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Abstract 

Studiens syfte har varit att undersöka hur två gymnasieskolor med olika huvudmän arbetar 

med elevinflytandet och elevers påverkansmöjligheter och hur detta kan förhålla sig till 

begreppet en likvärdig skola. Fyra kvalitativa djupintervjuer har gjorts med två rektorer och 

två elever på skolorna. Den teoretiska utgångspunkten för studien har visat att skolorna gått 

igenom olika faser kring elevinflytandet som liberalisering, transition och konsolidering vilket 

ses som en demokratisk lärprocess för att utveckla elevinflytandet. Resultatet visar att 

rektorerna arbetar på olika sätt med elevinflytandet där såväl formella och kollektiva som 

informella och individuella påverkanskanaler, används för att säkerställa elevinflytandet. 

Eleverna på skolorna hade möjligheter att påverka liknande intresseområden som exempelvis 

skolmiljön och undervisningsrelaterade frågor och menade att de kunde vara med och påverka 

och nå ett inflytande över skolan. På så sätt fanns det en form likvärdigt inflytande som 

skapades genom olika tillvägagångssätt och påverkanskanaler.  

Nyckelord: 
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”Det är inte helt okomplicerat att mäta 
likvärdigheten när det gäller kvaliteten i svensk 
skola. Begreppet likvärdighet har varit ett 
centralt begrepp i den svenska 
utbildningshistorien. Trots det finns ingen 
vedertagen definition. Likvärdighet är inte 
liktydligt med lika undervisning eller 
likformighet och lika för alla, tvärtom är 
likvärdighet förmågan att anpassa och möta 
varje elev och utmana eleven att vilja lära sig 
saker.”1

”Debatten om skolan måste fortsätta. Politiker av alla 
färger måste ta till sig att det som framkommer nu om 
läget i skolan. Vi ser en bild som alltför många lärare 
känner igen. Här sätts också fingret på huvudproblemet, 
att alla elever inte får gå i en likvärdig och rättvis skola.”

  

2

1.Inledning 

  

Likvärdigheten inom den svenska skolan används flitigt som ett slagträ i debatten.  Vare sig 

om det som ovan handlar om rektorer som uttalar sig eller när en fackförbundsordförande 

kommenterar olika typer av granskningar från medier. Ofta när personer inom skolan värld 

talar om likvärdigheten i den svenska skolan handlar det om att distansera sig från någon slags 

gemensam nämnare kring begreppet likvärdighet, alltså att tala om och diskutera vad 

likvärdighet absolut inte innebär. Det råder således en slags begreppsförvirring inom detta 

område. Skolverket menar exempelvis att en likvärdig utbildning inte ska förväxlas med en 

likformig utbildning eller att alla elever skall få tillgång till lika mycket resurser.3 Begreppet 

”en likvärdig skola” är således belagt med vissa svårigheter rent definitionsmässigt. Ibland 

handlar debatten om resursfördelningen medan det emellanåt framkommer argument som 

härstammar från svallvågorna från det fria skolvalet som var en stor skolpolitisk skolreform i 

Sverige. Det fria skolvalet menar vissa forskare har lett till en ökad skolsegregation där 

elevernas kunskapsresultat bland framförallt låg- och medelpresterande elevers resultat har 

minskat, vilket skapar klyftor mellan svenska skolor eftersom att högpresterande elever väljer 

bort vissa skolor vilket skapar en negativ effekt för de elever som är kvar.4

Avsaknaden kring en gemensam och vedertagen definition av begreppet ”en likvärdig skola” 

utgör en vetenskaplig problematik som jag i min studie vill undersöka. Min ambition är inte 

att försöka fånga upp och konstruera en egen definition kring begreppet eller att bredda de 

  

                                                           
1 Johanson & Zarotti. Debattinlägg www.gd.se    
2 Metta Fjellkner . Debattinlägg www.aftonladet.se  
3 www.skolverket.se  
4 www.skolporten.se  

http://www.gd.se/�
http://www.aftonladet.se/�
http://www.skolverket.se/�
http://www.skolporten.se/�
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rådande forskningsresultaten kring elevers kunskaper efter att det fria skolvalet införts. De 

frågor som jag tänker undersöka utgår ifrån ett annat antagande om begreppet likvärdighet 

inom den svenska skolan som underbyggs av Ellen Almgren. I sin avhandling utgår hon ifrån 

begreppet likvärdighet och sätter det i relation till en politisk kunskap hos eleverna som 

grundar sig i skolans medborgarfostran. Om denna utbildning är av olik karaktär betyder det 

att skolans medborgarfostran inte sker på ett likvärdigt sätt.5

1.1 Syfte och frågeställningar 

 Problemformuleringen grundar 

sig således kring ett antagande kring likvärdigheten i den svenska skolan. Med utgångspunkt i 

begreppet ”en likvärdig skola” antas elever ha samma möjligheter att tillägna sig de 

kunskapsmål som läroplaner föreskriver. Denna likvärdighet inkluderar således även 

elevernas inflytande och påverkansmöjligheter som i förlängningen ses som en lärandeprocess 

för skolans demokratiska uppdrag. Hur ser då inflytandeprocessen ut inom skolan? Vilka 

påverkanskanaler erbjuder skolan och vad använder sig eleverna av för några kanaler? Kan en 

elev påverka områden och frågor som en annan elev inte kan? Resultatet kring detta kan 

därmed analyseras och problematiseras utifrån begreppet ”en likvärdig skola”. Elevinflytandet 

är en viktig del av den svenska skolan där elever både fostras i och förväntas anta 

demokratiska värderingar och arbetssätt för skapa ett just demokratiskt förhållningssätt som 

läroplanen föreskriver.       

Studiens syfte blir att undersöka hur två gymnasieskolor med olika huvudmän arbetar med 

elevinflytandet och elevers påverkansmöjligheter och hur detta kan förhålla sig till begreppet 

en likvärdig skola. För att förklara hur den demokratiska processen med elevinflytande ser ut 

har jag ställt upp följande frågeställningar som kommer att diskuteras och förtydligas 

ytterligare i det teoretiska avsnittet av studien.  

- Hur arbetar rektorer med elevinflytandet? 

- Hur upplever elever sitt inflytande över skolan? 

- Har elever en form av likvärdigt inflytande över skolorna? 

1.2 Tidigare forskning 

Forskningen om elevinflytande är massiv men inom området finns en viss spretighet. I min 

kartläggning har jag funnit flera olika avhandlingar och rapporter som behandlar 

elevinflytande på olika sätt och i olika former inom ramen för skolverksamheten. Det handlar 

                                                           
5 Almgren, 2006, s. 34-35. 



3 
 

om ett elevinflytande i lärandet, i klassrumssituationer och tillsammans med lärare. Eftersom 

min studie inriktar sig på arbetet med elevinflytandet genom såväl de formella och kollektiva 

påverkanskanalerna, som de informella och individuella påverkanskanalerna, kommer jag att 

presentera forskning som berör båda tillvägagångssätten. Jag kommer även att presentera 

andra undersökningar om elevinflytande som i vissa avseenden är relevant för min studie.  

Maria Rönnlund har i sin avhandling från 2011, Demokrati och deltagande. Elevinflytande i 

grundskolans årskurs 7-9 ur ett könsperspektiv, undersökt skolors demokratifostrande 

verksamhet och kartlagt och analyserat elevers inflytande och deras deltagande i olika 

beslutsprocesser, ofta i en kollektiv karaktär.6 Frågorna som behandlades inom de kollektiva 

råden var av skild karaktär. I klassråden dominerade frågor som mest hade med den egna 

klassen att göra vilket innebar att frågor om klasströjor och klassresor hade en framträdande 

roll. I elevråden behandlades mest frågor som rörde skolan på ett mera bredare plan, ofta 

handlade det om själva skolmiljön eller skolmaten.7 Det fanns en del likheter och skillnader 

mellan de tre undersökta elevråden. Likheten återfanns i de mera formella och konstitutionella 

dragen som omgärdade elevråden vilket innebar att själva arbetsgången och organisationen i 

råden liknade varandra. Det fanns dock skillnader om hur de i praktiken löste själva arbetet 

med elevråden, framförallt när det gällde själva tidsregleringen av elevrådsarbetet.8 

Rönnlunds analys av elevrådsarbetet lyder att verksamheten är belagd med ett ringa reellt 

inflytande. Eleverna menade att de endast har få angelägna uppdrag att påverka vilket leder 

till att elevrådets kunde ses som en form av perifer verksamhet som var begränsad.9

Eleverna var angelägna om att diskutera undervisningsrelaterade frågor men eftersom att 

dessa frågor ofta hänvisades till enskilda lärare fann många elever det ointressant att delta i 

råden. I denna kontext menade rektorer på tal om elevinflytande att det fanns en distinktion 

mellan det formella och informella inflytandet. Det informella inflytandet, där elever vänder 

sig direkt till berörd person på skolan värderades högt medan det formella inflytandet mest 

sågs som ett svårhanterligt inslag som skolorna var tvungna att verkställa.

 

10

                                                           
6 Rönnlund, 2011, s. 199. 

 De 

organisatoriska nackdelarna med det formella inflytandet från eleverna tog sig uttryck i att 

elevråden i sin process var tvungen att vänta in nästa möte och ta in klassrådens åsikter för att 

besluta om saker som tidigare tagits upp, detta ställde krav på representanterna att komma 

7 Ibid. 
8 Rönnlund, 2011, s. 163-164. 
9 Idem, s. 167. 
10 Rönnlund, 2011, s. 201-202. 
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ihåg vad som sagts så att detta kunde tas upp på nästföljande möte.11 Överlag så menade 

Rönnlund att det framträdde ett mönster som försvårade elevrådens arbete som grundade sig i 

regleringen av elevrådsverksamheten. Det fanns inga tydliga gränser eller regler för vad 

eleverna kunde tänkas ha möjligheten att påverka över och denna problematik diskuterades 

sällan.12 Eleverna upplevde och framhöll att de hade ett litet inflytande över skolan, vare sig 

det handlade om undervisningen eller andra frågor.13

Samtalet kring elevinflytande och framförallt pedagogers språkbruk i förhållande till 

elevernas önskemål om inflytande över skolan behandlar Mats Danell i sin avhandling från 

2006, På tal om elevinflytande. Hur skolans praktik formas i pedagogers samtal. Detta kan 

kopplas till Rönnlunds forskning om det formella och informella inflytandet som omgärdar 

eleverna i skolan. Danell ville undersöka och förstå vad som sker i processen med att införliva 

elevinflytande inom olika arbetslag.

 

14

I processen med att forma elevinflytande framträder samtidigt parallella processer med att 

upprätthålla den institutionella ordningen. Elevinflytande formas genom att eleverna 

integreras, involveras och kollektivt engageras i skolans arbete. I samma andetag 

exkluderas, marginaliseras och individualiseras inflytandet.

 Arbetet med att konstruera elevinflytandet inom 

arbetslagen handlade både om framåtsträvande och tillbakablickande.  

15

Danell menar vidare att i samtalen mellan lärare så skapas en frizon där intentionerna med 

elevinflytandet neutraliseras. Detta kan tolkas som en viss paradox eftersom att samtidigt som 

lärare tilldelar elever inflytande så strävar läraren mot att kontrollera elevernas inflytande 

genom att hänvisa till olika arbetsformer.

    

16

Danells resultat och reflektioner menar jag träder in på diskussionen kring vad och hur elever 

och elevråden faktiskt kan vara med och påverka. Rönnlunds och Danells forskning visar just 

på att det råder en förvirring eller okunskap kring a) Vilka frågor kan eleverna påverka och b) 

genom vilka påverkanskanaler som elevinflytandet skall kanaliseras och legitimeras.  

  

Forskning kring det formella och informella elevinflytandet har Rose-Marie Kamperin 

undersökt i Försök att påverka – Delrapport 1 från institutionen för pedagogik och didaktik 

                                                           
11 Idem, s. 202. 
12 Idem, s. 203. 
13 Idem, s. 212. 
14 Danell, 2006, s. 25. 
15 Idem, s. 166. 
16 Idem, s. 167. 
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vid Göteborgs universitet. Kamperin undersökte ungdomars möjligheter till att påverka 

genom att studera olika påverkanssituationer. Situationerna omfattade frågor kring 

skolschemat, inköp av nya elevskåp och undervisningen i språkvalet som i detta fall var 

spanska.17 Det formella inflytandet menar Kamperin ha att göra med och legitimeras genom 

läroplanen. Försöket att påverka genom elevråd kräver en form av representativ demokrati. 

Studien visade att ungdomarna inte hade någon större tilltro till de formella formerna för 

elevinflytande. Istället så pratade eleverna direkt med lärarna, en nyckfull form kontakt som 

inte innehöll några standardiserade rutiner. Denna informella form av påverkanskanal såg 

ungdomarna som den främsta kanalen att använda sig av för att nå inflytande eller annorlunda 

uttryckt, när eleverna uppfattade att tillvägagångssättet inte fungerar önskvärt så vände sig 

eleverna direkt till skolledningen.18

Likheter och skillnader i hur olika skolor arbetar med elevråden framkommer i en 

underökning från Malin Bergström vid Södertörns Högskola. I hennes C-uppsats Elevråd – 

En skendemokrati? undersöktes en kommunal skola och en fristående skola i syfte att finna 

likheter och skillnader i hur grundskolorna arbetar med elevråden.

 

19 Resultatet visar att 

skolorna arbetar på olika sätt där den kommunala skolan, som var nöjd med sitt arbete, var 

mer traditionell i sitt arbete medan friskolan, som inte var nöjda med hur elevrådet fungerade, 

var mycket mer öppen för förslag från eleverna. Det fanns även skillnader i hur de olika 

skolornas inställning kring elevrådsarbetet såg ut. Friskolan var angelägen om och ville att 

eleverna skulle vara delaktiga i hela verksamheten medan den kommunala skolan var mer 

tillfreds med att eleverna påverkade det yttre. Inom den kommunala skolan fanns även en 

diskrepans gällande vad skolledningen tyckte eleverna kunde påverka och vad eleverna 

faktiskt ville kunna påverka.20

Utifrån den tidigare forskningen kan vi konstatera att elevråden upplever att de saknar reellt 

inflytande och att det råder en oklarhet kring vilka frågor som elevrådet kan vara med och 

påverka. I samma område inryms distinktionen mellan att eleverna hellre väljer de informella 

påverkanskanalerna istället för de formella som innehåller elevrådens arbete och ställning som 

ett representativt och demokratiskt organ för elevernas elevinflytande.  

  

                                                           
17 Kamperin, 2005, s. 77. 
18 Idem, s. 83-84. 
19 Bergström, 2006, s. 4. 
20 Idem, s. 35-36. 
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I det andra området som rymmer tolkningen av begreppet elevinflytande från lärarens 

perspektiv framkommer en bild som visar på att lärare i skolan dels bereder väg för 

elevinflytande samtidigt som de i samma andetag begränsar möjligheterna till detta genom att 

hänvisa till arbetsformer för inflytandet. Slutligen i det sista området finns det skillnader i hur 

skolor med olika huvudmän använder sig av och har för intentioner med elevråden och kring 

vilka frågor som eleverna ville kunna nå inflytande över och vad skolledningen tyckte att 

eleverna kunde påverka. 

1.3 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till två olika gymnasieskolor, en friskola och en kommunal skola. 

Avgränsningen är även gjord till två kvalitativa intervjuer med två rektorer och två elever. 

Därmed så hämtas empirin i studien från personer som har olika uppgifter i skolan. 

Rektorerna har ansvaret att skapa forum där elevinflytandet kan kanaliseras och eleverna 

uppmanas till att utöva inflytande över sin utbildning. Mot bakgrund av detta utgör de olika 

representanterna från skolan tydliga och avgränsade undersökningsobjekt som jag hämtar min 

empiri ifrån. Deras utsagor ger således en legitim grund för själva analysen i min 

undersökning. 

1.4 Teoretisk utgångspunkt 

För att studera lärandeprocessen kring elevinflytandet använder jag en teori som analyserar en 

demokratisk process. Studiens teoretiska ansats härstammar ifrån en statsvetenskaplig diskurs 

kring empiriska studier som behandlar olika former av demokratiseringsprocesser. En central 

och viktig tankegång med demokratiprocesser är just det faktum att fenomenet är en process. 

Demokrati och demokratisering är inte något statiskt som når en fulländad kraft vid en given 

tidpunkt utan snarare är arbetet med demokratin en ständig process som hela tiden pågår och 

som kräver ett ständigt underhåll.21

                                                           
21 Linde & Ekman, 2006, s. 9. 

 Teorin hamnar i det fält inom statsvetenskapen som 

undersöker och forskar kring olika övergångar mellan icke-demokratiska styrelseformer till 

mera demokratiska styrelseformer. Vägen till ett demokratiskt styrelseskick följer ingen 

utstakad väg utan övergången kan te sig väldigt olika och ibland kan även övergångar 

blockeras eller rent av avbrytas. Komplexiteten i demokratiseringsprocesserna ledde till att 

forskarna behövde utveckla sina teoretiska perspektiv och begrepp kring 
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demokratiprocessernas olika faser. Distinktionerna mellan de olika faserna utmynnade i 

begreppen liberalisering, transition och konsolidering.22

 

   

 

 

 

 

                                                         Figur 1. Demokratiseringens olika faser efter Linde & Ekman, 2006 23

Liberaliseringen handlar om den process där den icke-demokratiska regimen upplever en 

reduktion av olika former av politiskt förtryck och istället antar mera civila fri- och 

rättigheter. Transitionen innebär själva vägen till det demokratiska styrelseskicket, alltså en 

förändring mot det nya styret. Slutligen hamnar länderna i den sista och mest omdiskuterade 

och komplexa fasen som behandlar själva konsolideringen, d.v.s. hur demokratin i landet 

fördjupas och institutionaliseras.

   

24 Detta dynamiska element i demokratiseringsprocessen 

handlar det således om hur demokratin kommer att se ut i framtiden, hur den ska vårdas och 

skyddas.25

Denna teoretiska modell kan användas för att studera den demokratiska processen som sker 

inom skolan med elevinflytandet och samtidigt användas som en underliggande analysram för 

studiens frågeställningar. Begreppen liberalisering, transitation och konsolidering utgör 

således grunden för analysen av empirin för att kunna se hur rektorer och elever arbetar med 

att utveckla elevinflytandet och hur de upplever att detta fungerar. Liberaliseringen berör min 

första fråga om hur rektorerna arbetar med elevinflytandet, för att kunna knyta an detta till en 

process handlar det om att undersöka vilka rättigheter och möjligheter som rektorerna 

erbjuder eleverna för att de på så sätt ska kunna nå ett inflytande. Transitionen berör den 

andra frågeställningen som handlar om hur eleverna och rektorerna upplever att inflytandet 

fungerar. Frågorna kring detta handlar om vilka påverkanskanaler som eleverna använder sig 

av och hur de upplever att detta fungerar, alltså vägen fram till ett inflytande.  

  

                                                           
22 Idem, s. 14. 
23 Linde & Ekman, 2006, s. 14. 
24 Idem, s. 14-15. 
25 Karvonen, 1997, s. 25. 

 

 

   Liberalisering                  Transition              Konsolidering 

Demokratisering 
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Konsolideringen handlar om hur det rådande elevinflytandet fungerar på skolorna och vad 

som görs för att utveckla elevinflytandet. Hur ser rektorer och elever på hur de olika 

påverkanskanalerna fungerar och kan detta påverka en form av likvärdigt elevinflytande? 

Elevinflytandet är således inte statiskt utan ses i studien som en ständigt pågående 

demokratisk lärandeprocess inom de undersökta skolorna.  

1.5 Metod och material 

I studien försöker jag närma mig elevers upplevelser och rektorers subjektiva beskrivningar 

av arbetet med elevinflytandet i två gymnasieskolor genom att använda mig av en kvalitativ 

metod. Det innebär att jag använder mig av ett vetenskapligt förhållningssätt som rör sig i 

spänningsfältet mellan fenomenologi och fenomenografi.  

Centralt för dessa båda synsätt är subjektiviteten. Inom fenomenologin centreras intresset 

kring fenomen vilket innebär att den reella världen hamnar i bakgrunden till förmån för 

idévärlden.26 De subjektiva uppfattningarna utgör även en central del av fenomenografin som 

utvecklades av pedagogen Ference Marton under 1970-talet som en kritik mot positivistiska 

idétraditionen. Genom att människan uppfattar något skapas en mening och utifrån 

uppfattningarna handlar människan därefter. Detta innebär att syftet handlar om att kartlägga 

och analysera hur dessa fenomen uppfattas av människan.27 Att utröna och redogöra för de i 

mångt och mycket abstrakta distinktionerna mellan det fenomenologiska och 

fenomenografiska synsättet är inte avsikten med detta kapitel utan jag kommer härifrån att 

skapa en central epistemologisk utgångspunkt för studien, som innebär att studien kommer att 

inneha en fenomenografisk ansats mot bakgrund av vissa uppställda kriterier som 

kännetecknar arbetet med ett sådant synsätt. Det metodologiska arbetssättet inom 

fenomenografin brukar utgår från kvalitativa intervjuer där respondenten beskriver sina 

uppfattningar. Därefter så analyseras data för att kunna finna likheter och skillnader och 

kategorisera uppfattningarna genom ett induktivt tillvägagångssätt.28

Detta tillvägagångssätt använder jag mig i studien då jag intervjuar elever och rektorer som 

genererar deras subjektiva beskrivningar och upplevelser av fenomenet elevinflytande. 

Därefter går jag induktivt tillväga för att finna mönster från deras utsagor i syfte att kunna se 

likheter och skillnader. Empirin i studien kommer från de kvalitativa intervjuerna som jag gör 

      

                                                           
26 Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 95-96. 
27 Patel & Davidsson, 2011, s. 32-33. 
28 Idem, s. 33. 
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med för studien relevanta respondenter. Syftet med denna typ av intervjuer är att gå på djupet 

och upptäcka respondenternas livsvärld eller tankar om just fenomen.29 Jag kommer att 

använda mig av semistrukturerade intervjuer där respondenterna har stor möjlighet att utforma 

svaren.30

Genom denna kvalitativa metod som jag redogjort för ovan skapas grund för att studien 

kommer att vara belagd med en god validitet. Validitet i ett kvalitativt avseende handlar här 

om att veta om det som vi undersöker faktiskt är det som vi har sagt oss vilja undersöka.

 Detta val motiverar jag utifrån den fenomenografiska ansatsen i studien eftersom jag 

vill få ut så mycket av deras uppfattningar kring elevinflytandet vilket innebär att jag inte vill 

begränsa deras tilltänkta utsagor.  

31  

Genom att jag har klargjort min ambition att kartlägga respondenternas upplevelser av 

elevinflytande och skapat precisa frågor som riktar sig till just deras upplevelser av detta 

fenomen och som dessutom är kopplade till min redovisade teori, kan studien göra anspråk på 

god validitet. Detta innebär med andra ord att de tolkningar som jag gör utifrån data är 

relevant och fast förankrat vilket skapar en precision som utgår ifrån mina frågor till 

respondenterna.32

Reliabiliteten eller tillförlitligheten handlar om att reducera felvärden av svaren. Vid 

kvalitativa intervjuer kan det vara svårt att finna ett mått på just reliabiliteten vilket innebär att 

man får finna andra sätt för att säkerställa reliabiliteten vilket ställer krav på intervjuaren.

  Studien gör således inte anspråk på att mäta någon form av grad gällande 

elevinflytandet utan det är elevernas och rektorernas subjektiva upplevelser av arbetet med 

elevinflytande som är i fokus. 

33 

För att stärka reliabiliteten i studien kommer jag att skapa så tydliga frågor som möjligt och 

informera mig om att respondenterna verkligen har uppfattat frågorna på rätt sätt vid 

intervjutillfället, så att eventuella missförstånd kan reduceras. Det är även av vikt att här tala 

om vilka urvalskriterier som jag använt mig av för mina undersökningsobjekt. 

Utgångspunkten för mina urval grundar sig i de särskilda kännetecken som objekten är 

belagda med.34

                                                           
29 Patel & Davidsson, 2011, s. 82. 

 Valet med att undersöka både en kommunal och fristående gymnasieskola ger 

en styrka i det att huvudmannaskapet kan tänkas fungera som en relevant variabel för själva 

resultatredovisningen och analysen. Tidigare studier kring detta visar att det råder en viss 

diskrepans mellan hur just kommunala och fristående skolor arbetar med elevinflytandet.  

30 Ibid. 
31 Pate & Davidsson, 2011, s. 102. 
32 Denscombe, 2004, s. 124. 
33 Idem, s. 104. 
34 Idem, s. 173-174. 
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Att jag i studien intervjuar skolornas rektorer motiverar jag med deras befattning och ställning 

i skolan. Rektorerna borde vara involverade i frågor av vitt skilda slag som inbegriper 

elevernas försök att påverka deras utbildning på ett generellt plan. Eleverna som jag valt att 

intervjua motiveras med att de är de personer som är en del av påverkanskanalerna på skolan 

vilket är en fördel eftersom att de på så sätt är involverade i de processer som kan tänkas bidra 

till ett elevinflytande. Jag har valt att begränsa antalet elevintervjuer till en elev per skola 

utifrån tre skäl. För det första gör min kvalitativa studie inte anspråk på någon form av 

generalisering. Jag hade kunnat genomföra flera separata intervjuer eller gruppintervjuer med 

flera elever men antalet är inte relevant för studien. För det andra hade en gruppintervju varit 

till nackdel då elever i grupp kan påverka varandra i svaren vilket hade minskat den enskilda 

elevens subjektiva uppfattning om elevinflytandet, något som är av stor vikt för min 

fenomenologiska vetenskapssyn. För det tredje handlar det om själva tidsaspekten för studien.   

Givetvis finns det även andra personer inom skolans värld som kan fungera som respondenter. 

Jag kunde valt att involvera lärares syn och arbete kring elevinflytande och demokratiska 

arbetssätt för att på så sätt försöka nå fram till hur eller om elever tränas i ett demokratiskt 

förhållningssätt. Att involvera ytterligare respondenter hade dock inneburit att studien hade 

vuxit i omfång vilket hade skapat problem främst utifrån tidsaspekten. Jag menar trots detta 

att de val av undersökningsobjekt för studiens vidkommande är tillräckliga för att kunna 

presentera empiri som grundar sig på väl relevanta grunder, där respondenternas utsagor utgör 

en legitim del för resultaten och slutsatserna i studien.  

Jag kommer således att intervjua både rektorer och elever på skolorna för att samla in min 

empiri och därefter följer en transkription av intervjuerna. I den löpande texten kommer 

rektorn för den kommunala gymnasieskolan att benämnas som rektor 1 och eleven på samma 

skola kommer att benämnas som elev 1. På den fristående gymnasieskolan kommer rektorn 

att benämnas som rektor 2 och eleven på samma skola kommer att benämnas som elev 2. 

Utifrån detta kommer jag att strukturera och kategorisera utsagorna från rektorerna och 

eleverna för att finna gemensamma mönster i svaren kring elevinflytandet. Framställningen av 

empirin på detta sätt kan liknas vid ett fragmenterat pussel där en mångfald av utsagor kan 

skapas.35

                                                           
35 Nylén, 2005, s. 73-74. 

 Detta framställningssätt menar jag kan bidra till att empirin kan användas för en god 

och tänkvärd analys mot bakgrund av min teori som handlar om att elevinflytandet sker i en 

lärprocess. Därefter kommer en induktiv framställning av resultatet att ske i växelverkan med 

en analys där jag sätter empirin i förhållande till den redovisade teorin och de centrala 
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begreppen om likvärdighet och elevinflytande. Denna metod anser jag kunna bidra med att 

likheter och skillnader, både mellan de olika skolornas arbete med elevinflytandet och mellan 

rektorernas och elevernas uppfattningar om elevinflytandet, kan utkristalliseras och samtidigt 

ha en förankring i den teoretiska utgångspunkten. Avslutningsvis förs en slutdiskussion där 

studiens främsta resultat kommer att presenteras och vigas mot den tidigare forskningen samt 

förslag på fortsatt forskning inom ämnesområdet.      

2. Skolan i en demokratiseringsprocess 

Eftersom studien behandlar och undersöker hur skolor och elever tillsammans försöker att 

konstruera former för elevinflytande som utgår ifrån samhällets och läroplanernas intentioner, 

är syftet med det här kapitlet att ge en tillbakablick på hur den svenska skolan har förvandlats 

genom historien med fokus på den demokratiska utvecklingen. Från att ha haft en mera 

patriarkalisk samhällssyn har skolan övergått till en mer modern och öppen institution där 

demokratiska värderingar förespråkas och elevinflytandet har blivit en naturlig del som utgått 

från samhällets intentioner. Utifrån studiens teoretiska utgångspunkt ges här således exempel 

på hur skolan genomgått liberaliseringar och transitioner gällande inflytandeprocessens 

utveckling över tid för att kunna säkerställa en form av likvärdigt inflytande. 

Grunden för det moderna Sverige tillskrevs de dynamiska och demokratiska processer som 

formades under 1800-talet. För skolans del innebar framförallt tillkomsten av 1842 år 

folkskolestadga ett stort kunskapslyft där två olika skolsystem löpte parallellt med varandra. 

Ett statligt läroverk och en kommunal folkskola inrättades och landets främsta 

kulturpersonligheter, som exempelvis Erik Gustaf Geijer och Esaias Tegnér, drev en 

pedagogisk debatt genom deras närvaro i snillekommittén.36 Folkskolestadgan innehöll 

bestämmelser som talade om att det skulle finnas minst en skola med godkänd lärare i varje 

socken och stadsförsamling. Stadgan klargjorde även lärarnas löner och att lärare skulle vara 

väl förtrogna med Luthers lilla katekes och kunna läsa tryck på såväl svenska som latin.37

                                                           
36 Richardsson, 2004, s. 51, 55. 

 Åke 

Isling menade att folkskolans mål eller ideologi under perioden 1840-1920 präglades av en 

skolning för undersåtar i ett patriarkaliskt samhälle. De fundamentala principerna för en 

demokratisk skola fick stå tillbaka för en mer typ av auktoritärt styre. Den medborgerliga 

bildningen fick här stå tillbaka för en skolning för kyrklig verksamhet. Eleverna ur de lägre 

samhällsskikten styrdes av auktoritärt styrda lärare och folkskolan ”gav en fostran som främst 

37 Isling, 1980, s. 93. 
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syftade till lydnad och ödmjukhet, flit och ordning, fromhet och tacksamhet”38. På detta sätt 

skulle en gudstro enligt den lutherska läran och moral ingjutas hos eleverna på överhetens 

villkor.39

Folkskolans undervisning kom att kritiseras av fritidspedagogen Ellen Key som i verket 

Barnens århundraden menade att folkskolans läsebok innehöll moraliska texter och 

patriarkaliska texter. Keys menade att målet med uppfostran skulle utveckla människor att 

tänka i nya banor för att utveckla nya tankar.

   

40 Under 1900-talet präglades skolan av ett 

intensivt reformarbete tillföljd av att den svenska skolans oerhörda expansion framförallt efter 

andra världskriget.41

Denna positionsförändring tog sig också uttryck i att beredskapspedagogiken med krav på 

auktoritet, disciplin och viljeträning fick lämna plats för en pedagogik inriktad på 

intellektuell träning och övning i självstyrelse och samarbete och tillägnande av det 

synsätt som utmärker en västerländsk demokrati.

 Gunnar Richardsson sammanfattade 1940 års skolutrednings betänkande 

med att en viss förskjutning skett som samstämde med förändringarna av samhällssynen. 

42

Skolutredningen från 1940 präglades även av en splittring i två läger, de som förespråkade 

läroverkens och universitetens syn och de som anslöt sig till de folkliga organisationerna och 

folkskolan. På så sätt blev det en form av uppdelning mellan de konservativa och deras 

akademiska filosofi gentemot den folkliga och progressiva sidan kring principerna för det 

svenska skolväsendet.

  

43 1970-talet och framåt präglades av flera skolpolitiska reformer i 

skuggan av det pågående välfärdsbygget som i mångt och mycket befann sig i ständig 

förändring.44 Läroplanerna Lgr 69 och Lgy 70 hade med begreppet elevinflytande in i 

utbildningen och kreativitet blev ett nyckelord.45

                                                           
38 Isling, 1988, s. 456. 

 Att presentera och analysera alla de 

skolpolitiska reformerna som genomfördes under den här perioden är inte avsikten utan för 

studiens vidkommande är det intressantare att presentera en analys eller förändringsprocess 

som behandlar det pedagogiska arvet. Åke Isling menar i denna kontext att den obligatoriska 

folkskolan byggdes upp och formades i ett bestående patriarkalt samhälle medan dagens 

grundskola skapat en grund utifrån ett samhälle med politisk demokrati. Den patriarkala 

39 Isling, 1988, s. 457. 
40 Danell, 2003, s. 31. 
41 Richardsson, 2004, s. 97, 101. 
42 Isling, 1980, s. 272. 
43 Isling, 1984, s. 126. 
44 Richardsson, 2004, s. 145-146. 
45 Selberg, 1999, s. 25. 
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skolans människosyn handlade om att människan i grunden var ond, samhällssynen bestod av 

att människor var indelade i överhet och undersåte. Den pedagogiska grundsynen 

härstammade från Luthersk tro och moral och eleverna skulle lära in färdiga svar.46 Dagens 

demokratiska skola handlar mer om att människan är en skapande människa som agerar 

delaktigt i ett jämlikt samhälle. Kunskapssynen består i att eleven söker kunskap och 

sammanhang och den pedagogiska grundsynen utgår ifrån demokratins principer.47

2.1 Likvärdighet  

 Skolan 

har således genomgått olika demokratiska processer som syftat till att nå fram till ett mera 

likvärdigt skolsystem som vilar på demokratiska principer. Därmed kommer vi in på vad 

likvärdigheten innebär för den svenska skolan idag. 

Skollagen innehåller de allmänna bestämmelserna för det svenska skolväsendet. I skollagen 

1:a kapitlet 9 § fastslås att ”utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje 

skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas”.48 Själva definitionen på 

vad en likvärdig skola i praktiken innebär är desto svårare att finna konsensus kring. 

Skolverket kommenterar lagens intentioner i rapporten ”Likvärdig utbildning inom svensk 

grundskola?” från 2012. Likvärdighetsbegreppet kan delas upp i tre delar som handlar om 

lika tillgång till utbildning, lika kvalitet på utbildningen samt att utbildningen ska vara 

kompenserande. Likvärdigheten i lagens mening skall inte likställas med en likadan 

utbildning, snarare handlar det om att kvaliteten i utbildningen skall säkerställa att alla elever 

oavsett skola ges samma möjligheter att nå de uppställda kunskapsmålen. Kravet från staten 

är således absolut i detta avseende.49 Utifrån skollagens intentioner och kommentarerna från 

skolverket kring detta skapas här ett antagande om likvärdigheten för studiens vidkommande. 

Om skolan skall vara likvärdig med avseende på framförallt kvaliteten och tillgången på 

utbildningen är det ofrånkomligt att inte här involvera elevernas möjligheter till ett likvärdigt 

elevinflytande. På så sätt kan en likvärdig kunskap om demokrati utvecklas bland eleverna 

vilket ses som en slags medborgarfostran av skolan.50

                                                           
46 Isling, 1988, s. 602. 

 Därmed så antas för studiens 

vidkommande att elever, oavsett skola och huvudman, ges förutsättningar för att utöva en 

form av likvärdigt inflytande över utbildningen i syfte att upprätthålla kvaliteten och 

tillgången till elevinflytande.  

47 Ibid. 
48 www.riksdagen.se  
49 www.skolverket.se  
50 Almgren, 2006, s. 34. 

http://www.riksdagen.se/�
http://www.skolverket.se/�
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2.2 Elevinflytande 

 Att elever ges tillfälle att nå inflytande över skolfrågor ses som ett led i en demokratisk 

fostran. Elevinflytande i denna studie handlar om att kunna påverka sin utbildning i vid 

bemärkelse, såväl individuellt och informellt som kollektivt och formellt. I Inflytande på 

riktigt, (SOU, 1996:22) konstateras att elever bör ges möjligheten till att delta och utöva 

inflytande i samarbete. På så sätt kan elev få möjligheter att byta perspektiv för att få en 

förståelse för andra i sin omgivning.51

3. Konsolideringen av elevinflytandet 

 Denna typ av inflytande kan således genomföras i 

formella och informella kanaler på skolan. Detta behöver alltså inte utesluta att elever under 

sin skolgång utövar en form av individuellt inflytande genom informella samtal med 

skolpersonal.   

Delaktigheten och möjligheten till inflytande över skolan sker genom processer som har 

förändrats över tid. Avsikten med detta kapitel handlar om vad statens offentliga utredningar 

kommit fram till när det kommer till statens syn och intentioner med elevinflytandet vilket i 

förlängningen även omfattar skollagen och läroplanerna. Utifrån studiens teoretiska 

utgångspunkter framkommer det här hur staten undersökt och givit förslag på hur inflytandet i 

skolan skall organiseras och utvecklas vilket visar hur själva konsolideringen har sett ut ur ett 

längre perspektiv.  

I skolkommitténs betänkande, Inflytande på riktigt – Om elevers rätt till inflytande, 

delaktighet och ansvar (SOU, 1996:122) framkom det att upplevelserna från eleverna 

gällande inflytande och delaktighet var av negativ karaktär. Eleverna har rätt till inflytande 

och om detta krav inte efterlevs får skolan problem med den form av demokratisk fostran som 

uppmanar till delaktighet och inflytande. Det var framförallt elevernas inflytande över sitt 

eget lärande som var av vikt även om de formella råden även gavs betydelse.52

                                                           
51 Skolkommittén, SOU 1996:22, s. 22-23. 

 I 

skolkommitténs slutbetänkande ett år senare, Skolfrågor – Om skola i en ny tid (SOU 

1997:121), var kritiken ännu dystrare. Efter stora enkätundersökningar där tusentals elever 

svarat framkom det att eleverna både i grundskolan och gymnasiet i stort sett upplevde att de 

inte hade någon större möjlighet att påverka lektionsinnehållet eller lektionernas upplägg. 

52 Skolkommittén, SOU 1996:22, s. 6, 208-209. 
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Eleverna ville även ha inflytande över andra frågor som rörde skolans miljö eller inköp av 

utrustning.53

Verner Denvall menar i ett kapitel kring elevinflytandets realiteter i demokratiutredningens 

Det unga folkstyret (SOU, 1999:93), att det går att skönja en viss form av utveckling där 

elevernas rättigheter stärks tillföljd av att problemen med inflytandet uppmärksammas för att 

eleverna skall kunna nå ett reellt inflytande. Skolan kan på så sätt fungera som ett föredöme i 

syfte att medvetandegöra eleverna och inkludera dem i sitt eget förbättringsarbete.

  

54 En 

förändring eller förskjutning av de mer formella och kollektiva formerna för elevinflytande 

kan skönjas i ett betänkande från skollagskommittén. I Skollag för kvalitet och likvärdighet 

(SOU, 2002:121), föreslogs i samband med en ökad målstyrning för skolan en avreglering av 

de nuvarande formerna för inflytande. Kommittén menade att det var viktigt att eleverna 

tillsammans med lärarna försökte utveckla former för hur elevers inflytande kunde 

tillgodoses.55

3.1 Vad säger styrdokumenten?  

 Detta kan tolkas som en form av förskjutning från ett elevinflytande som 

genereras via formella och demokratiska elevråd till en möjlig anpassning till mera informella 

påverkanskanaler elever och lärare emellan. 

Skollagen är det mest betydelsefulla styrdokumentet som handlar om de allmänna 

bestämmelserna för skolans verksamhet. I 4 kap 9 § beskrivs det allmänt om elevernas 

inflytande.  

Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta 

aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerande i frågor 

som rör dem.56

Detta ligger således till grund för det antagandet om likvärdigheten i skolan som jag 

redogjorde för i kapitel två, att eleverna skall ha en möjlighet att driva frågor för att kunna 

vidareutveckla utbildningen vilket innebär att elever ska ha kunna påverka utbildningen så att 

kvaliteten av utbildningen blir likvärdig. Vidare menar lagstiftaren att elever inom ramen för 

deras inflytande alltid ska ha möjlighet till att ta initiativ till frågor som rör utbildningen.

  

57

                                                           
53 Skolkommittén, SOU 1997:121, s. 103-104. 

 

Vad som menas med inom ramen för inflytandet i denna paragraf är inte explicit uttryckt 

54 Denvall, 1999, s. 146-147. 
55Skolkommittén,  SOU 2002:121, s. 255, 263. 
56 www.riksdagen.se  
57 Ibid. 

http://www.riksdagen.se/�
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vilket kan tolkas som att det inte någon reglering kring vilka områden som eleverna i skolan 

ska kunna påverka vilket även tidigare forskning visat.  

I 4 Kap 13 § fastslås att skolan ska ha ett eller flera forum för samråd där frågor som är av 

vikt för bl.a. eleverna och enhetens verksamhet. Det är rektorns ansvar att det finns ett sådant 

forum för samråd.58

3.2 Läroplaner 

 Vad benämningen på det forum som skall återfinnas i skolan är inte det 

viktigaste för min studies vidkommande eftersom att skolorna kan organisera sitt 

elevinflytande på olika sätt. Vad som dock står klart är att det oavsett benämning, skall finnas 

ett forum för samråd, vare sig skolan kallar det för elevråd, klassråd, skolråd eller liknande.   

I inledningen av läroplanen för gymnasieskolan fastsälls de värden som skolan skall vila på.  

Människans okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som 

utbildningen ska gestalta och förmedla.59

Innan jag redovisar innehållet kring elevernas rättigheter för inflytande i gymnasieskolan idag 

är det av vikt att se detta i skenet av de tidigare läroplanernas intentioner med elevinflytandet. 

Det dröjde ända till 1900-talets senare hälft innan det demokratiska uppdraget fastställdes i 

läroplanerna. I Lgr 69 förekom inte begreppet elevinflytande utan det begrepp som användes 

var medinflytande som sattes i relation till elevernas ansvar. Överlag så framträdde en viss 

förskjutning i talet om elevinflytandet från Lgr 69 fram till idag. Distinktionen mellan de 

kollektiva och individuella inflytandeformerna berördes och det gick att se en trend som 

framförallt pekar mot betoningen av de individuella inflytelseformerna.

  

60 I Lgr 69 menade 

man att det individuella medinflytandet skulle följas av ett individuellt medansvar, likväl som 

att eleverna skulle eleverna skulle fostras till medinflytande. Lgr 80 hade liknande 

benämningar och intentioner med elevernas inflytande men betonade på ett tydligare sätt att 

fostran mot de demokratiska värdena skulle bli en naturlig del av skolans vardagliga arbete.61

Intentionen med det praktiska demokratiarbetet betonades i Lpy 94, där eleverna inte enbart 

skulle få ta del av kunskaperna om demokratins värden utan undervisningen skulle 

genomsyras av arbetsformer som vilade på demokratins grund. Betoningen av elevinflytandet 

   

                                                           
58 www.riksdagen.se  
59 www.skolverket.se  
60 Danell, 2003, s. 33. 
61 Ibid. 

http://www.riksdagen.se/�
http://www.skolverket.se/�
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kom till uttryck genom att man pekade ut intressanta områden som kunde bli föremål för 

elevinflytandet. Här nämndes undervisningens innehåll och planering bland annat.62

I den för närvarande gällande läroplanen för gymnasiet är det demokratiska inflytandet för 

eleverna samordnade i ett antal uppställda mål. Målen är att eleven ska vara aktiv och utöva 

inflytande över utbildningen och ta ansvar för arbetsmiljön. Eleven ska utifrån skolans arbete 

med demokrati utveckla sina förmågor så att ett arbeta kan genomföras i demokratiska former 

och även ta initiativ för att på så sätt kunna påverka sina egna villkor.

   

63

När jag nu har redovisat de olika styrdokumentens intentioner för elevinflytandet i skolan är 

det dags att gå över till rektorerna och eleverna i studien. Det är deras upplevelser av 

fenomenet inflytande i skolan som står i fokus. Jag kommer att redovisa resultaten och 

analysen av mina genomförda intervjuer på de olika skolorna var för sig. Därefter kommer en 

jämförelse mellan de olika skolorna att genomföras för att kunna spåra likheter och skillnader. 

I slutet kommer en gemensam sammanfattning och slutdiskussion att genomföras och svaren 

ges på mina för studien uppställda frågeställningar.   

    

4. Den kommunala gymnasieskolan  

På den kommunala gymnasieskolan genomfördes djupintervjuer med rektorn och en elev för 

att på så sätt kunna fånga deras olika uppfattningar om likvärdigheten och elevinflytandet. 

Intervjuerna var semistrukturerade vilket innebar att jag fyllde i med förtydliganden runt de 

uppställda frågorna som återfinns i bilagedelen i denna studie. Detta för att säkerställa att 

respondenten verkligen kunde uttrycka sina upplevelser kring frågorna på ett så precist sätt 

som möjligt. Detta avsnitt inleds med intervjun med rektorn och därefter följer elevens 

utsagor om liknande frågor. Analysen och kategoriseringen av utsagorna sker växelvis genom 

kapitlet. Slutligen sker en diskussion kring likheter och skillnader och en teoretisk diskussion 

mellan rektorns och elevens utsagor som riktar sig till frågeställningarna för studien.    

4.1 Rektor 1 om likvärdigheten 

Inledningsvis ställde jag en fråga till rektorn om vad begreppet ”en likvärdig skola” 

egentligen betydde utifrån rektorns perspektiv. Redan här märktes att begreppet är av en 

ganska så problematisk och komplex karaktär och som är behäftad med missförstånd eller 

tolkningar av vitt skilda slag vilket ledde in samtalet på en problematisering kring begreppen 

                                                           
62 Ibid. 
63 www.skolverket.se  
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likvärdighet och lika. Rektorn resonerade utifrån ett antagande om att likvärdighet och lika 

sällan går ihop, alltså att det är ett vanligt missförstånd att lika ger likvärdighet.64

Men eftersom elevers förutsättningar är så olika så kräver det olika för att nå likvärdighet, 

det är grunden så att säga. Det innebär ju till exempel att vissa elever behöver mer 

stöttning för att nå mål som är satta på lika nivå för alla. Det är ju liksom också 

argumentet för att man ska ha särskilt stöd och så i skolan.

  För att 

tydliggöra detta resonemang kopplas detta till elevkontexten som är central för skolan. 

65

Här synliggörs således en viss problematisering av likvärdighetsbegreppet inom svensk skola 

som rör sig inom samma typ av resonemang som skolverket innehar när de kommenterar 

skollagens intentioner med likvärdigheten. Skolor ska inte vara lika utan de ska vara 

likvärdiga. Själva likvärdigheten säkerställs genom kvalitén på utbildningen vilket möjliggör 

att elever ges lika förutsättningar för att nå de uppställda målen.

    

66

Likvärdigheten i skolan spänner även över området kring elevinflytande. Rektorn resonerade 

vidare om likvärdigheten gällande elevinflytandet på olika skolor. Återigen så reser 

likvärdighetsbegreppet i detta avseende olika former av tolkningar och olika medel för att 

uppnå just likvärdighet.  

 Rektorns resonemang som 

utgick ifrån elevernas olika förutsättningar handlade således om att det måste finnas olika 

åtgärder för elevernas skull för att säkerställa likvärdigheten. Skolor kan inte vara lika i alla 

avseenden eftersom att elevernas förutsättningar varierar, därför krävs det olika medel för att 

uppnå en lika nivå för alla elever.  

Jag tror att inflytande och frågor om inflytande, det kan man ha gemensamma principer 

för elevinflytande som är skolövergripande och generella. Men att bygga strukturer på 

kultur för elevinflytande, det måste ske lokalt och underifrån.67

De gemensamma principerna som rektorn här talar om kan sättas i relation till skollagens 

intentioner med likvärdigheten framförallt när det gäller själva kvalitén på utbildningen. Att 

uppnå likvärdighet i detta avseende kan alltså handla om att skolan utifrån sina lokala 

förutsättningar säkerställer ett likvärdigt elevinflytande. Rektorn menade vidare att skolan 

länge har arbetat med elevinflytande genom formella organ, där elever suttit med i en slags 

minoritetsposition i förhållande till ett visst kunskapsunderläge gentemot de professionella 

 

                                                           
64 Intervju med rektor 1. 
65 Intervju med rektor 1. 
66 www.skolverket.se  
67 Intervju med rektor 1. 
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som arbetar i skolan. Inflytandet har ibland nåtts genom olika arenor och över saker som inte 

ansetts vara så viktiga, som utsmyckning och annat.68 Rönnlund fann i sin studie om formella 

påverkanskanaler att det reella inflytandet för eleverna ansågs vara begränsad.69

För att egentligen, ett reellt inflytande måste ju börja från inflytande i det som är centralt i 

skolan, i undervisningen. Och då är det en spänning där mellan nationellt uppsatta mål 

och krav och så sedan diverse önskemål och det är ju svårt att vara med och ha inflytande 

och styra i någonting som man egentligen inte kan ha riktig kontroll över, det är 

dilemman.

 Rektorns 

resonemang blir i likhet med detta intressant när det kommer till var det reella inflytandet 

egentligen skall utgå ifrån och var det ska ta sin utgångspunkt från eleverna. 

70

Problematiken med elevinflytandet handlar således om att eleverna skall försöka nå ett reellt 

inflytande över sin utbildning med utgångspunkt i de centrala delarna i skolan. Samtidigt så är 

det just i de centrala delarna som inflytandet blir svårhanterligt för eleverna vilket skapar en 

tydlig paradox. Resonemanget påminner till stor del om Danells resultat om hur olika 

pedagoger försöker att införliva elevinflytandet genom att använda sig av parallella processer, 

dvs. att i samma andetag som ett elevinflytande anammas och uppmuntras så blir det 

samtidigt tydligt för eleverna att den institutionella ordningen måste få råda.

  

71

Rektorns uppfattningar om likvärdighetsbegreppet kan sammanfattas som att likvärdigheten i 

ett brett avseende för skolans värld kan uppnås genom olika åtgärder. Elevernas olika 

förutsättningar kräver olika lösningar för att säkerställa likvärdigheten. Att elevinflytandet bör 

vara likvärdigt på olika skolor kan man arbeta mot genom att sätta upp nationella och 

gemensamma principer för. Dock måste implementeringen av dessa intentioner ske lokalt och 

underifrån vilket kan tolkas som att det är upp till varje enskild skola utifrån deras 

förutsättningar att skapa ett likvärdigt elevinflytande för eleverna. 

 

4.2 Rektor 1 om arbetet med elevinflytandet 

Rektorns uppfattning om vad elevinflytandet egentligen innebär utgår mycket ifrån samspelet 

och kommunikationen mellan de berörda parterna i skolans värld.  

                                                           
68 Intervju med rektor 1. 
69 Rönnlund, 2011, s. 167. 
70 Intervju med rektor 1. 
71 Danell, 2006, s. 166. 
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Det handlar om, väldigt mycket handlar om bemötande, det handlar om att lyssna, det 

handlar om att resonera och ta hänsyn, att väga argument mot argument, att förhålla sig 

mot varandra. Det är något som sker i dialog, dialogen är viktig, kommunikationen är 

viktig. De viktigaste aktörerna i inflytandet, det är elever och lärare. I viss mån är rektorn 

med i bilden för att det rektorn fattar beslut om har också betydelse för elever på en mera 

strukturell nivå.72

I samtalet om elevinflytandet lyfte rektorn fram olika lösningar på de problem som just är 

förknippade med hur metoden för elevinflytandet kunde legitimeras. Rektorn förde fram 

möjligheten att utarbeta nya metoder för eleverna ska kunna nå ett inflytande genom att föra 

samtal med elever med jämna mellanrum om hur de har det i skolan.

 

73 Detta resonemang 

skapar en intressant och mycket viktig fråga som kan tyckas kollidera med en del av 

skollagens intentioner med de olika forum för elevinflytande som eleverna ska erbjudas.74

Jag tror att man måste hitta vägar för sen är det nästa problem i det här är ju den 

representativa demokratins problem och det är ju vem representerar representanterna? För 

eleverna handlar det om att dem val som görs, görs slentrianmässigt och då inte med 

något engagemang och då blir det att många elever representerar sig själv. Det blir precis 

som politiker i politiska system med ett lågt engagemang.

 

Rektorn menade i denna kontext att 

75

Här sätter således rektorn organiserandet av formella elevorgan i relation till en slags större 

demokratikontext som handlar om själva representativiteten.  

  

Rektorn upplevde att elevinflytandet på skolan på många sätt fungerade väl. Lärarna arbetar 

inom inriktningarna på skolan som kan sträcka sig över hela utbildningen vilket innebär att 

lärare och elever har nära till varandra. Elevinflytandet menar rektorn kan säkerligen se olika 

ut och variera. Rektorns bild över hur eleverna uppfattar elevinflytandet hänger samman med 

en form av trivsel. Uppfattningen från rektorns sida är att eleverna trivs på skolan även om det 

givetvis finns de elever som tycker att det är en mindre bra skola.76

Vilka områden inom skolan kan då eleverna påverka? Det som rektorn först svarade var att 

skolan hade en elevrepresentation i samverkan med en kommitté där elever kunde ta upp 

frågor och ha inverkan på frågor som handlade om arbetsmiljön. När det gällde själva schemat 

  

                                                           
72 Intervju med rektor 1. 
73 Intervju med rektor 1. 
74 www.riksdagen.se  
75 Intervju med rektor 1. 
76 Intervju med rektor 1. 
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så var svaret att det i grunden inte går att påverka. Visserligen kunde eleverna efterhand när 

schemat väl är förankrat i skolan påverka i viss mån tillsammans med den berörde läraren.77

(…) det är mycket som skall tas hänsyn till, lärares tjänster, tillgång till lokaler, elever 

som är i olika grupper och sånt, det är ett pussel. (…). Eftersom det här med scheman är 

en stor maskin med mängder av kugghjul, då måste det kugga i varandra hela vägen 

annars så skär maskinen.

  

78

Schemats utformning och roll för skolan kan således ligga inom samma svåra område för 

eleverna att påverka som de nationellt uppsatta målen för skolan som rör exempelvis 

innehållet i olika kurser. Det blir svårt för eleverna att även här nå något reellt inflytande över 

saker som en elev kanske inte riktigt har någon egentlig kontroll över.  

      

När det gäller olika slags utflykter från skolans sida menade rektorn att eleverna är med och 

påverkar. Rektorn förde fram att eleverna var duktiga inom sina olika inriktningar och att 

resor eller utflykter till andra orter sker i samråd men rektorn underströk samtidigt att denna 

form av inflytande är av den lättare varianten, att samråda och komma överens om inflytande 

kring att skapa roliga saker. Den mer svårhanterliga biten där elevinflytandet blir mer 

problematiskt menade rektorn handlade om kunskapsmål och krav. Visserligen kan vissa 

former av elevinflytande genereras inom detta område som t.ex. datum för prov och liknande 

men inte att eleverna slipper undan några fastställda kunskapskrav för att göra något roligare 

för stunden eftersom att det inte gagnar någon part på lång sikt.79

En skola som släpper sina elever, som genar i och kring viktiga kunskapskrav genom 

utbildningen, kan och får elever som säger – jippi när man slipper göra saker och ting. 

När man får den slutgiltiga domen när skolan är över då blir den väldigt hård. En skola 

som har puschat och legat på och värnat om kvalité och elevernas utbildning på det sättet 

den möts av respekt för elever som när dem väl har lämnat och så.

 

80

Det finns alltså flera olika områden på skolan där elever kan vara med och påverka mer eller 

mindre. De enklare och lite lättare områden som utflykter genererar på den här skolan ett 

reellt inflytande enligt rektorn likväl som arbetet med arbetsmiljön på skolan medan de mera 

institutionaliserade områdena är mera svårhanterliga. 

  

                                                           
77 Intervju med rektor 1. 
78 Intervju med rektor 1. 
79 Intervju med rektor 1. 
80 Intervju med rektor 1.  
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Organiserandet av elevinflytandet på skolan består av ett elevombud som finns med på skolan 

när det råder samverkan kring arbetsmiljöfrågor. På skolan finns även en elevstyrelse men 

enligt rektorn är den inte speciellt aktiv förutom det utskott som har hand om studentfirandet, 

detta område tycks engagera en hel del. Organiserandet tar sig även uttryck i olika klassråd 

som eleverna har med sina respektive mentorer där de nära frågorna tas upp. Enligt rektorn 

fungerar dessa råd väl.81

Ute på de olika utbildningarna på skolan har det ibland prövats med en vad rektorn uppger 

vara en slags stormötesdemokrati men samtidigt så finns det andra varianter på hur just 

inflytandet kan organiseras inom skolan. 

  

Utbildningarna här är rätt autonoma i många avseende, man styr, man har en egen arena 

som man kan forma rätt mycket själv under de ramar som är givna. Det är stor öppenhet, 

mycket diskussion och man förankrar besluten inom de olika inriktningarna.82

Skolan anordnar således olika forum för elevinflytandet. Gällande elevrådets organiserande så 

framförde rektorn att det fanns en styrelse men att den fungerade sådär, snarare så fungerar 

inflytandet och organiserandet av elevinflytandet bättre ute på de olika inriktningarna på 

skolan.

  

83

Förutom organiserandet av olika formella kanaler för elevinflytandet kom vi in på den sista 

frågan som handlade om eleverna försökte att nå inflytande genom andra påverkanskanaler än 

de mer formella och om detta tillvägagångssätt uppmuntrades. Rektorn menade att eleverna 

ofta gör detta och att det uppmanas. I Rönnlunds studie värderades detta tillvägagångssätt 

högt.

 

84 Rektorn berättade om ett exempel som ibland uppkommer där elever och lärare 

hamnar i konflikter som är svåra att reda ut. Om en elev är missnöjd med en lärare och tar upp 

det med sin mentor kan läraren säga till eleven att ta det med rektorn eftersom att lärare har 

svårt för att hantera vissa situationer mellan just lärare och elever.85

Detta tillvägagångssätt menade även Kamperin i sin studie vara det mest effektivaste sättet för 

elever att nå inflytande på. Istället för att vända sig till och gå igenom de formella 

påverkanskanalerna på skolan vände sig eleverna direkt och informellt till skolledningen.

  

86

                                                           
81 Intervju med rektor 1. 

 

82 Intervju med rektor 1. 
83 Intervju med rektor 1. 
84 Rönnlund, 2011, s. 201-202. 
85 Intervju med rektor 1. 
86 Kamperin, 2005, s. 83-84. 
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Rektorns uppmaning till det mer informella tillvägagångssättet för elevinflytande ligger i linje 

med den förskjutning som skolor uppmanas att anamma för att skapa just elevinflytande. Att 

så att säga rikta om fokus och anpassa elevinflytandet till de mera informella 

påverkanskanalerna.87

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att rektorn på den kommunala gymnasieskolan 

upplever att elevinflytandet fungerar väl på många håll och att eleverna trivs på skolan. 

Liberaliseringen har inneburit att eleverna har rättigheten att påverka arbetsmiljön och 

utflykter men har svårigheter med att nå ett reellt inflytande över schemat och de uppställda 

kunskapsmålen och kraven som ställts från samhällets sida. Skolan organiserar olika formella 

kanaler för elevinflytandet som fungerar med olika resultat samt att rektorn är öppen för och 

försöker att finna nya vägar för elevinflytandet på skolan vilket kan ses som själva 

transitionen i processen med elevinflytandet. Denna process har likheter med vad Kamperin 

fann i sin studie om skillnader mellan skolors påverkanskanaler.

 Detta vare sig det gäller elever till lärare eller elever till rektorn på 

skolan.  

88

4.3 Elev 1 om elevinflytandet 

 Att rektor 1 var öppen för 

olika sätt att skapa elevinflytande tyder således på att processen fortgått. Rektorn menar att 

dialogen och kommunikationen är viktig för elevinflytandet och uppmanar elever att använda 

sig av påverkanskanaler av mera informell karaktär. Detta är ett sätt för rektorn att försöka 

prova nya vägar eftersom att de traditionella och formella organen för elevinflytande som 

redan finns, ibland kan få problem med själva representativiteten om deltagandet och 

engagemanget i rådet är lågt. Detta är således en del av konsolideringen av elevinflytandet då 

rektorn utifrån det dåvarande elevinflytandet försöker att utveckla nya former för inflytandet 

på skolan.  

I intervjun med eleven på den kommunala gymnasieskolan var min ambition först att nå fram 

till en slags egenhändig definition av begreppet elevinflytande, alltså att eleven själv fick 

skapa en definition utifrån sina egna utsagor. Eleven gav här ett kort och koncist svar på vad 

elevinflytandet innebar för vederbörande. 

Det betyder att man kan vara med och påverka hur skolan ska vara.89

                                                           
87 Skolkommittén, SOU 2002:31, s. 255, 263. 

  

88 Kamperin, 2005, s. 83-84. 
89 Intervju med elev 1. 



24 
 

Varför jag valt att tydligt ovan markera elevens svar om vad elevinflytande innebär är att 

svaret är så pass oproblematiskt vid en första anblick. Elevinflytande utifrån elevens 

perspektiv handlar således kort och gott att eleven ska kunna påverka hur skolan ska vara.  

Eleven menade vidare att det var en självklarhet att elevinflytandet inom skolor skulle vara 

likvärdigt.90 Om eleven på sin skola kunde påverka en sak så skulle någon annan elev på 

någon annan skola ha samma möjligheter. Därmed så antar eleven samma utgångspunkt och 

intention som skollagen då utbildningen, oavsett skolform eller ort i landet, ska vara 

likvärdig.91

På frågan om hur eleven gör för att påverka saker i skolan så lyfte eleven fram att 

  

Vårt elevråd har ju lagts ner eller varit nere väldigt länge så jag och mina kompisar 

startade upp det för att kunna påverka saker i skolan, för att man skulle trivas och ställa 

dem här viktiga frågorna om bl.a. arbetsmiljön. Eftersom att elevrådet var nedlagt så var 

det ingen man kunde gå till så vi fick starta om det hela tillsammans med kompisar.92

Att eleven i citatet ovan framförde att det inte fanns någon man kunde gå till kan tolkas som 

att eleven var införlivad med en tanke på man går till ett formellt elevråd för att samtala om 

saker som man vill påverka istället för att använda sig av de informella påverkanskanalerna, 

dvs. att vända sig direkt till personalen på skolan. Detta är intressant utifrån Kamperins 

resultat som visade att just de informella påverkanskanalerna var ett nyttigt tillvägagångssätt 

för eleverna eller omvänt att när de formella påverkanskanalerna inte fyller sin funktion så 

vänder de sig direkt till skolpersonalen.

 

93

Eleven hade således varit med och påverkat uppkomsten av elevrådet och fått hjälp ifrån 

någon som jobbade med Sveriges elevråd och eleven fick vara med på utbildning kring detta. 

Eleven berättade även att de har lärare som frågar om de vill ha prov eller uppgifter, alltså 

frågor som riktar sig till hela klassen så att hela klassen får vara med och bestämma.

 

94

                                                           
90 Intervju med elev  1. 

 Denna 

form av inflytande går in på nästa fråga som jag ställde till eleven om hur just eleven upplever 

att elevinflytandet fungerar på skolan. Jag gav exempel på tänkbara områden som eleven 

kunde utgå ifrån, inte för att styra elevens utsagor utan enbart för att ge olika exempel på 

områden som kunde vara intressanta att samtala kring. 

91 www.riksdagen.se  
92 Intervju med elev  1. 
93 Kamperin, 2005, s. 83-84. 
94 Intervju med elev  1. 
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Eleven uppgav att de inte hade något inflytande över schemat men underströk att det var bra 

att eleverna läste i block. Eleven uppgav vidare att det troligen fanns en möjlighet att påverka 

skolmiljön men att eleven inte fann det nödvändigt i dagsläget. Gällande undervisningen så 

framförde eleven att  

Om läraren säger att vill ni ha uppgift eller prov, så kan man ofta ta upp det till 

diskussion.95

Eftersom att eleven ibland har aktiviteter som kan krocka med just prov eller liknande så 

behöver elever och lärare flytta om lite i planeringen. Vid utflykter så uppgav eleven att 

inflytandet fungerade väl. 

  

Gällande utflykter så får vi vara väldigt aktiva och gå på besök och vi får bestämma vad 

vi vill lyfta upp och så. Sen är det ju lärare som bestämmer men vi kan ändå påverka.  

Det intressanta i elevens utsaga kring inflytandet är att eleven upplever att de kan påverka 

trots att det är läraren bestämmer vilket har likheter med Danells forskning där pedagogen i 

formandet av elevinflytandet ändå upprätthåller en viss given ordning.96

Nästa fråga handlade om eleven fått någon form av information från skolan hur de kan utöva 

elevinflytande. Eleven framförde här att 

 Detta kan tolkas som 

att eleven således påverkar läraren inför sina beslut som omgärdar eleverna. Att läraren så att 

säga samlar in tankar inför besluten, när detta fungerar så upplever eleven att ett inflytande 

har nåtts.  

Jag tror inte att vi har pratat så mycket om det men det har nämnts och ett tag var det som 

så att de som satt i ett inflytelseorgan på skolan dem var jätteengagerade, gick ut med 

lappar och liksom nu sätter vi igång med detta och så var det liksom bara i två veckor, sen 

var det liksom dött. Så det var ju typ det enda vi har fått reda på, att det fanns ett organ på 

skolan, den informationen fick vi genom elever.97

Svaret från eleven blir intressant när man ställer det i relation till nästa fråga som handlade om 

eleven trodde att det fanns ett stort intresse bland elever att vilja påverka skolan. 

  

                                                           
95 Intervju med elev 1.  
96 Danell, 2006, s. 166 
97 Intervju med elev 1. 
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Ja, jag tror att det finns intresse av att folk vill förändra, eller så elever, man alltså det här 

att dem är väl inte aktiva. Man lägger oftast över det på någon annan, ja men fixa du det. 

Så det blir liksom inte att någon tar tag i det.98

Engagemanget tycks här vara av stor vikt enligt eleven vilket tyder på att transitionen till ett 

organiserat elevinflytande på skolan är svårt eftersom det kräver just ett engagemang från 

eleverna. Eleven menar vidare att elevinflytandet har förändrats under tiden som eleven har 

gått på skolan. Det fanns råd på skolan när eleven började men det var inte särskilt aktivt. 

Efterhand så har det satts igång mer och förslag har getts till elever om hur de kan rösta och så 

vidare, här upplevde eleven att rådet har blivit mer aktivt.

 

99

Avslutningsvis ställde jag frågan om hur eleven skulle vilja att elevinflytandet såg ut på 

skolan. Eleven framförde att det vore bäst att om man har några elever från olika årskurser 

som sitter lite ”högre upp” och tar hand om önskemål från elevernas sida och därefter fördelar 

ansvaret till andra elever, att det sker ett bra samarbete och att dem ställer frågan om många i 

skolan vill just detta. Annars finns det en risk enligt eleven att bara just den som lämnat 

förslaget tycker det är bra.

  

100

För att sammanfatta elevens utsagor kan man säga att eleven deltagit i flera olika frågor som 

rört elevinflytandet på skolan vilket inneburit att elev 1 i högsta grad varit deltagande i 

processen med konsolideringen av elevinflytandet . Att elev 1 tog tag i upprättandet av 

elevrådet på skolan tyder på att elevens agerande har likheter med vad Kamperin fann i sin 

studie. Där vände sig eleverna direkt till skolledningen om de upplevde att elevinflytandet inte 

fungerade önskvärt.

  

101

4.4 Upplevelser från rektor 1 och elev 1 

 Elevinflytandet fungerade på en rad olika områden förutom själva 

schemat även om vissa önskemål om undervisningen tillgodosågs. Informationen kring hur 

eleverna kan utöva elevinflytandet kom från andra elever och att det var engagemanget hos 

eleverna som var det viktiga om man ville förändra något, annars fanns det en risk för att 

inflytandeorgan eller samtalet om de viktiga frågorna dog ut.  

Utifrån rektorns och elevens olika utsagor om hur elevinflytandet ser ut och upplevs kommer 

jag nu att analysera de bådas utsagor för att finna gemensamma mönster i deras svar i syfte att 

utröna likheter och skillnader. Därefter kommer jag att analysera svaren utifrån teorin som 
                                                           
98 Intervju med elev 1 
99 Intervju med elev 1. 
100 Intervju med elev 1. 
101 Kamperin, 2005, s. 83-84. 
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handlar om hur skolan arbetar med de olika demokratiseringsfaserna liberalisering, transition 

och konsolidering.   

Vad vi inledningsvis kan konstatera är att både rektorn och eleven på skolan var överens om 

att elevinflytandet inom skolor skulle vara likvärdigt. Eleven uppgav att det var en 

självklarhet att elever som kan påverka en sak på en skola så skulle en annan elev på en annan 

skola kunna påverka samma sak. Rektorns resonemang kan tänkas bygga på samma 

tankegång eftersom rektorn i fråga framförde att det borde finnas gemensamma principer för 

elevinflytandet men att det samtidigt måste ske utifrån de lokala förutsättningarna. I samma 

mening lyfte rektorn fram att eleverna har suttit i en form av minoritetsposition och med ett 

kunskapsunderläge gentemot de professionella som arbetar i skolan. Rektorns och elevens 

olika utsagor om ett likvärdigt elevinflytande kan tänkas vara en förklaring till deras olika 

uppfattningar, att eleven inte känner till just de lokala förutsättningarna på skolorna som på 

sitt sätt kanske inte möjliggör en exakt likvärdighet för elevinflytandet.  

Rektorn uppgav att elevinflytandet på många håll fungerade väl. Denna bild förstärks av 

elevens upplevelser eftersom att det inom många olika områden finns möjligheter att ta upp 

frågor för diskussion som därefter resulterat i ett inflytande. Gällande de olika områdena som 

elever kunde tänkas påverka på skolan fanns det en konsensus kring uppfattningarna. Såväl 

rektorn som eleven framförde och upplevde att det inte fanns något egentligt inflytande över 

frågor som rörde schemat på skolan. Däremot så menade rektorn att eleverna gavs 

möjligheten att påverka skolmiljön och en del undervisningsrelaterade frågor som exempelvis 

val av examinationsform och datum för dessa. Här verifierades rektorns svar av eleven. 

Eleverna fick vara med och påverka olika aktiviteter, något som rektorn uppgav vara lite av 

den enklare varianten av elevinflytande, att komma överens och föra samtal kring roliga 

saker. Eleven uppgav att de i den här frågan fick vara väldigt aktiva vid valen av aktiviteter 

och att dem kunde vara med och påverka.   

I diskussionen kring de formella organen för elevinflytande på skolan fanns det konsensus 

mellan eleven och rektorn gällande rådens representativa problematik. Samtidigt så fanns det 

olika uppfattningar om rådets status på skolan. Rektorn uppgav att rådet var rätt slumrande 

medan eleven uppgav att rådet hade legat nere länge. Rektorn uppgav att det kan finnas en 

problematik med representativiteten i de formella organen. Om det var ett lågt engagemang så 

fanns det risk att representanten enbart representerade sig själv vilket motverkar en 

representativitet i organen. Denna bild framfördes även av eleven vilket talar för att de finns 
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en gemensam uppfattning om just problematiken kring de formella påverkanskanalerna på 

skolan. Eleven framförde i denna kontext även att det fanns ett intresse av att vilja förändra 

men att det var lätt att ansvaret för att ta tag i saker oftast fördes över på någon annan vilket 

kunde innebära att aktiviteten kring inflytandet kunde sjunka. Denna nedgång av aktivitet 

märktes även enligt eleven när det startades upp ett organ på skolan för inflytande. I början 

var många engagerade och ville förändra saker men att själva engagemanget endast varade i 

två veckor.   

Utifrån rektorns och elevens utsagor kommer jag nu att sätta in deras upplevelser av och 

arbetet med elevinflytandet på skolan i den teoretiska ansatsen för studien. Skolan har således 

genomgått olika former av demokratiska processer som lett fram till ett elevinflytande. I de 

olika faserna, liberalisering, transition och konsolidering sker således demokratiprocessen.102 

Liberaliseringen innebär för studiens vidkommande att rektorn och skolan förser elever med 

vissa fri- och rättigheter, i den här kontexten finns det således olika former av 

påverkanskanaler för eleverna att nå ett inflytande i. Vare sig det gäller formella råd eller 

informella samtal med berörd skolpersonal. Transitionen, alltså vägen till ett inflytande tog 

sig uttryck i att eleven på skolan fick vara med och starta upp ett formellt inflytelseorgan 

tillsammans med andra elever. Arbetet med utvecklandet av formerna för elevinflytandet på 

skolan märktes i konsolideringsfasen som handlar om hur elevinflytandet på skolan kunde 

fördjupas eller institutionaliseras. I denna fas arbetade rektorn med idéer runt och kring de 

informella påverkanskanalerna där elever uppmanades att komma direkt till skolledningen 

med synpunkter. Eleven upplevde att elevinflytandet fungerade men att det ofta byggde på att 

ett engagemang behövde skapas bland eleverna för att kunna få samarbetet att fungera. 

Annars fanns risken, både utifrån rektorns och elevens utsagor, att representativiteten i de 

formella organen kunde urholkas. Att såväl rektorn som eleven lyfte fram och diskuterade för 

och nackdelar med de olika påverkanskanalerna tyder på att skolan arbetar med olika 

processer för att få elevinflytandet stabilt och legitimt. Detta förstärker således den teoretiska 

ansatsen i studien som handlar om att demokratiseringsprocesserna ständigt hålls levande.103

5. Den fristående gymnasieskolan  

  

På den fristående gymnasieskolan genomfördes djupintervjuer med rektorn och en elev för att 

på så sätt kunna fånga deras olika uppfattningar om likvärdigheten och elevinflytandet. 

                                                           
102 Linde & Ekman, 2006, s. 14-15. 
103 Idem s. 13-14. 
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Intervjuerna var semistrukturerade vilket innebar att jag fyllde i med förtydliganden runt de 

uppställda frågorna som återfinns i bilagedelen i denna studien. Detta för att säkerställa att 

respondenten verkligen kunde uttrycka sina upplevelser kring frågorna på ett så precist sätt 

som möjligt. Detta avsnitt liksom det förra inleds med intervjun med rektorn och därefter 

följer elevens utsagor om liknande frågor. Analysen och kategoriseringen av utsagorna sker 

växelvis genom kapitlet. Slutligen sker en diskussion kring likheter och skillnader och en 

teoretisk diskussion mellan rektorns och elevens utsagor som riktar sig till frågeställningarna 

för studien.    

5.1 Rektor 2 om likvärdigheten 

Intervjun började med frågan om vad begreppet en likvärdig skola egentligen betydde. 

Rektorn menade att 

En likvärdig skola innebär för mig att alla elever har likadana möjligheter att nå sina mål 

oavsett var dem går eller vilka förutsättningar dem har.104

Citatet ovan påminner om de kommentarer som skolverket hade till skollagens skrivelse om 

likvärdigheten i den svenska skolan. Likvärdigheten behöver inte likställas med en likadan 

utbildning utan det handlar om att kvalitén i utbildningen skall säkerställa att alla elever kan 

nå de uppställda målen, oavsett skola.

 

105

På frågan om elevinflytandet inom skolor bör vara likvärdiga instämde rektorn och uppgav att 

eleverna bör ges samma möjligheter för elevinflytande men samtidigt så är inte alla elever på 

olika skolor intresserade av samma saker.

  

106

5.2 Rektor 2 om arbetet med elevinflytandet 

  

Vi kom in på samtalet om vad elevinflytandet innebar för rektorn på den fristående 

gymnasieskolan. Rektorn framförde att 

Jag tycker att elevinflytande är att det skall finnas möjligheter till påverkan av sin 

utbildning och undervisning. (…) Jag tycker att elevinflytande många gånger är att man 

låter eleverna bli hörda även om man inte alltid gör så som dem vill att man gör.107

                                                           
104 Intervju med rektor 2. 

 

105 www.skolverket.se  
106 Intervju med rektor 2. 
107 Intervju med rektor 2. 

http://www.skolverket.se/�
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Citatet ovan är intressant om vi sätter det i relation till vad rektorn sade om att likvärdigheten 

skulle råda kring elevinflytandet på andra skolor. Eftersom elevinflytandet genererar en 

möjlighet till påverkan inom skolan samtidigt som elever på andra skolor kanske inte är 

intresserade av samma saker, kan det skapas en förvirring kring vad som eleverna egentligen 

kan påverka. Rönnlund fann i sin studie att det inte fanns några tydliga gränser för vad som 

eleverna kunde tänkas påverka och att den här problematiken sällan diskuterades.108

Rektorn förde fram att elevinflytandet på skolan var av informell karaktär, dvs. att de inte 

hade några formaliserade kanaler för elevinflytandet på skolan. I själva arbetet med 

elevinflytandet använde sig skolan av enkätundersökningar som låg till grund för de olika 

satsningarna som gjorts.  Eleverna har ett inflytande i undervisningen även om de enligt 

undersökningar vill ha mer inflytande i just undervisningen. Rektorn förde fram att när man 

analyserar vad eleverna egentligen vill påverka i undervisningen så handlar det egentligen 

bara om när prov ska hållas eller hur själva examinationen ska genomföras. Elevinflytandet 

inom undervisningen är således ganska styrt och handlar alltså inte om 

 Att 

rektorn framförde att det inte alltid blir som eleven vill kan höra samman med olika 

institutionaliserade områden som finns inom skolans värld. Denna problematik tydliggjordes 

under nästa fråga som handlade om hur rektorn upplevde att elevinflytandet fungerade på 

skolan. 

(…) stora frågor som hur ska det här området ska bearbetas eller hur vi ska uppnå 

kunskapskraven inom det här och det här. Så dem vill ha, i min uppfattning rätt så styrda 

möjligheter till inflytande.109

Även här kan man således tala om att i arbetet med att utveckla elevinflytandet så spelar den 

institutionella ordningen roll för hur elevinflytandet tar sig uttryck.

 

110 Det innebär att i själva 

konsolideringsfasen av arbetet med elevinflytandet så har de formella strukturerna en 

framträdande roll även när processen med elevinflytandet ska fördjupas.111

Rektorn menade att enligt de resultat som de fått genom enkäter så ville eleverna på skolan ha 

mer inflytande än vad de har. Inom de olika områdena där eleverna kunde tänkas ha 

inflytande utgör schemat ett område som inte är utsatt så stort elevinflytande. Rektorn uppgav 

om det rådde speciella omständigheter för en elev så avgör skolan om de kan tillgodose vissa 

 

                                                           
108 Rönnlund, 2011, s. 203. 
109 Intervju med rektor 2. 
110 Danell, 2006, s. 166. 
111 Linde & Ekman, 2006, s. 15. 
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förändringar som utgår ifrån elevernas behov. Gällande skolmiljön så menade rektorn att 

eleverna i högsta grad kunde vara med och påverka och talade i samma mening att de även 

här utgår från resultat i enkäter, en fråga som det arbetas med är ytterligare utrymmen för 

elever att vistas i under raster och håltimmar.112

På skolan är organiserandet av elevinflytandet inte särskilt känt bland eleverna. Rektorn 

försöker däremot att fånga in elevernas önskemål genom att samtala om hur eleverna vill ha 

det i olika frågor, exempelvis olika aktiviteter som ska genomföras på skolan. Inom detta 

område så menade rektorn att i en hel del av fallen så gör skolan vad eleverna önskar inom 

skolans ramar. Eleverna får således frågor av skolan som de därefter får bemöta och ha 

synpunkter kring men själva elevinflytandet på skolan är inte organiserad eller systematiserad 

enligt rektorn.

  

113

En fråga som ställer sig i samband med samtalen kring elevinflytandet är hänvisningen till ett 

inflytande inom skolans ramar. Rönnlund menade i sin studie att det inom olika formella 

påverkanskanaler på skolor råder en viss förvirring och osäkerhet kring vad elever faktiskt 

kan påverka och att denna problematik sällan diskuterades.

 

114

Rektorn uppgav att skolan hade deltagit i en studie om elevinflytandet och resultatet visade att 

eleverna tycker att de har liten möjlighet att påverka genom elevråd. Samtidigt så medgav 

eleverna att det inte behövdes för dem eftersom att eleverna har en enkel möjlighet att tala 

med rektorn. Denna känsla bland eleverna på skolan var även rektorn glad för.

 Skolornas ramar kanske således 

kan vara föremål för ytterligare studier för att kunna utröna vad som egentligen avses, om det 

handlar om skolors lokala förutsättningar eller om hänvisningar riktas åt vissa centrala och 

institutionaliserade föreskrifter för skolor. 

115 Dessa 

informella kanaler för elevinflytandet på skolan och tilliten till dem är en trend som även 

andra studier funnit vara av stor vikt för att elevinflytandet ska fungera. Dvs. när eleverna 

upplever att de inte finner någon egentlig mening med att försöka påverka genom de formella 

och standardiserade påverkanskanalerna så söker dem sig till de informella kanalerna för att 

utöva sitt inflytande.116

                                                           
112 Intervju med rektor 2. 

 

113 Intervju med rektor 2. 
114 Rönnlund, 2011, s. 203. 
115 Intervju med rektor 2. 
116 Kamperin, 2005, s. 83-84. 
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För att sammanfatta så menar rektorn på den fristående gymnasieskolan att elevinflytandet är 

av informell karaktär och skolan arbetar aktivt med elevinflytandet genom bl.a. 

enkätundersökningar. Detta är således själva liberaliseringen där eleverna försetts med 

rättigheter för sitt inflytande. Eleverna har ett inflytande i undervisningen som oftast tar sig 

uttryck i önskemål om och hur kunskapstest ska genomföras. Därmed så utgör själva 

önskemålen från eleverna ett exempel på hur transitionen ser ut. Att eleverna ville ha mer 

inflytande än vad dem har förstärker det faktum att konsolideringen av elevinflytandet är 

ständigt närvarande. De har en stor möjlighet att påverka skolmiljön men har begränsade 

möjligheter att påverka schemat samt de redan fastställda kunskapskraven som är uppställda 

för skolorna generellt. Rektorn försöker ibland att fånga in eleverna för att höra hur de 

upplever saker och vad de vill ha eller förändra inom skolans ramar. Denna möjlighet är även 

något som eleverna upplever fungerar bättre än genom att använda sig av och få igenom sina 

önskemål genom den mer formella vägen för inflytande. På så sätt liknar elevernas 

upplevelser av det informella inflytandet de resultat som Kamperin fann i sin studie.117

5.3 Elev 2 om elevinflytandet 

  

Eleven menade på ett övergripande plan att elevinflytandet handlade om att kunna påverka 

skolan på olika sätt. Exempelvis hur en kurs ska se ut och hur examinationerna skall utformas 

så att alla elever kan få ut så mycket av kursen. Eleven talade här om möjligheten med att 

kunna föra samtal med berörda lärare om just upplägget av kursen och tillade samtidigt att 

elevinflytandet även handlar om att kunna påverka maten på skolan, skolans miljö och hur 

elever mår på ett allmänt plan.118

På frågan om elevinflytandet borde vara likvärdigt inom skolor menade eleven att det ska vara 

så rättvist som möjligt och förde även fram vissa tankegångar om hur just detta skulle gå till. 

Här talade eleven om olika skolors storlek och hur elevinflytandet dem emellan kunde variera. 

Eleven sa att det var svårare att påverka på andra större skolor jämfört med mindre skolor, att 

det således var lättare att kunna påverka om skolan var mindre. Oavsett dessa förutsättningar 

så menade eleven att 

 

Jag tycker att man på varje skola ska kämpa för att få samma chanser.119

                                                           
117 Ibid. 

   

118 Intervju med elev 2. 
119 Intervju med elev 2. 
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För att påverka något i skolan försökte eleven att samla in information och tankar från många 

elever för att säkerställa att de ligger på samma våglängd i frågor som exempelvis rör upplägg 

av olika kurser. Här menade eleven att de hade fått till en ändring av en kurs där eleverna ville 

ha mera muntliga tester. För att kunna göra sin röst hörd hade eleven i denna fråga samtalat 

med såväl lärare som rektor för att få till ett inflytande över kursens utformning.120 Detta är 

intressant och visar på hur olika påverkanskanaler faktiskt kan överlappa varandra och 

samtidigt fungera som en lärprocess för inflytandet. Eleven vände sig således till 

skolledningen genom ett informellt tillvägagångssätt men hade samtidigt skapat en viss 

representativitet från andra elever vilket är vanligt förekommande bland mer formella 

påverkanskanaler som elevråd. Rönnlund menade att det fanns organisatoriska problem med 

det formella inflytandet eftersom att processen tog lång tid för eleverna.121

Eleven var väldigt nöjd med hur elevinflytandet fungerade på skolan och menade att 

inflytandet var högre än förväntat.

 Denna process 

kanske således kunde förkortas med hjälp av elevens egna aktiva arbete med elevinflytandet 

som inleddes genom ett informellt handlande. 

122 Detta tyder på att liberaliseringen av elevinflytandet på 

skolan har skapat bra förutsättningar för eleven. Här lyfte eleven fram rektorns arbete med 

själva elevinflytandet, att rektorn gärna ville lyssna på eleverna och ta in information från alla 

elever vilket eleven verkligen uppskattade. På så sätt kände eleven att det var enkelt att nå ett 

inflytande och påverka saker som eleven inte var nöjd med.123

På frågan om eleven hade fått undervisning i eller information från skolan kring hur eleverna 

kan utöva elevinflytande svarade eleven att själva elevinflytandet inte kommit genom skolan 

utan snarare kommit inifrån eleven. Någon direkt information från skolan hade eleven inte 

märkt av men sade att det verkligen går att påverka om man bara vill, ju fler som börjar tänka 

i de banorna desto mer märks det.

  

124

Jag tror att det finns ju i alla fall en stor grupp som vill påverka men sen finns det ju 

sådana som klagar väldigt mycket men dem tar inte tag i det och påverkar något. Som inte 

 Detta ledde in på frågan om själva intresset från 

elevernas sida att utöva elevinflytande på skolan, här framförde eleven att 

                                                           
120 Intervju med elev 2. 
121 Rönnlund, 2011, s. 202. 
122 Intervju med elev 2. 
123 Intervju med elev 2. 
124 Intervju med elev 2. 
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tar sig själv i kragen och fixar problemen och där kanske det skulle vara bra med 

information om lite elevinflytande och sånt.125

 Eleven ville kunna påverka schemat på skolan men medgav samtidigt att det kan vara svårt 

att sätta sitt eget schema. Eleven ville dessutom kunna påverka undervisningen och framförde 

att mera muntligt skulle vara bra. Det som eleverna verkligen har påverkat handlade om själva 

skolmiljön där det hade fått gehör för en rad önskemål som skolan senare tillgodosett.

  

126

Eleven trodde att elevinflytandet på skolan förändrats över tid och menade i samma mening 

att i takt med att man bättre lär känna lärare och rektor på skolan desto bättre blir det. Eleven 

menade att det troligtvis inte är som så att man direkt börjar förändra saker på skolan utan att 

man snarare växer in i tankarna kring det.  Då vet även eleven vad som är positivt och 

negativt på skolan och försöker på så sätt nå ett inflytande och påverka skolan för de nya 

eleverna som kommer in.

  

127

Avslutningsvis framförde eleven att elevinflytandet är väldigt bra på skolan och att de får ut 

sina tankar som de har. Eleven tryckte på det faktum att eleverna kunde vara med och påverka 

kursernas utformning och examinationen kring dessa. Detta var en viktig del enligt eleven, 

hur eleverna ska kunna uppnå målen och hur de kan gör sina redovisningar. Även om 

önskemålen kanske inte kan genomföras i vissa ämnen eller kurser så var just utformningen 

av kurserna en viktig del när det kom till frågan om hur eleven skulle vilja att elevinflytandet 

såg ut på skolan.

 Detta kan ses som ett uttryck för att eleven deltar i processen med 

konsolideringen av elevinflytandet på skolan utifrån de erfarenheter som eleven har med sig. 

128

Sammanfattningsvis så hade eleven på skolan deltagit och påverkat en del saker på skolan. 

Elevinflytandet fungerade väl, dels fungerade de informella kanalerna för inflytandet där 

rektorns arbete och välvilja uppskattades av eleven och dels så fanns det en styrka i att skolan 

inte var så stor vilket kunde ha effekter för elevinflytandet enligt eleven. Skolmiljön var ett 

område som eleven verkligen kunde vara med och påverka samt vissa önskemål som rörde 

kursernas upplägg. Eleven menade att elevinflytandet är av intresse på skolan men att elever 

samtidigt måste försöka ta tag i saker för att få något att hända. 

 

 

                                                           
125 Intervju med elev 2. 
126 Intervju med elev 2. 
127 Intervju med elev 2. 
128 Intervju med elev 2. 
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5.4 Upplevelser från rektor 2 och elev 2  

Utifrån rektorns och elevens olika utsagor om hur elevinflytandet ser ut och upplevs kommer 

jag nu att analysera de bådas utsagor för att finna gemensamma mönster i deras svar i syfte att 

utröna likheter och skillnader. Därefter kommer jag att analysera svaren utifrån teorin som 

handlar om hur skolan arbetar med de olika demokratiseringsfaserna liberalisering, transition 

och konsolidering.   

Såväl rektorn och eleven på skolan var överens om att elevinflytandet borde vara likvärdigt 

inom olika skolor. Rektorn framförde att alla elever ska ha samma möjligheter till 

elevinflytande oavsett skolform eller geografisk tillhörighet men att intresset från elever från 

skola till skola kan se olika ut. Eleven lyfte fram att det ska vara så rättvist som möjligt mellan 

skolorna och att man på varje skola borde kämpa för att ge elever samma chanser. 

Rektorn förde fram att eleverna på skolan önskar att få mer inflytande än vad dem har och att 

i undervisningsrelaterade frågor så riktar sig ofta frågorna från eleverna kring uppläggen och 

hur examinationerna ska gå till, detta lyfte även eleven fram som ett område där ett inflytande 

hade uppnåtts. Bland de områden som elevinflytandet fått ett stort genomslag handlar om 

skolans miljö, där såväl rektorn som eleven uppgav och upplevde att elevinflytandet 

fungerade väl.  

I diskussionen om hur skolan organiserar elevinflytandet finns där en form av konsensus 

mellan rektorn och eleven, både med avseende på hur elevinflytandet fungerar i teori och 

praktik. Rektorn uppgav att elevinflytandet på skolan är av informell karaktär, dvs. 

elevinflytandet är inte systematiserat utan rektorn arbetar aktivt med att fånga in elevernas 

frågor och önskemål om skolan. Detta tillvägagångssätt var även uppskattat bland eleverna 

eftersom att de menade att de hade en enkel möjlighet att prata med rektorn. Denna 

upplevelse utifrån rektorns perspektiv förstärks utifrån elevens utsagor om hur elevinflytandet 

fungerar på skolan. Eleven bekräftar bilden av att det är enkelt att kontakta rektorn eftersom 

att rektorn vill lyssna på vad eleverna har att säga, på så sätt menade eleven att elevinflytandet 

fungerade mycket väl. Därmed så förstärker rektorns och elevens utsagor de resultaten som 

Kamperin visar i sin studie, nämligen att de informella påverkanskanalerna genererar ett 

elevinflytande som eleverna ofta anammar.129

                                                           
129 Kamperin, 2005, s. 83-84. 

 Samtidigt menade eleven att de inte fått så 

mycket information kring hur de kan nyttja inflytandet utan att det istället kom inifrån eleven 
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själv. På så sätt kan elevens eget agerande kommit till uttryck vilket i sin tur kan visa på att 

eleven i sin lärprocess anammat vissa kunskaper för att nå ett inflytande.        

I processen med att skapa ett elevinflytande på skolan innebär själva liberaliseringen att 

eleverna här blir försedda med en informell påverkanskanal där elever enkelt kan vända sig 

till rektorn för att kunna samtala om olika frågor som rör deras utbildning. Transitionen, eller 

själva vägen fram till elevinflytandet, tar sig uttryck i att eleverna deltar i undersökningar och 

utvärderar samt kommer med förslag till skolledningen om hur de upplever själva 

elevinflytandet på skolan. Den sista fasen som kallas för konsolideringen handlar om hur 

skolan försöker att fördjupa arbetet med elevinflytandet. I denna avslutande fas så arbetar 

således skolan med att ta in synpunkter från eleverna för att kunna kartlägga deras 

uppfattningar om elevinflytandet och samtidigt använder de resultaten som grund för deras 

kvalitetsarbete och olika satsningar inom skolan som rektorn påpekade. Eleven uppgav att 

elevinflytandet fungerade väl men framförde även det krävs ett visst ansvar från elevernas 

sida att ta tag i olika frågor om något ska kunna hända. Utifrån rektorns och elevens utsagor 

kan den teoretiska ansatsen visa på att arbetet med de olika demokratiseringsfaserna finner 

olika vägar och ständigt förändras.130

6. Sammanfattning och slutdiskussion 

  Det krävs således olika och iscensatta påverkanskanaler 

på skolan som i samma mening fylls med aktiva elever som kommer med förslag för att ett 

elevinflytande ska kunna äga rum. På så sätt fylls själva konsolideringsfasen med information 

och upplevelser av elevinflytandet som i sin tur kan fördjupa arbetet med elevinflytandet.  

Syftet med den här studien har varit att undersöka hur två gymnasieskolor med olika 

huvudmän arbetar med elevinflytandet och elevernas påverkansmöjligheter och hur detta kan 

förhållande sig till begreppet en likvärdig skola. Studien har tagit avstamp i ett antagande om 

att elever bör ges likvärdiga möjligheter att påverka skolorna i liknande frågor för att 

begreppet en likvärdig skola ska kunna nå en slags legitimitet. Fyra kvalitativa och 

semistrukturerade djupintervjuer har gjorts med rektorer och elever på en kommunal 

gymnasieskola och en fristående gymnasieskola. Utifrån en fenomenografisk ansats har 

studien försökt att fånga respondenternas subjektiva upplevelser av elevinflytandet för att 

kunna få fram likheter och skillnader i deras respektive utsagor.  Studien har haft en teoretisk 

utgångspunkt där liberalisering, transition och konsolidering visat på den lärprocess som skett 

i arbetet med elevinflytandet. Resultatet har därefter analyserats utifrån begreppen för att på 

                                                           
130 Linde & Ekman, 2006, s. 13-14. 
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så sätt kunna spåra en process kring elevinflytandet. Härmed ska de huvudsakliga resultaten 

redovisas och analyseras mot bakgrund av teorin och svaren ska ges på de uppställda 

frågeställningarna för studien. Därefter sker en inomvetenskaplig diskussion som sätter 

studiens resultat i relation till den tidigare forskningen och avslutas till sist med reflektioner 

kring studien samt förslag på fortsatt forskning inom ämnesområdet. 

Mina frågeställningar har varit följande:      

- Hur arbetar rektorer med elevinflytandet? 

- Hur upplever elever sitt inflytande över skolan? 

- Har elever en form av likvärdigt inflytande över skolorna? 

För att kunna besvara hur rektorerna arbetat med elevinflytandet har jag utifrån begreppet 

liberalisering undersökt vilka fri- och rättigheter som rektorerna försett eleverna med när det 

kommit till elevinflytandet. Rektorerna på de undersökta gymnasieskolorna arbetade på olika 

sätt med elevinflytandet. Rektorn för den kommunala gymnasieskolan menade att dialogen 

och kommunikationen med eleverna utgjorde grunden för elevinflytandet. Rektorn menade att 

det var av vikt att ständigt försöka utveckla nya metoder för elevinflytandet. Skolan använde 

sig av såväl formella som informella kanaler för inflytande. Rektorn på den fristående 

gymnasieskolan menade att elevinflytandet inte per automatik innebar att skolan gör exakt 

som eleverna vill men att skolan är lyhörd inför vad eleverna har att säga. Skolan använde sig 

av informella kanaler för elevinflytandet och använde sig av enkätresultat för att samla in 

åsikter från eleverna. 

De båda rektorerna uppgav att schemaläggningen inte utgjorde ett område som var belagt med 

något särskilt inflytande. Däremot när det handlade om skolmiljön och aktiviteter så 

genererade skolorna ett inflytande för eleverna. Vad man kan konstatera utifrån rektorernas 

olika utsagor om hur elevinflytandet ser ut på skolorna är att själva inflytandet kan gå via 

såväl formella som informella kanaler. Rektorn på den kommunala gymnasieskolan menade 

att det fanns en demokratisk problematik om ett formellt organ inte uppfyllde kriterierna för 

representativiteten och att eleverna uppmanades att ta en direkt kontakt med personalen på 

skolan vilket eleverna ofta gjorde. Rektorn på den fristående gymnasieskolan uppgav att 

eleverna på skolan upplevde att de hade en liten möjlighet att påverka genom elevråd och att 

de hade en enkel möjlighet att vända sig direkt till rektorn. Dessa uppfattningar menar jag 

speglar den förskjutning från ett elevinflytande som genereras via formella och demokratiska 



38 
 

organ, till en möjlig anpassning till mera informella och individualiserade påverkanskanaler 

som de redovisade SOU-rapporterna påpekat.  

Eleverna på de olika skolorna upplevde att elevinflytandet fungerade väl och de hade 

möjlighet att påverka samma slags områden, exempelvis skolutflykter, 

undervisningssituationer och skolmiljön. Här sker själva transitionen av elevinflytandet då 

eleverna i sin lärprocess använder sig av olika påverkanskanaler som skapar ett inflytande. 

Eleverna uppgav och återgav i sina utsagor hur de själva arbetade med att nå inflytande över 

skolrelaterade frågor och det fanns en konsensus kring vad som var av vikt för att ett 

elevinflytande skulle kunna förverkligas. De båda eleverna menade att det måste finnas ett 

slags engagemang bland eleverna för att något ska kunna hända så att elever inte bara skjuter 

över ansvaret på varandra. Detta tog sig uttryck i att eleven på den kommunala 

gymnasieskolan var med och startade upp elevrådsverksamheten på skolan. Eleven på den 

fristående gymnasieskolan samlade å sin tur in information från elever för att påtala vissa 

synpunkter gällande upplägget av en kurs. Det fanns således likheter mellan elevernas 

agerade, nämligen att de på eget initiativ lyckades få till stånd ett inflytande som involverade 

såväl formella som informella påverkanskanaler.  

Den tredje frågeställningen är hämtad utifrån konsolideringen av elevinflytandet där arbetet 

med inflytandet fördjupas och utvecklas inom skolorna. Frågorna handlar här om hur 

skolornas olika påverkanskanaler kan påverka en form av likvärdigt inflytande för eleverna. 

De båda eleverna uppgav att det var en självklarhet att elevinflytandet på olika skolor skulle 

vara likvärdigt. För att uppnå en form av likvärdighet krävs det att eleverna har likvärdiga 

möjligheter att påverka skolspecifika frågor. De båda eleverna uppgav att de hade möjligheter 

att påverka undervisningsrelaterade frågor, skolmiljön samt aktiviteter men att de inte 

upplevde något reellt inflytande över schemat. Dessa utsagor från eleverna har studien även 

kunnat konstatera utifrån intervjuerna med rektorerna på de olika skolorna vilket således 

förstärker slutsatserna i detta avseende.  Skolorna arbetade på olika sätt med elevinflytandet. 

Den kommunala gymnasieskolan hade exempelvis ett elevråd medan den fristående 

gymnasiekolans inflytande var av informell karaktär. Detta betyder dock inte att de 

intervjuade eleverna har ett ojämnlikt elevinflytande eftersom att studien har kunnat visa på 

att eleverna kunde vara med och påverka samma slags områden. Skillnaden ligger i att 

skolorna använder sig av olika påverkanskanaler som trots deras fördelar och nackdelar kan 

generera en form av likvärdigt inflytande.        
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Resultaten av empirin visar att skolornas arbete berört de olika faserna kring lärprocessen med 

elevinflytandet vilket har legat till grund för studiens teoretiska utgångspunkt. 

Liberaliseringen innebar att såväl den kommunala som den fristående gymnasieskolan har 

skapat och erbjudit eleverna friheter att delta och utöva inflytande över skolan. Transitionen 

har inneburit att eleverna genom sina egna ansträngningar har nått inflytande över olika frågor 

genom olika påverkanskanaler som eleverna uppgav i deras utsagor. I den sista fasen, 

konsolideringen av elevinflytandet, uppvisar resultatet av rektorernas och elevernas utsagor 

att det pågår en process för att säkerställa elevinflytandet på de olika skolorna. I arbetet med 

fördjupningen och institutionaliseringen av elevinflytandet arbetar rektorerna med att samla in 

synpunkter från eleverna. Eftersom studien visar att skolorna använder sig av såväl formella 

som informella kanaler för elevinflytandet och samtidigt ser över och utvecklar 

elevinflytandet utifrån elevernas synpunkter, så förstärker studiens resultat det faktum att 

detta arbete är en pågående lärprocess som ständigt utvecklas och som är belagd med olika 

former av kanaler för inflytande på de undersökta skolorna.     

Studien har kompletterat Maria Rönnlunds forskning med avseende på att 

elevrådsverksamheten och upplevelserna av detta bland elever på skolorna inte fungerade 

tillfredställande. I min studie fanns det emellertid uttalat vilka områden som var påverkbara 

då det visade sig att skolorna var ganska klara med att schemat inte var belagt med ett starkt 

elevinflytande. Likt pedagogerna i Mats Danells studie skapade rektorerna i min studie ett 

elevinflytande för eleverna men samtidigt så var de angelägna om att den institutionella 

ordningen, som i denna kontext omfattade de centralt uppsatta kunskapsmålen, inte kunde 

rubbas genom en form av elevinflytande. Eleverna i min studie var noga med att påpeka att 

det krävdes ett engagemang för att ett elevinflytande skulle kunna skapas för att på så sätt 

kunna få till stånd förändringar. När eleverna uppfattade att exempelvis upplägget i en kurs 

inte var bra eller att elevrådet inte fungerade så tog de själva egna initiativ. Detta förstärker 

Rose-Marie Kamperins forskning som visade att när elever inte uppfattar att de formella 

formerna för inflytandet fungerar så vänder de sig direkt till skolledningen. Den kommunala 

och fristående gymnasieskolan arbetade på olika sätt med elevinflytandet, detta konstaterade 

Malin Bergström i hennes uppsats. Hon fann skillnader i hur de olika skolorna arbetade med 

elevråden. Det som min studie visar i förhållande till hennes är att den kommunala 

gymnasieskolan använder sig av såväl formella som informella kanaler för inflytande medan 

den fristående skolans arbete mer använder sig av informella kanaler för elevinflytandet.      
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Arbetet med studien har givit mig flera insikter i hur olika skolor arbetar med elevinflytandet 

och hur elever upplever sitt inflytande. Detta är viktiga frågor som är ett led i skolans 

demokratiska fostransuppdrag där elever förväntas anamma ett demokratiskt förhållningssätt 

och samtidigt vara aktiva i arbetet med att påverka saker som de finner angelägna. Att skolor 

använder sig av formella och demokratiskt valda inflytelseorgan eller skapar ett 

elevinflytande som är av mera informell och individualiserad karaktär utgör inte någon större 

problematik eftersom båda sätten har sina för och nackdelar sett ur ett demokratiskt 

perspektiv. Det som vore intressant för den fortsatta forskningen om elevinflytande menar jag 

vore att exempelvis undersöka hur och i vilken utsträckning som elever använder sig av 

möjligheten till elevinflytande, dvs. hur väl de utnyttjar sina möjligheter till inflytande över 

skolan och om detta ser olika ut på skolor och vilka orsaker som kan finnas bakom detta.   
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8. Bilagor 

Frågor till rektorn 

Likvärdigheten 

Vad betyder begreppet likvärdig skola enligt dig? 

Bör elevinflytandet inom skolor vara likvärdiga? Alltså att alla elever ska ha samma 
möjligheter att påverka skolspecifika frågor? 

Elevinflytandet 

Vad betyder elevinflytande för dig? 

Hur upplever du att elevinflytandet fungerar på din skola? Ge exempel, utsagor! 

Hur tror du att eleverna uppfattar elevinflytandet på skolan? 

Vilka saker/områden kan elever påverka? Schema, skolmiljön, utflykter, undervisning, annat? 

Hur ser organiserandet av elevinflytandet ut på er skola? 

Hur organiseras elevrådet? 

Kan/Brukar elever påverka på andra sätt än genom elevrådet? Prata direkt med rektorn? 
Uppmanas detta? Informella vägen… 

Frågor till elever 

Vad betyder elevinflytande för dig? 

Bör elevinflytandet inom skolor vara likvärdiga? Alltså att alla elever ska ha samma 
möjligheter att påverka skolspecifika frågor? 

Hur gör du för att påverka något i skolan? 

Har du varit med och påverkat något i skolan? Exempel 

Hur upplever du att elevinflytandet fungerar på din skola? Exempel schema, skolmiljö, 
undervisning, utflykter, annat? 

Har ni fått undervisning i eller information från skolan kring hur ni kan utöva elevinflytande 
på skolan? 

Vad vill du kunna påverka i skolan? Exempel 

Tror du att det finns ett stort intresse bland elever att vilja påverka skolan? 

Har elevinflytandet förändrats under tiden du har gått på skolan? 

Hur skulle du vilja att elevinflytandet såg ut på skolan? 
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