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Sammanfattning  
 
Föreliggande uppsats syftar till att beskriva rektorers uppfattningar om fenomenet 
elevinflytande. Undersökningen har en fenomenografisk forskningsansats och 
genomfördes i form av halvstrukturerade intervjuer med sju verksamma rektorer. 
Studien analyseras utifrån ett ledarskapsperspektiv. Resultatet av undersökningen 
visar att delaktighet uppfattas som den viktigaste byggstenen för elevinflytande och 
att delaktighet återfinns i tre områden av skolornas arbete med elevinflytande. 
Förutom politisk delaktighet och social delaktighet, som är begrepp som tidigare 
tagits fram i en studie av Helene Elvstrand (2009) har denna studie bidragit med 
ytterligare ett område som jag kallat pedagogisk delaktighet och som i huvudsak rör 
elevers inflytande över det egna lärandet.  
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Inledning 
 
Elevinflytandets inskrivning i läroplanerna kan beskrivas innehålla både elevernas 
rättigheter till inflytande över sin utbildning och en fostranssträvan som åligger skolan 
och som skall utveckla eleverna till demokratiska medborgare. 
  
Min samlade erfarenhet som lärare och rektor sträcker sig över tre decennier och 
under denna tidsperiod har visionen om och kraven på elevinflytande varit 
närvarande och förändrats. Tiden i början av min lärarbana präglades av en allmän 
tilltro till de kollektiva processerna och lärare skulle stödja eleverna i deras utveckling 
mot att kunna bli aktiva i dessa processer som vuxna. De senare åren präglas av att 
eleverna på ett mer individuellt plan utifrån sina förutsättningar också skall ha 
inflytande över sin utbildning. Denna uppfattning om utvecklingen stöds bland annat 
av Ekman och Pilos bok Skolan, demokratin och de unga medborgarna och riktar sig 
till bland andra lärare och lärarstudenter. 
 
Det finns en hel del forskning om elevers inflytande över sin utbildning. Jag 
presenterar här två väsentliga frågor som utgår ifrån elevperspektiv. Vill eleverna ha 
inflytande? Ja det visar sig i flertalet studier att eleverna är intresserade av att ha 
inflytande över sin utbildning (Beach m fl, 2012; Öhrn 2005; Elvstrand, 2009). 
Upplever sig eleverna ha inflytandet över sin utbildning? Nej, det visar sig också i ett 
antal studier att så i stort sett inte är fallet (Elvstrand, 2009; Brumark, 2010; 
Rönnlund, 2011).  I denna uppsats presenteras aktuell forskning ur både elevers, 
lärares, rektorers och andras perspektiv.  
 
I mina år som rektor, från 2006 och drygt åtta år fram upplevde jag att frågorna kring 
elevinflytandet var svåra. Intentionen att vårt arbete hade eleven i centrum upplevdes 
självklar. Traditionerna på skolorna var väl befästa och det fanns olika övertygelser 
om vad som var det bästa för eleverna. Styrdokumentens formuleringar av elevernas 
rätt till inflytande är omfattande och i förhållande till hur arbetet ska kunna ge 
önskvärda resultat är de otydliga. Skolinspektionen inledde i den perioden sitt 
uppdrag med tillsynsbesök på alla landets skolor. Ett av fyra huvudområden var att 
inspektera huruvida skolornas arbete med elevernas inflytande fungerade. Många 
fick, utifrån Skolinspektionens tolkning av lagar, förordningar och styrdokument, veta 
att arbetet med att ge eleverna inflytande inte var tillräckligt bra.  
 
Den stora skolreformen med ny skollag 2010 och ny läroplan, Lgr11, innebar bland 
annat stora förändringar i kunskapsuppdraget och övergång till ett nytt betygsystem. 
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Detta har medfört att det i svenska skolor de senaste åren har genomförts ett stort 
implementeringsarbete. Utvecklingsarbetet i samband med att uppfylla 
kunskapsuppdraget har hittills varit centralt sedan nämnda skolreform. Ett exempel 
på det är Linköpings kommuns politiska måldokument för skolans utveckling gällande 
perioden 2012 – 2015. Den har till övervägande del fokus på arbetet med elevernas 
kunskapsutveckling (Linköpings kommun, 2012). 
 
Tillbaka till elevinflytandet. Det fungerar alltså inte som det är tänkt, vilket 
publikationer från Skolverkets och Skolinspektionen också bekräftar. Jag anser att 
det i stor utsträckning behövs fördjupade samtal och debatt om elevers inflytande 
över sin utbildning. Till detta behövs underlag i form av forskningsresultat och 
användbara begrepp. Min förhoppning är att denna studies resultat kan komma till 
användning i det sammanhanget och bidra till att skapa förutsättningar för elevers 
inflytande.  
 

Syfte  
Syftet med föreliggande uppsats är att beskriva några rektorers uppfattningar om 
fenomenet elevinflytande utifrån deras erfarenheter och i utövandet av deras 
yrkesroll.  
 

Frågeställningar 
 
Hur upplever rektorerna formellt elevinflytande? 
 
Hur upplever rektorerna informellt elevinflytande?  
 
Hur ser rektorerna på sin roll i förhållande till elevernas inflytande? 
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Bakgrund  
Detta stycke inleds med att definiera centrala begrepp i studiens syfte och 
frågeställningar. Det rör sig om formellt- och informellt elevinflytande samt rektor. 
Därefter beskrivs fenomenet elevinflytande i ett historiskt perspektiv följt av 
elevinflytande som det är formulerat i Lgr11. Avslutningsvis beskrivs myndigheterna 
Skolverket och Skolinspektionen och deras roll i förhållande till elevers inflytande 
över sin utbildning.  
 

Formellt elevinflytande  
Benämningen formellt inflytande är allmänt vedertaget och förekommer bland annat i 
Skolverkets publikation riktad till elever och föräldrar och som informerar om elevers 
rätt till inflytande (Skolverket 2013b). Begreppet formellt elevinflytande används när 
det rör sig om elevers rätt till formellt demokratiskt inflytande i sin utbildning. Med 
formellt demokratiskt inflytande menas då rätten till inflytande genom att företrädas 
av elevrepresentanter i samrådrådssituationer som skall finnas på skolan. Rektor är 
ansvarig för att det finns forum för samråd på skolan (Skollagen, 2010, kap 4, § 13 ).  
 

Informellt elevinflytande  
Informellt elevinflytande innebär här det inflytande som eleven har rätt till i samband 
med undervisningen och i det dagliga livet i skolan. Detta inflytande ges i första hand 
genom det samarbete som finns mellan eleven och läraren i det dagliga skolarbetet 
(Skollagen kap 4, § 9). I min undersöknings frågeställning har jag valt benämningen 
informellt inflytande som ram för att ringa in delar av elevers inflytande som inte är 
del av det formella inflytandet.  
 

Rektor  
Rektor är den person som är anställd av huvudman med uppgiften att leda och 
samordna det pedagogiska arbetet på skolan samt verkar för att utbildningen vid 
skolan utvecklas. Rektor ska även fördela resurser med hänsyn taget till elevernas 
behov och ansvara för organisationen av skolans inre arbete. Den som ges 
uppdraget som rektor måste inneha pedagogisk insikt och för den som tillträtt tjänst 
som rektor efter 2011 krävs en särskild behörighet som förvärvas genom 
rektorsutbildning (Skollagen, 2010, kap 2, § 9 -11).  
 

Elevinflytande - historik 
Formaliseringen av elevinflytande kom genom införande av elevråd i grundskolan 
1962. Motivationen till detta var bland annat att skapa en positiv inställning till skolan 
hos eleverna. Ett riksdagsbeslut 1976 medförde införande av klassråd som 
komplement till elevrådet och i läroplanen från 1980, Lgr80, framhölls deltagande i 
klassråd både som ett sätt för eleverna att få reellt inflytande i skolan och samtidigt 
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öva sina demokratiska färdigheter och uppnå förståelse för demokratiska spelregler. I 
den nuvarande läroplanen Lgr11 finns kravet på att anordna formella inflytandevägar 
för eleverna i allra högsta grad kvar, men formen är inte så låst som tidigare (Ekman 
& Pilo, 2012; Tholander 2005; Rönnlund 2013).  
 
Informellt elevinflytande gäller det inflytande som eleven har gällande inflytande över 
det egna arbetet och lärandet. Elevernas rätt till inflytande och delaktighet växte som 
skolpolitisk fråga under 70- och 80-talet och fick än mer uppmärksamhet när Sverige 
1990 antog FN:s konvention om barns rättigheter (Ekman & Pilo, 2012; Tholander 
2005; Rönnlund 2013)..  
 
I början av 1990-talet framhölls att läroplanerna måste ange en värdegrund som 
skolorna kan utforma sin verksamhet efter. I de senaste två läroplanens första del, 
Grundläggande värden, slås det fast att skolväsendet vilar på demokratisk grund. De 
värden som skolan skall gestalta och förmedla är människolivets okränkbarhet, 
individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor 
och män samt solidaritet med svaga och utsatta. I läroplaner framhålls skolans 
uppgift att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i 
samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet (Ekman & Pilo, 2012; Tholander 
2005; Rönnlund 2013).  
 

Elevinflytande – formulerat i Lgr11 
I de två senaste läroplanerna för grundskolan, Lpo94 och Lgr11, har sammanhanget 
mellan elevens inflytande i undervisningen och medborgarfostran betonats. Båda 
läroplanerna har identiska formuleringar rörande kopplingen mellan kunskap om 
demokrati och utvecklingen av elevernas demokratiska förmågor.  

 
Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande 
demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas  
i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta  
i samhällslivet. (Lpo94, s 6; Lgr11, s 8) 

 
Skolans uppdrag är alltså att eleverna ska utvecklas till demokratiska 
samhällsborgare genom att delta i demokratiska arbetsformer och få grundläggande 
kunskap om demokratiska värderingar. Styrdokumenten är formulerade så det tydligt 
framgår att eleverna med stigande ålder skall ha ett ökande inflytande över sin 
utbildning.  
 

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska 
omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande 
stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas 
informerade i frågor som rör dem. Informationen och formen för elevernas 
inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha 
möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras 
inflytande över utbildningen. (Lgr11, kap 2.3, s 15) 
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Skolans uppdrag är att utveckla ett demokratiskt medvetande hos eleverna och 
därigenom fostra dem till demokratiska medborgare där en väsentlig del av 
demokratifostran skall ske genom elevens inflytande över utbildningen.  
 
Att påverka, ta ansvar och vara delaktig är demokratiska principer som ska gälla för 
alla elever i svensk skola. Med rätten till inflytande finns alltså också en skyldighet för 
eleven att delta aktivt inom de ramar som ges. Mycket av elevers inflytande skall ske 
i det dagliga skolarbetet i klassrummet och under ledning av läraren, men 
elevinflytande skall också äga rum i formella råd där eleverna själva eller genom 
elevföreträdare kan påverka sin utbildning.  
 
Sammanfattningsvis innebär detta att elevinflytandet innehåller både elevers rättighet 
till inflytande över sin utbildning och en fostranssträvan som åligger skolan och som 
skall utveckla eleverna till demokratiska medborgare. 
 

Skolverket 
Skolverket är den myndighet i Sverige som har i uppdrag att utifrån skollagen och 
författningar arbeta fram allmänna råd och utveckla stödmaterial till skolväsendet, 
genom att presentera aktuell forskning samt ta fram vägledande publikationer. Med 
skolväsendet menas här både skolhuvudmän, skolledning, lärare, föräldrar och 
elever. Skolverket avlöste Skolöverstyrelsen som statlig myndighet i början av 1990-
talet.  
 
Stödmaterial rörande begreppet elevinflytande finns i begränsad omfattning på 
skolverkets hemsida. Första träffen vid sökning där är en informationssida som 
vänder sig till elever och föräldrar och beskriver elevernas rätt till inflytande över sin 
utbildning. 
 
Den andra träffen är en publikation rubricerad Vilka möjligheter och risker finns med 
elevinflytande? Här beskrivs, med hänvisning till ett antal forskare, att inflytande och 
ansvar kan innebära risker. Utvecklingen av skolan i Sverige har inneburit en 
ansvarsförskjutning från skolans hela ansvar för utbildningen till att det nu förutsätts 
att elever vill och kan ta ett ökat ansvar för sin utbildning. Eleverna ställs i dagens 
skola inför många val och ställningstaganden. Detta positiva syfte riskerar bli 
kontraproduktivt i vissa avseenden. 
 

När verksamheter erbjuder elever valfrihet och personliga val skapas en 
oreflekterad social reproduktion och selektion grundat på elevers kulturella och 
sociala kapital. Skolverket (2013) 

 
Därmed finns det risk att sociala klyftor ökar och detta går då tvärt emot intentionen 
som är en skola som arbetar för inkludering och lust att lära (Skolverket, 2013b).  
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Den tredje träffen på sökningen ger information om en publikation med rubriken 
Skolverkets arbete med elevinflytande och arbetssätt och arbetsformer i skolan. 
Informationen säger att publikationen har tagits bort då den har ett inaktuellt innehåll. 
Den borttagna publikationen innehöll beskrivning av skolverkets arbete med 
elevinflytande och arbetssätt och arbetsformer i skolan. Dessutom innehöll den texter 
som utgick från frågeställningen vad är elevinflytande och vilket inflytande har 
elever?  
 
Nästa träff är en presentation av aktuell forskning rubricerad Hur ser elevers 
inflytande ut i praktiken? Den utgår i stort sett från forskning om elevinflytandet 
rörande högstadie- och gymnasieskolor. Den presenterar bland annat ett stycke med 
rubriken: Sällsynt med elevinflytande om innehåll och form samt stycke som 
rubriceras Lågt förtroende för elevråd (Skolverket, 2013a). 
 
De övriga 88 träffarna var några få böcker och andra publikationer med 
utgivningsdatum äldre än 15 år. Resten var exempel på arbeten med elevinflytande 
från olika kommuner och skolor i landet.  
 

Skolinspektionen   
Inspektion av skolor har funnits på olika sätt och i olika omfattning genom skolans 
historia. De senaste decennierna har det dock varit flera tvära förändringar. Dessa 
har sin bakgrund i omfattande omstruktureringar av skolsystemet under slutet av 
1980-talet och början av 1990-talet, bland annat kommunaliseringen av den tidigare 
statliga skolan. På den tiden var inspektionsaktiviteten låg och lydde under 
Skolverket. Genom ett politiskt beslut infördes utbildningsinspektioner i Skolverkets 
regi 2003. Motivationen för detta var att staten behövde garantera och förbättra den 
nationella kvaliteten och likvärdigheten samt öka måluppfyllelsen i skolor och 
kommuner.  
 
Statens skolinspektion är den myndighet som sedan 2008 haft uppdraget att granska 
svenska skolors verksamhet utifrån de skollagar, förordningar och läroplaner som 
finns. Detta gäller samtliga skolor i landet, samt skolornas huvudmän. 
Skolinspektionen genomför regelbundna tillsyn av alla landets skolor. Därutöver 
genomförs bland annat även kvalitetsgranskningar av olika teman (Carlbaum m fl 
2014). Ett exempel på detta är en granskning av skolors arbete med demokrati och 
värdegrund som genomfördes 2012. Undersökningen genomfördes på ett antal 
utvalda skolor och undersökningen utmynnade i en rapport med samma titel. 
Undersökningens huvudsakliga resultat medförde Skolinspektionens slutsats att de 
granskade skolorna behöver tydliggöra det demokratiska uppdraget som en del av 
kunskapsuppdraget och höja medvetenheten om vad det samlade uppdraget 
innebär. Detta måste ske för att ”möjliggöra en målmedveten utveckling av elevernas 
medborgerliga kompetens i undervisningen i alla ämnen” (Skolinspektionen 2012). 
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Tidigare forskning 
Elevers inflytande i och över sin utbildning är utgångspunkt för denna uppsats och 
jag har valt att undersöka fenomenet utifrån rektors perspektiv. Mitt syfte är att 
beskriva rektorernas uppfattningar om fenomenet elevinflytande och 
litteratursökandet riktar sig mot att få en överblick över forskning rörande olika sidor 
av fenomenet. I litteratursökandet använde jag funktionen unisearch samt sökmotorn 
Eric. Inledningsvis angavs sökordet elevinflytande (pupils influence) som sedan 
utvidgades med värdegrund (basic values) och medborgarfostran (fostering 
democratic citizens) och kombinationer av dessa. I resultatet av sökningen valde jag, 
i förutom en artikel, att använda svenska studier. Detta då studien tar utgångspunkt i 
svensk skola och aktuella nationella styrdokument och politiska intentioner. Samtliga 
valda avhandlingar och vetenskapliga artiklar är kritiskt granskade. Vid läsning av 
publikationerna granskade jag även deras litteraturlistor och kompletterade min 
litteraturlista med relevanta artiklar, avhandlingar, rapporter och antologikapitel. 
Motivering för det redovisade tillvägagångssättet hittades i Eriksson Barajas m. fl. 
(2013). Då undersökningen utgår från rektors perspektiv har jag även valt att tillägga 
två ledarskapsstudier om rektors arbete. 
 
Litteraturen presenteras så att den följer studiens syfte och frågeställningar. Första 
stycket innehåller därmed tidigare forskning som tar utgångspunkt i det formella 
elevinflytandet. Detta följs av ett stycke som presenterar litteratur som rör de mer 
informella aspekterna av elevinflytande och avslutas med en studie som specifikt rör 
elevers inflytande över sitt lärande. Sista stycket presenterar ledarskapsstudier med 
inriktning på rektorers ledarskap. Underrubrikerna följer dispositionen och de olika 
studierna inleds med författarnas namn.  
 

Formellt elevinflytande 
Maria Rönnlunds avhandling utgår från en studie av hur elevinflytande praktiseras i 
skolans vardag. Det är en etnografisk undersökning där hon under ett läsår följer 
elever och personal på tre olika grundskolor studerat elevinflytande i grundskolans 
årskurs 7-9, ur ett könsperspektiv (Rönnlund, 2011). Hennes huvudresultat av 
studien kan sammanfattas med att en stor del av eleverna står utanför en central del 
av skolans verksamhet: demokratifostran i form av elevinflytande. Utifrån ett 
rättighetsperspektiv behöver alla elever få deltagardemokratisk träning. Detta sker 
inte i tillräckligt stor utsträckning. Rönnlund (2011) finner att en stor andel av dem 
som står utanför är pojkar (a.a., s 219). Rönnlund har med utgångspunkt i sin studie 
publicerat en artikel, Rönnlund (2013). I artikeln lyfts delar av studiens resultat fram. 
Hon finner inga entydiga svar på huruvida skolans verksamhet har betydelse i 
förhållande till utveckling av elevernas demokratiska kompetens. Däremot ger 
studien underlag för att aktivt deltagande i inflytandeprocesser i vissa skolkontexter i 
vissa sammanhang och i vissa former kan stärka elevers förmåga att påverka.  
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Åsa Brumark deltog 2004-2006 i ett forskningsprojekt bestående av en grupp på fyra 
forskare vid Södertörns högskola. Projektets namnges ”mot medborgarrollen” och 
undersökningar baserade sig på ett material bestående av enkäter och intervjuer 
med elever och skolpersonal samt videoinspelningar av klass- och elevråd i flera 
länder förutom Sverige. Brumark (2010) tar i artikeln utgångspunkt i en studie från 
projektet som består av klassrådsdiskussioner i tio klassråd i årskurs 9 samt två i 
årskurs 5 (a.a., 2010, s 77). Hon redovisar i artikeln tre huvudsakliga resultat av 
studien.  
1) Då många av eleverna väljer att förhålla sig passivt eller öppet protesterande mot 
att diskutera gynnar denna del av medborgarfostran inte alla eleverna (a.a., s 84).  
2) Ett förhållande som missgynnar demokratisk medborgarfostran är den 
maktobalans som finns mellan de involverade parterna; lärarna och eleverna(a.a., s 
85).  
3) Hon finner även att unga som inte är bekanta med, eller vana vid, deliberativa 
samtal hemifrån har svårt att göra sina synpunkter gällande hos de vuxna i skolan.  
 

Informellt elevinflytande 
Elisabet Öhrn har i samarbete med andra forskare genomfört en studie av ungdomar 
som politiska aktörer i skolans vardag. Projektet rör betydelsen av social bakgrund 
och etnicitet för olika flick- och pojkgruppers möjligheter att positionera sig i 
skolsammanhang. I denna delrapport redovisas den del av projektets studie som rör 
ungdomars syn på maktrelationer och deras försök att påverka i skolan (Öhrn 2005). 
Studien består av observationer i kombination med intervjuer av klasser på två olika 
skolor. Skolorna har valts från två olika storstadsområden som har olika 
elevsammansättning Studien har fokus på ungdomarnas försök att påverka och 
förändra snarare än vad som hindrar dem. I studien har unga själva fått formulera 
vad de anser är viktigt för att påverka. Eleverna går i årskurs nio och är 15 – 16 år 
gamla. Resultaten av studien presenteras under tre teman. 
 

1) Vägar och resurser för påverkan. Eleverna har svårt att påverka skeenden och 
det argument som stoppar deras initiativ är oftast ekonomi. Eleverna 
uppskattar diskussioner och tycker sig ha något att komma med. När de 
agerar utnyttjar de sina kunskaper väl. De har lättare att påverka i grupp än 
individuellt och de behöver stöd och hjälp av vuxna i processerna.  

2) Skolan i sin omgivning. Livet utanför skolan uppges ha inverkan på livet inne i 
skolan. Elever som har protesttradition och föräldrar som ger dem stöd i sina 
påverkansförsök lyckas bättre än de som inte har det. Engagemang finns i 
olika kulturer men varierar mellan lokala och globala frågeställningar.  

3) Om betydelsen av kön, kulturell- och social bakgrund. Skillnaden mellan 
skolorna var påfallande i diskussioner om könsrelationer. Etnicitet ansågs som 
väsentlig orsak, liksom begreppen ’svenskar’ och ’invandrare’. Innebörden av 
skillnaden mellan boenden i de olika områdena beskrevs av ungdomarnas tal 
om skillnader i materiella förhållanden.  
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Hennes sammanfattning är att eleverna upplever sig ha svårt att påverka i skolan. De 
påverkansområden som definieras verkar vara svårpåverkbara. Här nämns ekonomi, 
socioekonomiska motsättningar och könsmotsättningar. Elevernas möjlighet att 
påverka inom ramen för formella skoldemokratiska organ anses obefintliga. Där 
ungdomarna har god tillgång till samtal med vuxna, både lärare i skolan och 
föräldrarna, lyckas de bättre med sina påverkansförsök än elever som inte har denna 
förutsättning.  
 
Dennis Beach, Lisbeth Lunddahl och Elisabet Öhrn representerar alla en stor studie 
om demokrati i svensk skola. Deras gemensamma artikel ”Spaces for influence” 
(Beach m.fl, 2012) presenterar delar av denna studie. Huvudsyftet med studien är att 
utöka kunskapen om skola och demokrati, både vad gäller undervisning om 
demokrati, hur demokratiska värderingar om deltagande och inflytande gör sig 
gällande i läroplaner och beslutsprocesser och hur eleverna själva är delaktiga i 
processerna. I studien deltog elever i högstadiet/gymnasiet från skolor med program 
där olika elevsammansättning i förhållande till kön och samhällsklass förekom. 
Studien hade en etnografisk ansats och genomfördes med deltagandeobservationer i 
kombination med intervjuer. Det övergripande resultatet av studien var att eleverna, 
oavsett program och social tillhörighet, var intresserade av delaktighet och 
angelägna om att utbildningen var av hög kvalitet. Elevernas möjlighet till inflytande 
visade sig vara mycket liten vad gäller inflytande på undervisningens upplägg och 
innehåll. Det inflytande som fanns var i disponering av tid i förhållande till vad som 
skulle läsas och när proven skulle ligga. I förhållande till innehållet i undervisningen 
begränsade elevernas inflytande sig till val av textmaterial i individuella 
fördjupningsarbeten.  
 
Michael Tholander (2005) har genomfört studier med en metod kallad samtalsanalys. 
Samtalsanalytisk ansats består av tre principer: Detaljstudie av naturlig interaktion, 
deltagarperspektiv och slutligen metodologisk indifferens (a.a., s 12f). Han har 
studerat grupparbeten av elever som arbetar med problembaserat lärande (PBL) och 
hans frågeställning är om detta är en demokratisk arbetsform. Han finner att eleverna 
i hög grad agerar som om demokrati, inflytande, medbestämmande etcetera utgör 
viktiga komponenter i deras vardagsliv och att eleverna vill ha inflytande över sin 
situation. I studien belyses inte bara relationen mellan elever och lärare, utan också 
relationen mellan eleverna själva. I studien finner han ett mönster som visar att 
elevernas demokratiska rättigheter ofta beskärs av de egna kamraterna snarare än 
av läraren. Han uppmärksammar samtidigt att det är vanligt förekommande att elever 
undviker möjligheten till inflytande genom att exempelvis be andra göra saker åt sig. 
Det är alltså ganska vanligt att elever inte tillvaratar sina chanser till inflytande. ”Om 
sedan eleverna är demokratiskt kompetenta i något slags objektiv mening eller inte, 
det är en annan fråga som inte låter sig besvaras i den här typen av studie” (a.a., s 
24). Tillbaka till lärarens roll så finner Tholander (2005) att läraren inte tar demokratin 
i arbetsformen för given utan ständigt arbetar för att iscensätta den.  
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Helen Elvstrand (2009) presenterar i sin avhandling ”Delaktighet i skolans 
vardagsarbete” en studie om elevers deltagande i skolan ur två aspekter; den sociala 
delaktigheten, som rör det att känna tillhörighet och den politiska delaktigheten, som 
vad själva inflytandet innebär. Forskaren tar ett barnperspektiv i studien och 
fokuserar på elevernas upplevelser och erfarenheter av delaktighet i relationerna 
mellan elever och lärare i skolans vardagsliv. Den metodologiska ansatsen är 
etnografisk i kombination med grounded theory och fältstudien genomfördes 
tillsammans med elever i två olika grupper i årskurs fyra på en och samma skola 
samt en uppföljningsstudie med samma elever året efter. Studiens huvudsakliga 
resultat har flera delar. Delaktighet är en viktig del av skolans vardag som rör allt 
man gör och kan inte avgränsas till enstaka tillfällen. Social delaktighet och att vara 
en del i gemenskapen är viktig för att man skall kunna trivas i skolan. Elevernas 
delaktighet sker på ett informellt sätt. De elever som är bra på att förhandla och 
argumentera får mer inflytande än de som inte är bra på det.  Att göra sin röst hörd är 
svårare för de elever som är marginaliserade än för de elever som känner och 
upplever en social delaktighet. Den politiska delaktigheten är begränsad både vad 
gäller faktiskt inflytande i beslut som rör deras utbildning och vilka som är delaktiga. 
Om kontinuiteten i klassrummet brister, för det till minskad delaktighet och även 
misstro till systemet.  
 
Martin Samuelsson (2013) har med utgångspunkt i en studie vid universitetet i 
Bergen, Norge, som underlag skrivit artikeln ”Deliberativ demokrati i den norska 
skolan”. Han studerar deliberativ demokrati och har byggt sin studie på 
semistrukturerade intervjuer med norska lärare i grundskolans årskurs tre och sju. 
Han definierar deliberal demokrati som en kombination av liberal- och republikansk 
demokrati. När lärarna ska beskriva hur de uppfattar och arbetar med 
demokratiutveckling finner han en tendens till att deras uppfattning bygger på en 
liberal demokrati med fokus på representativ majoritetsdemokrati och ett medvetet 
arbete för att skapa förtroende för yttrandefriheten. När det kommer till 
klassrumssamtalen finner han att lärarna saknar kunskap om deliberativa samtal. 
Klassamtalen i den form som lärarna beskriver dem, kan betraktas som socio- 
emotionella övningar och inte övningar i demokratiska färdigheter. Detta då det inte 
förekommer övervägande mellan olika arguments hållbarhet. Samuelsson pekar i sin 
artikel på ett behov av att utbilda lärarna i att kunna arbeta med deliberala samtal.  
 
Magnus Dahlstedt och Maria Olsson (2014) beskriver i sin artikel medborgarfostran i 
2000-talets Sverige genom analys av utbildningspolitiska policydokument från 
angiven tidsperioden. Med en diskursanalytisk ingång studeras förståelsen av 
utbildning som medborgarfostrande aktivitet. Det huvudsakliga resultatet av studien 
är att när det gäller medborgarskapandet i det nya milleniet är det den enskilda 
medborgaren som står i centrum. Uppfattningen att demokrati är något som redan 
finns, är rådande och därmed är det inte medborgaren som formar demokrati utan 
demokratin som formar medborgaren. Samhället präglas alltså av att det inte 
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framstår några politiska visioner om samhällsförändring. Den enskilda medborgaren 
förutses bära på både problemet och lösningen vad gäller det demokratiska 
medborgarskapet. De förmågor relaterade till medborgarskapandet som framstår 
som centrala i policydokumenten på 2000-talet är att samtala, att känna, att göra och 
att vilja. Med möjligheten att utveckla dessa förmågor genom utbildningen, och i 
resten av livet, anses alla människor ges möjligheten att skapa sig själv som 
medborgare, i stort sett frikopplat från omgivande samhälleliga omständigheter. 
Författarna finner att den pedagogiska utmaning detta resultat medför är att förmå de 
växande medborgarna att själva vilja förändras inuti. För genom att man arbetar med 
sina egna tankar och känslor över sitt sätt att tala och bete sig, infinner sig 
förutsättningen för att fungera med andra i omgivningen. Författarna anser vidare att 
vi behöver ifrågasätta att vi lever i en färdig demokrati och att medborgarskapandet 
behöver ett kollektivt agerande och en syn på demokrati som något vi i praktiken och 
erfarandet ständigt är på väg mot. 
 
Gunvor Selberg (1999) har skrivit en avhandling som rör elevers inflytande i lärande. 
Hennes övergripande syfte var att förstå elevernas uppfattning om lärande i skolan. 
Avhandlingens teoretiska utgångspunkt är Dewey, Freire och Köhlers tankar och 
tilltro till människans förmåga att ta ansvar för sitt lärande. ”Att lära är människans 
sätt att förändra sin förståelse av omvärlden. Att utveckla sin förmåga att agera i 
denna, samt att minnas” (a.a., s13). I en förstudie som genomfördes fann hon att 
elevernas möjlighet till inflytande syntes rent fysiskt i lärmiljöerna. Avsikten med 
studien var att studera variationer i elevers inflytande och hon valde därmed att 
genomföra den i miljöer där hon visste att elever hade inflytande. Studien, som är 
genomförd i två delar, är både kvalitativ och kvantitativ och är genomförd med 
deltagande observationer, intervjuer och enkäter. Studiens huvudsakliga resultat 
består i att variationer av erfarenheter av inflytande och faktiskt inflytande i den egna 
arbetssituationen påverkar lärandet. Elever med större erfarenhet av inflytande har 
större möjlighet att ansvara för det egna lärandet och få ut hållbara kunskaper än 
elever med liten vana av inflytande.  
 

Ledarskap 
Josefin Brüde Sundin (2007) har i sin avhandling genomfört en etnografisk studie 
med ett kulturellt perspektiv och genom fältarbeten och intervjuer studerat rektorers 
arbete och ledarskap utifrån det som sker i vardagen på skolan. Studiens 
huvudsakliga resultat är att relationer och möten är grundvalen i rektorers arbete och 
ledarskap. Den makt skolledaren utövar måste bygga på tillit mellan ledare och 
ledda. Rektor befinner sig i och utgår ifrån ett dynamiskt fält mellan olika intressen 
representerade genom fyra olika delkulturer. Dessa delkulturer består av 
överordnade chefer, administrativ personal, lärare och övrig skolpersonal samt elever 
och föräldrar. Ledarskapet blir till under vägens gång och det är först när rektorer ser 
hur det de sagt eller gjort har mottagits och uppfattats av andra som de vet vad det 
åstadkommit.  
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Helena Hallerström (2006) har i sin avhandling ”Rektorers normer i ledarskap för 
skolutveckling” ett forskningsperspektiv som utgår från normmodellen och studerar 
handlingar som utförs i verkligheten i riktning mot att förstå vad och varför saker sker. 
Det empiriska materialet består huvudsakligen av halvstrukturerade grupp- och 
individintervjuer. Det har kompletterats med observationer och 
uppföljningsdokumentation om ledarskap i kommunen studien genomfördes i. 
Studiens teoretiska utgångspunkt är de former av styrning och reglering som finns 
inom utbildningssektorn. Styrningsformerna har präglats av ekonomiskt focus genom 
de senaste decennierna. Detta gäller alla de västliga industriländerna, inte enbart 
Sverige. Det huvudsakliga resultatet av den tredelade studien är att rektorer i allt för 
liten utsträckning är i kontakt med den pågående verksamheten de genom sin roll 
skall leda. Den strävan som finns att ha ett nära ledarskap är eftersträvansvärt, men 
skapar ett otydligt ledarskap (a.a., s 125). 
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Teoretiskt perspektiv 
Syftet med denna uppsats är att beskriva några rektorers uppfattningar om 
elevinflytande och undersökningen utgår ifrån den ledarroll de har. 
Ledarskapsforskning är ett stort och brokigt forskningsfält och det finns inte någon 
gemensam vetenskapsteoretisk bakgrund att utgå ifrån. I tidigare 
ledarskapsforskning har bland annat flera typer av färdigheter som kännetecknar 
ledare identifierats.  Härur har tre kategorier; tekniska, interpersonella och 
begreppsmässiga färdigheter tagits fram och beskrivs som allmänt vedertagna 
beskrivningar av ledarfärdigheter på olika nivåer (Yukl & Kaulio, 2011, s 84ff).  
 

• Att ha tekniska färdigheter innebär att ha kunskaper om 
organisationen/verksamheten och aktuella produkter och tjänster. Dessutom 
inräknas kunskaper om metoder, processer och utrustning som behövs för att 
utföra de arbetsuppgifter som verksamheten bygger på.  

• Att ha interpersonella färdigheter innebär att ha kunskaper om mänskligt 
beteende och förståelse för andra personers känslor, attityder och motiv.  
Förmågan att kommunicera med kollegor och utomstående på alla nivåer 
innefattas också i begreppet.  

• Att ha begreppsmässiga, med annat ord kognitiva, färdigheter beskrivs som 
förmågan att finna mening och struktur i företeelser och händelser och hitta 
kreativa lösningar på komplexa problem. Därtill krävs både gott omdöme, 
kreativitet, intuition och förmågan att vara förutseende  

 
Betydelsen av de olika färdighetskategorierna varierar i förhållande till vilken position 
en chef har i den organisatoriska hierarkin. Med stort stöd i tidigare forskning 
presenteras en översiktlig figur (Yukl & Kaulio, s 92) som visar de beskrivna 
färdigheternas relativa betydelse på olika chefsnivåer indelat i låg nivå, mellannivå 
och hög nivå. Det är påtagligt att betydelsen av interpersonella färdigheter är stor och 
spelar en lika central roll på alla tre chefsnivåer.  
 
Högre chefsnivåer präglas av ett stort antal uppgifter samt koordination av olika 
processer och arbetsuppgifter. Behovet av begreppsmässiga förmågor är därmed 
stort. Betydelsen av tekniska färdigheter är däremot mindre på denna nivå.  
 
På lägre chefsnivåer är behovet av tekniska färdigheter stort. Däremot finns inget 
uttalat behov av begreppsmässiga färdigheter. Det kan vara på sin plats att tillägga 
att denna schabloniserade beskrivning av behovet av olika färdigheter på olika 
chefsnivåer förutsätter att alla tre nivåer i hierarkin är representerade.  
 
Mellannivån i chefshierarkin framträder som den mest komplexa. En chef på 
mellannivå måste, för att kunna uppfylla de rollkrav som ställs, inneha goda förmågor 
inom alla tre färdighetskategorierna. Rektorers placering i chefshierarkin kan sägas 
utgå från mellannivån. Rektors överordnade består närmast av skolans huvudman 
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som innehar den högre chefsnivån. I den dagliga verksamheten ansvarar rektorerna 
för skolans verksamhet i förhållande till skolpersonal, elever och föräldrar. Lärare har 
en ledningsfunktion i och med att de ansvarar för elevernas undervisning 
(Hallersstöm 2006; Brüde-Sundin 2007). 
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Metod  
Min undersökning hör hemma inom den kvalitativa forskningstraditionen. Kvalitativ 
står för en huvudkategori inom forskningstraditionerna där motsatsen är kvantitativ. 
Begreppen kommer ursprungligen från latin där kvantitet betyder mängd och kvalitet 
betyder beskaffenhet. I forskningssammanhang har dessa inriktningar utvecklats så 
att kvantitativa forskningstraditioner kan beskrivas som hypotestestande medan 
kvalitativa forskningstraditioner har för avsikt att vidga förståelsen av världen genom 
att beskriva fenomen i omgivningen (Bryman 2013; Larsson, 1986). 
 

Fenomenografi 
Inom den kvalitativa forskningstraditionen har fenomenografi utvecklats. 
Fenomenografi beskrivs som ett sätt att hantera forskningsfrågor som i första hand 
rör lärande och förståelse i pedagogiska miljöer. Lärande beskrivs som att erhålla 
kunskap om världen. Lärandet i sig kan inte studeras direkt, utan att det är kopplat till 
något att lära. Detta något är det som finns i fenomen i världen. Studier som bygger 
på fenomengrafins idé har som främsta mål att beskriva fenomen som andra 
uppfattar dem och avsikten är att beskriva variationer i dessa uppfattningar. 
Forskningens grundenhet är alltså sätt att erfara fenomen och forskningsobjektet är 
variationen i sätt att erfara fenomen (Marton &Booth 2000, s 148). En fenomenograf 
letar alltså efter innebörden i ett fenomen, inte efter att förklara det. Studier med 
fenomenografisk ansats utgår ofta från intervjuformen följd av transkribering av 
materialet och därefter bearbetning i flera steg. Under bearbetningen av 
intervjumaterialet är avsikten att finna kvalitativt skilda kategorier vari 
intervjupersonernas olika uppfattningar kan beskrivas (Larson 1986).  
 

Fenomenografisk forskningsansats 
Fenomenografi är ingen metod, utan en ansats för att förstå lärande. Den 
fenomenografiska ansatsen är utvecklad som ett sätt för en forskare att kunna 
analysera data som är insamlade från enskilda individer och som rör hur individerna 
uppfattar det fenomen som forskaren har för avsikt att studera. För det mesta samlas 
data in genom halvstrukturerade intervjuer. Grundläggande för fenomenografisk 
ansats är att forskaren tar ett andra ordningens perspektiv. Andra ordningens 
perspektiv innebär att utgå ifrån sätt att erfara hur något är i motsats till första 
gradens perspektiv som beskriver hur något är (Larsson, 1986). Sedan den 
fenomenografiska forskningsansatsen började utvecklas i mitten av 1970-talet har 
olika begrepp för arbetet med andra ordningens perspektiv används synonymt. Jag 
har i föreliggande studie tagit utgångspunkt i begreppet uppfattning, men här kan 
uttryck som sätt att erfara, sätt att förstå och sätt att begripa vara minst lika 
användbara. Det viktiga är att fenomenet analyseras och tolkas utifrån erfarande och 
inte utifrån hur det är beskaffat (Marton & Booth, 2000). I mina intervjuer använde jag 
frågeställningarna ”hur uppfattar du…?” och ”hur tänker du…?”. Detta val gjorde jag 
tidigt i förberedelsen av intervjun genom att muntligt öva på olika sätt att ställa mina 
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frågor, till exempel även ”hur erfar du…?” eller ”hur har du erfarit…?”.  Den 
bedömning jag gjorde vid val av formuleringar var att det språkligt kändes mest 
naturligt.  Användning av de bortvalda formuleringarna misstänkte jag kan uppfattas 
som ”vilka erfarenheter har du av...?”. Vid frågeställning på det sättet, bedömde jag 
att svaret riskerade att bli en beskrivning av konkreta erfarenheter och därmed luta åt 
att beskriva hur fenomenet är.  
 
Relationen mellan forskaren och intervjupersonen kan beskrivas som att forskare 
avser att lära sig mer om det valda fenomenet genom att få del av hur 
intervjupersonen upplever fenomenet. För att en fenomenografisk studie skall lyckas 
krävs att forskaren är insatt i det fenomen som skall undersökas. Forskarens roll i en 
fenomenografisk studie är att ha fokus på intervjupersonen och själv ”ta ett steg 
tillbaka”. Det är informantens erfarenhet som är objektet. Intervjuaren i en studie med 
fenomenografisk ansats strävar efter att få intervjun till att försiggå på två nivåer. Den 
första nivån är som ett socialt samtal som försiggår i kontakt mellan två människor 
som samtalar om ett fenomen. Den andra nivån kan beskrivas som en metanivå där 
forskaren strävar efter att frigöra intervjuarens hittills otänkta tankar – eller beskrivet 
på ett annat sätt; få fram upplevelser av fenomenet som intervjupersonen inte 
tidigare själv har varit direkt medveten om. (Larsson, 1986; Marton & Booth, 2000). 
För att lyckas med en intervju på två nivåer krävs det att forskaren har förmågan att 
både vara fullt närvarande i intervjun och samtidigt distanserad. Detta ställer krav på 
att forskningsfrågorna måste vara öppna och att man som intervjuare är förberedd på 
att få den intervjuade till att måla ut sina svar så de får med så många aspekter som 
möjligt. Detta sätt kallas i kvalitativa intervjuer för probing och kan bestå av följdfrågor 
som: ”hur menar du då?” och: ”kan du utveckla det?”, men också genom att anta en 
lyssnande och intresserad attityd och eventuellt nickande och små bekräftande läten 
(Dahlgren&Johansson, 2012). 
 
Denna beskrivning arbetas fram som resultat av en analys av semistrukturerade 
intervjuer och avsikten är att ge en så varierad beskrivning av fenomenet som 
möjligt.  
 
Uppfattning kan beskrivas som antaganden av något som man är övertygad om eller 
tar för givet. Uppfattning är därmed inte detsamma som åsikt. En åsikt är ett 
medvetet val mellan olika alternativ.  Sambandet mellan dessa två begrepp kan 
beskrivas som att uppfattningar är det som ligger till grund för våra åsikter Det 
väsentliga i datainsamlingen i en fenomenografisk forskningsansats är att se 
intervjuobjektet och dennes uppfattning som ett. Detta beskrivs även som icke-
dualistiskt (Marton & Booth, 2000). 
 

Urval 
En av mina frågeställningar är hur rektorerna uppfattar progression i elevinflytande i 
förhållande till elevernas ålder. Med detta som bakgrund ansåg jag det värdefullt att 
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de rektorer jag tillfrågar om deltagande skulle söka representerade skolor med elever 
inom samma åldersgrupper. Valet föll på F-6 skolor och undersökningen gjordes 
inom en av landets större kommuner.  Mitt urval kan beskrivas som 
bekvämlighetsurval (Bryman 2013) så till vida att jag sökte intervjupersoner som 
fanns i en för mig geografiskt tillgängligt närhet.  Via kommunens hemsida hittade jag 
samtliga F – 6 skolor och kontaktuppgifter till respektive rektorer. Vid valet av 
fenomenografisk forskningsansats insåg jag att det var väsentligt att begränsa 
antalet intervjupersoner. Genom att undvika ett för omfattande material begränsade 
jag risken för en ytlig analys och ökade förutsättningarna för att kunna gå på djupet i 
analysen av materialet (Larsson 1986). Jag formulerade ett mail (bilaga 1) och 
skickade till rektorer från listan. Svarsfrekvensen på mailen var förhållandevis låg och 
jag tog därefter kontakt via telefon och det gav bättre resultat. Efter telefonsamtalet 
skickade jag mitt mail och bekräftade tid och plats för intervjun bestämda av 
intervjupersonerna. Jag fick avtal med åtta rektorer. Ett bortfall på grund av tidsbrist 
resulterade i sammanlagt sju genomförda intervjuer. Av de sju var två män och fem 
kvinnor. Fem av rektorerna var verksamma vid kommunala skolor och två vid 
friskolor. Fem av skolorna var F-6 skolor, en var F-5 skola och en var F – 9. 
Åldersmässigt befinner sig rektorerna inom spannet 45 – 60 år och samtliga har 
bakgrund som lärare. Därutöver har en av dem utbildning och erfarenhet som 
speciallärare och en annan har utbildning och erfarenhet från annat yrke. Deras 
erfarenhet som rektorer varierar och sträcker sig från mindre än ett år till 25 år. Tre 
av intervjupersonerna har arbetat ett år eller kortare som rektor och två av dessa har 
mer än två års erfarenhet av annan ledande tjänst inom skolvärlden (biträdande 
rektor). Övriga fem intervjupersoner har arbetat mellan åtta och 25 år som rektorer.  
Av samtliga sju intervjuade rektorer har tre genomfört rektorsutbildning (för två av 
dem tillika rektorslyftet), tre är under pågående rektorsutbildning och en besvarade 
inte den aktuella frågan.  
 

Genomförandet  
Intervjuerna var semistrukturerade vilket i detta fall innebar att jag hade tagit fram en 
intervjuguide (bilaga 2) med allmänt formulerade frågor som utgick från studiens 
syfte och forskningsfrågor (Bryman, 2013). Intervjuerna spelades in med en 
smartphone som jag aktiverade när vi hade satt oss ner. Därmed fick jag även en 
inspelning av min inledning där jag presenterade syfte, hur intervjun var upplagd 
samt redogjorde för hur jag förhöll mig till de viktigaste forskningsetiska principerna. 
Under intervjuerna strävade jag efter att använda probing för att fördjupa och utvidga 
samtalet (Dahlgren & Johansson, 2009). I mina intervjuer innebär det att jag under 
intervjuns gång kunde be intervjupersonen fördjupa sitt svar, ställa följdfrågor och ge 
uppmuntrande respons på det intervjupersonen beskrev. Intervjuguiden jag hade 
framställt var till för min egen användning under intervjuerna och för 
informationspersonen. Att genomföra intervjuer med en fenomengrafisk ansats 
innebar att jag sökte information om intervjupersonens uppfattning och tankar runt 
elevinflytande. Min avsikt var så långt det var möjlighet att via första nivån nå till 
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andra nivån, metanivån, som jag beskrev i föregående stycke, där intervjupersonen 
förhoppningsvis skulle kunna tala engagerat om elevinflytande på ett sätt som inte 
var uttänkt eller på annat sätt tidigare medvetandegjort (Marton & Booth, 2000). För 
att uppnå det definierade jag först för mig själv den gemensamma 
erfarenhetsbakgrunden vi hade, i och med att jag tidigare har varit rektor och därmed 
fått en viss liknande erfarenhetsbaggrund. Min upplevelse var att detta var positivt 
och bidrog till deras vänliga inställning och uppriktiga motivation att delta i min studie. 
Intervjuerna varade mellan 20 och 45 minuter. Efter intervjun fick rektorerna fylla i ett 
dokument med bakgrundsinformation om sig själva och skrev under på att jag får 
använda materialet till min magisteruppsats samt gav mig tillåtelse att spara det för 
eventuell användning vid senare studier (bilaga 3). 
 

Forskningsetiska överväganden 
Under planeringen av intervjustudien beaktades de forskningsetiska principernas fyra 
huvudkrav som består av informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  Jag tog 
individuell kontakt med rektorerna och i denna första kontakt fick den tillfrågade en 
kort information om studiens syfte och i frågan om deltagande framfördes tydligt att 
ett eventuellt deltagande bygger på frivillighet.  I direkt anknytning till kontakten som 
ägde rum via telefon skickade jag den tillfrågade ett mail (bilaga 1) där jag 
informerade om att materialet skulle användas anonymt och enbart i samband med 
mina studier. Utifrån denna kontakt gav intervjupersonerna sitt samtycke till intervju 
och vi kom överens om tid och plats. Som inledning på varje intervju gick jag på 
följande sätt igenom hur jag förhöll mig till de forskningsetiska kraven. 
Informationskravet uppfylldes genom att jag berättade om studiens syfte och hur 
intervjun var upplagd. Samtyckeskravet uppfylldes genom att jag konstaterade att jag 
nu var redo att genomföra intervjun och att intervjupersonen kunde avböja 
deltagandet om så önskades. Konfidentialitetskravet uppfylls genom att jag tar 
ansvar för att materialet kommer att behandlas anonymt och förvaras på ett sådant 
sätt att inga obehörig kan ta del av det. Nyttjandekravet uppfylldes genom att jag 
försäkrade intervjupersonen om att det insamlade materialet endast kommer att 
användas i mina studier. Härmed anser jag att denna studie uppfyller nödvändiga 
forskningsetiska krav.  
 

Metoddiskussion med kvalitetsbedömning 
En fenomenografisk forskningsansats förknippas, som redogjorts för i metodavsnittet, 
i första hand med forskning som rör lärande, men forskning som mer övergripande 
rör hur människor uppfattar fenomen i sin omgivning ryms också inom ansatsen. När 
uppfattningar om ett fenomen är analyserade och kategoriserade enligt den 
fenomenografiska forskningsansatsen är de kategorier för sätt att uppfatta världen 
omkring och inte längre den enskilda individens uppfattning. (Marton, 1981). 
Uppfattningar om fenomen i vår omvärld är föränderliga utifrån att uppfattningar 
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förändras med utveckling och tillkomst av nya erfarenheter. Det är därför viktigt att 
diskutera resultatet av undersökningen i förhållande till sammanhanget. Syftet med 
att använda just denna ansats var att få fram de uppfattningar som faktiskt finns om 
elevinflytande bland rektorer.  
 
Vid kvalitativa studier som denna kan man aldrig garantera att man har nått en 
mättnad och därmed fått med alla variationer i själva materialet. Faktorer som 
påverkar mättnadsgraden är intervjufrågornas kvalitet, antalet intervjuer och längden 
på intervjuerna. Det är forskarens erfarenhet och bedömning som ligger till grund för 
de beslut som fattas och viktigt för studiens tillförlitlighet är att den presenteras med 
stor transparens (Bryman, 2013). Intervjuerna följde samma intervjuguide och 
längden på intervjuerna anpassades så att alla frågeställningar blev besvarade. I 
denna studie ingår sju informanter som alla arbetar inom grundskolans lägre åldrar. 
Bland dem finns det stor spridning vad gäller ålder och erfarenhet av rektorsyrket. 
Båda könen var representerade och det fanns både rektorer från kommunala skolor 
och fristående skolor. Jag anser därmed att studien har god trovärdighet. Ett 
analysarbete vill aldrig kunna vara helt objektivt och entydigt. Ett sätt att avhjälpa 
felaktigheter i analysarbetet är att använda responsvalidering vilket innebär att 
informanten får ta del av och kommentera studien innan publicering (Bryman, 2013). 
Detta har inte tillämpats i denna studie. För att säkerställa att man har gjort en 
uttömmande analys kan man också antingen analysera i grupp eller be någon läsa 
igenom materialet och göra en analys så man får ett jämförelseunderlag att spegla 
sitt eget emot (Dahlgren & Johanson, 2012). Detta har inte heller tillämpats i denna 
studie då det skulle vara mycket tidskrävande.  
 
Som avslutning på analysarbetet genomfördes en kvantitativ undersökning av 
förekomsten av begrepp i intervjumaterialet. Resultatet av den undersökningen 
stärkte min uppfattning om hur vissa begrepp framträdde i förhållande till varandra. 
För att vara säker på att det inte var jag som intervjuare som myntade begreppen 
kontrollerade jag alla intervjutranskriptioner och fann att så inte var fallet. Detta 
tillsammans med att analysprocessen är noga beskriven gör att jag anser att 
studiens resultat kan räknas som pålitligt.  
 
Fenomenet elevinflytande är i stor utsträckning reglerad i styrdokument. Detta 
innebär att rektorers uppfattningar om elevinflytande förutsätter vissa uppfattningar 
och utesluter andra. Det är därför adekvat att diskutera innehållet i kategorierna i 
förhållande till de konkreta mål som finns i förhållande till det undersökta fenomenet 
(Larsson, 1986, s 40). Denna aspekt kommer att beaktas i diskussionen av resultat. 
 

Analys  
I min undersökning använder jag mig av en fenomenografisk ansats. Det signifikanta 
med den ansatsen är att analysen går ut på att beskriva variationer i uppfattningar 
om ett fenomen. I arbetet med att analysera det transkriberade materialet togs 
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utgångspunkt i den fenomenografiska analysmodell som beskrivs av Dahlgren och 
Johansson (2009). De sju steg som beskrivs är: 1) bekanta sig med materialet, 2) 
kondensation, 3) jämförelse, 4) gruppering, 5) artikulera kategorierna, 6) namnge 
kategorierna och slutligen 7) kontrastiv fas. Användande av analysmodell med givna 
steg som presenterat ovan är inte ett måste i analysen. Hur man väljer att lägga upp 
arbetet beror i första hand på vad den ansats man valt förutsätter och därefter 
exempelvis på forskarens erfarenhet av analysarbete. De av Dahlgren och 
Johansson (2009) föreslagna stegen är formulerade till studenter utan 
forskningserfarenhet och används med den bakgrunden i föreliggande studie. 
Gemensamt för kvalitativa analyser är att de har två nivåer, en konkret och en 
abstrakt. De första stegen i analysarbetet är på en konkret och empirinära nivå och 
forskaren utgår från det språk (vardagsspråk) som informanterna använder. Därefter 
måste arbetet övergå till en abstrakt nivå där materialet teoretiseras av forskaren 
som här förväntas använda abstrakta formuleringar och vetenskapligt språk 
(Szklarski, 2013). Analysmodellen som här används utgår ifrån tidigare nämnda sju 
steg där steg ett är att bekanta sig med materialet genom läsning. Under läsningen 
skrev jag anteckningar i marginalen för att underlätta i den vidare analysen. Därefter 
följde kondensationen av materialet vilket innebar att betydelsefulla passager 
lokaliserades och därmed framstod signifikanta delar ur de olika intervjuerna. Rent 
praktiskt gick det till så att en utskriven uppsättning av samtliga intervjuer 
markerades med olika färger innan urklipp av passager gjordes, så att jag kunde hitta 
tillbaka till den intervju som passagen kom ifrån. I nästa steg användes urklippen i 
jämförelsearbetet där skillnader och likheter hittades och passagerna grupperades. 
Därefter formulerade jag kategorier. I första omgången sju kategorier som vid vidare 
bearbetning kunde reduceras till fyra. Kategorierna namngavs med avsikten att ge 
läsaren en översiktlig och god orientering om innehållet  
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Resultat 
Detta avsnitt är den empiriska delen av uppsatsen och här presenteras studiens 
resultat i ett utfallsrum bestående av fyra kategorier. Inledningsvis presenteras en 
tabell med beskrivning som visar förekomsten av vissa begrepp i intervjumaterialet.f I 
det andra stycket presenteras utfallsrummets kategorier med underrubriker och 
beskrivning av vad som i huvudsak ryms i var och en av dem. Därefter presenteras 
resultatet med kategoriernas namn som rubriker. Resultatet tar utgångspunkt i 
intervjupersonernas uttalanden och presenteras med intervjucitat. Citaten är 
formulerade ordagrant från transkriptionen. För att underlätta läsning har ord som 
”äh” och liknande tagits bort och kortare pauser markerats med tankestreck. I några 
citat har passager som ansågs oväsentliga tagits bort. Dessa ställen har markerats 
med parenteser i texten.  
 
Under intervjuerna upplevde jag tydliga positiva och negativa värderingar i 
förhållande till uppfattningar om elevinflytande. Begreppen påverka och delaktig 
upplevde jag förekommande som bejakande, medan bestämma däremot användes 
uteslutande i negerande form. Under analysen av de transkriberade intervjuerna 
upptäckte jag också att begreppet elevråd var frekvent förekommande och funderade 
på om det var informanterna som använde det eller om det var jag som 
introducerade begreppet under intervjuns gång. För att få en bild av hur det låg till 
gjorde jag en mindre kvantitativ undersökning på hur många gånger begreppen 
förekom och sammanställde det i följande tabell:  
 
 

 Delaktig Påverka Bestämma Elevråd 
Rektor Rektor SDB Rektor SDB Rektor SDB Rektor SDB 

1 3 1 4 0 1 0 11 4 
2 1 1 6 0 7 0 2 0 
3 8 0 2 0 1 0 9 5 
4 5 1 1 0 1 0 3 0 
5 0 0 0 0 7 0 2 0 
6 15 0 6 0 2 0 3 2 
7 2 0 2 0 1 0 1 1 
∑ 34 3 21 0 20 0 31 12 

Tabell 1: Förekomst av begrepp 
 
Kolumnen till vänster visar intervjuerna tillfälligt numrerade från ett till sju. För att 
säkerställa avidentifiering har jag valt att inte ange färgkoderna. Tabellen visar hur 
många gånger de olika begreppen har använts av intervjupersonen. Kolumnen 
mellan begreppen anger hur många gånger begreppet har används av intervjuaren, 
SDB. I alla intervjuerna är det informanten som först nämner det aktuella begreppet. 
När det används av intervjuaren är det i följdfrågor som knyter an till intervjuarens 
utsagor. Detta framgår inte ur tabellen. 
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Ur tabellen framgår att begreppet delaktig förekom flest gånger, 34, medan påverka 
och bestämma förekom i mindre omfattning 21 respektive 20 gånger. 
Samanställningen av tabellen genomfördes när arbetet med den kvalitativa analysen 
hade nått sitt slutskede och kategorierna hade namngetts. Den förhållandevis höga 
förekomsten av begreppet delaktig i den kvantitativa undersökningen speglar det jag 
upplevde var mest centralt i rektorernas beskrivningar av elevinflytande. Avsikten var 
först att följa studiens frågeställningar i presentationen av resultatet, men jag valde 
att i stället göra en prioritering i presentationerna så den inleds med kategorin 
Delaktighet.  
 

Presentation av kategorierna 
 

• Delaktighet som kategori beskriver fenomenet delaktighet och hur det 
uppfattas förhålla sig till fenomenet elevinflytande. Kategorin delaktighet 
har fyra underrubriker: Elevinflytande lika med delaktighet, Delaktighet 
genom elevinflytande, Effekt av delaktighet och Rektors roll.  

• Elevinflytande i lärandet beskriver elevinflytande knutet till själva 
undervisningen och därmed elevens lärande. Den inleds med 
underrubriken Elevers inflytande i undervisningen följt av Lärarens ansvar 
och avslutas med Rektors roll.  

• Synliggörande av elevinflytande är en kategori som består av två 
underrubriker. Synliggörande av elevinflytande för eleven själv rör 
uppfattningar om elevens insikt i och vetande om sin utbildning och 
inflytandet över den. Synliggörande av elevinflytande för omgivningen rör 
kommunala insynsbesök och statliga skolinspektioner och beskriver 
uppfattningar om hur elevinflytandet kan synliggöras för dessa instanser.  

• Påverka genom formellt elevinflytande kallas den kategori som belyser 
rektorernas uppfattningar om elevernas rätt till och möjlighet att påverka 
sin utbildningssituation. Underrubriken Påverka – inte bestämma inleder 
kategorin som vidare innehåller intervjupersonernas uppfattningar och 
erfarenheter om den formella delen av elevinflytande med underrubrikerna: 
Elevråd, Ledning av elevråd, Innehållet på elevrådsmöten och slutligen 
Sambandet mellan klassråd och elevråd.  

 

Delaktighet 
I intervjuerna framträder delaktighet som det begrepp som ligger närmast att 
använda när grunduppfattningen om elevinflytande beskrivs.  
 

Elevinflytande lika med delaktighet 
Två av intervjupersonerna beskriver elevinflytande synonymt med begreppet 
delaktighet på den inledande intervjufrågan.  
 



 25 

att eleverna är delaktiga i det som sker på skolan. På ett eller annat sätt. (Blå) 
 
att känna att jag är med i processen och känner delaktighet i processen (Orange) 

 

Dessa två uttalanden har likheter men varierar genom att det första beskriver 
deltagande på ett sätt så det kan uppfattas som en aktivitet medan det andra 
beskriver känsla av delaktighet. Med det finner jag att delaktighet här framstår som 
bestående av två dimensioner nämligen både en aktivitet och en känsla.  
 

Delaktighet genom elevinflytande 
Nästa citat beskriver uppfattningen att delaktighet är en önskad effekt av inflytande.  
 

Inflytande vill man ju ska skapa en delaktighet (Gul)  
 

Citatet är hämtat från inledningen av intervjun och Gul beskriver sin uppfattning att 
inflytande kan skapa delaktighet. Det framstår en klar skillnad mellan fenomenet 
inflytande och fenomenet delaktighet men att det uppfattas ett möjligt nära 
sambandet mellan dem. Delaktighet framstår som det man vill åstadkomma och 
inflytandet som ett verktyg för att nå dit.  
 

Effekt av delaktighet 
Den direkta fortsättning på citatet ovan, som beskriver delaktighet som ett önskvärt 
resultat av inflytande, ger motiveringen till varför delaktighet upplevs önskvärt.  
 

delaktiga människor, delaktiga elever gör ju barnen absolut mer nöjda tänker 
jag.(Gul) 

 

Gul utvecklar inte tanken att nöjda elever är önskvärt och jag fann ingen grund till att 
komma med följdfrågor. En annan upplevd effekt av att elever får känna sig delaktiga 
beskrivs i följande citat som att det skapar öppenhet hos eleverna.  
 

Vi har haft utländska besök här till exempel från alla möjliga håll och kanter, som 
var så imponerade av hur öppna eleverna är och deras tankar och jag tror det är 
ett sätt i att dom får faktiskt känna sig delaktiga. (Röd). 

 
Reaktioner på studiebesök från utländska besökare utifrån har varit att eleverna 
förekommer öppna och detta har gett Röd tillfälle att betrakta verksamheten ur 
gästernas perspektiv. Denna iakttagelse hos gästerna verkar ha medfört reflektioner 
och nya intryck av den egna verksamheten. Den erfarenheten för till att Röd kopplar 
elevernas öppenhet till det att de känner sig delaktiga. 
 

Rektors roll 
Rektorernas egen roll i förhållande till elevernas upplevelse av delaktighet beskrivs 
genom deras egen tillgänglighet i vardagen och att eleverna kommer direkt till dem 
om de har något på hjärtat.  
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Delaktighet hänger även ihop med uppfattningen av likvärdighet mellan deltagarna i 
exempelvis rådssituationer. En rektor beskriver: 

 
i samråd och så - men jag har inte mer inflytande än någon annan som sitter runt 
bordet och det är också viktigt att – det är signaler som man ger – att alla har lika 
mycket delaktighet i det som händer. (Brun). 

 
Brun uttrycker en uppfattning som speglar möjlighet för likvärdighet mellan personer i 
en rådssituation. Likvärdigheten upplevs kunna uppstå i och med att alla som sitter i 
rådet ges samma grad av delaktighet. Att alla kan ha samma grad av delaktighet är 
något som signaleras till rådsdeltagarna som jag antar är elever i detta sammanhang. 
Brun beskriver också sin bild av hur möjlighet för och spridning av delaktighet upplevs 
kunna ske i en skola. 
 

Om jag i min roll [som rektor] försöker vara öppen för delaktighet för personalen så 
kanske det går neråt, medan har man tvärt om så är det risk att det andra går åt 
det hållet. Så att det finns en öppenhet och en möjlighet till delaktighet för 
personalen också tror jag är jätteviktigt, så går det vidare sen till eleverna (Brun) 

 

Rektors roll i detta sammanhang kan beskrivas genom benämningen att i sin ledarroll 
vara en förebild och därmed skapa förutsättning för delaktighet som kan genomsyra 
hela institutionen.  
 
Vikten av att som rektor vara nära eleverna, tillgänglig och intresserad av dem och 
deras utbildning var genomgående och exemplifieras genom följande citat. 

 
Sen blir det min roll också tycker jag att helt enkelt röra mig, möta eleverna, sitta i 
samtal, ofta faktiskt vid lunchbordet. Jag väljer att äta i stort sett varje dag med 
eleverna […] jag tror att den enkla sittningen ska inte underskattas. Jag gör det 
ganska medvetet. Därför får jag en dialog som är ganska avskalat omedelbar. 
(Orange)  

 

Rektorn förmedlar här ett upplevt värde av strategisk, eller i alla fall medveten, 
närvaro bland eleverna i det dagliga skollivet. Värdet upplevs ligga i att skapa 
förutsättning för avskalade dialoger, som Orange uttrycker det, med eleverna i 
vardagen. Att möta eleverna förutsättningslöst uppfattas som väsentligt i relationen 
mellan rektor och elev.  
 

Elevinflytande i lärandet  
Ett viktigt område för eleverna att kunna ha inflytande över sin utbildning är att få 
vara delaktiga i själva lärprocessen enligt de intervjuade rektorerna. 
 

Elevers inflytande i undervisningen  
Elevers inflytande i samband med deras lärande är ett område som flera av 
intervjupersonerna upplever som en betydelsefull del av elevinflytandet.  
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Jag tycker inte man kan kalla det en pedagogisk planering förrän eleverna har fått 
vara med (Lila) 
 

Lila hävdar till och med att eleverna måste vara delaktiga för att kunna benämna 
något en pedagogisk planering. I intervjun framgick inte vad begreppet pedagogisk 
planering innebär men uttalandet ger otvetydigt uppfattningen att elever skall delta i 
planeringen av undervisningen med allt vad det innefattar.  
 
En rektor beskriver sin uppfattning om behovet av att den enskilde eleven ska 
utmanas på sin egen nivå.  

 
Så att man hela tiden försöker att hitta där det finns lite utmaning kvar för varje 
barn. (Gul) 

 

Detta uttalande speglar inte någon direkt form av elevinflytande. Snarare kan det 
sägas att det inflytande som här beskrivs är elevens behov av att bli utmanad på en 
individuell nivå. Enligt Guls uppfattning bör en strävan råda att den enskilde eleven 
hela tiden får en lagom stor utmaning.  
 
En rektor har en uppfattning med förslag om elevmedverkan i utvärderingen av 
undervisningen  

 
Dom [eleverna] kan ju till exempel va’ med att påverka hur man ska ta reda på om 
man har lärt sig nånting och så vidare och det tror jag inte att det görs så mycket 
(Blå)  

 

Uppfattningen av att som elev kunna vara med i utvärderingen av undervisningen 
ges av Blå som ett exempel på möjlig delaktighet och inflytande. I samma andetag 
uttrycks uppfattningen att detta inte förekommer i någon nämnvärd utsträckning. 
Detta uttalades som en misstanke hos rektorn om att läraren inte använder sig av 
elevernas inflytande i utvärderingen av undervisningen. 
 
Här följer en erfarenhet från en som har varit lärare och rektor ett stort antal år och 
som upplever att synen på eleverna har ändrats markant under åren.  
 

Synen har förändrats från att vi har varit dom här som alltid satt röda bockar i 
kanten och talat om alla fel barnen har gjort och hur duktiga vi har varit som lärare, 
att man har vänt på det […] och jag känner ju själv att jag har ändrat mig själv 
väldigt mycket – mitt förhållningssätt. (Grön) 

 

Citatet beskriver upplevelsen av hur läraryrket och synen på undervisning och 
lärande har förändrats mycket under de senaste decennierna. Upplevelsen av att 
själv vara i en omfattande förändringsprocess gällande förhållningssättet till yrket är 
framträdande i detta citat. Vidare beskriver Grön upplevelsen av hur denna 
förändring i sin tur påverkar ledarskapet.  
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Ska du jobba i skolan måste du förvärva ditt ledarskap. Du är inte där bara för att 
det står lärare i pannan på dig utan du måste jobba dig in – och eleverna måste så 
att säga acceptera dig, du måste hitta en väg in till eleverna. (Grön) 
 

 

Här uppmärksammas upplevelsen av att det behövs en annan form av ledarskap i 
klassrummet och i skolan nu än det gjorde tidigare. Den uppfattningen som träder 
fram är att det är eleven som är centrum för lärarens arbete. Det medför att lärarens 
uppgift bland annat blir att hitta vägar in till eleven och skapa förutsättning för elevens 
acceptans av läraren. Uppfattningen om ledarskapet kan sägas vara att leda utifrån 
den leddes förutsättningar.  
 
Här följer ett par funderingar över hur den förändrade synen har påverkat kraven på 
eleverna själva i deras lärande.  

 
Tur att man inte själv går i sexan i dag. Vad dom får lära sig i dag och plocka 
information och sortera. Så att det är helt andra krav på ungarna i dag. Som är 
jätteduktiga. Det där det glömmer man lite grann att det är mycket svårare i dag. 
(Röd). 
 
Det kräver att vi ställer höga krav på barnen, kanske ibland högre krav på barnen 
än vad vi ställer på oss själva. (Gul) 
 

Både Röd och Gul uppfattar att de krav på eleven som dagens förhållningssätt 
indirekt ställer är mycket höga. I de sista två citaten framstår också en uppfattning 
om att eleverna är mycket mer aktiva i lärprocessen nu än för. Elevens roll uppfattas 
som svårare i dag än tidigare. Till och med uppfattas kraven ibland kunna vara större 
på barnen än på de vuxna i skolan.  

Lärarens ansvar  
Att elevernas inflytande över sitt lärande är ett läraransvar är en uppfattning som 
delas av flera rektorer.  

 
det ankommer ju på den enskilda pedagogen att försöka hitta det - det är svårt att 
exakt förklara och det är väl det som är själva yrkes… ja det ligger ju i läraryrket då 
att hitta den skicklighet att hur man kan utmana, både på gruppnivå och på 
individnivå förstås. (Gul) 
 

Detta citat presenterar uppfattningen att det ingår i lärarnas ansvar att ge eleverna 
inflytande över lärprocessen och att undervisa dem på rätt nivå. Uppfattningen här är 
att det är en väsentlig del av de förmågor en lärare förväntas inneha, utveckla 
och/eller förvärva som en del av sin yrkesskicklighet. Flertalet av rektorerna, som alla 
har lärarbakgrund, ger exempel på hur elevinflytande i undervisningen kan gestaltas 
och de uppfattar att detta är nödvändigt.  
 
Följande citat är ett uttalande som rör progressionen i inflytandet över kunskapandet 
och då genom en upplevelse av att det är lättare ju äldre eleverna är.  
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Jag tror det är mycket lättare på mellanstadiet att få in det här alltså från planering 
till det mesta, för då är man lite mer – man förstår lite mer vad det handlar om tror 
jag. (Röd). 
 

Röd beskriver här en uppfattning att elevinflytande i undervisningen är lättare på 
mellanstadiet är tidigare under skolgången. Upplevelsen grundar sig i att eleverna 
med den åldern har större förståelse för vad det handlar om.  
 

Rektors roll 
Det framgår att lärarna arbetar självständigt med den undervisning som planeras och 
genomförs i det dagliga. Frågan om rektorernas uppfattning om deras roll i 
förhållande till elevernas inflytande över deras eget lärande gav varierade svar.  

 
Jag går inte in och petar i vad lärarna gör för planeringar. Jag tycker inte det är 
viktigt för mig (Röd) 

 
Detta uttalande beskriver som jag ser det först en upplevelse av tillit till 
att läraren gör sitt jobb och sedan att Röd som rektor inte upplever ett 
behov av att kontrollera det läraren gör.  

 

En annan uttrycker nödvändigheten av att lita på lärarna då annat uppfattas som 
omöjligt.  

 
och så rektors roll i det då, ja, man kan ju initiera samtal, men det är ju näst intill 
omöjligt för mig att kontrollera det. Då får jag ju parkera mig i ett klassrum i en 
månad eller så, för att få nån slags uppfattning om det. Jag får hela tiden lita på 
vad lärarna berättar, vad dom säger och eleverna så klart (Blå)  

 
Blå har en uppfattning att det av praktiska och tidsmässiga skäl inte är möjligt att 
kontrollera vad läraren gör och ser sig tvungen att lita på det läraren berättar. Blå 
uppfattar sin roll att eventuellt kunna initiera samtal snarare än att kunna kontrollera 
läraren. Uttalandet har en ton av misstillit till lärarnas förmåga att arbeta med 
elevernas inflytande i undervisningen.  
 
Gul beskriver sin uppfattning att rektors roll är att skapa förutsättning för att dialogen 
mellan läraren och eleven ökar.  

den [dialogen] måste vi jobba med på sikt – hur vi ska få till en ökad dialog mellan 
lärare och elev. Och där tänker jag att det är fortbildningsinsatser som behövs. 
(Gul) 

 

Röd är inne på samma spår men beskriver upplevelsen av sin roll som att arbeta 
med lärarnas förutsättningar att möta upp elevernas behov genom att skapa en viss 
känsla på skolan.  
 

Det viktigaste för mig är att skapa den här känslan på skolan va som - va ska jag 
säga – skapa rätt förutsättningar för lärarna att lyckas att möta upp i elevernas 
behov. (Röd) 
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Jag utgår alltid från att alla kan och alla vill och det tror jag man ska göra mot 
barnen också. (Röd) 

 

Röd uttrycker också tilltro till sina medmänniskors förmåga och vilja vad gäller att ta 
ansvar för sig själv och lösa uppgifter på bästa sätt, och uppfattar att det är ett viktigt 
förhållningssätt som förutsättning för elevers inflytande. 
 
Avslutningsvis har jag tagit med ett längre resonemang som rör hur elevernas 
inflytande över sin utbildning upplevs hänga samman med lärarnas inflytande över 
undervisningen.  
 

egentligen är det lärarnas inflytande över undervisningen med tycker jag har 
begränsats. Jag skulle vilja att den – ta bort lite av det här kontrollbehovet. Låt det 
spira istället så att det blir – jag tror att det får bättre resultat. (Röd)  

 

Detta citat uttrycker en uppfattning om att lärarnas möjlighet att vara skapande i sitt 
yrke begränsas av omgivningen. Ur sammanhanget framgick att begränsningen 
kommer från politiska beslut, formuleringar i styrdokument och olika kontrollinstanser 
och att denna upplevda begränsning får konsekvenser för både lärares och elevers 
möjlighet till inflytande.  
 

Synliggöra elevinflytandet  
Att formulera och synliggöra elevinflytandet upplevdes väsentligt bland de intervjuade 
rektorerna. 
 

Synliggöra elevinflytandet för eleven själv 
Följande citat beskriver uppfattningen att medvetenhet också är en förutsättning för 
att kunna ha ett inflytande över sitt eget lärande.  
 

För mig är elevinflytande mycket mera att eleven ska ha tillgång till sitt eget 
lärande, att förstå vad som krävs och vad som förväntas och vad den behöver lära 
sig om. (Gul) 

 
Förhöjning av elevernas medvetande om olika aspekter vid sin egen utbildning 
upplevs som en väsentlig del av elevinflytande för flertalet av intervjupersonerna.  

 
Det är en sorts inflytande tycker jag att bara ha vetskap och i bästa fall förståelse 
för varför vi, jag, går i skolan som nummer ett kan man tänka sig, men nummer två 
– varför ska jag lära mig det här (Orange)  

 
Här uppfattas det att ha förståelse för och insikt i sin situation och så att säga se sin 
egen roll i ett större sammanhang som ett inflytande i sig. Nästa citat rör elevens 
möjlighet att påverka undervisningssituationen, men går vidare och pekar också på 
möjligheten att påverka i stort.  
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det handlar mycket om att göra barn medvetna om vad man kan – att man kan 
påverka sin situation både i undervisningen men även i stort (Röd). 

 

Här beskrivs vikten av att göra barn medvetna om sina möjligheter. Detta uppfattas 
som att ge eleven inblick i att allt inte är skrivet i sten utan att det finns förutsättningar 
för att påverka och göra skillnad. Tankar om detta görande utvecklas i nästa citat där 
uppfattningen först pekar på vikten av att börja tidigt. 

 
Man måste börja och det är jätteviktigt att man börjar tidigt med det och att man 
också, att man pratar om det, att man som pedagog sätter ord på det - nu är ni 
med i den här diskussionen – så att eleverna blir medvetna om att dom är med och 
påverkar (Lila) 

 

Lila förmedlar här uppfattningen att även det lilla barnet behöver medvetandegöras 
om sitt inflytande. Detta uppfattas behöva göras genom att pedagogen verbaliserar 
det för eleverna när de är i en inflytandesituation. En annan sida av det att synliggöra 
inflytandet för eleverna är omgivningens krav på att det faktiskt finns elevinflytande.  
 

Synliggöra elevinflytande för omgivningen 
Årligt återkommande kommunala attitydundersökningar bland eleverna och 
Skolinspektionens inspektioner av respektive skolor har skapat konkreta krav på att 
elevinflytandet blir synligt. De flesta av rektorerna hade fått återkoppling från nämnda 
kontrollinstanser att graden av elevinflytande var för låg och att skolorna ålagts 
utvecklingsarbete vad gäller elevernas inflytande. Några av rektorerna uttryckte i det 
sammanhanget vikten av att medvetandegöra eleverna i situationer där de kan sägas 
ha ett inflytande. 
 

Det handlar väl också om att synliggöra vissa grejer för eleverna. Säga att nu är 
det, det här är elevdemokrati eller det här är elevinflytande. Vet ni vad vi håller på 
med nu? Jo det här - även om inte du nu fick din vilja igenom så är det faktiskt så 
att vi har röstat om det här och att det är det som är inflytande, det är inte att man 
får sin egen vilja igenom – hela tiden. Så där tror jag faktiskt att det finns en del 
poäng att ta – det tror jag verkligen (Blå) 
 

Det finns hos Blå här en uppfattning att det kan vara väsentligt att ge eleverna en 
analys med beskrivning av vad de är med om gällande inflytande och så att säga 
mejsla in begrepp och handlingsförloppet för att höja elevernas förståelse för 
inflytandeprocessen. Uttalandet är taget ur ett sammanhang där samtalet rörde att 
det kan vara svårt för utomstående att uppfatta förekomsten av inflytande.  
 

Sen om man skulle komma utifrån och djuploda och fundera kring - på vilket sätt 
en person skulle tycka - ja, men det där var väl inte speciellt mycket delaktighet - 
men det är det ju naturligtvis, beroende på ålder, hur mycket man både kan ha 
insikt och förståelse för (Orange) 
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Ur sammanhanget uppfattar jag att Orange upplever att yngre elever kan ha svårt att 
ha insikt och förståelse för sitt eget inflytande och att det kan vara orsaken till att 
eleven inte heller kan förmedla information om sitt inflytande.  
 

Påverka genom formellt elevinflytande 
I denna kategori beskrivs rektorernas uppfattningar om elevernas rätt till och 
möjligheter att påverka sin utbildningssituation genom formella råd som processer.  
 

Påverka – inte bestämma 
Uppfattningen att elevinflytande rör sig om elevernas möjlighet att påverka sin 
situation i skolan var samstämmig i intervjuerna. Att eleverna kan uppfatta rätten till 
inflytande som rätten att bestämma nämnde de alla på olika sätt. 

 
Jag tror mycket är att berätta och förklara att elevinflytande och bestämma är inte 
samma sak […] Jag tror att det är en allmän tolkning att det är, hos de små barnen, 
får jag inte som jag vill då har jag inte varit med och bestämt.(Röd) 

 
Samtliga rektorer uttryckte denna uppfattning viket innebar att när ordet bestämma 
nämndes så var det förknippat med just vad elevinflytande inte innebar.  
 

Elevråd 
Det formella elevinflytandet förknippades i första hand med elevrådsverksamhet. De 
skolor mina intervjupersoner arbetade på hade olika upplevelser av organiserad 
elevrådsverksamhet. 
 

Det klassiska är väl egentligen att elevinflytandet, då tänker de flesta på att det 
handlar om att ha bra elevråd och klassråd och att man ska ha regelbundna möten 
och så och att det är där elevinflytande ligger (Gul) 

 
Detta citat speglar inte Guls uppfattning av vad elevinflytande är. Det speglar 
däremot Guls uppfattning av vad de flesta tror det handlar om nämligen elevråd och 
klassråd och alltså därmed att elevinflytande begränsar sig till det formella 
inflytandet.  
 
Erfarenheter av elevrådsarbetets betydelse för elevinflytandet varierade allt från 
upplevelsen att det var mycket centralt och avgörande till så gott som betydelselöst. 
Rektorernas tankar går i olika riktningar vad gäller vem som sitter med i elevråd. En 
uppfattning är att rådet är till för elever i alla åldersgrupper och att deltagande utgår 
ifrån synsättet att alla [åldersgrupper] ska vara med efter sina förutsättningar.  
 

Dom är sex år, javisst dom är jättesmå, men dom kan fostras inom och lära sig hur 
det går till och så kanske inte dom är drivande i arbetet men det spelar ingen roll. 
(Röd) 

 



 33 

Här förstår jag Röds uppfattning som att elevrådet är till för alla och att 
elevrådsverksamheten är en skolning i den formella demokratiformen. En annan 
aspekt som framstår i ovanstående citat är att eleverna med stigande ålder anses 
utveckla förmågan att driva elevrådsarbetet. Blå är inne på liknande aspekter men 
tänker, som jag uppfattar det, att elever i elevrådet eventuellt behöver ha uppnått en 
viss ålder och mognad för att sitta med.  
 

Men just elevråd och klassråd det skulle man ju kunna tänka sig att ja, när du går i 
trean, då minsann, då har vi elevrådsrepresentanter. (Blå) 
 

Ovanstående citat är taget ur ett resonemang som bland annat också går ut på att en 
plats i elevrådet är något eftersträvansvärt och att det därmed är att betrakta som ett 
privilegium att bli invald till. Blå lyfter även fram värdet av den erfarenhet det är att 
ingå i elevrådet, i synnerhet att inneha ordförandeskapet, kan ha för elevernas 
framtida liv och lyfter fram att många företagsledare har varit elevrådsordförande 
under sin skoltid.  
 

Ledning av elevrådet  
I mitt material framkommer olika erfarenheter och tankar kring ledning av elevråd. 
Två av rektorerna hade erfarenhet av att bryta en tradition där rektor hade funktion 
som elevrådsordförande.  

 
det heter ju elevrådsordförande och så är det rektor som liksom och det går ju inte. 
Så det har jag ändrat på nu på det här stället så det ska vara en elev i sexan har vi 
sagt – eller kommit fram till – röstat om – diskuterat i klasserna. (Blå) 

 
 

I detta och liknande uttalanden spårar jag uppfattningen att elevrådet är just 
elevernas råd och att det är önskvärt att skapa förutsättningar för att arbetet drivs och 
leds av just elever. En motsats till denna uppfattning kommer från en rektor med flera 
års erfarenhet i yrket som uttrycker 

 
Jag har haft ansvar för elevråden och det tycker jag är ett väldigt bra forum. (Grön) 

 

Det framkommer inte om Gröns ansvar för elevrådet kan liknas vid rollen som 
ordförande, men ur sammanhanget uppfattar jag att uttalandet innebär att rektorn 
upplever att ansvaret för elevrådet har varit positivt just i förhållande till rektorsrollen. 
Det framgår ur mitt material att erfarenhet av att elevrådsordförande är elev i skolans 
äldsta årskurs. Flertalet av intervjupersonerna poängterade att vuxnas närvaro vid 
elevrådsmötena är nödvändig och att detta bygger på upplevelsen av att eleverna 
behöver mycket hjälp med ledningen av mötena.  
 

Innehållet på elevrådsmöten  
Genomgående finns det i intervjuerna upplevelsen av att det som avhandlas på 
elevrådsmöten präglas av exempelvis inköp av bollar, arrangerande av fester och 
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liknande. Lika så uttrycker fler av rektorerna att de vuxna på skolan tenderar att anse 
att frågorna som tas upp i elevrådet borde var av annan karaktär.  
 

Min upplevelse av elevråd och klassråd det är ju liksom att det blir nån slags 
skendemokrati. För då blir det hur många bollar man ska köpa in och hagarna som 
ska målas (…) så vi tänker att i det här arbetet försöka få till att prata om lärandet i 
sig på elevrådsmötena. Hur vill vi att lärandet ska vara och hur ska vi få vår 
arbetsmiljö att vara (Gul) 

 

Gul poängterar här risken för skendemokrati och utvecklar tankar om att innehållet 
på mötena skulle lämna det som alltid varit och nå till andra och väsentligare frågor. 
 

Sambandet mellan klassråd och elevråd 
En del av intervjupersonerna nämner inte klassråd alls medan de rektorer som lägger 
stor vikt vid elevrådsarbetet som förutsättning för elevinflytande, beskriver 
upplevelsen av klassråden som en förutsättning för att elevråden ska kunna fungera. 

 
Under klassrådet så får man med sig punkter som man tar till elevrådet och det är 
ju det man först tar när man har elevråd och då är det ju klassens synpunkter som 
kommer upp, eller gruppens synpunkter, Det är ju inte den enskilda individens, 
men det bygger på att man måste ha klassråd. (Brun) 

 

Här sambandet mellan klassråd och elevråd som en process där elevrådet förutsätter 
ett föregående klassråd. Just detta citat kan bäst beskrivas som en modell för hur det 
formella elevinflytandet kan vara upplagt. Den uppfattning citatet speglar är att det är 
gruppens och inte den enskilde individens synpunkter som står i centrum i elevrådet. 
Individens röst kan göra sig hörd i klassrådet och via detta forum ta sig till elevrådet. I 
sambandet mellan mötesformerna belyses också uppfattningar om fenomenet att 
representera andras åsikter.  

 
det är också nåt dom behöver lära sig - vad det är att vara representant för 
klassens åsikter när man går till elevrådet till exempel. (Lila) 
 

Förutom att sitta på möten pekas här på uppfattningen att det att representera är 
något man som elev behöver lära sig. Det framkommer inga direkta uppfattningar av 
detta lärande sig att representera. Det uppfattas snarare som något som sker genom 
att just göra det. En aspekt av tillsynes mer praktisk karaktär beskriver att det kan 
vara svårt med klassråd.  
 

Jag tror att det är lite svårt med klassråd, att få rutiner på det och att det blir med 
jämna mellanrum och såna där saker – att det rullar på – att det blir nånting som är 
naturligt för barnen. (Lila) 

 

Här framförs uppfattningen att mötesformen kräver kontinuitet, men citatet ger också 
inblick i erfarenhet om att det inte alltid blir som önskat. Uppfattningen ges av att 
intentionen om klassråd finns men att det i den faktiska vardagen rätt och slätt 
tenderar att inte bli av. Att klassrådet är något som äger rum i klassrummet är 
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underförstått i detta sammanhang och ansvaret för att det genomförs uppfattas tydligt 
som lärarens uppgift.  

 
det bygger på att man måste ha klassråd och att lärarna måste förstå att det här 
faktiskt är olika steg för att komma fram till ett inflytande (Brun) 

 

Här uppfattas lärarens förståelse av de olika stegen fram till elevinflytandet som en 
förutsättning för att den formella elevinflytandeprocessen ska kunna äga rum. Under 
intervjun framkom inte någon fördjupad uppfattning om lärarens roll under 
klassråden.  
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Diskussion 
Syftet med denna uppsats är att beskriva rektorers uppfattningar om elevinflytande 
och strävan att få med så många aspekter av fenomenet som möjligt har varit 
väsentlig. Formellt elevinflytande beskrivs tidigare i denna uppsats som ett allmänt 
vedertaget begrepp rörande elevens rätt till formellt inflytande över sin utbildning. 
Informellt elevinflytande beskrivs också och då som det inflytande elever har rätt till i 
samband med undervisning och i det dagliga livet i skolan. Dessa två begrepp 
tillsammans anser jag täcker de möjliga aspekter av elevinflytande som kan finnas. 
Indelningen i formellt- och informellt inflytande användes mot denna bakgrund i 
studiens frågeställningar.  
 
Resultat i min undersökning visar att rektorers uppfattningar om elevinflytande är 
nära förknippat med begreppet delaktighet. Jag anser att delaktighet uppfattas av 
rektorerna som en grundval i fenomenet elevinflytande och tar därför utgångspunkt i 
begreppet delaktighet när jag diskuterar undersökningens resultat mot tidigare 
forskning och styrdokument.  
 
Elvstrand (2009) beskriver formellt elevinflytande som politisk delaktighet. Jag har 
valt att skriva diskussion av resultatet rörande rektorernas uppfattning av det formella 
elevinflytande under rubriken Politisk delaktighet. De delar av rektorernas 
uppfattningar om det informella elevinflytandet som i resultatet beskrivs under 
kategorin Delaktighet diskuterar jag här under rubriken Social delaktighet. Begreppet 
social delaktighet är hämtat från Elvstrand (2009) och innebär i huvudsak att som 
elev känna och uppleva sig som en del av skolan. Den delen av rektorernas 
uppfattningar av det informella elevinflytandet som i mitt resultat beskrivs i kategorin 
Elevinflytande i lärandet diskuteras nedan under rubriken Pedagogisk Delaktighet. 
Detta begrepp myntas av mig i och med denna studie och betecknar elevers 
delaktighet i lärandeprocessen.  
Studiens sista frågeställning rör hur rektorerna ser på sin egen roll i förhållandet till 
elevernas inflytande. Resultatet av denna frågeställning diskuteras under alla 
resultatdiskussionens tre stycken.  
 

Politisk delaktighet 
I mitt resultat framstod uppfattningen att den formella delen av elevernas inflytande 
finns i elevrådet. Elevrådet beskrivs som arenan där det formella elevinflytandet 
förekommer. I tidigare forskning finner jag att politisk delaktighet innebär att som elev 
få vara delaktig i beslutsfattande. Det är i huvudsak det som betraktas som 
elevinflytande och sker oftast inom organisationen av klass- eller elevråd som också 
betecknas formellt elevinflytande (Elvstrand, 2009).  
 
I min undersökning råder uppfattningen att det att delta i beslutsprocesser inte är 
detsamma som att bestämma. I beskrivningar av elevrådsmöten är uppfattningen att 
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medlemmarna som sitter där representerar sina klasser. Det råder lite olika 
uppfattningar om i vilken ålder eleverna kan delta i elevrådsarbetet och en 
underförstådd uppfattning att lämpligheten sker med stigande ålder. Brumark (2005) 
har funnit att en svaghet i det traditionella klass- och elevrådsarbetet är att det inte 
reellt involverar alla elever. Den politiska delaktigheten bygger på formella 
beslutsprocesser. Dessa processer är kollektiva och utgår ofta från representation. 
Elevråd är exempel på denna form då varje klass representeras av en elev som i 
rådssituationen för klassens talan. I min undersökning framkommer inte någon 
uppfattning hos rektorerna om fenomenet att representera andra. När elever tillfrågas 
kritiserar de representation och Rönnlund (2013) anser att representationsformen 
kanske borde diskuteras. Undersökningar har nämligen visat att en stor del elever 
väljer att förhålla sig passiva i dessa rådssituationer. Som orsak till passivitet ges 
olika skäl exempelvis låg motivation, brist på förtroende för processen då den ofta 
präglats av att vara skendemokratisk (Brumark, 2010). I min undersökning finns 
också farhågorna av att de formella beslutsvägarna blir skendemokrati istället för 
reellt inflytande. I resultatet finns det även exempel på entusiasm i förhållande till det 
formella elevrådsarbetet i samband med fastställda rutiner med koppling mellan 
klassråd och elevråd. Dock är huvudintrycket att elevråd är ett nödvändigt ont. 
Rönnlund (2013) har i sin undersökning även intervjuat rektorer och hennes resultat 
signalerar att rektorerna upplever att elevråd är något de är ålagda att arbeta med. I 
styrdokumenten framgår att det skall finnas elevinflytande i formella råd där eleverna 
genom elevföreträdare har möjlighet att påverka (SFS, 2010:800). Att lära elever 
inflytande är en viktig aspekt och en undersökning genomförd bland 
gymnasieungdomar visar att det spenderas mycket kort tid på just det. Istället 
hänvisas eleverna till att lära om inflytande genom att delta i rådssituationer. När 
dessa då fungerar mindre bra och i sin form inte attraherar eleverna blir resultatet att 
eleverna i praktiken inte får inflytande, kunskap om och erfarenhet i demokratiska 
beslutsprocesser (Beach m.fl, 2012). 
 
Vad eleven kan ha för inflytande i den politiska delaktigheten framkommer inte tydligt 
i min undersöknings resultat. Den uppfattning rektorerna har är att det rör sig om 
praktiska, elevnära företeelser som inköp av bollar och arrangerande av fester. 
Uppfattningen att det borde vara en annan kaliber på frågorna såsom arbetsmiljö och 
regler som rör elevernas utbildningsmiljö. Styrdokumenten ger här klara direktiv med 
krav på elevers deltagande vid exempelvis framtagande av ordningsregler, i arbetet 
med likabehandlingsplan, skyddsombudsarbete och annat (SFS, 2010:800). 
Rönnlund (2011) undersökte klassråd som domineras av klassinterna frågor som i 
mycket liten utsträckning fördes vidare till elevråd. Rektorerna i hennes undersökning 
pekar på svårigheter med kommunikationsöverföring mellan klassråd och elevråd 
och att detta i sin tur tenderar att leda till brist på uppdrag i elevrådet. Orsaken till det 
är att de frågor som finns behandlas informellt i stället och alltså inte når fram till det 
formella rådet (Rönnlund 2013). I styrdokumenten är det lagstadgade frågor som 
eleverna skall vara delaktiga i att besluta. Detta gäller likabehandlingsarbetet, 
framtagande av skolans ordningsregler samt arbetsmiljöfrågor. 
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Att vuxnas närvaro behövs i de formella rådssituationerna framstår som en 
självklarhet i min undersöknings resultat. Olika uppfattningar om huruvida rektor skall 
delta i elevrådsarbetet eller inte finns, men att någon vuxen behöver vara med är 
självklart för dem. Vad klassråd anbelangar är det underförstått att det sker just i 
klassen under ledning av klassläraren. En som belyser problematiken med 
ojämlikheten i maktförhållande mellan lärare och elev i detta sammanhang är 
Brumark (2010). Hon finner att den speciella situationen som finns inom skolan, med 
vuxna myndiga personer med hjälp av olika kontrollsystem fostrar de unga omyndiga 
personerna till fullvärdiga samhällsmedborgare (Brumark, 2010).  
 
I min undersökning fanns ingen framträdande uppfattning av rektors roll i förhållande 
till elevrådet på ett övergripande plan. De uppfattningar som framkom var i huvudsak 
i förhållande till rektors närvaro eller inte vid elevrådsmöten. Däremot fanns 
uppfattningen att elevrådet är till som elevernas arena. Dahlstedt och Olsson (2014) 
pekar på att det nu finns ett förändrat synsätt från att elever var medborgare i 
vardandet till att elever är medborgare med rättigheter med ett alltmer individuellt 
inflytande över sin utbildning Utifrån rättighetsprincipen skall alla elever ges möjlighet 
att påverka genom representativ demokrati (SFS, 2010:800). Undersökningar visar 
att detta har brister då ett stort antal elever faktiskt inte deltar och därmed står 
utanför den centrala delen av skolans verksamhet som demokratifostran av 
elevinflytande innebär (Rönnlund 2011). Detta skulle kunna tyda på att elever inte 
har någon uttalad önskan om att ha inflytande, men de studier som har genomförts 
med bland annat den frågeställningen visar tvärtom att elever i stor utsträckning är 
intresserade av att påverka sin utbildning (Öhrn, 2005). De exempel som finns på att 
elever har engagerat sig och upplevt att de lyckats få inflytande är i stort sett i 
situationer där de deltagit i aktionsgrupper. När initiativet till aktionen kommer från 
eleverna själva, och de upplever sig ha förutsättningar i form av kunskaper om 
demokratiska beslutsprocesser och stöd från de vuxna att genomföra sin aktion, kan 
möjlighet för faktiskt inflytande och känslan av att lyckas infinna sig (Rönnlund 2013). 
Min undersökning rör ju inte elevernas egen uppfattning om inflytande, men jag fann 
det ändå adekvat att ta med ovanstående resultat. De kan användas till att belysa 
den brist på uppfattningar om rådssituationer som går utanför elevrådssituationer i 
min undersökning.  
 

Social delaktighet  
Delaktighet upplevs som en förutsättning för demokrati och framträder i mitt resultat 
som det begrepp som ligger närmast att använda när grunduppfattningen om 
elevinflytande beskrivs. Social delaktighet innebär i huvudsak att som elev känna att 
man är en del av skolan (Elvstrand, 2009). Social delaktighet måste genomsyra 
skolans vardag och allt som görs där. Den kan inte avgränsas till enstaka tillfällen. 
Social delaktighet och att vara en del i gemenskapen är viktig för att kunna trivas och 
utvecklas i skolan (Elvstrand, 2009). I min undersökning framkommer vikten av att 
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rektor i sin ledarroll är öppen för delaktighet gentemot personalen. Därigenom kan 
man förvänta en förebildseffekt att lärarna i sin tur blir öppna för att eleverna ska bli 
delaktiga. Detta beskrivs som ett sätt att få delaktighet att genomsyra hela 
institutionen. Elvstrand (2009) finner att det är av stor vikt att pedagoger är 
tillgängliga och går eleverna tillmötes i det dagliga skollivet. Den sociala 
delaktigheten gynnas av detta samt även av pedagogernas förmåga att kompromissa 
i vardagssituationer. Detta ställer krav både på lärare som ansvarig för elevernas 
vardag, men också på rektorer som är ansvarig för förutsättningarna genom att 
ansvara för skolans organisation av arbete. 
 
Den roll läraren har i ansvaret för att elever känner sig delaktiga är mycket stor. 
Samtalet är ett sätt att göra delaktighet i de situationer där elever och vuxna 
interagerar med varandra. När det kommer till vad som sker runt omkring i 
klassrummen visar resultatet i föreliggande undersökning att rektorerna uppfattar det 
som lärarens uppgift och ansvar. Resultatet speglar också en vilja att lita på att 
lärarna gör ett gott arbete men samtidigt signaleras en viss oro för att så inte alltid är 
fallet. Deliberativa samtal är en metod för att skapa delaktighet och demokratiska 
arbetsformer i skolan och som har haft en framträdande roll i nyare forskningen. En 
som har studerat lärares arbete med avseende på skolans demokratiutbildning är 
Samuelsson (2013). Lärare beskriver sina klassamtal på ett sätt så Samuelsson 
(2013) tolkar dem som en form av socio-emotionella övningar. Deliberativa samtal 
däremot har demokratisk form och präglas av diskussioner om olika arguments 
hållbarhet. Orsaken till avsaknaden av deliberativa samtal i klassrummen anser 
Samuelsson (2013) var att lärarna inte hade tillräckliga kunskaper.  
 
Vikten av att synliggöra inflytandet för eleverna själva uppfattas som väsentligt i 
resultatet av min undersökning. Synliggörandets syfte är att eleven ska vara 
medveten om möjligheten till inflytande och när den har ett faktiskt inflytande. När det 
gäller det informella elevinflytandet visar forskning att eleverna själva inte definierar 
det som inflytande (Elvstrand, 2009). Vikten av att göra elevinflytande synligt för 
eleverna uppfattas å ena sidan som en förutsättning för deras lärande. Å andra sidan 
är elevernas medvetenhet om vad som är elevinflytande också angeläget i 
förhållande till omgivningen. Skolinspektionen har i sina regelbundna inspektioner 
fokus på skolornas arbete med elevinflytande. Elever svarar på enkäter och några få 
intervjuas under själva skolbesöket (Skolinspektionen, 2012). Rektorernas 
angelägenhet att eleverna ska vara medvetna om sitt inflytande kan alltså vara 
väsentligt för att svara upp på Skolinspektionens krav vid tillsynsbesök av olika slag.  
 

Pedagogisk delaktighet  
Enligt resultatet i min studie uppfattar rektorerna det att vara delaktiga i själva 
lärprocessen som ett viktigt område för eleverna att kunna ha inflytande över sin 
utbildning Begreppet pedagogisk delaktighet myntas i och med denna undersökning 
och betecknar den delaktighet som elever har just i lärandeprocessen. Att elever ska 
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ha inflytande över undervisningssituationerna står utom all tvivel om man ser till 
läroplanen (Skolverket, 2011). Mitt resultat visar uppfattningen att det är väsentligt att 
eleverna är delaktiga i den pedagogiska planeringen. Dessutom framhålls 
uppfattningen att eleverna kan ha en aktiv roll i efterarbete och utvärdering av 
undervisningen. Elever som är vana med att ha inflytande över sin utbildning får 
därmed också goda förutsättningar för att ta ansvar för den (Selberg, 1999). Detta är 
ett väsentligt forskningsresultat som stärker vikten av pedagogisk delaktighet i först 
hand, men som i tillägg visar på en snöbollseffekt som kan vara värt att 
uppmärksamma (Selberg, 1999). 
 
Rektorerna i min undersökning uppfattar att ansvaret för elevernas pedagogiska 
delaktighet i första hand ligger hos den undervisande läraren. Att de som rektorer 
därmed inte har en direkt inblick i vad som sker i klassrummet uppfattas lite olika, 
men uppfattningen av en viss tveksamhet till om eleverna har ett faktiskt inflytande 
över undervisningen framstår tydligt. En studie som tar utgångspunkt i 
problembaserat lärande visar brister på elevinflytande inom klassrummets väggar. 
Den visar att lärarna inte egentligen har införlivat demokrati i arbetsformen vilket i sin 
tur begränsar elevernas möjlighet till inflytande i arbetets innehåll (Tholander, 2005). 
En annan studie visar att elevers inflytande är begränsat till tidsdisposition och i viss 
utsträckning val och mängd av litteratur och mestadels bara förekommande i 
samband med individuella fördjupningsarbeten. Samma undersökning visar också att 
elevernas egen inställning är att de vill ha hög kvalitet i undervisningen och inflytande 
över sitt lärande. Men i praktiken är så alltså inte fallet. (Öhrn,2005). 
 
Min undersökning visar uppfattningen att lärarens roll förändrats under de senaste 
decennierna. Relationen mellan lärare och elever kräver i dag en helt annan form av 
ledarskap. I resultatet av min undersökning beskrivs läraren som den som måste 
förvärva sitt ledarskap genom att skapa ett förtroende mellan eleven och läraren 
själv. Här uppfattar jag det som att rektorerna talar utifrån sin lärarerfarenhet. Detta 
bygger i sin tur på att eleven inte längre är en passiv mottagare av 
kunskapsinmatningen. Dahlstedt och Olsson (2014) beskriver att enskilde 
medborgaren, i skolans värld alltså eleven, står i centrum och förväntas vara aktiv, 
ansvarstagande och engagerad i sitt lärande. Styrdokumentens centrala begrepp 
som formulerar dessa förväntningar är att eleven förväntas att samtala, att känna, att 
göra och att vilja. Den pedagogiska utmaningen i denna situation blir då att förmå 
den enskilda eleven att själv vilja lära och utvecklas (Dahlstedt & Olsson, 2014).  
 
Den roll rektorerna i min undersökning uppfattar att de har i förhållande till elevers 
pedagogiska delaktighet är att arbeta med lärarnas förutsättningar att möta upp 
elevernas behov genom fortbildning att skapa ett klimat på skolan med gynnsamma 
dialoger. I styrdokumenten framstår ansvaret för elevernas utbildning som att ligga 
hos rektorer och lärare. I förhållande till elevernas delaktighet i sitt eget lärande i 
samband med undervisningen är ansvaret närmast lärarens. I förhållande till hur 
arbetet på skolan är organiserat och att planeringen möjliggör elevinflytande är det 
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rektors ansvar (SFS, 2010:800; Skolverket, 2011). Hur detta faller ut är beroende av 
lärare och rektorers kunskap, och intresse och om de är kvalificerade för sitt uppdrag 
anser Selberg (1999). Hon finner att om man tar styrdokumenten på allvar så medför 
det stora krav på lärare och rektor. Det skulle innebära att skolan skulle stimulera 
eleverna att ta del av makten. Och då skulle lärare och rektors fokus vara att få 
eleverna till att debattera och vara reellt delaktiga i planering, genomförande och 
utvärdering av undervisningen. ”En sådan skola skulle vara aktivt lyssnande och 
organisera sin verksamhet efter elevernas lärande mer än efter lärarnas tjänster.” (a. 
a., s 153) 
 
Jag vill uppmärksamma att jag i resultatdiskussion inte redogör för de åldersgrupper 
som ingår i de studierna jag belyser mitt resultat med. Det att i undersökningar utgå 
ifrån elevens ålder och mognad anser jag kan göra, om inte avgörande, så skillnader 
beroende på om de görs bland yngre eller äldre elever.  
 
  



 42 

Slutsats 
Detta stycke avser att utifrån det teoretiska perspektivet peka på betydelse och 
eventuella tendenser som studiens resultat kan innebära.  

Syfte och utfallsrum  
Som det framgår av inledning och bakgrund i denna studie så finns det genom 
politiska beslut och styrdokument omfattande krav på skolan i förhållande till elevers 
inflytande över sin utbildning. Till de kraven saknas det i stort sett ”bruksanvisning”. 
Denna undersökning avser inte att ta fram en saknad ”bruksanvisning”. Syftet med 
min undersökning var att beskriva rektorers uppfattning av elevinflytande vilket är 
genomfört och utfallsrummet är presenterat i resultatdelen. Den variation av 
uppfattningar av elevinflytande som har framkommit bland de rektorer jag intervjuat 
ger en bild av upplevelser som, i och med undersökningens ansats och 
genomförande, kan anses vara representativa även för övriga rektorer.  
 

Rektor 
Rektorers arbete har, i och med antagandet av den nya Skollagen (SFS 2010:800) 
och läroplanen Lgr11, förtydligats och mejslats ut som avgörande för 
utvecklingsarbete i svensk skola. En stor del forskning av just rektorers arbete har 
gjorts där bland annat rektorers roll i förändringsarbete lyfts fram. Rektorers roll är 
bland annat att förverkliga de politiska mål som formuleras genom styrdokumenten 
och det arbetsfält rektor har kan beskrivas som spindeln i ett nät som å ena sidan 
består av en position mellan myndighet och huvudman och å andra sidan i den 
dagliga verksamheten som består av skolpersonal, elever och föräldrar.  

Rektor och myndigheterna 
Förutom den administrativa domänen som skolans huvudman representerar finns en 
politisk domän. Den består förutom Kommunen av Staten genom Riksdag och 
Regering. Statens aktuella myndighet i detta sammanhang är Skolverket och 
Skolinspektionen som båda är beskrivna i bakgrunden (Hallerström, 2006). 
 
Skolverket som har i uppgift att förmedla stödmaterial ger i förhållande till 
elevinflytandet inte det stöd som en rektor skulle kunna förvänta sig. Detta anser jag 
innebär att rektor i större utsträckning måste tolka och förhålla sig mer direkt till 
lagtext. I förhållande till det teoretiska perspektivet jag angett tidigare innebär detta 
att rektors behov av begreppsmässiga färdigheter ökar. Beroende på vilken roll 
huvudman tar kan en del av detta minska något. Jag finner att denna situation kan 
skapa problem i förhållande till rektorernas arbete med att leva upp till politiska beslut 
som uttrycks i gällande styrdokument. Detta gäller både den politiska delaktigheten 
som rör den formella delen av elevernas inflytande över sin utbildning och den 
pedagogiska delaktigheten som rör elevernas inflytande över deras eget lärande. .  
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Skolinspektionens tillsynsbesök medför ett ökat behov av att elevinflytandet blir 
synliggjort hos eleverna för att det ska kunna bli synligt för Skolinspektionen. Det kan 
ha effekten att fungera som en påminnelse och inspiration till att få fart på 
utvecklingsprocesser. Det kan också ha effekter som är mer negativa och till 
exempel innebära att utvecklingsinsatserna först och främst görs för att uppfylla 
kraven och inte i tillräckligt stor utsträckning utgår ifrån behov och sammanhang. 
Därmed anser jag att det finns risker för att kvaliteten sänks i utvecklingsarbetet. 
 

Rektor i verksamheten  
Rektorerna uppfattar i min undersökning att det är väsentligt att de är närvarande och 
tillgängliga för lärare och elever i vardagen. Tiden räcker inte alltid till för detta 
(Hallerström, 2006) och om rektorerna även ska ha en stor del av det 
begreppsmässiga ansvaret kan det vara problematiskt att leda utvecklingen av 
verksamheten framåt. Denna undersökning pekar på att rektorerna anser att 
elevernas pedagogiska delaktighet är viktig. Den visar också deras uppfattning att 
det området av utbildningen är i behöv av utveckling. Delaktighet är ett centralt 
begrepp vad gäller elevernas möjlighet och rätt till inflytande. I förhållande till 
elevernas inflytande över sitt lärande inom den pedagogiska delaktigheten är det 
läraren som har huvudansvaret och mitt resultat visar att rektorer upplever en viss 
oro för lärarnas kunskaper och färdigheter att utföra detta uppdrag. Denna oro kan 
vara befogad om man ser till den forskning som redovisas i resultatdiskussionen. 
Delaktighet kommer ur interpersonella aspekter och i skolverksamheten framstår 
rektorers behov av interpersonella färdigheter som stort. Lärarna är chefer i sin 
yrkesroll och för att rektorer ska kunna leda en skola i en utvecklingsprocess krävs 
ett stort förtroende mellan rektor och lärarna (Brüde Sundin, 2007; Hallerström, 
2006). Det krävs också kunskap och insikt om vad utvecklingsbehoven består i. 
Dessutom behövs insikt och mod att faktiskt bryta gamla mönster och förhållningssätt 
och förmågan att göra delaktighet i verksamheten (Hallerström, 2006).  
 

Förslag på vidare forskning 
Denna uppsats titel är Att skapa förutsättningar för elevers inflytande. Titeln anger ett 
intresse för elevers inflytande och en förhoppning att den föreliggande studien kan ge 
ett litet bidrag i utvecklingen av just elevers inflytande i sin utbildning. I studiens 
resultat pekar jag på tre aspekter av möjligt elevinflytande nämligen politisk-, social- 
och pedagogisk delaktighet. Med det som underlag skulle fortsatta studier med fördel 
kunna ta utgångspunkt i någon av dessa tre aspekter. En möjlighet är att lämna 
rektorsperspektivet och i en studie ta utgångspunkt i den pedagogiska delaktigheten i 
skolans vardag och arbeta vidare med fokus på elevernas inflytande i den 
pedagogiska delaktigheten. Det kan eventuellt göras som en kvalitativ undersökning 
ur ett kombinerat lärar- och elevperspektiv.  
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Bilaga 1 
 
Mailtext som följer: 
 
Hej! 
 
Har du möjlighet att ställa upp på en intervju? 
 
Jag som frågar har flera års erfarenhet som lärare och rektor och är nu student vid 
Linköpings Universitet i Mastersprogrammet i Pedagogiskt Arbete.  
 
Elevinflytande är tema i min magisteruppsats och tillika tema för intervjun. 
 
Jag är klar över att din arbetssituation som rektor är pressad. Om du ändå vill bidra 
till min forskningsstudie bestämmer du plats för intervjun och vi kommer överens om 
tidpunkt. Intervjun kommer att spelas in och materialet användas anonymt i mina 
studier i enlighet med god forskningsetik. Jag kommer även att be om tillåtelse att 
eventuellt använda materialet vid senare studier.   
 
Välkommen att kontakta mig! 
 
Med vänlig hälsning  
Siri Dam Bustad  
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide 
 
Syftet med min studie är att beskriva några rektorers uppfattningar om elevinflytande. 
Jag undrar därför – ”Vad är elevinflytande för dig?” 
 
 
Hur tänker du kring formellt elevinflytande?  
 

• Hur upplever du din roll i arbetet med formellt elevinflytande på din skola? 
 
Hur tänker du kring informellt elevinflytande?  
 

• Hur upplever du din roll i arbetet med informellt elevinflytande på din skola? 
 
Vilken uppfattning har du vad gäller att anpassa elevernas inflytande efter deras 
ålder och mognad? 
 

• Hur upplever du din roll i arbetet med detta på din skola?  
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Bilaga 3 
 
 
Tack för att du ville delta i min studie! 
 
 
Jag vill avslutningsvis be dig fylla i följande: 
 
Kön:     Man ____   Kvinna  _____ 
 
Ålder:  
 
Antal år som rektor: 
 
Skolform: 
 
Antal elever: 
 
Tidigare yrkesbakgrund: 
 
 
Utbildning: 
 
 
Tillåter du att jag sparar materialet för att ha möjlighet att använda det vid eventuella 
vidare studier? 
 
Ja_______    Nej_______ 
 
 
Ort/Datum:      Underskrift:   
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