barnets rättigheter, Regeringskansliet, 2006, artikel 12). 

 

Vidare står det i artikel 13, punkt 1: 

1. Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att oberoende av 
territoriella gränser söka, motta och sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller 
tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer (Regeringskansliet, 

2006, artikel 13, punkt 1). 

Även i artikel 14 kan man läsa följande: 

1. Konventionsstaterna skall respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och 
religionsfrihet. 

(Regeringskansliet, 2006, artikel 14, punkt 1). 

Alla dessa artiklar visar på oss vuxnas skyldighet att ge ungdomar den åsiktsfrihet de har rätt 
till. Jag anser att dessa artiklar på ett talande sätt beskriver vikten av ungdomars rättigheter till 
medinflytande och yttrandefrihet i samhället. 

Tidigare forskning om elevdemokrati 

Det finns en vid uppsjö av litteratur angående äldre forskning om elevdemokrati. Däremot finns 
det av förståeliga skäl inte så mycket information om demokrati i engelskundervisning på 
gymnasiet. Nedan redogörs för relevant litteratur vad gäller elevdemokrati på gymnasienivå på 
olika linjer och den typ av elevpåverkan som premieras i min undersökning, det vill säga 
demokrati i form av påverkan i klassrumssituationer och inte frågor som gäller elevråd, och 
formella varianter av elevdemokrati. 

Man har under de senaste 25 åren funnit många gemensamma resultat vad gäller de empiriska 
undersökningarna om elevinflytande i det dagliga arbetet i skolan, vilket är att eleverna har lite 
inflytande på sitt lärande. Man har också dragit slutsatsen att elevernas engagemang för lärandet 
ökar om de ges möjlighet att själva påverka sin arbetssituation. Det eleverna vill är att få öka sitt 
inflytande och de vill gärna göra det i själva inlärningsprocessen (Selberg, 2001, s. 39). Många 
exempel finns på ett elevinflytande som är ringa i studier från 1970- och 1980-talet. 
Wetterström (1977) visar i sin undersökning att det under den tiden fanns vissa farhågor bland 
lärare angående elevernas medinflytande i skolan. Lärarna oroade sig för att de beslut eleverna 
skulle ta skulle bli av sämre kvalitet och att de skulle få samarbetssvårigheter (Selberg, 2001, s. 
38). 

Studier från början av 1990-talet ger dock en något mer munter syn på själva begreppet 
elevdemokrati, även om det fortfarande inte är stort. Några av dessa rapporter presenteras 
nedan: 

 9



 

I Ingrid Mattssons och Gunnar Svenssons arbetsrapport från SLAV-projektet 1994  

Elever och lärare om elevinflytande i gymnasieskolan, redovisade de efter 2 veckors intervjuer 
med 10 lärare och 10 elever ett resultat som är ganska vanligt inom den svenska skolan, vilket 
är att det finns en tydlig skillnad mellan elever och lärare när det gäller bedömning av 
elevinflytandet i skolan. De flesta lärarna tyckte att elevinflytandet existerade i tillräcklig och 
lämplig grad, medan eleverna tyckte att det var för lite. Eleverna tyckte att det skiljde sig åt 
mellan olika ämnen, men att de helt klart ville ha mer att säga till om. Lärarna menade att de 
gärna arbetade via ett elevdemokratiskt synsätt så länge det inte påverkade målen för 
utbildningen (Mattsson & Svensson, 1994, s.47). De ansåg vidare att elevpåverkan var stor när 
det gällde arbetssätt, men att det kunde bli större vad gällde stoffurval, prov och andra 
utvärderingar. Anledningen till denna skillnad i synsätt ansågs vara att lärarna utgick ifrån ett 
äldre förhållningssätt, medan eleverna utgick från ett modernt synsätt via den nya läroplanen. 
Målstyrningsstrategin hade hos både elever och lärare ett stöd i denna undersökning, även om 
eleverna ville få mer att säga till om, även planeringsmässigt vad gällde kursens uppläggning 
etc. (ibid, s.49-50).  Flera lärare påpekade där vikten av att elevernas påverkan borde öka med 
ålder (ibid, s.32). Studien visade också att inflytande var olika i olika ämnen. Svenska, 
samhällsorienterade ämnen och idrottsämnet ansågs vara friare än naturorienterade ämnen och 
språk. Kursen eller läroboken styr hårt i vissa ämnen särskilt i ämnen med centrala prov 
(Skolkommittén, 1996, s. 42-43).  

Skolverket har publicerat en rad olika undersökningar, varav en heter Inflytandets villkor från ett 
projekt kallat Skola i utveckling. Under läsåren 1996/1997 och 1997/1998 följde fyra 
rapportörer 41 skolor i hela landet, frivilligt anmälda till denna rapport. Skolorna var vitt skilda i 
både geografisk spridning, utbildningsinriktning och årskullar. Studien visade att elevdemokrati 
och i synnerhet i relation till lärande är en komplex fråga. Vissa lärare ansåg att det främjade 
lärande, medan andra menade att det motverkade detsamma. De som var positiva menade att 
eleverna blev mera lustfyllda till ett eget influerat arbete. Många lärare menade också att ju mer 
inflytande eleverna får, desto mera ansvar tog de (Skolverket, 1999, s.13). Studien visade också 
på att elever på yrkesförberedande program var positiva till sitt inflytande. De var motiverade av 
sina ämnesval som de delade med sina lärare (ibid, s.29). Ett annat resultat av studien visade att 
det var direkt avhängigt på demokratin i klassrummet vilken syn läraren hade på elevdemokrati. 
Det fanns även ett mer utvecklat elevinflytande inom praktisk-estetiska ämnen, men en brist i de 
samhälls- och naturorienterade ämnena (ibid, s.47). 

Gun Wiklund gjorde 1998 en studie av gymnasieskolorna i Malmö, vilken heter 
Gymnasieelevers upplevelser av och syn på elevinflytande. Syftet av den var att undersöka 
eleverna i årskurs 2 och deras upplevelser av inflytande vid gymnasieskolorna i Malmö under 
läsåret 1994/1995 (Wiklund, 1998, s. 43). Studien visade att mindre än hälften av eleverna i 
gymnasiet upplevde att de var delaktiga i planering av undervisningen. Det var ingen skillnad 
mellan pojkar och flickors upplevelser i det fallet. Elever på yrkesförberedande linjer ansåg sig 
vara mer delaktiga än övriga elever. Den primära innebörden av elevinflytande för eleverna var 
att de kunde påverka sin egen inlärningssituation. De ville ha inflytande över det som skedde i 
klassrummet, i vardagssituationer och i inlärningssituationen.  De ville även delta i planering av 
lektioner, val av arbetssätt, innehållet i undervisningen, i tidsplanering vad gällde prov och 
utvärderingar etc.  

Gunvor Selbergs avhandling Elevinflytandet i lärandet från 1999 är ett omfattande arbete där 
hon under en treårsperiod samlade in data genom observationer, intervjuer och enkäter. 231 
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elever deltog i studien. Den visar att ju mer elevinflytande eleverna har över sin undervisning, 
desto högre är kvalitén på deras inlärning i jämförelse med målkriterierna i Läroplanen. 

Ett mer elevinfluerat lärande ger en mer aktiv läroprocess, vilket ger en djupare och bredare 
kunskap (Selberg, 1999, s.1). Selberg menar också att i goda läromiljöer har lärarna 
kommunicerat och arbetat tillsammans med eleverna. Eleverna har där haft möjligheter att 
förbättra sina kunskaper i att utöva inflytande med stöd och hjälp av läraren. Lärarens dialog 
och kamraternas stöd, hjälp och bekräftelse är en viktig dialog som leder till lärande 

(Selberg, 2001, s.9). Selberg presenterar en verksamhetsidé för elevinflytelserikt lärande, vilket 
hon sammanfattar i följande punkter: 

Ett elevinflytelserikt lärande är ett lärande där: 

–  Eleven i ökad omfattning kan påverka sin egen inlärningssituation. 

– Det sker ett mer jämlikt samarbetsförhållande mellan lärare och elever. 

– Det sker en utvärdering av lärandet och läroprocesserna och inte enbart en utvärdering av 
elevernas resultat. 

– Man skapar förutsättningar så att alla elever kan vara med. 

– Man ser till att influenserna från de kulturella uttrycksformerna och konstarterna var stort. 

(Selberg, 2001, s.24). 

Selberg nämner även andra kriterier, varav jag valde dessa som jag tyckte var mest relevanta i 
mitt arbete. 

2003 gav Skolverket ut en rapport kallad Ung i demokratin- gymnasieelevers kunskaper och 
attityder i demokrati- och samhällsfrågor. Rapporten bygger på information från en elevenkät 
till 2678 gymnasieelever på 88 gymnasieskolor i gymnasieskolans år 3. Rapporten ger en 
lägesbild av svenska gymnasieelevers kunskaper, attityder och deltagande när det gäller 
demokrati och samhällsfrågor. I rapporten ställdes ett antal frågor om vilka möjligheter man 
ansåg sig ha att påverka lika faktorer i skolan. 77 % av eleverna i årskurs 3 ansåg att man hade 
fått vara med och påverka undervisningens innehåll och uppläggning och 40 % tyckte att man 
hade fått vara med och påverka läroböcker och läromedel. Gymnasieelever ansåg sig ha mer att 
säga till om än högstadieelever (Skolverket, 2003, s.46). Kvinnorna ansåg sig ha mer att säga till 
om än männen (ibid. S. 47). Elever på de studieförberedande linjerna ansåg sig ha mer att säga 
till om än elever på de mansdominerande programmen med yrkesämnen 

(ibid, s. 48). I de flesta fall var elevernas syn på att kunna påverka ganska positiva. De flesta 
trodde att skolan blev bättre om eleverna aktiverade sig på något sätt (ibid, s.50), men trots att 
de ansåg sig ha stort inflytande i skolan var det egna intresset för delaktighet inte lika stort (ibid, 
s. 53).  

Ragnhild Swahn publicerade år 2006 avhandlingen Gymnasieelevers inflytande i centrala 
undervisningsfrågor. Syftet med studien var att undersöka vad som händer i undervisningen då 
elever ge inflytande över val av innehåll och arbetssätt i centrala undervisningsfrågor. Ämnena 
svenska, matematik och medicinsk grundkurs och omvårdnad studerades. Resultaten 
frambringades genom observationer, fokusgruppsintervjuer med elever, individuella intervjuer 
med lärare och via dokument från lärare och elever från en utvald skola i södra Sverige (Swahn, 
2006, s. 39).  Klassen som deltog i studien gick omvårdnadsprogrammet med 
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samhällsvetenskaplig inriktning. Under år 2 var det 29 elever varav 21 flickor och 8 pojkar i 
klassen. Efter två år slutade tre elever, en pojke och två flickor. Lärarna hade lärarutbildning och 
lång erfarenhet av läraryrket (Swahn, 2006, s.41). Resultatet visar att val av innehåll och 
arbetssätt i undervisningen sker på lärarnas initiativ med hjälp av kursplaner och läroböcker 
(ibid, s. 155). Studien visar också att det är lärarnas tolkningar och problemformuleringar som 
är utgångspunkten för elevernas lärande och att elevernas möjligheter till inflytande finns inom 
dessa. Om eleverna vill vara med och planera så antas inte det erbjudandet av läraren- eller så 
ges läraren anvisningar om hur hon skall planera. Val av innehåll överlåts till läraren i dessa fall, 
medan eleverna anger förslag om arbetssätt och arbetsformer. Enligt studiens resultat beror det 
på att eleverna är beroende av lärarens handledning för att de uppfattar innehållet som 
obligatoriskt (Swahn, 2006, s. 155). 

Sammanfattningsvis kanske man av den ovanstående forskningen kan dra slutsatsen att trots 
mycket debatt och vilja att genomföra elevinflytande ändå återstår mycket att göra innan målen i 
dagens skola verkligen kan efterlevas till fullo. Trots det genomsyras den senare forskningen på 
området av en spirande optimism och entusiasm de senaste åren. Man är från forskningshåll ofta 
medveten om att eleverna vill ha en mer elevstyrd undervisning och arbetar aktivt mot det 
målet. Säkert kommer vi i framtiden att få ta del av en ännu mer elevplanerad skola, med stora 
möjligheter för eleverna att planera och genomföra sitt arbete i ännu högre grad. 

Undersökning  

Resultaten av denna undersökning (elevenkäter, lärar- och elevintervjuer) har valts att 
presenteras klass för klass med resultaten av enkätfrågorna först (Se Appendix IV). Efter det 
följer resultatet av lärarintervjun och därefter en intervju med en elev från klassen. Detta val 
gjordes för att få en logisk följd av alla resultat. Därefter sammanfattas och jämförs alla 
resultaten mot varandra under nästa rubrik i analysdelen. Frågorna i deras ursprungliga version 
kan ses i Appendix 1. Namnen på skolorna, eleverna och lärarna är som tidigare nämnts 
fingerade. Det innebär att nya, fiktiva namn har givits skolorna. Lärarna har jag valt att kalla L1, 
L2, L3 och L4 och eleverna E1, E2, E3 och E4. Nedan följer en presentation av de olika 
fingerade namnen på skolor, lärare och elever och en kort beskrivning av respektive skola och 
lärare.  

Skola 1: Almskolan- en relativt liten friskola i Stockholm med profilinriktning och totalt ca 200 
elever. 

Lärare 1 (L1): Engelsklärare för klass 1a. Har haft eleverna sedan början av vårterminen 2008, 
alltså i ungefär 10 veckor. Har jobbat som engelsklärare i ca 20 år. 

Elev 1 (=E1) 

Lärare 2 (L2): Jobbar även han på Almskolan. Engelsklärare för klass 1b. Har haft eleverna 
sedan hösten 2007. Har jobbat som engelsklärare i ca 5 år.  

Elev 2 (=E2) 
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Skola 2: Björkskolan, en stor, kommunal innerstadsskola som erbjuder 7 program och har totalt 
ca 2000 elever. 

Lärare 3 (L3): Engelsklärare för klass 2a. Har haft eleverna i ett och ett halvt år. Har jobbat som 
lärare i ca 20 år. 

Elev 3 (=E3). 

Skola 3: Cederskolan, en mellanstor, kommunal skola i utkanten av staden med estetisk profil 
och totalt ca 500 elever. 

Lärare 4 (L4): Engelsklärare för klass 2b. Hade när intervjun spelades in haft eleverna i 10 
veckor på grund av lärarbyte vårterminen 2008. En nyutexaminerad lärare. 

Elev 4 (=E4)  

Giltighet/validitet 
Jag anser att mitt arbete har en hög tillförlitlighet i och med att arbetet är grundat dels på 
enkäter, dels på intervjuer av både elever och lärare. Det har gett en större säkerhet i mina 
slutsatser. Totalt 8 intervjuer med elever och lärare genomfördes. Jag anser också att arbetet har 
en hög tillförlitlighet i och med att jag har transkriberat mina intervjuer ord för ord och återgivit 
citat och innehåll på ett ärligt och tillförlitligt sätt. 

Resultat Almskolan årskurs 1 

Resultat av elevenkäter, klass 1a 

Eleverna i Almskolans klass 1a i engelska uttrycker ungefär likvärdiga resultat både ja och nej 
vad gäller om de har fått information om hur de kunde vara med och påverka när de började sitt 
gymnasium. De flesta av dessa elever, 83% bedömer att de har det inflytande i skolan som de 
önskar, vilket kan anses vara ett mycket gott betyg till skolan. Det eleverna själva anser sig ha 
störst påverkan på är främst trivselfrågor, därefter kursens uppläggning. Examinationsformer 
och läromedel har de däremot inte mycket påverkan på. I svaret på frågan hur elevernas idéer 
brukar tas tillvara, svarar eleverna att det främst går till så att eleverna får några val att välja 
mellan som är utsedda av läraren, men en hel fjärdedel av klassen tycker också att de 
individuellt får bestämma arbetssätt beroende på vad man jobbar med. 17% anser att man 
bestämmer idé efter ett förslag från eleverna och 17% tycker inte att de får bestämma alls. 

Samtliga elever tycker att det är roligare när de får vara med och bestämma i sin 
engelskundervisning och lika många tycker även att det är viktigt. På frågan varför svarar 
eleverna exempelvis: 

- För att kunna utvecklas på ett bättre sätt. 

- Så man lär sig så mycket som möjligt 

- För att lära mig bättre 

- Det blir roligare. 
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 75% av eleverna skriver att det är vanligt med muntliga eller skriftliga kursutvärderingar efter 
avslutade moment, vilket även det är ett gott betyg till läraren avseende elevinflytande.  

92% är nöjda med skolans sätt vad gäller elevinflytande och alla elever tycker att det finns 
fördelar med elevdemokrati. 

Nackdelarna fanns också, men de var färre. 42% av eleverna tyckte att det fanns nackdelar och 
då gällde det främst att vissa elever inte kunde hantera makten läraren hade gett dem, att det 
kunde bli oseriöst och att det kunde ta mycket tid att diskutera fram svar. 

Resultat av lärarintervju 

Enligt L1 fick eleverna ingen information om hur de kunde påverka när de började sitt 
gymnasium. När eleverna kommer till skolan träffar de först sin mentor och sedan är det upp till 
varje lärare hur man lägger upp det. Denna lärare fick överta klass 1a i engelska efter vt 2008, så 
hon har inte egentligen hunnit prata med dem men hon har hunnit visa dem betygskriterierna 
och frågat eleverna om det är något särskilt de vill jobba med. Hon säger att hon lyssnar mycket 
på dem och försöker få dem med sig i undervisningen. Hon betonar att om hon hade startat upp 
grupperna hade hon velat presentera olika teman och ha gjort en grovplanering för varje månad 
och att hon sedan utifrån den grovplaneringen skulle ha frågat eleverna om det ville jobba med 
några särskilda moment inom den grovplaneringen. Som hon säger: 

Så i viss mån kanske jag redan har satt ut ramarna, för vissa är inte redo och vet inte vad som  
krävs. Då måste jag som lärare tala om att vi behöver öva på de här momenten 

L1 tror att eleverna har lagom mycket elevinflytande nu eftersom de ofta kommer och frågar 
henne vad de skall göra för dagen. Hon skall fråga eleverna hur de vill lägga upp 
undervisningen efter påsk. Men hon framlägger också att läraren överlag bestämmer mycket och 
motiverar det genom att de behöver det till B-kursen. 

Vad gäller om hon är nöjd med elevinflytandet eller om det finns något att förbättra säger hon 
att det mycket beror på vilken grupp man arbetar med, att en del är studiemotiverade, medan 
andra behöver mera stöd. 

Eleverna får enligt L1 inte påverka kursupplägget, utan hon frågar hellre när den är gjord om det 
finns något att förbättra. Läromedel är redan bestämt och examinationsformerna kan hon tänka 
sig att låta eleverna påverka. Trivselfrågorna får eleverna vara med och bestämma. 

Hur eleverna bestämmer är enligt L1 olika. Ibland bestämmer de utifrån förslag från läraren, 
ibland i samråd med henne och ibland på annat sätt. Hon uppfattar att eleverna tycker att det är 
roligare att vara med och bestämma. Det positiva är enligt henne när man ser att eleverna tar 
ansvar och vill lära sig. Det negativa är om det blir struligt och stökigt i klassrummet. 

Muntliga och skriftliga utvärderingar sker en gång per termin för denna lärare. Det delvis 
elevstyrda projektet tyckte hon hade varit lyckat och fångat elevernas intresse. 

Resultat av elevintervju 

E1, elev i klass 1a i engelska säger att eleverna fick information på gymnasiemässan om att de 
skulle få ha en representant för varje klass som skulle kunna påverka när de började Almskolan 
men att de inte fick någon mer information när de började skolan. E1 tycker att eleverna i alla 
fall har lite inflytande i sin engelskundervisning. Det sätt de får påverka är genom att läraren tar 
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fram en plan och att eleverna sedan får påverka i vilken ordning de vill ta det. Ibland får de ta ett 
muntligt prov den första terminen och den andra terminen kan de sedan ta det skriftligt. 

Läromedel får de inte vara med och påverka, examinationsformer däremot får de vara med och 
påverka. Trivselfrågorna finns redan på gymnasiet. E1 tycker att det ibland är roligare att få vara 
med och påverka, men att det ibland är onödigt att bestämma vissa saker. Han tycker att det är 
bra med ganska mycket lärarstyrt arbete då det annars kan bli för pratigt i klassen, så enligt 
honom är allt elevinflytande inte bra. Han tycker dock att det är viktigt med elevdemokrati. Han 
uttrycker det på följande vis: 

Alltså…om inte eleverna får ta och rösta så ofta så kan det bli alltså något slags negativt i 
klassen. Att de kanske tänker att läraren bestämmer allt… 

Muntliga och skriftliga kursutvärderingar sker enligt denna elev ofta och går då till så att läraren 
frågar eleverna i tur och ordning vad de tycker om momentet. E1 är nöjd med skolans sätt att 
arbeta med elevinflytande. Han tycker om elevinfluerat arbetssätt och anser att fördelarna är att 
det motverkar en negativ stämning i klassen och nackdelarna kan vara att det kan bli lite stökigt 
i klassen, för pratigt. 

Resultat Almskolan klass 1b 

Resultat av elevenkäter 

65% av eleverna i klass 1b säger att de inte fick någon information om hur de kunde vara med 
och påverka när de började sitt gymnasium. 65% tycker att de har det inflytande i skolan som de 
vill ha. Det eleverna anser att de har mest påverkan på i sin engelskundervisning är främst 
trivselfrågor, vilket kanske innebär att de inte anser sig ha det inflytande de vill ha i 
engelskundervisningen som helhet. Kursens uppläggning tycker bara 19% att de har inflytande 
över och läromedlen bara 12%. 

På frågan om hur elevernas idéer brukar tas tillvara i metoder och olika avsnitt, svarar 70% av 
eleverna att de får några val att välja mellan som är utsedda av läraren, vilket innebär att de 
kanske inte anser att de har så mycket att säga till om. 25% av eleverna skriver också att läraren 
bestämmer allt i undervisningen. 

90% av alla elever tycker att det är roligare när de är med och bestämmer i sin 
engelskundervisning och samtliga elever tycker att det är viktigt att få vara med och bestämma i 
engelskundervisningen. Många i denna klass betonar detta extra med sina kommentarer, varav 
några exempel visas nedan: 

- Det blir roligare och man tycker om engelskan 

- För ens utveckling som person 

- Om jag får vara med och påverka blir det roligt och då är det lättare att lära sig saker,  

  tycker jag. 

På frågan om det är vanligt med muntliga eller skriftliga utvärderingar efter avslutade moment, 
svarar eleverna lite olika. 50% säger att det är vanligt, medan 30% säger att det är ovanligt, 10% 
att det är vanligt och 10% att det aldrig sker. Hur man skall tolka dessa resultat är kanske inte så 
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enkelt. Trots att eleverna i denna klass inte verkar få påverka så mycket är ändå 65% nöjda med 
skolans sätt vad gäller elevinflytande. Det finns dock en del kvar att göra på området. 

Samtliga elever är ense om att det finns fördelar med att få vara med och bestämma i 
klassrummet, vilket några motiverar på följande vis: 

- Roligare och lärorikare undervisning 

- Så att alla trivs 

- Du får påverkar din arbetsmiljö 

- Det blir bättre harmoni i klassrummet 

40% i klass 1b tycker att det finns nackdelar med elevdemokrati. 57% av eleverna i klass 1b 
anser att läraren bestämmer mest i denna klass, men rådfrågar dem och 29% anser att läraren 
bestämmer allt. Bara 14% anser att de samverkar med läraren i engelskundervisningen. 

Resultat av lärarintervju 

Enligt L2 på Almskolan, fick eleverna något slags information av mentorerna när de kom till 
skolan angående deras rätt till elevinflytande. Han säger själv att eleverna kanske kunde ha lite 
mera inflytande på sin undervisning som läget ser ut, men motiverar varför han inte ger det till 
eleverna med att klasstruktur och social dynamik kan skilja sig åt och att de helt enkelt behöver 
mera stöd. 

Han anser följande om vad han tycker kan förbättras med sin undervisning: 

Jag tror att de här eleverna kan få mer val, helt enkelt att det man kan jobba med är att få 
dem att se själva vad de behöver inom ämnet för att utvecklas och med det som grund kan man 
få dem att välja mellan…kunna få dem att komma på själva vad de behöver göra för 
någonting och på så sätt påverka undervisningen i den riktning som för dem framåt som 
elever. 

Kursens uppläggning får dessa elever inte vara med och påverka så mycket i och med 
motiveringen från denne lärare att det är en A-kurs i gymnasiet i engelska, alltså en 
förstaårskurs i engelska på gymnasiet. Han tycker inte heller att det ingår i elevernas 
kompetensområde att kunna se vad de behöver inom engelskan. Material får eleverna inte 
påverka i denna klass. Examinationsformer kan det dock hända att de får påverka, till exempel 
om de vill ha en uppsats efter att ha läst en bok eller en diskussion i grupper. Denne lärare säger 
att det är en typisk sak där elevinflytandet är som störst. Andra exempel på saker eleverna får 
vara med och bestämma är som läraren säger att de ibland kan få påverka examinationsformen 
eller storleken på den. När han märker att eleverna tycker om ett visst moment arbetar de lite 
extra med det och han frågar även om eleverna behöver stöd i vissa saker. L2 säger att hans 
erfarenhet säger att de flesta elever inte bryr sig om de får vara med och bestämma eller inte. 
Han säger också att de flesta elever har en ganska hög tilltro till lärarnas kompetens och lärarnas 
förmåga att lägga upp en kurs så att den är relevant för dem. Han anser helt enkelt att eleverna 
behöver styrning. 

Så här svarar denne lärare på om han anser att det är positivt eller negativt med elevinflytande: 

Det bästa vore ju såklart om man hade elever som var verkligt medvetna om sin egen inlärning, sin egen 
nivå och sina behov och svagheter så att de själva kunde vara med och styra kursen mer, men så är det 
inte riktigt i verkligheten. 
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Efter varje kurs är det skriftliga utvärderingar, vilket beror på hur lång kursen är, 50 eller 100 
poäng1i. Efter 100-poängskurserna är det en skriftlig utvärdering, men sedan säger denne lärare 
att det även sker en viss kontinuerlig muntlig utvärdering genom att man för en levande 
diskussion med eleverna om vad som varit bra och vad som kan förbättras. 

Han säger att han inte har sett någon policy på skolan vad gäller att främja elevdemokratin och 
att det kanske är något som skolan skulle kunna arbeta med.  

Vad gäller projekt där eleverna får vara med och påverka säger han att han har det genom att 
eleverna får väja innehållet själv om eleverna till exempel skall redovisa fakta eller information 
muntligt. De får enligt honom ramarna vad som skall ingå men kan utefter dessa ramar söka 
information fritt. 

Lärare 2 anser avslutningsvis att idealet vore om eleverna kunde se sina egna behov i 
undervisningen men som han ser på det idag är det svårt att efterleva ett sådant ideal i 
klassrummet, även om det enligt honom är något han försöker att sträva mot. 

Resultat av elevintervju, klass 1b 

Elev 2 (E2) säger att han inte har fått så mycket information om hur han kan påverka på detta 
gymnasium, men att det var lite information under inskolningsperioden om exempelvis elevråd 
via rektorn och papper.  

Han säger att han i engelskan inte har fått någon information om hur han kunde påverka sin 
undervisning och uttrycker följande om vad som skulle kunna förbättras: 

Det som skulle kunna förbättras i alla fall på en gång är att han kanske skulle kunna ge mer 
info om vad vi vill förbättra- om, han frågar inte så mycket om det är något som inte stämmer 
och så- han att det nästan bara är att köra på, han bestämmer mest, men jag tror att vi, om vi 
vill någonting så tror jag att vi säkert kan få inflytande. 

Kursens uppläggning bestämmer läraren enligt denne elev. Han säger att inte heller 
examinationsformer har eleverna så mycket att säga till om, mest trivselfrågor. E2 säger att det 
inte är mycket valfrihet i engelskan och att det de mest får tycka till om är mindre saker, inga 
som har med undervisningen att göra. Trots det säger han att det är få av eleverna som klagar 
och att de flesta är nöjda.  

Det positiva med elevinflytande är om läget i klassen är som han säger ”sådär”, alltså om det 
måste förändras saker och man har rätt till det, men han säger också att för mycket 
elevinflytande kanske skulle skapa kaos. 

Denne elev tycker att läraren skall bestämma vad man skall lära sig men att eleverna själva skall 
få bestämma hur de skall lära sig det. Han säger att vissa vill jobba på olika sätt och vill 
diskutera med andra, medan andra kanske vill arbeta helt själva. En sak dessa elever får 
bestämma är när de har fritt arbete och då får de bestämma egna grupper helt själva. 

Elev 2 förklarar vidare att han inte har fått någon utvärdering fortfarande efter en termin. Han är 
ändå nöjd med skolans sätt med elevinflytande. Han tycker mycket om det elevstyrda arbete 
som eleverna fick göra, att först läsa en deckare och sedan skriva en egen. 

                                                      
1 En 50-poängskurs på gymnasiet innebär 50 timmars lektionstid. 100 poäng innebär 100 timmars 

lektionstid. 
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Fördelarna och nackdelarna med elevinflytande uttrycker han på följande vis: 

Ja, fördelar är såklart att elevernas vilja går igenom och demokrati i klassrummet. Nackdelar 
är att en lärare måste ju vara bestämd, det kan inte vara att eleverna skall bestämma allting. 

Skillnaden i synen på elevinflytande mellan eleverna och läraren (L1) i klass 1a är inte så stora. 
Eleverna (83%) uttrycker att de har det inflytande i skolan som de vill ha. Läraren uppfattar 
också att eleverna verkar ha inflytande. Eleverna uttrycker att de får påverka trivselfrågor och 
kursens uppläggning. Eleverna och läraren uppfattar också att det är läraren som bestämmer 
mest, men de verkar nöjda med sin situation och hela 75% meddelade att kursutvärderingar var 
vanligt. Sammanfattningsvis kan man säga att svaren från lärare 1 och klass 1a överensstämde 
och att eleverna och läraren var nöjda med sin situation angående elevinflytande, men att läraren 
även påpekade att elevernas påverkan på undervisningen kunde vara större, men att hon också 
skulle arbeta mot detta mål. 

Även i klass 1b överensstämde svaren från eleverna och lärarens svar väl. 65% av eleverna 
tyckte i klass 1b att de hade det elevinflytande de ville ha, alltså inte lika högt som i klass 1a. 
Trivselfrågorna var det de hade mest inflytande över, men kursens uppläggning tyckte bara 19% 
av eleverna att de hade inflytande över. Läraren motiverade varför han inte gav eleverna så 
mycket ansvar med att de inte kunde anses ha den kunskapen om ämnet. 90% av eleverna tyckte 
att det var roligare att vara med och påverka, så här uttryckte eleverna kanske en önskan om 
mera inflytande över sin undervisning, även om de inte yttrade det så öppet i enkätsvaren. 

Resultat Björkskolan klass 2a 

Resultat av elevenkäter 

85% av eleverna i klass 2a fick enligt eleverna information om hur de kunde vara med och 
påverka när de började sitt gymnasium. Samtliga elever ansåg sig ha det inflytande i skolan som 
de ville ha. De frågor de mest fick vara med och påverka var först och främst kursens 
uppläggning och examinationsformer. Trivselfrågor och läromedel var de saker eleverna kände 
att de fick påverka minst. 

Det vanligaste sättet elevernas idéer togs tillvara vid arbetssätt och metoder var enligt eleverna 
att de fick några val att välja mellan utsedda av läraren. 47% av eleverna hade kryssat för det 
svarsalternativet. Men hela 33% av eleverna skrev att de fick bestämma idé med förslag från 
dem själva, vilket är en ganska hög siffra. 13% angav att eleverna själva fick bestämma 
arbetssätt. 

Samtliga elever i klassen tyckte att det var roligare när de fick vara med och bestämma i sin 
engelskundervisning. På frågan om eleverna tyckte att medinflytandet i engelskundervisningen 
hade ökat i ålder och årskurs ansåg 58% att den delvis hade gjort det och en tredjedel av klassen 
tyckte att inflytandet hade ökat mycket sedan första klass i gymnasiet. Alla elever i klassen 
tyckte att det var en bra idé att elevinflytandet hade ökat eller blivit delvis högre. 

Att det var viktigt att bestämma i engelskundervisningen tyckte hela 92%. På frågan varför 
skrev de bland annat: 

- Jag vill hålla mig engagerad hela tiden och det gör jag lättast om jag får välja böcker/texter själv, så att 
jag får     jobba med det jag är intresserad av. 
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- Då blir arbetet mer varierat och man kan göra det man känner sig mest motiverad av just då.  

- Alla arbetar olika. 

De muntliga och skriftliga utvärderingarna ansåg däremot 58% var ovanligt, medan 25% ansåg 
att det var vanligt. Hur man skall tolka de siffrorna är lite svårt att avgöra. Tre fjärdedelar av 
klass 2a var nöjda med skolans sätt att arbeta med elevinflytande och samtliga elever i klassen 
ansåg att det fanns fördelar med att vara med och bestämma i klassrummet. Nackdelar fanns 
enligt 67% också och dessa uttrycktes bland annat så här: 

- Läraren vet ju kursmålen. Man väljer ju inte t.ex grammatik frivilligt… 

- Det kanske blir för fritt 

Hela 83% av denna klass tyckte att man samverkade med läraren i undervisningen och 17% 
tyckte att läraren bestämde mest. 

Resultat av lärarintervju 

Lärare 3 (L3) svarar på den första frågan, om elevernas information till elevinflytande, att hon 
den första veckan av höstterminen går igenom Skolverkets kursplaner med eleverna och att hon 
där tar upp kursens upplägg med dem. Då säger hon också att eleverna redan då kan påverka hur 
många prov de skall göra. Det finns även en områdeskonferens på skolan, där eleverna är i 
majoritet och att de kan få igenom sin vilja där. 

L3 uttrycker att hon tror att eleverna har lagom mycket inflytande i sina ämnen, men att de inte 
vet så mycket i ettan, då de precis kommer från högstadiet. Då jobbar L3 med 
halvterminsplaneringar. Dessa elever får enligt L3 påverka många olika saker. Förutom kursens 
uppläggning får de även påverka arbetsformer och examinationsformer, något som denne lärare 
uttrycker så här: 

Ibland vill de, det är olika på klasserna, en del klasser vill ha gruppredovisningar, en del vill 
redovisa två och två och en del vill redovisa skriftligt, en del vill redovisa muntligt och då får 
de själva vara med och tycka. Om man har en klass på 30 så kanske halva klassen redovisar 
muntligt och halva klassen redovisar skriftligt. Och så försöker jag alternera, så att jag täcker 
in så att alla testar alla möjligheter men de kan själva styra arbetsformerna men så tror jag 
att de flest lärare jobbar. 

Läromedel är det lite svårare för eleverna att kunna påverka på grund av ekonomiska frågor, 
men trivselfrågor får de vara med och bestämma. 

L3 låter eleverna vara med och påverka först och främst två gånger per termin, men eleverna får 
sedan komma och tycka om olika saker löpande under terminens gång. Det är enligt Lärare 3 
väldigt olika hur mycket eleverna påverkar. Vissa påverkar mycket och andra mindre. Hon 
tycker att det är viktigt och en självklar demokratifråga att lära ut hur demokrati fungerar till 
eleverna. Skriftliga eller muntliga utvärderingar har de alltid i klass 2a efter varje kurs och 
ibland mitt i kursen. Elevdemokratin har ökat med tiden på denna skola.  

Lärare 3 säger att hon ökar elevinflytande från årskurs 1 till årskurs 2: 

Jo, men alltså då är de ju mera inne i arbetssättet, de har mognat rätt mycket på ett år. Så då 
kan man ju släppa lite mera, alltså då håller jag kanske lite mindre hårt i klassen om man 
säger så. De klarar sig mera själva och man kan säga okej, den här arbetsuppgiften- fredag 
deadline och då respekterar de det. I ettan kan man inte riktigt göra så för då är någon sjuk 
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och någon… Samtidigt är det ju så att ju mera ansvar de tar, ju mera ansvar får de ju. Ja, 
självklart är det så. Det är stor skillnad på ettan och tvåan. 

Klass 2a har arbetat mycket med egna projekt där eleverna har fått vara delaktiga och L3 märker 
att eleverna tycker att det är roligare när de får vara delaktiga i innehållet på lektionerna. L3 ser 
enbart fördelar med att arbeta elevdemokratiskt. 

Resultat av elevintervju 

Även elev E3 säger att läraren inledningsvis av terminen berättade hur man kunde bestämma 
tillsammans och att eleverna kunde påverka själva genom att säga till läraren vad de ville ändra 
på. E3 säger att läraren tillsammans kom överens om hur kursupplägget skulle se ut i början på 
terminen. Elev 3 tycker att hon har lagom mycket inflytande i sin undervisning på så sätt att hon 
vet att hon alltid kan säga vad hon tycker om lektionsupplägget och att läraren alltid frågar om 
det är något som skall förbättras. 

Skönlitteratur får eleverna vara med och påverka, även om andra läromedel inte går att påverka. 
Även examinationsformerna är fria att välja om eleverna exempelvis läser böcker. Då får de 
påverka om de skall ha en bokrecension eller skriva en uppsats om boken. E3 säger att eleverna 
får påverka mycket och ganska ofta om de till exempel skall se på någon film och att de får 
välja vilket arbetssätt som passar dem bäst och vad de vill arbeta med. 

E3 säger att det är positivt med elevinflytande för att det skulle vara negativt om man inte fick 
ha någonting att säga till om, men att det ibland också kan gå överstyr om man får bestämma för 
mycket så att det blir slapphet på lektionerna. 

E3 uttrycker att det är muntliga kursutvärderingar efter varje kurs och att hon är nöjd med 
skolans sätt att arbeta med elevinflytande. 

På frågan om elevinflytandet har ökat sedan ettan säger hon på följande vis: 

Det kanske har det, men jag tror ändå att det är på samma nivå. Just nu känns det som om det 
har blivit lite mer. När man kommer till ettan är allting så nytt. Det kanske är bra att läraren 
har lite mera struktur och nu när man har gått här ett tag och liksom lärt sig känna läraren 
och typ kurserna och så, så kanske det är lättare att bestämma hur man vill lägga upp det och 
så. 

Denna elev tyckte mycket om att eleverna fick vara med och påverka inom olika projekt, vilket 
de också hade fått göra. 

Även i klass 2a överensstämmer elevernas och lärarens svar med varandra i mycket hög grad. 
Både eleverna och läraren ansåg att eleverna hade fått bra information om demokratifrågor på 
skolan vid skolstart. Samtliga elever ansåg att de hade det inflytande de ville ha i skolan och det 
stämde även överens med lärarens svar att examinationsformer och kursinnehåll var de frågor 
de fick påverka mest om. 47% ansåg att de fick välja arbetssätt med val ifrån läraren och hela 
33% att de själva fick komma med bra idéer. Lärare 2 ansåg att elevpåverkan blev större från 
årskurs 1 till 2, medan bara 58% av eleverna ansåg att den hade gjort det. Både elever och lärare 
tyckte att det fanns stora fördelar att arbeta elevdemokratiskt. 
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Resultat Cederskolan klass 2b 

Resultat av elevenkäter 

I klass 2b säger 62% av eleverna att de inte har fått någon information om hur de kunde påverka 
sin undervisning när de började sitt gymnasium. Trots det anser sig 79% ha det inflytande de 
vill ha i skolan. De frågor eleverna på Cederskolan mest får påverka är i tur och ordning kursens 
uppläggning, sedan examinationsformer och trivselfrågor. Läromedel får de nästan inte påverka 
alls. 

Oftast får eleverna i denna klass några val att välja mellan utsedda av sin lärare, 72% av 
eleverna hade kryssat för detta alternativ. Ca en fjärdedel av klassen skrev också att de själva 
fick komma med idéer. 96% ansåg att det var roligare att vara med och bestämma i sin 
engelskundervisning. 

Vad gäller om inflytandet hade ökat med ålder och årskurs hade 67% kryssat i att det delvis var 
så, ca 17% hade sagt att det hade ökat mycket och lika många att inflytandet inte hade ökat alls. 
83% av alla i klassen tyckte att det var bra att inflytandet hade ökat. Lika många tyckte att det 
var viktigt att vara med och bestämma. 

Muntliga och skriftliga kursutvärderingar ansåg hälften av klassen var vanligt och enligt 42% 
mycket vanligt. Hela 96% var nöjda med skolans sätt att arbeta vad gällde elevinflytande och 
lika många tyckte att det fanns fördelar med det. 54% ansåg att det även fanns nackdelar.  

88% av eleverna tyckte avslutningsvis att läraren bestämde mest i klassrummet men rådfrågade 
dem om hur de skulle arbeta. 

Resultat av lärarintervju 

Enligt lärare 4 (L4) vet han inte om eleverna fick någon specifik information när de började på 
Cederskolan angående hur det kunde påverka sin undervisning, mycket beroende på att han är 
en ny lärare på skolan, men han vet att det finns information att tillgå på den engelska 
institutionen på skolan. Han säger att han ännu inte har hunnit komma till den nivå han önskar 
vad gäller elevinflytande, men att eleverna definitivt påverkar. Han önskar dock att de fick 
påverka mer. De påverkar i nuläget genom att kunna få bestämma inlämningsdatum, 
inlämningsuppgifter, sättet att lämna in, hur de kan nå läraren och genom att få hjälp. Även 
examinationsformer och trivselfrågor får eleverna påverka. Kursens uppläggning får eleverna 
också konstant påverka. Andra saker som är bra för eleverna är att om vissa elever känner sig 
osäkra inför klassen till exempel vid muntliga redovisningar, så låter han eleven ha sin 
redovisning bara inför honom. Denne lärare lägger in mycket tid för att eleverna skall få den 
hjälp de behöver. L4 säger att om han hade startat upp kursen hade han låtit eleverna ta beslut 
redan då i många frågor rörande undervisningen och att det är ett mål han i framtiden har. Enligt 
honom verkar det som om eleverna tycker att det är roligt att få vara med och bestämma, då de 
enligt honom tar tillfället i akt och kommer med kommentarer och synpunkter. L4 tycker att det 
är självklart med elevinflytande. Det är så det skall vara säger han. 

Han tycker också att det alltid är positivt angående resultat med elevinflytande, men menar att 
alla inte kan vara lika ansvarsfulla. Han uttrycker att det kan vara negativt med elevdemokrati 
om det blir en negativ attityd i diskussionen. Om alla är hänsynsfulla är det dock inga problem 
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och han säger också att det oftast är så. Skriftliga utvärderingar har han inte hunnit ha med 
eleverna än men han planerar att lägga in det i slutet av kursen. 

Svaret på frågan om eleverna får mer inflytande med ålder och årskurs lyder på följande vis: 

Det är lika mycket, de förstår inte i ettan lika mycket har jag märkt, hur det är att bestämma 
och de kanske har en lite annorlunda attityd till det, de har inte vant sig än, men jag bryr mig 
inte, jag kör på bara, för att ge dem samma frihet. Jag förklarar för dem vikten av demokrati, 
sedan är det upp till dem att förstå och verka utefter det. 

Även dessa elever har arbetat med en del saker där eleverna har fått komma med idéer.  

Resultat av elevintervju 

Elev 4 (E4) säger att det var av handledarna hon fick information om hur hon kunde påverka 
den första veckan av terminen. Det delades ut papper och eleverna blev tilldelade informationen 
att de kunde kontakta rektor eller lärarna om de hade något att fråga om. Hon tycker också att 
hon har lagom mycket elevinflytande med Lärare 3 genom att de kan säga till om de har för 
mycket att göra. Då drar läraren ner på uppgifterna eller flyttar fram datumen för inlämning. 
Eleverna fick i klass 2b vara med om kursens uppläggning. Läromedel anser denna elev att 
läraren vet bäst om, men när de har romaner får de välja helt själva. Vad gäller 
examinationsformer får de inte påverka så mycket enligt E4, men hon tycker att det är ganska 
varierat ändå. Trivselfrågorna får de också påverka. 

I metoder och arbetssätt visar sig elevdemokratin mest genom att om eleverna är missnöjda så 
flyttar han fram inlämningsdatumet, men dessa elever påverkar mest när de är missnöjda och L4 
är ganska nöjd med hur det är i klassen och hur de arbetar. Det positiva med elevinflytande 
beror för denna elev helt på läraren. Hon tycker inte om att läraren ger bort hela makten till 
eleverna för då blir det ingenting gjort. Hon tycker ändå att läraren skall ha det största 
inflytandet på undervisningen och att eleverna får säga till om det är någonting de vill ändra på. 

Denna elev tycker att det är ett viktigt inslag i undervisningen att få vara med och bestämma och 
motiverar det med att det annars kan bli hur som helst och att eleverna kan få för mycket att 
göra om läraren utan att rådfråga eleverna skulle ge dem mer och mer att göra utan deras 
medhåll. 

Eleverna har en kursutvärderingar efter varje termin och då är det efter varje kurs. L4 tycker 
också att det är väldigt lätt att få kontakt med lärarna på skolan och är således nöjd med skolans 
sätt att arbeta med elevinflytande. 

Vad gäller om det är ett ökat inflytande i tvåan uttrycker hon följande: 

Alltså det har ju blivit helt annorlunda kurser nu, tycker jag och sedan så när man var yngre 
så, man hade ju inte så mycket vana av det här och då…man visste inte riktigt, man bara tog 
emot, tycker jag. Nu är det väl mera att man har börjat att tänka lite mera själv och kritiskt 
kunna säga, nej men det här funkar faktiskt inte, så det är väl mera så som jag har upplevt det 
att man har börjat att tänka lite mera själv och därigenom ifrågasätta och så. 

Eleven tycker att man kan märka ett större inflytande i tvåan genom att de som elever kritiserar 
mer och frågar varför saker är på ett speciellt sätt och genom att eleverna också har börjat att 
analysera begrepp och innehåll mera i årskurs två. 
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Fördelarna med elevinflytandet säger E4 att hon vet vad hon kan och då kan hon få fram det till 
läraren genom elevinflytande. Undervisningen blir också mera rolig då, säger hon. Nackdelarna 
är om vissa av eleverna tar över för mycket och att det drar ner hela klassen. Denna elev känner 
att hon på många sätt kan påverka sin engelskundervisning. 

Eleverna och läraren överensstämmer sammanfattningsvis i frågan om informationen om 
elevinflytande hade varit tillräcklig när de började sin skola. Information verkar ha funnits och 
finns, men eleverna verkar ha glömt det. 79% av eleverna anser att de har den påverkansrätt de 
vill ha i engelskundervisningen. Läraren uttrycker att han ännu inte har nått upp till den nivå han 
önskar inom demokratifrågan i engelskan och önskar att den kunde vara mer omfattande i hans 
undervisning. Vad som stämmer är att eleverna och läraren verkar överens om att eleverna får 
påverka samma saker såsom kursens uppläggning, examinationsformer och trivselfrågor. 72% 
av eleverna anser nog trots allt att läraren bestämmer mest, men läraren verkar arbeta för att 
eleverna skall påverka mera, så han verkar medveten om detta. 67% av eleverna tyckte att 
demokratipåverkan i undervisningen delvis hade ökat från åk 1 till 2, medan läraren tyckte att 
det var lika mycket påverkan i åk 1 och 2. 83% av eleverna tyckte att det var bra att 
elevinflytandet hade ökat. De skriftliga utvärderingarna skulle Lärare 4 börja med, vilket också 
märktes i elevernas svar. Cirka 50% skrev att skriftliga utvärderingar var vanligt efter kurs och 
50% skrev att det var ovanligt. 88% av eleverna uttryckte att läraren bestämde mest. I och med 
detta svar kan man dra slutsatsen att Lärare 3 trodde att eleverna fick bestämma mera än vad de 
fick göra. 

Sammanfattningsvis kan sägas om resultaten att det till största delen beror på lärarens och 
skolans inställning till elevdemokrati hur den efterlevs i klassrummet. Eleverna verkar nöjda 
med sin situation vad gäller elevinflytande i olika klasser vare sig de har mycket eller litet 
elevinflytande. Samtidigt uttrycker nästan samtliga elever att elevdemokrati är något väldigt 
positivt. Totalt anser 79% av alla elever i studien att de har det inflytande i 
engelskundervisningen som de vill ha. Av lärarna är det 2 (lärare 1 och 2 i synnerhet) som 
motiverar en mer lärarstyrd undervisning. Detta motiverar de med att det kan vara bristande 
ansvarsförmåga hos eleverna. Lärare 3 och 4 är däremot väldigt positiva till elevinflytande och 
försöker införliva detta regelbundet i sin undervisning. Detta hade lärare 3 kommit längre med, 
då hon hade en längre erfarenhet. Ett positivt resultat med undersökningen är att elevernas och 
lärarnas svar nästan helt överensstämmer med varandra. Detta tyder på en ärlighet från såväl 
elever som lärare i denna undersökning. 
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Sammanfattning och analys  

Jag har valt att presentera resultaten fråga för fråga för att kunna presentera analysen mer 
strukturerat.  

Fick du som elev information om hur du kan vara med och påverka när du började ditt 
gymnasium? 

På denna fråga var det av totalt 68 svarande elever på tre skolor 46% som sade att de hade fått 
information om det och 54% som sade sig inte ha fått det. Detta tyder på att frågan om 
elevinflytande fortfarande är värd att tas upp som en viktig punkt att utveckla på många skolor. I 
och med att det i många intervjuer har varit olika svar jämfört med enkätsvaren kan man också 
tolka svaren som att många elever kanske i vissa fall har missat informationen som faktiskt har 
delgivits dem via gymnasiemässor och liknande. Det fanns också stora variationer i svar mellan 
olika skolor. I klass 1a tyckte 42% att de hade fått tillräcklig information, i klass 1b tyckte 35% 
detta. I klass 2a var man mest nöjd. Hela 83% hade fått information när de började sitt 
gymnasium om elevinflytandet. 38% hade fått information om detta i klass 2b.  

Tycker du att du har det inflytande i skolan som du vill ha? 

Det intressanta med det första svaret jämfört med svaret på denna fråga är att hela 79% av 
eleverna anser sig ha just detta och det är en mycket lovande siffra. Det är en positiv utveckling 
i detta och det kanske också kan härledas till den nya läroplanen där man verkligen betonar 
vikten av en undervisning som är elevpåverkad.  

Vilka frågor får ni som elever vara med och påverka i er engelskundervisning? 

Resultaten från fråga 2 och 3 motsäger däremot varandra. Resultatet av fråga 3 i enkäten, kan 
ses nedan: 
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__________________________________________________________________ 

3. Vilka frågor får ni som elever vara med och påverka i er undervisning?* 

 

Fråga 3  1a 1b 2a 2b Totalt 

Kursens   4    21% 5    19% 12    43% 15    38% 36    
32% 

Uppläggning  

Läromedel  1     5% 3    12% 2    7% 1      3% 7      
6% 

Ex. form  2    11% 1     4% 9    32% 12    31% 24    
22% 

Trivselfrågor  10  52%  12   46% 5    18% 9     23% 36    
32% 

Annat  2    11% 5    19% 0 2     5% 9      
8%  

Antal  19 26 28 39 112 

 

* Detta resultat är beräknat på antal svar, inte på antal svarande elever på grund av att detta är en 
flervalsfråga. 

__________________________________________________________________________ 

Tabell 1: Antal procent av svar från elever som visar på elevinflytande inom olika områden av 
undervisningen (Kursens uppläggning, Läromedel, Examinationsform, Trivselfrågor och annat). 

Där kan man se att trivselfrågor och kursens uppläggning är de faktorer som eleverna anser sig 
ha mest inflytandet över i sin engelskundervisning och det verkar lovande även om siffrorna 
inte är särskilt höga. Kursens uppläggning är ju en viktig punkt att få vara delaktig i för att som 
elev kunna känna sig engagerad genom läsåret. Två av de lärare som intervjuades, lärare 3 och 4 
i synnerhet, anser att det är en rättighet för eleverna att göra sina röster hörda och kunna få 
påverka. Trivselfrågorna är inte helt oviktiga i en undervisning. Om man som elev får sitta var 
man vill och får arbeta mera fritt (i grupp eller enskilt) kan man få en större möjlighet att lära 
sig på det sätt som passar en bäst och det verkar som om de flesta av eleverna tycker att det är 
mycket bra. Examinationsform tycker i genomsnitt 22% av eleverna att de får påverka, vilket 
inte kan anses som en särskilt hög siffra. Att kunna få påverka examinationsformer är inte minst 
viktigt när det gäller muntliga redovisningar och elever med särskilda behov. I studien Ung i 
demokratin- gymnasieelevers kunskaper och attityder i demokrati och samhällsfrågor från 
Skolverket 2003, är det totala inflytandet eleverna har på kursens uppläggning hela 77% 
(Skolverket, 2003, s.46). I jämförelse med denna undersöknings resultat med 32% kan man 
tycka att inflytandet i just den frågan i denna studie är lågt. Frågan är ändå om inte eleverna 
uppskattar att ha det så med tanke på svaren från elevintervjuerna. Det är en mycket komplex 
fråga med elevdemokrati och beroende på många olika faktorer som självständighet, mognad 
och erfarenhet av elevdemokrati önskar sig eleverna olika mycket av en mer elevstyrd 
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undervisning. Men den huvudsakliga anledningen till att eleverna antagligen skriver att de är 
nöjda med sin situation är nog att de inte vill stöta sig med sin lärare. Med tanke på hur lite 
eleverna faktiskt får säga till om anser jag att detta kan vara en anledning till de motvisande 
siffrorna. 40% av eleverna från Skolverkets rapport anser att de hade fått vara med och påverka 
läroböcker och läromedel (ibid, s.46). Det hade bara 6% ansett sig få vara med och påverka i 
denna studie. 

Ett intressant resultat i denna undersökning är också fråga 4:  

Hur brukar era idéer tas tillvara vid arbetssätt och metoder i olika avsnitt i er undervisning?  

Där svarar hela 61% av eleverna att de får några val utsedda av läraren och 18% av eleverna 
svarade att eleverna fick bestämma idéer grundat på förslag från dem. 10% svarade att de 
individuellt får bestämma arbetssätt. Detta visar tydligt vad som har redovisats i tidigare 
forskning, att eleverna fortfarande inte har mycket att säga till om rent praktiskt. Efter att ha 
lyssnat på några elevintervjuer och försökt att tolka dessa svar verkar det som om eleverna 
tycker att det är ganska skönt att ha en lärare som tar huvudansvaret för undervisningen.  

Tycker du att det är roligare när du är med och bestämmer i din engelskundervisning?  

De flesta elever tycker dock att det både är viktigt och roligare att vara med och bestämma i sin 
engelskundervisning överlag. Ungefär lika många procent av eleverna, 93% och 96% har svarat 
just detta. Med dessa svar i åtanke anser jag att man kan vara ganska säker på att eleverna inte 
tycker att de har det inflytande de vill i sin engelskundervisning. 

a) Tycker du att ditt medinflytande i engelskundervisningen har ökat med ålder och årskurs? 

b) Är det en idé du tycker är bra? 

I Lpf 94 står det uttryckligen att eleverna skall få ett reellt inflytande över arbetssättet i skolan 
på arbetsformer och undervisningens innehåll och att arbetssättet skall öka med ålder och 
mognad (Lärarboken, 2003, s. 24). På frågan om eleverna i årskurs 2 tycker att medinflytandet 
har ökat i takt med ålder och årskurs svarar 64% att det bara delvis har ökat. 22% anser att den 
har ökat mycket. Däremot tycker 89% att idén är bra att elevinflytandet borde öka, så där säger 
siffrorna att eleverna vill ha mer att säga till om. Det visar att eleverna önskar ha ett ökat 
inflytande med ålder, vilket kanske måste efterlevas ännu mera i skolorna. Att få eleverna att 
utöka sitt inflytande i form av diskussion och olika sorters påverkan på undervisningen anser jag 
vara en mycket viktig fråga. I Deweys pedagogik är detta en viktig fråga. Han anser att det som 
utvecklar och för eleverna framåt är de demokratiska samtalen med sina klasskamrater. Läraren 
ses i sammanhanget som en handledare till elevernas kunskapsinhämtning (Jonsson & 
Saukkoriipri, 2006, s. 7).  

Tycker du att det är viktigt att få vara med och bestämma din engelskundervisning? 

De flesta elever tycker att det är mycket viktigt att få vara med och bestämma i sin 
engelskundervisning, alltifrån 80-100% har svarat det i varje klass. Det visar att elevernas egen 
åsikt vad gäller elevinflytanderätten är väldigt stark och en viktig fråga att arbeta med. 

Hur vanligt är det med muntliga eller skriftliga kursutvärderingar efter avslutade moment? 

Kursutvärderingar förekommer relativt frekvent även om de definitivt kunde vara fler. Det kan 
man utläsa av svaren på fråga 8. 47% av eleverna anser att det förekommer muntliga eller 
skriftliga kursutvärderingar efter avslutade moment, och 25% vardera tycker att det är mycket 
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vanligt och ovanligt. Där verkar det som om elevinflytandet kan visa sig mera påtagligt, även 
om det också är en fråga som kanske måste arbetas mer med. 

Är du nöjd med din skolas arbetssätt vad gäller elevinflytande? 

Det är positiva svar på denna fråga. 82% svarade att de var nöjda med sin skolas sätt att arbeta 
med elevinflytande. Fördelar tycker hela 99% av eleverna att det är att vara delaktig i besluten i 
sin engelskundervisning men hälften av eleverna anser att det samtidigt finns nackdelar. Detta 
tyder som tidigare nämnts på att eleverna trots att påverkan på sin undervisning inte är stor i alla 
fall ändå kanske trivs med en undervisning som är lite mer lärarstyrd. Varför har då eleverna 
den inställningen? En intressant aspekt av elevinflytande är enligt min åsikt ändå frågan om 
fostran in i det elevdemokratiska synsättet. Denna del av undervisningen har vi som lärare en 
skyldighet att lära ut. Har man aldrig som elev lärt sig vikten av att kunna påverka och fått 
möjlighet att göra det, kanske man inte har verktygen att kunna reflektera över att det är en 
viktig fråga i undervisningen. Ju mer eleverna får lära sig om elevinflytande och hur man kan 
påverka, desto mera kan man se positiva resultat i denna fråga. Ett gott exempel på detta är L3 
som arbetar på en kommunal skola och man aktivt från ledningshåll uppmanar lärarna till ett 
elevinfluerat arbetssätt. Varför har då två av fyra lärare (L1 och L2) i denna undersökning ett 
resultat där de uppenbarligen fostrat eleverna till passivitet? Ett svar på den frågan kan vara att 
de har elever i årskurs 1 där man kommer från årskurs 9 och man kanske inte har arbetat så 
mycket med elevinflytande. Lärarna uttrycker själva att det inte är lätt för eleverna att se sina 
egna brister i inlärningen och också att eleverna är omogna och oförmögna till att ta eget ansvar. 
Detta kan ifrågasättas av mig då jag anser att man för att få fram en skola där eleverna har 
mycket att säga till om aktivt måste arbeta i denna anda och inte som lärare ta den enkla vägen 
där man tar alla beslut. Kanske har inte heller L1 och L2 satt så stor vikt vid elevinflytande.  
Dewey uttrycker det demokratiska förhållningssättet i skolan tydligt med att säga att skolans 
mål förutom att skapa goda individualister också är att skapa ett bättre samhälle där demokratin 
står i centrum. Han menar att demokratin inte bara är ett system utan också skall efterlevas hos 
den enskilde individen och på så sätt efterlevas i pedagogiken (Jonsson & Saukkoriipi, 2006, s. 
7). Man kan tydligt se en skillnad i elevernas klass 2a inställning till sitt medvetande i 
demokratifrågan jämfört med klass 1a och 1b i synnerhet. Eleverna i klass 2a har en lärare som 
aktivt arbetar i en elevdemokratisk anda och på så sätt vet eleverna också vilka krav de kan 
ställa på utbildningen och sin lärare i hög grad. I de fall där eleverna inte har fått möjlighet att 
utveckla sitt demokratiska förhållningssätt blir de också kanske i högre grad omedvetet passiva 
och nöjer sig med en lärare som i högre grad styr deras undervisning. Lärare 3:s inställning till 
lärande överensstämmer inte bara med Deweys tankar och idéer utan också Gunvor Selbergs, 
vilken menar att i en god lärandemiljö har läraren kommunicerat och arbetat tillsammans med 
eleverna. Eleverna har där haft möjlighet att förbättra sina kunskaper i att utöva inflytande med 
stöd och hjälp av läraren (Selberg, 2001, s.9). Detta arbetssätt är även den modell jag själv 
önskar arbeta mot, då jag anser att detta är ett mycket bra sätt att arbeta på som lärare. 

10. Finns det fördelar med att få vara med och bestämma i klassrummet? 

Finns det nackdelar? 

Fördelar med att få vara med och bestämma i klassrummet tycker nästan samtliga elever att det 
är. Nackdelar tycker bara ca 50% av eleverna att det är med inflytande i klassrummet. Detta är 
ännu ett bevis på att elevinflytande anses vara väldigt viktigt av eleverna. 

Vem bestämmer när det kommer till kritan tycker du i din engelskundervisning? 
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62% av eleverna anser fortfarande att läraren bestämmer mest i klassrummet. Detta bekräftar 
äldre forskningsresultat vilka visar att det för det mesta fortfarande är läraren som styr i 
klassrummet. Detta kan man bland annat se i Ingrid Mattssons och Gunnel Svenssons 
arbetsrapport från SLAV-projektet 1994 och från Gun Wiklunds rapport från 1994. Där tyckte 
mindre än hälften av eleverna att de var delaktiga i undervisningen (Wiklund, 1998, s.43). Även 
Ragnhild Swahns undersökning från år 2006 bekräftar detta svar. Denna studie visar som 
tidigare nämnts att det främst är läraren som tar ansvar för undervisningens innehåll med hjälp 
av kursplaner och läroböcker (Swahn, 2006, s. 155).  Enligt elevsvaren från intervjuerna och 
svaren på fråga 11, om det kan finnas nackdelar med undervisningen, säger hälften av eleverna 
att det kan bli en nackdel med elevinflytande om några elever tar över och att det blir en negativ 
stämning i klassen, så kanske det är bra att läraren trots allt inte överlämnar alltför mycket 
ansvar till eleverna i alla lägen, men ändå leder dem rätt i sina egna beslut.  

Lärarna har olika uppfattning av elevinflytandet beroende på vilken inställning man har till 
tautologi. Lärare 1 är en lärare som anser att elevinflytandet i hennes klass är bra, men även 
betonar vikten av att styra eleverna i mångt och mycket. Hon har ännu inte haft eleverna så 
länge i engelska, vilket kan vara en förklaring till att hon inte har hunnit lägga upp en plan vad 
gäller elevinflytande på ett mer ingående sätt. Lärare 2 är en lärare som egentligen inte tycker 
att eleverna skall vara med och påverka alltför mycket. Han motiverar det med att eleverna 
behöver mycket stöd och därför inte kan ges så mycket elevinflytande. Han arbetar dock mera 
med de saker eleverna tycker om och där ingår hans elevinflytande. Han för också en levande 
diskussion med eleverna om hur undervisningen kan förbättras. Denne lärare har nog det minsta 
elevinflytandet i förhållande till sina elever. Lärare 3 är en lärare som anser att det skall vara 
elevinflytande och det överensstämmer också med enkätsvaren. Hon utgår tidigt från 
Skolverkets kursplaner och arbetar på ett tidigt planeringsstadium tillsammans med eleverna för 
att lägga upp terminens undervisning. Eleverna får påverka två gånger per termin och också 
löpande under terminens gång. Detta är för mig det bästa pedagogiska tillvägagångssättet med 
lärande. Enligt de enkätsvar som eleverna har delgivit och de fina betyg denna lärare har fått av 
eleverna verkar det som om detta är ett idealiskt tillvägagångssätt för utlärning och pedagogik. 
Samtidigt får man inte glömma bort att dessa elever går i årskurs 2. Eleverna till L1 och L2 går i 
årskurs 1 och har precis börjat i gymnasiet. Det innebär att deras mognadsnivå sannolikt ligger 
långt under årskurs 2. L4 är starkt för elevdemokrati, men önskar att detta inslag skulle ökas i 
ännu högre grad. Han har inte heller arbetat så länge med sin klass och av detta skäl kanske inte 
elevsvaren ger honom den positiva feedback han förtjänar med tanke på hans intervjusvar. Han 
startade inte kursen, men delger att om han hade gjort det hade han låtit eleverna få ta del av 
planeringen i ännu högre grad. Detta är också ett mål för honom i framtiden.  Som tidigare 
lärare har nämnt anser han att det alltid är positivt med elevinflytande, men att det kan bli 
negativt om det blir en negativ diskussion i klassen. Av dessa resultat kan man dra paralleller 
med tidigare nämnd forskning på området elevdemokrati. I studien Inflytandets villkor från 
Skolverket 1999 kom man även där fram till att det var direkt avhängigt på demokratin i 
klassrummet vilken syn läraren har på elevdemokrati (Skolverket, 1999, s. 47).  Hos lärare 1 
och 2 i denna uppsats kan man se samma olikheter i åsikterna om vikten av elevdemokrati, 
vilket även nämns i Ingrid Mattssons och Gunnel Svenssons arbetsrapport från SLAV- projektet 
1994. Forskarna kom på liknande sätt som denna undersökning fram till att elevinflytande är bra 
och att de gärna arbetar elevdemokratiskt så länge det inte påverkar målen för utbildningen 
(Mattson & Svensson, 1994, s. 47) Av detta kan man dra slutsatsen att läroplanen inte alltid till 
fullo kan efterlevas på det sätt som kanske borde vara fallet. Läroplanen kan enligt denna 
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undersökning tolkas på väldigt många olika sätt, vilket bevisligen har gett ett resultat i olika 
uppfattningar hos lärarna om vikten av elevinflytande i engelskundervisningen på gymnasiet. 
Man tolkar läroplanen på sitt eget sätt. Delvis kan jag förstå de lärare som inte arbetar 
elevinfluerat. Hur man kan bedriva sin undervisning beror till mångt och mycket på olika 
faktorer hos eleverna; Hur mogna är de i förhållande till sin ålder? Är de vana att reflektera över 
sin egen inlärning? Är de vana vid ett demokratiskt förhållningssätt? Men trots att dessa faktorer 
kan påverka en undervisning är det ändå lärarens skyldighet att lära eleverna att lära på rätt sätt. 
Eleverna är inte vuxna, utan i en stor utvecklingsfas där de håller på att skapa sin egen 
personlighet. Hur vi tar tillvara på den och väljer att hjälpa dem till deras fulla potential är 
mycket upp till oss lärare, vilket också ger oss ett väldigt ansvar och också många skyldigheter. 
Jag anser att det är lärarens skyldighet att lära ut ett elevdemokratiskt synsätt. Detta har eleverna 
inte bara nytta av i skolans värld, utan även i arbetslivet, där de om de tidigt har fått göra sin 
röst hörd kan tillämpa dessa egenskaper på ett bra sätt. 

Deweys teorier har i denna undersökning givits ett ganska stort utrymme. Mycket beror detta på 
att den svenska skolan härleds ur dessa teorier. Det är även hans teorier som jag anser vara de 
som mest förankrar min egen ståndpunkt just i frågan om elevinflytande. Dewey menade att där 
den demokratiskt förda diskussionen dör, dör även demokratin. Han menade att det 
självständiga sökandet av kunskap leder till en kritisk syn på kunskapen. Utifrån denna kritiska 
syn utbildas elever med möjlighet att förändra tillvaron i framtiden (Jonsson & Saukkoiipi, 
2006, s.7). Detta överensstämmer med mina egna åsikter. Lär man eleverna hur man skall arbeta 
demokratiskt och att vara kritisk till den egna kunskapen, väcks en självständighet som är 
betydande för att man skall kunna yttra sig i en demokratisk anda.  

Lpf 94 understryker att läraren skall ge eleverna ett reellt inflytande över arbetssättet i skolan på 
arbetsformer och undervisningens innehåll och att inflytandet skall öka med ålder och mognad. 
(Lärarboken, 2003, s.12). Det står även att läraren skall bidra med olika arbetsformer och 
arbetssätt och att de tillsammans med eleverna skall planera och utvärdera undervisningen med 
eleverna och förbereda dem för den delaktighet och det medansvar som betonas i ett 
demokratiskt samhälle. Skollagen anger också att eleverna skall ha inflytande över hur deras 
utbildning utformas (Skollagen, 5 kap, 2§). I de skolor som denna studie bygger på visar 
elevsvaren tydligt att dessa mål ännu inte kan sägas vara införlivade. Eleverna har i de flesta fall 
inte fått de demokratiska verktyg som de måste ha tillgång till för att själva kunna skapa sig de 
påverkansmöjligheter de borde ha i de klasser de deltar. I tre klasser av fyra var detta fallet. Jag 
tolkar resultaten som att eleverna på grund av frånvaron av den demokratiska kunskapen ändå är 
nöjda med sin situation, vilket sannolikt kan härledas till frånvaron av de verktyg angående 
elevinflytande som borde ha delgivits till dem av läraren. Synen lärarna har på elevdemokrati är 
den största påverkan på om undervisningen skall bedrivas med elevinflytande eller ej och kan 
visa sig på många olika sätt. Detta visar på att det antagligen kommer att ta tid för en sann 
demokratisk diskurs att få sitt rätta utrymme, men förhoppningen och tron om en undervisning 
som i framtiden kommer att vara mer elevdemokratisk är enligt min mening mycket sannolik. 

Diskussion 

Under detta avsnitt har jag valt att på ett sammanfattande sätt besvara frågeställningen som 
arbetet har syftat till att försöka få svar på, alltså: 

Vad skiljer gymnasieelevers och lärares uppfattningar om elevinflytande i 
engelskundervisningen i årskurs 1 och 2 på gymnasiet? 
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Jag försöker också komma fram till om hypotesen som formulerades i syfte och metoddelen kan 
anses överensstämma med resultatet. Hypotesen antogs vara att elevinflytandet borde öka i 
engelskundervisningen på gymnasiet i takt med ökad ålder och årskurs hos eleverna. Slutligen 
drar jag egna slutsatser utifrån resultaten och ställer dem till mitt eget framtida lärande. 

Sammanfattningsvis kan man säga att denna studies resultat visar att det fortfarande är läraren 
som har det största inflytandet i klassrummet och i denna studie i engelskundervisningen i 
årskurs 1 och 2 i gymnasiet. Tre av fyra lärare i denna studie delgav tron att eleverna hade mera 
att säga till om i engelskundervisningen än vad de faktiskt hade, detta i jämförelse med den bild 
som framkom från eleverna. Det intressanta med denna undersökning var att eleverna trots att 
deras reella inflytande i engelskan inte var stort ändå överlag var nöjda med sina möjligheter till 
elevinflytande. Min åsikt var som tidigare nämnts att lärare 1, 2 och 4 inte till fullo hade lärt 
eleverna hur det skulle kunna påverka. Lärare 3 däremot hade kommit långt i sitt arbete med 
elevdemokrati och i den klassen var både lärare och elever nöjda med arbetssättet. 

I Skolkommitténs arbete från 1996 framkommer det att varken elever i grundskola eller 
gymnasiet har någon egentlig påverkan på undervisningen, vare sig det gäller läromedel, prov 
eller hemuppgifter (Skolkommittén, 1996, s. 46). Detta stämmer även överens i detta arbete i de 
flesta fall. Skolkommitténs rapport visar också att eleverna efterlyser dialog och öppenhet 
mellan lärare och elever. Varje elev vill vara någon som räknas och någon som läraren lyssnar 
på. Flera av eleverna understryker att inflytande hänger ihop med aktivitet och motivation och 
att det skulle göra undervisningen mycket roligare och intressantare om de fick vara med och 
påverka (Skolkommittén, s.43). Detta har visat sig vara de åsikter som majoriteten av eleverna i 
denna undersökning också uttryckte. 

Hur skall då arbetet med elevinflytande kunna bli bättre i framtiden? Antagligen är detta en 
väldigt mångbottnad fråga vilken det är svårt att ge ett enhetligt svar på. Denna studie har visat 
att det är mycket upp till den enskilde läraren hur man förhåller sig till ämnet elevdemokrati. Jag 
anser att det dels är upp till den enskilde läraren, men delvis kan kanske även skolan skriva in 
elevdemokrati som ett arbetssätt som skall efterlevas i sin lokala arbetsplan. 

Hypotesen att elevinflytandet borde öka i engelskundervisningen på gymnasiet i takt med ökad 
ålder och årskurs hos eleverna kan sägas vara delvis korrekt, eftersom enbart 22% av eleverna 
totalt anser att den har ökat mycket. 64% av eleverna uttrycker att elevinflytandet delvis har 
ökat och 14% säger att det inte har ökat alls. Däremot uttrycker de båda lärarna i klass 2a och 2b 
att det definitivt gör det och även i de andra två elevintervjuerna kan man skönja samma åsikt. 
Det verkar icke desto mindre som att detta är något att fokusera vidare på i 
engelskundervisningen, att ge eleverna ökat inflytande i takt med ålder och ökad årskurs på 
gymnasiet. Kanske kan detta vara ett tema för vidare forskning? Denna vikt av ökat inflytande 
med ålder är ju inte minst viktigt inom högre utbildning. Elevdemokrati innebär ju också mera 
utrymme till diskussion och mera frihet att yttra sig i en klass. Detta utgör en stor del av högre 
utbildningars kursmål när det kommer till möjligheter att kunna dra paralleller, slutsatser och 
bidra med egna reflektioner och diskussioner.  

Selberg skriver i sin bok Främja elevers lärande genom elevinflytande följande: 

En del miljöer underlättar inflytanderikt arbete mer än andra. Lärarens sätt att förhålla sig 
till elevers inflytande får en avgörande betydelse i elevernas skolvardag. I goda 
lärandemiljöer har lärarna kommunicerat och arbetat tillsammans med eleverna. Eleverna 
har stora möjligheter att förbättra sina kunskaper i att utöva inflytande i sitt lärande med stöd 

 30



 

och hjälp av lärarens sätt att leda arbetet. I akttagelserna visar att lärarens dialog med 
eleverna är ett viktigt verktyg för att alla ska kunna vara med. 

(Selberg, 2001, s.9) 

Min förhoppning som lärare är att bidra med en lärandemiljö som beskrivits ovan. 
Sammanfattningsvis kan man säga att resultaten och de intressanta svar jag har delgivits av 
såväl elever som lärare av elevinflytande på gymnasiet har gett mig en vidare drivkraft att 
fortsätta i denna anda. Det finns fortfarande en hel del kvar att göra på detta område och det är 
bevisligen upp till den enskilde läraren hur man skall förhålla sig till ämnet elevinflytande. De 
intressanta svar och åsikter jag har delgivits har givit mig viktig feedback i denna fråga. Jag 
hoppas att det även har inspirerat läsaren på bästa sätt. 

Vidare forskning 

Ett område som enligt min mening skulle vara mycket intressant att forska vidare i är som 
tidigare nämnts en enskild studie i elevernas ökade inflytande i ökad takt med ålder och årskurs 
på gymnasiet. Denna idé blev endast till en begränsad del utforskad i denna studie och jag anser 
att den skulle kunna utgöra en intressant aspekt på begreppet elevinflytande i den svenska 
skolan. Anledningen till just detta val för fortsatt forskning är att det till stor del är viktigt för 
elever att ha rätt till sin del av dialogen och demokrati i klassrummet. Ju större denna dialog kan 
bli i samröre med andra elever och med läraren desto större blir elevernas chans att kunna hävda 
sig i en modern värld där ett analyserande och reflekterande förhållningssätt till olika ämnen och 
förhållanden blir alltmer viktigt. 
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