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Abstract

Elevernas inflytande i skolan är något som de nationella styrdokumenten lyfter 
fram  som  en  viktig  del  i  elevernas  demokratifostran.  Genom  att  utifrån  ett 
intersektionalitets-  och  maktperspektiv  analysera  dessa  dokument  och  jämföra 
dem med samtalsintervjuer som gjorts med fyra elever i årskurs nio skapar denna 
uppsats en ögonblicksbild av hur målen för inflytande i dessa dokument uppnås. 
Vårt  resultat  visar  tydligt  att  dokumenten  framförallt  fokuserar  på  elevernas 
inflytande  över  undervisningens  innehåll  och  former,  men  vad  som  tydligt 
kommer fram i intervjuerna är att eleverna upplever sig ha ett mycket begränsat 
inflytande,  samt att detta inflytande framförallt  handlar om trivselfrågor såsom 
rastlokalers  utformning  och  skolmat.  Eleverna  har  också  mycket  bristande 
vetskap om vilka områden de har rätt att ha inflytande över och hur detta ska gå 
till.  Vi konstaterar att elevernas upplevelse av sin reella makt är vitt skild från 
den bild av inflytande som skolans styrdokument ger.

Nyckelord:  makt,  elever,  reell  makt,  formell  makt,  informell  makt,  skola, 
elevinflytande, intersektionalitet
Antal ord: 9146
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1 Inledning

Elever  spenderar  nio  år  av  sina  liv  i  grundskolan,  men  hur  mycket  kan  de 
egentligen  påverka  sin skolgång under  de  här  nio åren?  Det  är  vanligt  att  ha 
formella vägar för elever att påverka skolan. Vi tror dock inte att dessa garanterar 
ett  faktiskt  inflytande och i  vissa fall  till  och med används som alibin för att 
undvika att ge eleverna reell makt. Vi anser därför att det är viktigt att undersöka 
hur mycket makt eleverna egentligen har och på vilket sätt de har makt. Det finns 
gedigna  officiella  dokument  som  talar  om  vikten  av  elevinflytande  och 
skoldemokrati.  Således  har  eleverna  ofta  en  till  synes  bra  formell  makt  att 
påverka.

Dock  menar  vi  uppsatsförfattare  att  det  är  av  vikt  att  jämföra  denna 
formella makt med den reella makten för att få en bättre bild över elevernas makt 
i skolan. För att kunna göra detta ämnar vi utgå från olika maktperspektiv men 
också ett intersektionalitetsperspektiv med variabler som kön, etnicitet och ålder. 
Dessa perspektiv menar vi är en förutsättning för att få en bra helhet. Vi anser det 
otillräckligt att endast titta på exempelvis kön eller ålder, och vill istället få en 
mer  diverserad  och  bredare  bild  av  vad  som påverkar  elevers  makt  i  skolan 
eftersom vi menar att en individ aldrig endast är ett kön eller en ålder utan en rad 
olika identiteter. Detta innebär att de två begrepp som kommer ligga till grund för 
vår analys är makt och intersektionalitet.

1.1 Elevinflytande, skoldemokrati och maktbegrepp

Skoldemokrati och  elevinflytande är  två  väldigt  svårdefinierade  begrepp  då 
uppfattningarna om deras innebörd ofta skiljer sig stort mellan olika personer. Det 
som följer är den definition vi själva har efter att befunnit oss i skolsfären under 
en längre tid. För oss ses de två begreppen lättast som två skalor som är högst 
beroende av varandra. En hög nivå av skoldemokrati innebär för oss att skolan 
aktivt  arbetar  för  att  vara,  och  är,  en  demokratisk  institution  där  både 
arbetsformerna och beslutsfattandet innefattar alla de i skolan som är berörda av 
beslutet. En hög nivå av skoldemokrati förutsätter en stor förståelse och kunskap 
om demokrati bland samtliga inblandade. Skoldemokrati innefattar alla aktörer i 
skolan, lärare, elever, rektorer med flera. 

Elevinflytande är en del av skoldemokrati, men begreppet elevinflytande 
berör endast eleverna. En hög nivå av elevinflytande är för oss när det ses som en 
självklarhet att eleverna har en aktiv del i skolans arbete och kan påverka alla de 
beslut och arbetsformer som berör dem. Självklart sker både skoldemokrati och 
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elevinflytande inom de nationella ramar som ställts upp för samhället och skolan, 
precis som vilken annan verksamhet som helst. 

Kort sagt handlar skoldemokrati om att hela skolan ska arbeta för att vara 
demokratisk,  och  elevinflytande  handlar  om  hur  eleverna  påverkar  och  har 
möjlighet att påverka sin egen situation. Elevinflytande är alltså elevernas del i 
skoldemokratin. Detta är anledningen till att vi valt bort det annars välanvända 
begreppet elevdemokrati, då vi anser detta vara otydligt och förvirrande. 

Vi kommer att använda oss av tre maktbegrepp i denna uppsats, dessa är 
formell  makt,  den makt  som finns på pappret,  informell  makt,  den makt  som 
existerar  utanför  de  formella  ramarna  och vårt  eget  begrepp reell  makt.  Reell 
makt är den kombination av formell och informell makt som är makt som finns i 
verkligheten. Detta problematiseras ytterligare i 2.2.2 Makt.

1.2 Författarnas positionering, förförståelse för 
problemområdet

Båda vi uppsatsförfattare har varsin positionering till det givna ämnet och därmed 
olika  infallsvinklar.  Detta  menar  vi  är  viktigt  att  ta  med  i  en  egen del  i  den 
inledande  fasen  av  uppsatsarbetet.  I  Metodpraktikan  beskrivs  vikten  av  en 
redogörelse av förförståelsen  som:  ”genom att  skriva ner  sin  förförståelse får  
man en tydlig referenspunkt att utgå från i bedömningen av intervjuernas värde:  
Vad tillförde intervjuerna utöver det som fanns i litteraturen och det man kunde  
komma fram till genom sitt ”eget” intensivt tänkande?” (Esaiasson et al 2007, s. 
290) Eftersom vi också utgår från en socialkonstruktivistisk grund där man menar 
att  kunskap  skapas  genom  social  interaktion  hävdar  vi  att  vår  bakgrund  och 
förförståelse färgar oss gentemot den forskning vi gör. (Barlebo Wenneberg, 2001 
s. 13)

Den ena av oss uppsatsförfattare har genom ett omfattande ideellt arbete 
engagerat sig i en nationell elevorganisation och därmed etablerat ett stort intresse 
för  skolfrågor.  Den  andra  av  uppsatsförfattarna  är  partipolitiskt  aktiv  och 
engagerad i just skolfrågor och har därmed också utvecklat ett stort intresse för 
olika inriktningar inom skolans område. Vi har således två olika infallsvinklar till 
vårt problemområde, men det som vi båda uppsatsförfattare delar intresse för är 
fokuset  på  eleverna.  Vi  är  alltså  inte  i  första  hand  intresserade  av  lärarnas 
upplevelser utan hur skolans verklighet ter sig olika för olika elever. 

1.3 Syfte och frågeställning

Vårt syfte  är att  genom en fallstudie försöka utkristallisera  en tendens för hur 
elevers makt kan se ut på en skola idag i relation till de uppsatta ramverk som 
finns kring just elevinflytande och makt. Samtidigt som vi vill bidra till att fylla 
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en del av den lucka, avsaknaden av gemensam analys  utifrån intersektionalitet 
och makt,  som finns  inom den statsvetenskapliga  forskningen av den svenska 
skolan.

Uppsatsen syftar  alltså  inte till  att  göra några generella  antaganden om 
elevers  makt  i  skolor  idag eftersom vi  är  medvetna att  detta  är  en omöjlighet 
utifrån  vår  vetenskapsteoretiska  grund.  Med  anknytning  till  det  vill  vi  också 
understryka vikten av att vår uppsats är så transparent som möjligt, det vill säga 
uppnår kravet på intersubjektivitet. Detta transparenskrav finns till för att för att 
läsaren  skall  kunna  följa  alla  våra  steg  och  senare  kunna  göra  samma 
undersökning  igen.  Vi  menar  dock  att  vi  inte  kan  uppnå  detta  krav  fullt  ut 
eftersom vi utgår från en socialkonstruktivistisk syn på kunskap. Vi tror alltså inte 
på en objektiv och sann kunskap (Bergström och Boréus, 2010, s. 36). Vi kan 
genomföra vår studie transparent till den mån som är möjlig, intervjuer av våra 
informanter kan inte rekonstrueras helt eftersom det trots samma frågor och en 
bra intervjuguide ändå kan få olika utfall vid olika tillfällen. Detta i kombination 
med  att  vissa  frågor  kan  vara  känsliga  och  att  vi  därmed  anonymiserar  de 
intervjuade  gör  det  näst  intill  omöjligt  att  rekonstruera  intervjuerna.  Detta 
eftersom man  måste  ta  hänsyn  till  sin  egen position  som intervjuare  och den 
maktrelation som det de facto blir i en intervjusituation. (Esaiasson et al 2007, s. 
301) Vi kan inte heller uppnå kravet helt på transparens när det gäller vår tolkning 
av de olika dokumenten eftersom vi tolkar materialet utifrån vår egen grund men 
vi kan påvisa hur vi gjort olika slutsatser genom att  använda oss av citat  från 
intervjuerna samt referat av texter. (Bergström och Boréus, 2010, s. 36) 

Detta syfte kan kondenseras ner till en övergripande frågeställning:
 Vilken makt har eleverna i skolan?

Utifrån vår ambition att inte generalisera måste vi således ha en underrubrik som 
är mer specificerad:
 Vad är skillnaden mellan elevernas formella och reella makt i skolan?

Alltså är vi intresserade av brytningspunkten som vi menar kan finnas mellan den 
formella och reella makten. Detta anser vi att vi kan undersöka på lämpligast sätt 
genom att  titta  på specifika  dokument  som skolan använder  sig  av och sedan 
jämföra detta med intervjumaterial från olika elever i den utvalda skolan.

1.3.1 Hypotes

Vår hypotes är att de nationella styrdokumenten som reglerar elevers möjlighet 
till att påverka sin skolgång är högt satta mål som med största sannolikhet är ett  
ideal som ej uppnås. Detta innebär att vi antar att eleverna inte kommer ha en bild 
av sitt inflytande som stämmer överens med den bild styrdokumenten förmedlar.
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2 Forskningsfält och teori

Detta kapitel beskriver vårt problemområde och presenterar de teorier vi kommer 
att använda som analysverktyg, denna sammanslagning syftar till att tydliggöra 
kopplingen mellan dessa två.

2.1 Forskningsfält

Denna del syftar  till  att  ge en generell  bild över det empiriska materialet  som 
gjorts tidigare inom vårt område som är elevers makt i skolan.

Vi kan tidigt konstatera att  det överlag finns mycket skrivet om skolan 
men att just det fokus vi vill ha på skärningspunkten mellan elevernas formella 
och  informella  makt  med  olika  intersektionella  perspektiv  är  svårt  att  hitta  i 
tidigare forskning. Statsvetenskaplig forskning brukar ofta utgå från antingen kön 
eller etnicitet, det är inte vanligt att man tittar på de olika maktstrukturerna inom 
intersektionalitetsbegreppet samtidigt. Därav menar vi att vår uppsats kan bidra 
med ett nytt tillskott inom fältet för skolforskning.

Den svenska grundskolan har mycket tydliga regleringar i både skollag, 
förordningar och läroplanen runt demokratiarbete och elevinflytande. Dock finns 
det väldigt få konkreta metoder för hur detta ska genomföras vilket leder till att 
vårt problemområde inte finns uppe på agendan i skolans dagliga arbete. Vi tror 
att denna diskussion måste lyftas och medvetandegöras för att bygga en bättre och 
mer  demokratisk  skola.  Därför  vill  vi  i  vår  forskningsöversikt  titta  på  och 
analysera  två  artiklar  och  en  rapport  som är  för  oss  primära  i  vårt  fortsatta 
uppsatsarbete kring samma problemområde.

När vi  valde  de tre  texterna  utgick  vi  från  att  vi  ville  ha artiklar  som 
berörde  olika  delar  av  vår  problemställning.  Alla  de  tre  valda  texterna  berör 
kopplingen mellan skola-elever-demokrati, men har olika infallsvinklar och kan 
då ge en mer nyanserad bild av fältet. SOU-rapporten berör maktförhållanden i 
skola och utbildning, den första artikeln berör elevernas möjligheter till formellt 
inflytande i skolan och huruvida dessa är tillräckliga, och den sista artikeln rör 
huruvida ökad formalisering av elevernas inflytande ger ett ökat reellt inflytande.
Detta är alltså det som ligger till grund för vår litteraturöversikt och vi kommer 
härefter presentera de tre texterna en efter en.
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2.1.1 De tre texterna

Text 1 är ett kapitel av Li Bennich-Björkman i en SOU-rapport från 2004. Detta 
är  en  del  av  Integrationspolitiska  maktutredningen  och  kapitlet  heter  ”Är 
individualisering skolans nyckel till framgång?”. 

Bennich-Björkman skriver om en problematik med att skolor idag inte på 
något sätt är homogena och på så sätt likvärdiga utan tvärt om har många olika 
förutsättningar. Dessa olika förutsättningar är precis det som är intressant för oss 
ur ett maktperspektiv och det förstärker vårt syfte med uppsatsen som är att göra 
en fallstudie och därmed inte en studie med generaliserande ambition. Men också 
eftersom man menar i rapporten att det finns stor anledning på grund av detta att 
titta på den praktiska verkligheten i skolan och inte enbart på de politiska besluten 
eftersom de oftast implementeras väldigt olika. 

Hennes  diskussion  om  socialt  kapital  anser  vi  är  viktig  för  vårt 
problemområde  men  eftersom  författaren  nästan  enbart  utgår  från  variabeln 
etnicitet i sin analys och även bygger en stor del av denna analys om skolan på 
detta tänker vi att det visar på en viss lucka i rapporten.  

Genom att se kunskap som makt blir det relevant då författaren tar upp att 
etnicitet tillsammans med klass ger direkta effekter för hur man som elev klarar 
sin skolgång i Sverige idag. Är det så att man med en annan etnicitet än ”svensk” 
samt  låg  socioekonomisk  bakgrund  genast  har  lägre  makt  eftersom man  inte 
generellt når samma kunskap?  Här menar vi att vår ansats som är att analysera 
elevernas makt utifrån ett  intersektionalitetsperspektiv tar diskussionen ett  steg 
längre.

Vår andra text är en artikel från tidskriften  ”Utbildning och demokrati” skriven 
av Åsa Brunmark 2010. Artikeln vid namn ”Den formella skoldemokratins roll  
för medborgarfostran och elevinflytande” lyfter att det i den svenska skolan finns 
det två vanliga typer av institutioner för inflytande, det lagstadgade klassrådet och 
det  frivilliga  elevrådet.  Dessa har  dubbla uppdrag,  dels  att  vara ett  forum för 
elevernas inflytande över det dagliga arbetet i skolan men också vara genom att 
vara vägar för att skapa demokratiska medborgare som i framtiden deltar aktivt i 
det demokratiska samhället. Dessa två roller kan ibland hamna på kollisionskurs 
med  varandra  varpå  man  inte  får  ut  något  av  det.  Artikeln  förespråkar 
metakommunikation kring problemet samt att eleverna ska bli mer involverade i 
diskussioner om och i planeringen av undervisningen.

Komplexiteten i att skolan genom formella institutioner ska kunna skapa 
den demokratiska kompetens som behövs för att kunna delta i det samhälleliga 
livet blir tydlig när artikelförfattaren lyfter att flertalet rapporter tyder på att det 
endast  är  ett  fåtal  elever  som  verkligen  deltar  fullt  ut  i  de  formella 
medinflytandeforumen. Framförallt problematiseras klassrådens roll och funktion. 
Är de verkligen en bra grund att stå på för att utveckla elevernas demokratiska 
kompetens? Artikeln trycker starkt på hur viktigt det är att eleverna inte bara får, 
utan även vill, vara delaktiga och tycka till om saker och ting.
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Vår  tredje  artikel  behandlar  utvecklingssamtal  och  heter  ”Student-led  
conferencing as democratic practice”. Artikeln är skriven av Michael Tholander 
2011 och är publicerad i tidsskriften ”Children and society”.

Utvecklingssamtalen har förändrats från att vara ett samtal mellan endast 
föräldrar och lärare till att även inkludera eleverna. Artikelförfattaren ifrågasätter 
dock hur stort  elevernas deltagande i dessa samtal  faktiskt  är,  är de verkligen 
deltagare eller bara åhörare? Diskuterar man med eller om dem? Vems agenda är 
det som styr mötena och lever de verkligen upp till de mål som beskrivs i skolans 
styrdokument?

Författaren diskuterar hur dessa samtal ska kunna vara mer demokratiska 
och nå sitt syfte på ett mer effektivt sätt, och att skapa en diskussion utifrån det 
deliberativa samtalet. Det främsta exemplet på en förändring som skulle kunna 
stärka detta är elevledda utvecklingssamtal. Denna arbetsform syftar till att jämna 
ut maktförhållandena i rummet genom att låta eleven, den med minst makt, leda 
samtalet. Men trots detta var samtalen inte så elevledda som de utgav sig för att 
vara  då  eleverna  i  samtliga  fall  läste  upp  vad  de  skrivit  i  sina  förbestämda 
formulär och sedan väntade på reaktioner från lärare och förälder till skillnad från 
att själva aktivt leda diskussionen. Trots att elevernas taltid gick upp i och med 
detta visar författaren på att denna ökade aktivitet inte nödvändigtvis gav någon 
höjning i nivån av demokrati. Detta visade sig också genom att läraren var den 
som i slutändan hade det sista ordet och därmed ändå la sin egen syn på saken 
som ett lock över det som eventuella diskussioner hade kommit fram till.

I  denna  artikel  ser  man  tydligt  att  vissa  saker  som  verkar vara  en 
förbättring för elevernas inflytande i själva verket inte gör någon reell skillnad. 
Detta är för oss ytterst relevant då vårt problemområde till stor del handlar om 
just skillnaden och brytpunkten mellan den makt och det inflytande eleverna sägs  
ha och som står i relation till den makt och det inflytande som eleverna  faktiskt 
har. Många av tankarna och reflektionerna i studien ger oss en bild av hur vi kan 
rikta  våra  intervjufrågor  till  eleverna  vi  valt  att  intervjua  i  vår  egen  fortsatta 
studie.

2.1.2 Slutsats forskningsfält

Att finna artiklar som behandlar det område som vi vill undersöka var i stort sätt 
omöjligt. Att försöka finna artiklar som angränsade till området var även det en 
utmaning. Av detta drar vi slutsatsen att vårt problemområde är ett till stor del 
outforskat fält inom skolan som annars är ett gediget undersökt område. Efter att 
ha gått igenom dessa tre texter konstaterar vi att den forskning som finns ofta 
fokuserar på en specifik del av området  ”skoldemokrati”  och sällan gör några 
försök  till  att  väva  ihop  de  olika  bitarna  till  en  större  bild.  Vi  ser  att  den 
problemformulering vi valt att utgå ifrån kan vara en utgångspunkt för en sådan 
sammanvävning. De tre texterna vi behandlat anknyter som nämnt i inledningen 
till olika delar av det område vi valt att undersöka och utgör därmed en bra början 
på en sådan sammanställning av diskursen till ett helhetsperspektiv. Detta är dock 
ett stort arbete som vi inte tänkt ge oss på i vår uppsats. Denna kan snarare ses 
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som ett startskott för ett sådant arbete som vi anser är nödvändigt för en djupare 
förståelse av elevers faktiska makt i skolan.

2.2 Teori

Denna  studie  är  en  teorikonsumerande  studie,  vilket  innebär  att  vi  använder 
befintliga teorier om makt och intersektionalitet för att analysera ett särskilt fall. 
Vi  vill  med  hjälp  av  en  teorikonsumerande  studie  försöka  förklara  en  viss 
händelse utifrån olika givna faktorer utifrån en teori. (Esaiasson et al 2007, s. 42) 
Fallet  är i denna studie “en skola i sydregionen” och händelsen som vi ämnar 
förklara är brytpunkten mellan elevers formella och reella makt i sin skola. 

2.2.1 Intersektionalitet

Under detta avsnitt kommer vi att operationalisera, det vill säga förklara vad vi 
ämnar mäta med intersektionalitet som ett analysverktyg i vår studie. 
Inledningsvis vill vi påtala att vi har valt att utgå ifrån forskarna Paulina de los  
Reyes och  Diana Mulinaris definitioner  kring intersektionalitet  som återfinns i 
deras  bok  med  samma  namn.  Vi  menar  alltså  inte  att  det  inte  finns  andra 
definitioner  kring  begreppet  utan  vi  menar  att  det  är  viktigt  att  fastslå  vilken 
grund av teorin som vi utgår ifrån vilket vi härmed har gjort. 
I  boken  Intersektionalitet  beskrivs  inledningsvis  vad  författarna  menar  med 
begreppet:

Ett intersektionellt perspektiv ställer frågor om hur makt och ojämlikhet vävs in i 
uppfattningen  om  vithet,  manlighet,  könstillhörighet,  heterosexualitet 
klasstillhörighet m.m. genom ett ständigt (åter)skapande av nya markörer som gör 
skillnaden mellan ”vi” och ”dem” till sociala koder. 

                      (De los Reyes och Mulinari, 2005, s. 9-10)

Det är precis detta vi menar att operationalisera; variabler som kön, sexualitet, 
etnicitet och klass i samband med makt. Författarna säger också:

Intersektionalitet  blir  i  vår  tolkning  mer  än  den  enkla  summeringen  av  olika 
maktstrukturer, relationer eller det sätt att definiera den ömsesidiga påverkan som 
kan uppstå mellan två företeelser. Med intersektionalitet menar vi att synliggöra och 
problematisera  de  sammanlänkningar  som är  konstitutiva  för  maktutövandet  och 
bevarandet av ojämlikheten. 

(De los Reyes och Mulinari, 2005, s. 24) 

Detta  menar  vi  är  väldigt  grundläggande  för  vår  uppsats.  Vi  är  alltså  inte 
intresserade av att endast konstatera att t.ex. tjejer och killar har olika möjlighet 
att utöva makt i skolan. Inte heller vill vi bara titta på hur t.ex. kön påverkas av 
etnicitet. Istället vill vi problematisera det faktum att olika strukturer leder till att 
vi faktiskt har olika kategorier som vi mäter mot varandra. Vi vill alltså använda 
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det teoretiska begreppet intersektionalitet som ett analysverktyg och inte bara som 
en sorteringsapparat av olika variabler.

Kvotering är ett verktyg som används inom jämställdhetspolitiken för att 
nå jämlikhet mellan könen. Det kan exempelvis innebära att det skall vara lika 
många kvinnor och män representerade i en styrelse inom näringslivet. Det kan 
också innebära en princip om varannan damernas i riksdagen, som också skulle 
syfta till att det skall vara lika många män och kvinnor representerade i riksdagen.
Kvotering  är  då ett  verktyg  för att  uppnå just  att  det  är  lika många män och 
kvinnor som sitter på samma poster, dock innebär ju det också att kön är det enda 
som är relevant. Alltså, räknar man inte med andra variabler. Det som vi menar 
att intersektionalitet gör är att det visar på betydelsen av andra perspektiv samt 
problematiserar det faktum att kön skulle vara det enda intressanta.

Genom  intersektionalitet  skulle  man  kunna  få  en  djupare  och  mer 
problematiserande förståelse  för  att  en grupp kvinnor  eller  män inte  bara kan 
representera just den gruppen utan det finns andra variabler som gör att bilden av 
grupperna egentligen är mer nyanserad.  I anknytning till  ovanstående exempel 
kan vi här med intersektionalitet ställa frågan, vilka kvinnor sitter i näringslivets 
styrelser? Vilka kvinnor har tillgång till platserna i riksdagen? Innebär det samma 
sak att en heterosexuell,  medelålders äldre kvinna sitter i en styrelse än att en 
kvinna med andra variabler skulle haft den positionen? Det blir också relevant att 
fråga sig vad den representationen skulle innebära, vad ger det för signaler till 
samhället att det till största del släpps in vita, heterosexuella män i näringslivets 
ledande poster?

Samma frågor menar vi blir aktuella att ställa i vår analys, vad innebär det 
om vissa elever upplever att de har mer inflytande än andra och varför är det så? 
Hur kan de formella nationella kraven och skolans egna krav reglera alla elevers 
lika möjlighet till inflytande?

Med detta vill vi alltså visa att det vi är intresserade av inte är att beräkna 
exakt hur många elever av olika variabler som upplever makt på ett visst sätt. 
Därför kommer vi inte diskutera kön, sexualitet, klass och etnicitet ytterligare var 
för sig utan snarare använda tanken och förståelsen om att dessa olika variabler 
kan vara additativa strukturer som formar individer olika.

Kvinnor jämförs med män och invandrare med svenskar,  unga med äldre och  
homosexuella med heterosexuella. Trots det eventuella deskriptiva värdet av dessa 
jämförelser säger de inget  om vad som utgör orsaken till dessa skillnader,  om  
förändringsmöjligheter  och  inte  heller  om  dessa  kategoriers  egentliga  natur.  
Intersektionalitet utgår från en annorlunda epistemologi där individer, ideologier, 
vedertagen kunskap, diskurser och materiella villkor är involverade i en ständig 
konstruktion av makt och underordning.

                  (De les Reyes och Mulinari, 2005, s. 24-25)

Detta innebär rent  praktiskt att  vi  i  vår analys  kommer att  problematisera och 
diskutera  hur  olika  identiteter,  sexualitet,  kön,  klass  och  etnicitet  påverkas  av 
varandra och vad detta får för effekt på elevernas reella makt i skolan.
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2.2.2 Makt

Makt är ytterligare en teoretisk grund som vi utgår ifrån i analysen, detta eftersom 
vi är intresserade av skillnaden på den formella och reella makten i skolan.

Begreppen reell och formell makt är våra egna ord till de olika maktfenomen som 
vi  menar  kan  finnas  i  skolan,  alltså  den  makt  som  ges  eleverna  genom 
skoldokument  och  policys  från  exempelvis  skolverket  samt  den  makt  som 
eleverna faktiskt har i realiteten. Dock menar vi att det i denna verklighet finns 
olika  sociala  strukturer  som  påverkar  individer  på  olika  sätt  utifrån 
intersektionella  variabler  vilket  redogörs  i  tidigare  teoriavsnitt.  Dessa  sociala 
strukturer kan ses som informell makt, alltså den makt som finns utanför beslut, 
normer och lagar. Vi har alltså tre maktbegrepp som vi definierat själva.

 Formell makt
 Informell makt
 Reell makt

Dessa begrepp menar vi fungerar i relation till varandra och under nästa avsnitt 
Övriga begrepp operationaliserar vi alla dessa 3 begrepp närmare.

Makt är ett stort begrepp som kan innebära olika saker. (Christensen et al 2011, s. 
12) Vi vill därför problematisera begreppet makt och de två olika dimensioner 
som vi utgått ifrån. Vi vill i samband med det understryka att vi valt att utgå ifrån 
Christensen, Jensen och Lindkvists definitioner av makt i boken Makt, Beslut och 
Ledarskap. Märkbar och obemärkt makt. I boken beskriver de just komplexiteten 
kring makt och tar upp sex olika dimensioner, varav vi valde att använda oss av 
de  två  sista  dimensionerna  relationell  och  institutionell  makt.  Detta  gjorde  vi 
eftersom  vi  menar  att  de  begreppen  är  de  som bäst  passar  in  till  våra  egna 
definitioner, formell och informell makt.

Institutionell makt kan kopplas till olika regler och lagar (Christensen et al 
2011, s. 12), vilket vi menar innebär formell makt vilket är viktigt att undersöka. 
”Den  institutionella  makten  ligger  i  normer,  rutiner  och  strukturer  och  drar  
därför inte  till  sig mycken uppmärksamhet.  Just därför är det  viktigt  att  vara  
uppmärksam på den!” (Christensen et al 2011, s. 18) Relationell makt är när olika 
människor påverkar varandra genom avtal i sociala processer. (Christensen et al 
2011, s. 12)

2.2.3 Övriga begrepp

Här förklarar vi i korthet ett antal begrepp som vi använder oss av i uppsatsen, 
detta för att förenkla för läsaren och förebygga missförstånd.

 Skola: När vi i denna uppsats skriver ”skola” eller ”skolan” menar vi i denna 
uppsats  grundskolans  senare  år,  det  vill  säga  högstadiet.  Detta  innefattar  
elever i åldrarna 12-16 år.

 Skoldemokrati: hela skolans demokratiarbete, där samtliga aktörer i skolan tar 
del.
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 Makt: en form av inflytande för att  påverka,  sker i alla sociala processer.  
(Skolverket)

 Elevinflytande:  elevers  makt  att  påverka  allt  som  händer  i  skolan.  
(Skolverket)

 Formell  makt:  det  inflytande  som  ges  genom  formella  dokument,  
bestämmelser  men  också  genom  rutiner  och  normer.  Formell  makt  
behöver inte innebära reell eller informell makt. (Christensen m.fl. 2011,)

 Reell  makt:  det  faktiska  inflytandet  som finns  i  verkligheten.  Reell  makt  
innehåller oftast både formell och informell makt men måste inte innehålla  
formell makt.

 Informell  makt:  det  inflytande  som  finns  utanför  de  formella  ramarna  
påverkad  av  olika  intersektionella  variabler.  Vi  ser  de  intersektionella  
variablerna  som  olika  maktstrukturer,  eftersom  de  återskapas  hela  tiden  
och innebär olika saker i olika sammanhang.

 Elevråd:  en  sammanslutning  av elever  som arbetar  för  att  lyfta  elevernas  
åsikter i skolan. En typ av formalisering av elevinflytande.

 Klassråd: ett formellt  sammanhang där alla elever på skolan har möjlighet  
att  i  sin klass på regelbunden basis diskutera och framföra åsikter om sin  
utbildning och skolmiljö.

 Utvecklingssamtal:  det  samtal  som  läraren,  eleven  och  elevens  
vårdnadshavare  varje  läsår  ska  ha  om  elevens  utveckling  och  lärande.  
(Skollagen 2010:800, kap 11, § 15)

 Trivselfrågor:  Frågor som rör saker som skolmiljö,  skolmat,  rastaktiviteter  
och dylikt. 
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3 Metod

Valet av metod är viktigt för att kunna besvara frågeställningen på ett lämpligt 
sätt. I vårt fall är vårt syfte inte att göra en generaliserande studie, dels eftersom vi 
inte menar att man kan generalisera helt men också eftersom det skulle bli allt för 
tidskrävande  och  omfattande.  Därför  valde  vi  att  göra  en  fallstudie  där  det 
enskilda fallet står i fokus och där vi snarare tittar efter en tendens. Därav blir det 
bästa  valet  för  vår  studie  en  fallstudie  av  komparativ  karaktär  där  vi  ämnar 
jämföra  elevernas  reella  makt  med  den  formella  på  en  specifik  skola.  Detta 
kommer vi att göra genom samtalsintervjuer med elever och en granskning av de 
dokument som styr deras formella inflytande. Denna granskning kommer att bestå 
av en textanalys.  En stor del av de definitioner  och begrepp som vi använder 
kommer från boken Metodpraktikan (Esiasson et al 2007) som är en metodguide 
skriven av ett antal forskare på Göteborgs Universitet.

Intervjuer

För att kunna svara på vår frågeställning om brytpunkten mellan elevers formella 
och informella makt menade vi att samtalsintervjuer skulle lämpa sig bra, detta 
eftersom det ”ger större utrymme för interaktion – samspel - mellan forskare och  
intervjuperson.” (Esaiasson et  al  2007, s.  283) Intervjumaterialet  blev därmed 
vårt primärmaterial tillsammans med de dokument som skolan har och använder 
om elevernas formella makt.

Vårt  mål  med  användningen  av  primärmaterialet  och  det  som gör  att 
samtalsintervjuer passar bra som metod är att vi vill synliggöra ett fenomen, hur 
elevers faktiska makt visar sig i skolan. Detta till skillnad från att titta på hur ofta 
ett visst fenomen uppstår, då hade frågeundersökningar passat bättre. (Esaiasson 
et al . 2007, s. 284) Vi har alltså valt att använda oss av ett kvalitativt arbetssätt 
för vårt uppsatsarbete. Det vi är intresserade av är hur vissa människor, elever på 
en viss skola uppfattar sin verklighet och detta är en lämpad frågeställning för just 
samtalsintervjuer.  (Esaiasson et  al  2007,  s.  285)  Detta  innebär  att  vi  vill  göra 
samtalsintervjuer  av ”respondentkaraktär” då källkritik  inte  är ett  primärt  mål. 
Detta  eftersom  man  inte  kan  bedöma  intervjupersonernas  beskrivning  av  sin 
verklighet enligt termer av rätt och fel. (Esaiasson et al 2007, s. 291) 
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3.1.1 Urval

Urvalet till intervjuerna skedde i två steg. Steg ett var att hitta en skola och steg 
två var att hitta elever att intervjua på denna skola. I Metodpraktikan kan man läsa 
att det är en fördel om man först tar kontakt med de personer man vill intervjua 
genom brev där man förklarar grunden i uppsatsen och syftet med intervjuerna. 
(Esaiasson et al, 2007, s. 301) Vi använde oss delvis av denna rekommendation. 
Eftersom man behöver  tillstånd från  huvudman för  att  befinna  sig på skolans 
område  kontaktade  vi  först  flera  skolors  rektorer  genom mail  där  vi  utförligt 
beskrev tanken med vår uppsats och intervjupersonernas roll i uppsatsen. Då vi 
inte fick något svar på våra mail sökte vi samtliga rektorer via telefon. Vi fick nej 
från  tre  skolor  innan  vi  slutligen  fick  ett  ja  från  en  fjärde  skola  som  vi  av 
anonymitetsskäl kallar för “grundskola i sydregionen”. Efter att rektorn sagt ja 
blev vi tilldelade en dag att komma till skolan för att utföra intervjuerna och valde 
där på plats de personer som blev våra intervjupersoner. 

Vi frågade först två tjejer som gick i korridoren och som hade en längre 
rast  om de skulle kunna tänka sig att  hjälpa oss i  vårt  arbete.  Efter  dessa två 
intervjuer tillfrågade vi  två killar  som även de hade en längre rast.  Vårt  enda 
kriterium för de 4 intervjuerna var att det skulle vara två killar och två tjejer samt 
att  dessa  elever  skulle  gå  i  årskurs  9.  Att  vi  slumpvis  valde  ut  våra 
intervjupersoner  ser  vi  inte  som  ett  problem  utan  snarare  som  en  fördel. 
Slumpmässiga urval är bra vid de tillfällen då det inte är praktiskt genomförbart 
att undersöka samtliga analysenheter. (Esaiasson et al, 2007, s. 195) Det hade inte 
varit praktiskt genomförbart i vårt fall, vi hade inte haft tiden eller platsen i vår 
uppsats att analysera material från alla elever i årskurs 9. Att vi valde att ha kön 
och årskurs som bestämda variabler i vårt urval var för enkelhetens skull, för att 
vi skulle kunna ha några tydliga referenspunkter i vår fortsatta analys. 

Det är bra att utföra intervjun på en för intervjupersonen bekväm plats. 
(Esaiasson et al, 2007, s. 302) Vi menar att skolan som är den plats där eleverna 
spenderar stora delar av sin vardag kan ses som en lugn och bekväm plats i sig 
och att det därför gick bra att hålla intervjuerna där. Av rektorn blev vi tillslut 
tilldelade varsitt intervjurum som låg på skolgården, i direkt anslutning till skolan, 
vi menade att eleverna där skulle kunna prata ostört. Dock ville rektorn först ge 
oss  ett  rum som låg  i  anslutning  till  personalens  kontor,  detta  ansåg  vi  inte 
lämpade sig bra eftersom eleverna kanske inte känner sig bekväma i att sitta och 
berätta om sina tankar om makt bland lärarnas kontor, med risk för att någon av 
lärarna  kan  höra  något  från  intervjuerna.  Vi  fick  också  hålla  en  relativt  kort 
tidsram  på  våra  analyser  för  att  våra  intervjupersoner  skulle  orka  vara 
koncentrerade, vi höll oss därför i ett spann mellan tio och femton minuter för 
varje intervju. 

3.1.2 Intervjuguide
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Då vi  valt  att  genomföra  samtalsintervjuer  som en del  av  vårt  primärmaterial 
behövde vi  definiera  och problematisera intervjuernas  genomförande,  så också 
vår roll i dessa. Denna intervjuguide syftar till att ge en övergripande bild av hur 
intervjuerna har genomförts utan att gå in på vilka specifika frågor som ställts.

Som tidigare nämnt var vårt syfte med intervjuerna att se elevernas egen 
bild av vilket inflytande de har i skolan. De frågor vi ställt har varit relativt öppna 
och syftat till fritt tänkande. Vi var noga med att vara öppna inför att de svar vi 
fick inte nödvändigtvis är de som vi förväntat oss, då upplevt inflytande inte alls 
behöver vara detsamma som ”reellt” inflytande. Naturligtvis eftersträvade vi dock 
frågor  som var  så  pass  utredande  att  vi  kunde  komma  så  nära  detta  ”reella” 
inflytande som möjligt. Något som också varit viktigt i vårt intervjuarbete var att 
få en bild över  vad  eleverna har inflytande över då även detta är viktigt ur ett 
maktperspektiv.  Makt  kan  se  olika  ut  inom  olika  typer  av  sammanhang  och 
områden.

Då  vi  kommer  att  jämföra  resultatet  av  samtalsintervjuerna  med  de 
resultat vi har fått från textanalysen var det naturligtvis viktigt för oss att bygga 
upp intervjuerna så att de svar vi fick liknar de svar vi kan få av textanalysen. 
Detta har resulterat i strukturerade intervjuer med fasta men öppna frågor som 
återfinns i bilaga 1.

Då det är viktigt för oss att eleverna känner sig säkra nog att kunna tala 
fritt, genomförde vi intervjuerna var för sig. Detta innebar att det endast var en 
respondent och en av oss i rummet vid varje intervju även om vi båda analyserade 
materialet. Vi valde att spela in intervjuerna för vårt eget minnes skull samt för att 
vi själva mer skulle kunna fokusera på frågorna och inte på att komma ihåg att 
anteckna allt. 

3.2 Textanalys

För att kunna jämföra den reella makten med den formella makten krävs en metod 
för att tolka de dokument som ligger till grund för elevernas makt att påverka i 
skolan. Vi menar att det är viktigt att skapa en djup förståelse för materialet och 
för detta menar vi att en textanalys är nödvändig. Detta eftersom det syftar till att 
“ta fram det väsentliga innehållet genom en noggrann läsning av textens delar,  
helhet och den kontext vari den ingår.”  (Esaiasson et al 2007, s. 237) Genom 
textanalys letar man efter saker i texten som inte är explicit utskrivna utan som är 
underförstådda  i  texten  och  som  endast  kan  ses  genom  intensiv  läsning. 
(Esaiasson et al 2007, s. 237) 

Det  finns  olika  inriktningar  inom kvalitativ  textanalys  och vi  valde  en 
kritisk granskning i form av en diskursanalys  som idag är en av de vanligaste 
formerna av textanalys. (Esaiasson et al 2007, s. 239) I en diskursanalys ligger 
fokuset på att språket skapar och reproducerar verkligheten vilket är förenligt med 
vår vetenskapsteoretiska grund i socialkonstruktivismen. (Esaiasson et al 2007, s. 
239) 

Ur metodologiskt perspektiv är det intressanta att diskursanalysen uppmärksammar 
aspekter av samhällslivet som annars tas för givna och som därmed kan vara svåra 
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att belägga med systematiska empiriska undersökningar.  Utmaningen är att på ett  
övertygande sätt visa att det finns dolda strukturer som styr människors ageranden. 

(Esaiasson et al 2007, s. 240)

3.2.1 Urval

Vad gäller urval av dokument så har vi valt att utgå från de dokument som skolan, 
där våra intervjupersoner går, använder sig av i sitt arbete. Detta eftersom vi ska 
kunna göra en jämförelse av elevernas formella och reella makt på vår “skola i 
sydregionen”.  När  vi  fick  kontakt  med  skolans  rektor  hänvisades  vi  till  flera 
styrdokument från Skolverket som heter Diskussionsunderlag och finns för en rad 
olika ämnen i skolan. Dessa diskussionsunderlag visade sig efter genomläsning 
vara tolkningsverktyg för att få förståelse för hur läroplanen och kursplanerna ska 
tolkas. Detta gör att diskussionsunderlagens roll i vår analys kommer bli ytterst 
marginell då deras koppling till elevers inflytande är svag eftersom de inte ger 
några riktlinjer för inflytandet. Det är snarare resultaten av diskussionerna utifrån 
dokumenten som skulle ha relevans för vårt uppsatsarbete, ett material vi tyvärr 
inte har tillgång till. Denna utveckling i vårt uppsatsarbete har lett till att vi istället 
valt att fokusera på andra dokument rörande elevinflytande som skolverket har 
valt  att  publicera  som  riktlinjer,  exempelvis  skollagen  och  läroplanen  för 
grundskolan som målstyr elevernas inflytande.

3.3 Fallstudie och idealtypsanalys

Vår studie har karaktären av en fallstudie vilket innebär att vi analyserar två delar i en 
och samma kontext. (Esaiasson et. al. 2007, 121) I klartext innebär detta att vi tittar på 
två  olika  delar  inom  skolan,  elevernas  uppfattning  om  sin  makt  i  skolan  samt  de 
nationella  styrdokumenten  om  elevers  makt  i  skolan.  För  att  kunna  göra  den  här 
fallstudien  krävs  då  två  olika  metoder  för  respektive  del,  intervjuer  och  textanalys, 
vilket vi redogjort för tidigare i detta kapitel.

Efter att ha inhämtat materialet genom intervjuer och textanalys kommer vi till 
den  del  av  arbetet  där  vi  skapar  oss  en  helhetsbild  av  hur  de  två  källorna  står  i 
förhållande  till  varandra  –  detta  har  vi  gjort  genom att  använda oss  av  komparativ 
analys. Den form vi valt att använda oss av är idealtypsanalys. Detta för att den lämpar  
sig bättre när det finns gradskillnader, där resultaten snarast är spridda på en skala, och 
inte  artskillnader,  där  resultaten  tillhör  olika  kategorier,  man  vill  undersöka. 
Idealtypsanalys  utgår  från  en  bild  av  “hur  det  ska  vara”  som  man  sedan  jämför 
verkligheten mot. (Esaiasson et. al. 2007, s.158) Vår idealtyp i detta fall är de dokument 
som reglerar hur arbetet med demokrati i skolan ska gå till, och den analys vi gjort av 
dessa.  Detta  ideal  har  sedan  ställts  mot  de  resultat  vi  fått  av  intervjuerna  för  att 
undersöka i vilken grad dessa lever upp till dokumenten.
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4 Analys

I denna uppsatsdel kommer vi att analysera intervjuerna och dokumenten som 
berör vårt ämnesområde, först var för sig och sedan i förhållande till  varandra. 
Denna uppdelning kommer sig av att vi vill ha en så djup bild av förhållandet 
mellan dem så möjligt. Analysens slutmål är att få en bild över hur verkligheten 
genom elevernas ögon lever upp till de mål som är satta i dokumenten.

4.1 Intervjuer

Denna analys kommer att utgå ifrån det upplägg som vi använt oss av när vi gjort 
analyserna.  Detta  upplägg  återfinns  i  sin  helhet  i  bilaga  1.  Intervjuerna  har 
genomförts med fyra personer, dessa kommer hädanefter refereras till som Person 
1 (1), Person 2 (2), Person 3 (3) och Person 4 (4). Följer gör en kort beskrivning 
av dessa. 
Person 1 är en ganska tystlåten och fåordig tjej som är 15 år gammal. Hennes 
föräldrars  högsta  utbildning  är  fullgjord  gymnasieutbildning.  Hon  är  född  i 
Sverige men hennes föräldrar har rötter i Iran. Hon drömmer om att bli polis.
Person 2  är tjej och 15 år. Tjejen och föräldrarna är födda i Sverige och har båda 
studerat vid högskola. De jobbar idag som sångare/artist  respektive frilansande 
lärare  inom teater  och skådespelare.  Familjen  bor  i  ett  hus  i  en stadsdel  nära 
skolan. 
Person 3 är  en  15  år  gammal  kille  med  ett  något  begränsat  ordförråd.  Hans 
föräldrars flyttade till Sverige innan de hann fullgöra sin gymnasieutbildning. De 
har rötter i Palestina och Libanon. Hans pappa jobbar som taxichaufför och hans 
mamma är arbetslös. Han drömmer om att bli flygmekaniker.
Person 4 är kille och 15 år. Killen är född i Sverige men föräldrarna är födda i 
Afghanistan. En av föräldrarna har fullgjort gymnasiet men den andra har endast 
gått ut grundskolan. De jobbar idag på fabrik och på sjukhuset, dock är det oklart 
om  föräldern  som  jobbar  på  sjukhus  jobbar  som  undersköterska  eller 
sjuksköterska. Vad för jobb föräldern har som jobbar på fabrik är också oklart. 
Familjen bor i lägenhet i en stadsdel nära skolan.

4.1.1 De dagliga lektionerna

Inledningsvis ansåg alla våra intervjupersoner att klimatet i klassrummet var bra 
med jämnt fördelad talartid och ett talarklimat som släppte fram samtliga. När vi 
sedan  ställde  följdfrågor  kom det  dock  fram att  det  inte  var  riktigt  så  jämnt 
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fördelat som de inledningsvis sa. (1) nämnde exempelvis att det som utmärkte de 
som talade mest i klassrummet var att de var ”populära”, och (2) kom vid närmare 
eftertanke på att det fanns tre personer i hennes klass som sa väldigt lite. Person 
(3)  säger  tydligt  att  det  är  läraren  som bestämmer  i  klassrummet.  Person (4) 
beskriver att arbetsformerna bestäms enbart av läraren. Han går till och med så 
långt att han beskriver det som en ”direkt order från läraren”.  På frågan om vilket 
inflytande de har över skolarbetet på en daglig basis var det tre saker som kom 
fram tydligt. Den första att det var stor skillnad mellan olika lärare huruvida de 
släpptes in i hur arbetet skulle gå till. Den andra att de under arbetets gång hade 
väldigt lite möjlighet att förändra sådant de inte gillade, och att det i sådana fall 
var de som fick ta initiativet då det inte var något som lärarna gav möjlighet till i  
övrigt. Det tredje var att det inflytande de hade över innehållet på lektionerna var 
litet även hos de lärare som var mer aktiva inom området.

4.1.2 Början av en kurs/termin

När det gäller elevernas delaktighet i planering av kursen som helhet får vi bilden 
av att även om de får tycka till om lärarens förberedda planeringen är det reella 
inflytandet väldigt litet. Ett exempel på detta är att (3) säger att metoden för att gå 
igenom betygskriterier och liknande är att de läses upp, varpå eleverna får ställa 
frågor. (1) påpekade dessutom att denna genomgång hade kommit till i årskurs 
nio, och att inflytandet hade varit betydligt mindre i tidigare årskurser. 

4.1.3 Klassråd – Elevråd

Ingen  av  de  intervjuade  har  regelbundna  klassråd,  däremot  har  de 
”Klassföreståndartid” varje vecka. Under denna tid planerar och utvärderar de sitt 
arbete. Det är också så långt (1) och (3) sträcker sig i sin beskrivning av tiden, (2) 
däremot påpekar att man under denna tid kan lyfta vilka frågor man vill, men att 
denna möjlighet  inte  används.  (4) säger att  de under höstterminen har haft  ett 
enda klassråd, och att de där har diskuterat trivselfrågor som miljön i skolan och 
klassrummet, utformning av rastlokaler och skolmaten. Ingen av de intervjuade 
satt  eller  hade  suttit  med  i  elevrådet.  Ingen  av  dem hade  heller  koll  på  vad 
elevrådet gjorde. (2) uttrycker något intressant när hon säger följande: ”Ja, jag 
tycker det är viktigt [med elevråd], även om jag inte vet vad de gör så finns det 
ändå ett elevråd” 

4.1.4 Håltimmar och raster

Eleverna  säger  att  de  inte  har  någon  möjlighet  att  vara  med  i  själva 
schemaläggningen,  men  att  de  i  realtid  kan  påverka  för  att  tillfälligt  flytta 
lektioner. (4) redogör för hur detta kan gå till, att tillägga är att han redan nämnt 
att de egentligen skulle ha håltimme den tid de sedan fick lektion, ”som typ igår, 
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då hade vi, vi skulle ha biologi på riktigt klockan två, men  vi fick ha det klockan 
ett till klockan två, så då fick vi sluta en timme tidigare”

4.1.5 Utvecklingssamtal

Ett utvecklingssamtal går enligt (1) till så att ”de går igenom mål, som vi hade 
förra gången, och sen så ska man skriva nya mål, och sen så typ, se hur det gick  
med de målen. Och vad vi ska göra för att det ska bli bättre” Hon ställer sig själv 
utanför diskussionen och pratar om vad ”de” gör på utvecklingssamtalen. Hon är 
också  den  av  de  tillfrågade  som  upplever  samtalen  som  information  mer  än 
diskussion. (4) lägger ut orden betydligt mer och beskriver utvecklingssamtalen 
som ett samspel och en diskussion mellan läraren, föräldrarna och honom själv 
där alla tar ungefär lika mycket plats. 

4.1.6 Vad ska elever vara med och påverka/fatta beslut om?

(4) nämnde här trivselfrågor såsom skolmat och skolmiljö medan (1), (2) och (3) 
inte visste vad de tyckte att man skulle få påverka. Detta trots försök med flertalet 
följdfrågor.

4.1.7 Elevers rättigheter

Dessa frågor ställde vi för att få en uppfattning om hur mycket de konkret kände 
till om sina rättigheter i skolan. Det vi tydligt såg var att de var väldigt osäkra på 
svaren och att de när de svarade visste att saker gick till på ett visst sätt men att de 
hade väldigt  liten insikt i  varför läraren exempelvis  hade rätt  att  ta telefonen. 
Detta är intressant i kombination med att de ofta vet vad de  inte får  göra, men 
sällan vad de faktiskt har rätt till att få göra.

4.1.8 Sammanfattande analys

Det vi genomgående ser är att elevernas inflytande är litet om än möjligheterna 
finns. Vi ser dock även att dessa möjligheter inte är specifikt uttalade utan kräver 
ett eget initiativ från eleverna som till  exempel vid schemafrågor,  då de aktivt 
måste fråga läraren om förändring. Utifrån ett intersektionellt perspektiv ser vi 
också att de ser på sina möjligheter att påverka på olika sätt. (2) som är den vars 
föräldrar är de enda där båda två har högskoleutbildning har genomgående en mer 
positiv inställning till vilket inflytande eleverna har i skolan. 

Något som också var tydligt var att det område som eleverna främst hade 
inflytande över var trivselfrågor. (4) nämnde även att det var det han tyckte att 
eleverna skulle ha inflytande över. Intressant är även att alla eleverna beskriver 
det som att de valt bort inflytandet, men att de hade haft det om de velat. Detta 
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tycker vi är intressant att problematisera utifrån frågan om detta grundar sig i att  
de inte är medvetna om att de har rätt att ha inflytande över annat och hur detta 
ska gå till, eller om det helt enkelt är trivselfrågor som de tycker att det är värt att 
vara med och bestämma över.  

Denna problematisering om elevernas  medvetenhet  om vad de kan och 
ska få påverka är intressant även utifrån ett maktperspektiv då lärarna ofta äger 
syftet med uppgifter och liknande utan att förmedla detta till eleverna. Variabeln 
ålder blir här ytterst viktig. Har elevernas ålder någon roll i hur mycket de kan 
påverka?  Vi tror att det tas för givet att unga inte vill påverka, och att det inte ses 
som viktigt. 

Vi  menar  också  under  detta  avsnitt  att  det  är  intressant  hur  olika 
intervjupersonerna ställde sig till vårt problemområde. (2) och (4) ville gärna dela 
med sig om sina tankar  om makt  i  skolan och vi uppfattade dem som i  stort 
väldigt positiva till sin möjlighet att påverka. De visste att de hade vägar i skolan 
att påverka genom och satte stor tilltro till dessa vägar även om de själva valt att 
inte aktivt påverka genom dem. (2) och (4) verkar komma från en annan social 
bakgrund än (1) och (3), kanske är det detta som gör att de är olika inställda till 
sin möjlighet att påverka? Det är intressant att problematisera det faktum att (2) 
och (4) är de som är mest positiva till sin möjlighet att påverka men inte känner 
”behov”  av  att  göra  det.  Detta  medans  (1)  och  (3)  är  väldigt  fåordiga  kring 
problemområdet och inte alls känner sig lika entusiastiska över sin möjlighet att 
påverka även om det är dessa två som just därför kanske skulle vinna mest på att 
påverka sin makt i skolan. Vi tänker att de elever som ser saker de vill förändra 
också borde kunna göra det, bland våra intervjupersoner är det tvärt om. 

4.2 Analys av skolans riktlinjer för inflytande

”4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och 
utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling 
och lärande samt en livslång lust  att  lära.  Utbildningen ska också förmedla  och 
förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 
värderingar som det svenska samhället vilar på.”

                    (Skollagen 2010:800 kapitel 1)

Detta är hur skollagen beskriver skolans syfte. Detta syfte visar tydligt på den 
särställning  som demokratiska  värderingar  ska ha i  den svenska skolan.  Detta 
följer  sedan  med  genom  de  övriga  dokument  som  styr  skolan.  Läroplanen 
fortsätter  därför  på  samma  tema  och  diskuterar  hur  detta  ger  ett  konkret 
fostringsuppdrag  i  de  demokratiska  värderingarna  (Lgr11 s.7)  Detta  blir  ännu 
tydligare med följande citat:
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”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.”

(Lgr11 s.8)

I  läroplanens  kapitel  2.3  Elevers  ansvar  och  inflytande  beskrivs  detta  ännu 
närmare, och där klargörs tydligt lärarens roll i det hela. Bland annat ska läraren 
svara för att  alla elever får ett  reellt  inflytande på arbetssätt,  arbetsformer och 
undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder 
och mognad. (Lgr11 s.15)

Skolverket har i sin text om demokratiska arbetsformer (Skolverket 2010) tydliggjort 
hur vad detta arbete syftar till och hur detta kan genomföras. De nämner två viktiga 
delar, dels samtalet i klassrummet, något som vi tolkar som en form av deliberativ  
demokrati, samt demokratiska beslutsprocesser. Detta kan och ska ske både formellt,  
genom exempelvis klassråd, men även informellt, där diskussionen står i centrum.

Något vi tydligt ser vid genomläsning av dessa dokument är fokuset på vad 
skolan ska uppnå och  att skolan ska arbeta med demokrati, helt i linje med att de 
nationella  dokumenten  för  skolan  är  målstyrande  och  inte  styr  i  konkreta 
arbetsformer.  Hur  detta  ska  genomföras  konkret  lämnas  därmed  öppet  för  den 
enskilda skolan och den enskilda läraren. Denna uppdelning ger oss uppfattningen att 
sådant arbete kan vara ytterst varierande mellan olika skolor och inte minst mellan 
olika  lärare.  Detta  ser  vi  även  tydligt  i  och  med  det  faktum  att  den  skola  vi 
undersöker inte har några egna riktlinjer för hur detta arbete ska fortgå.

Utifrån våra perspektiv om makt och intersektionalitet ser vi detta som ett 
problem. Då dessa områden inte problematiseras i dokumenten är arbetet med att 
ge alla elever samma möjligheter att ha inflytande inte målstyrt på samma sätt. Vi 
ser att  vägen mellan  de nationella  dokumentens  målstyrning och den enskilda 
lärarens genomförande är lång, och att detta kan innebära ett problem i att alla 
elever  inte  får  samma  möjligheter  att  påverka  sin  skolgång.  Bristen  på 
formalisering  av  inflytandet  i  detta  fall  kan  bidra  till  att  de  informella 
maktstrukturerna tar över.  Detta ser vi även tydligt i och med det faktum att den 
skola vi undersöker inte har några egna riktlinjer för hur detta arbete ska fortgå.

4.3 Idealtypsanalys

Här kommer vi att göra en förenklad idealtypsanalys där vårt ideal är det som 
dokumenten om skolan säger om inflytande, och där vi ser verkligheten genom 
elevernas ögon. 

Den bild  som dokumenten  målar  upp i  jämförelse  med  den verklighet 
eleverna  presenterar  är  mycket  olika  varandra.  Detta  illustreras  tydligt  i 
uppdelningen trivselfrågor och de frågor som rör den konkreta utbildningen. När 
inflytande beskrivs i  dokumenten rör det  framförallt  hur eleverna ska påverka 
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innehåll och form på undervisningen, men den bild vi får av eleverna är att de 
främst utövar inflytande över trivselfrågor. 

Eleverna  har  i  intervjuerna  uttryckt  att  de  har  ett  mycket  begränsat 
inflytande över planeringen av undervisningen, och att sättet som lärarna angriper 
denna uppgift inte uppmuntrar till ett ökat elevdeltagande. 

Vi  ser  ett  tydligt  problem  utifrån  våra  perspektiv  om  makt  och 
intersektionalitet i det faktum att skillnaden mellan dokumenten och realiteten i 
klassrummet är så stor. Då detta inte problematiseras i dokumenten eller vad vi 
ser i över huvud taget någon annan stans är arbetet med att ge alla elever samma 
möjligheter att ha inflytande inte målstyrt på en mer konkret nivå. Vi ser att vägen 
mellan  de  nationella  dokumentens  målstyrning  och  den  enskilda  lärarens 
genomförande är lång, och att detta kan innebära ett problem i att alla elever inte 
får  samma  möjligheter  att  påverka  sin  skolgång.  Bristen  på  formalisering  av 
inflytandet i detta fall kan bidra till att de informella maktstrukturerna tar över, 
exempelvis genom att det endast är vissa elever som har inflytande men också 
genom att läraren därmed får all makt i klassrummet.

4.4 Slutsats

I detta avsnitt kommer vi att knyta ihop vår analys med frågeställningar hypotes:

Frågeställningar:

 Vilken makt har eleverna i skolan?

 Vad är skillnaden på elevernas formella och reella makt i skolan?

Hypotes:

De nationella styrdokumenten som reglerar elevers möjlighet till att påverka sin 
skolgång är högt satta mål som med största sannolikhet är ett ideal som ej uppnås. 
Detta innebär att vi antar att eleverna inte kommer ha en bild av sitt inflytande 
som stämmer överrens med den bild styrdokumenten förmedlar.

Vad gäller den första frågeställningen om vilken makt elever har i skolan så kan 
vi  utefter  analysen  dra  slutsatsen  att  det  inte  går  att  säga  exakt  vilken  makt 
eleverna som grupp faktiskt har. Det vi däremot kan säga, i och med att vi har  
intersektionalitet  som analysverktyg,  är  att  den  makt  eleverna  har  i  skolan  är 
mycket  individuellt.  Enligt  våra  intervjuer  upplever  inte  alla  elever  samma 
möjligheter till  inflytande i skolan som kraven säger vilket leder oss in på vår 
nästa  frågeställning,  skillnaden  mellan  den  formella  och  reella  makten.  

Intervjumaterialet gav oss en bild över hur det kan se ut i en skola idag, 
den upplevda och reella makten hos eleverna stämmer sällan bra överens med de 
formella kraven. De diskussionsunderlag som skolan använder sig av ger en stor 
frihet  till  skolan  att  själva  utforma  undervisningen  och  elevers  möjlighet  att 
påverka men denna frihet bidrar tyvärr också till att vissa elever hamnar i kläm. 
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Detta leder oss till att även om det finns formella former på skolan att påverka 
som det gjorde i vårt fall, på en skola i sydregionen, är det inte säkert att denna 
information och möjlighet når alla elever. Detta gör att de upplever sin möjlighet 
att påverka som väldigt liten. 

Vad vi ser som den stora skillnaden mellan den formella och reella makten är 
dock inte bristen på makt. Det är istället att dokumenten ger eleverna makt till att 
påverka  undervisningens  innehåll  och  former  medan  det  i  realiteten  är  så  att 
eleverna  ges  mest  makt  att  påverka  trivselfrågor  såsom  skolmat  eller 
rastaktiviteter.

Detta gör sammanfattningsvis att vår hypotes stämmer relativt bra överens med 
vårt  resultat.  Den  syn  eleverna  vi  intervjuat  har  på  sin  möjlighet  att  påverka 
stämmer inte överens med den möjlighet som  dokumenten ska ge dem.

21



890821-2742, 910822-4727 STVA21

5 Avslutande reflektion

Efter  att  denna  uppsats  har  uppmärksammat  oss  på  ett  antal  nya 
problemställningar men också bekräftat mycket av de föreställningar vi haft om 
skolan sedan innan skulle vi här vilja ta chansen att diskutera vårt problemområde 
utifrån en normativ vinkel. Något som vi efter genomläsningen av dokumenten 
och samtalen med eleverna mycket snabbt kom fram till var att vi såg hur det 
stora  gapet  mellan  de  nationella  styrdokumenten  och  vardagen  i  klassrummet 
utgör ett stort problem för skoldemokratin. Bristen på tydliga riktlinjer för arbetet 
och  nedprioriteringen  av  demokratiarbetet  i  skolan  gör  att  elevernas  rätt  till 
inflytande fråntas dem. Vi anser därför att det bör drivas ett aktivt arbete i skolan 
runt hur man arbetar med demokrati och inflytande på daglig basis, ett arbete som 
skulle vara målstyrt  från nationellt håll och med tydliga riktlinjer framtagna av 
experter på ämnet.  Vi anser att diskussionen om skoldemokrati  i dagens skola 
idag inte förs på rätt nivå. Det som diskuteras är inte hur man ska arbeta med 
skoldemokrati,  hur alla  på skolan ska kunna påverka i  symbios,  utan det man 
diskuterar är hur elever ska kunna påverka mycket snäva områden. För oss är det 
naturligt att demokratiarbetet bör beröra samtliga inom skolan, och att elevernas 
roll i detta bör vara en självklarhet för alla.

5.1 Framåtblickande forskning

Vår uppsats har varit en teorikonsumerande studie, det innebär att vi har använt 
oss av teorier om makt och intersektionalitet för att analysera vår fallstudie på 
”skolan i sydregionen”. Redan i vår forskningsöversikt diskuterade vi två artiklar 
och en rapport som alla behandlade delar av vårt problemområde, slutsatsen i den 
forskningsöversikten var att det fanns en lucka i den delen av skolforskningen 
som därigenom legitimerade  vårt  val  av  problemområde.  Efter  att  ha  avslutat 
denna studie inser vi att den väckt fler frågor än den besvarat. Hur ska man arbeta 
för att elever ska känna ägandeskap över varförfrågan, syftet, med allt de gör och 
inte bara att de ska göra det. Hur ska inflytande i undervisning gå till?  Hur ska 
man se till att alla, oavsett förutsättningar, aktivt ska kunna använda sig av sin rätt 
till inflytande?  Hur löser man problematiken med att det inflytande som finns 
idag främst är över trivselfrågor när styrdokumenten för skolan klart konstaterar 
att  det  största  inflytandet  ska  vara  över  undervisningens  innehåll  och 
arbetsformer? Hur gör man det meningsfullt och intressant för eleverna att utöva 
inflytande? Vi skulle därför vilja påpeka vikten av fortsatt forskning inom detta 
område  då  vi  endast  har  kunnat  skrapa  på  ytan  av  problemområdet.  Denna 
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uppsats kan snarast ses som ett startskott för ett arbete som vi anser är nödvändigt 
för en djupare förståelse av elevers reella makt i skolan.
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Bilaga 1

Intervjuupplägg

Inledning: 
 Varför vi håller intervjuerna, intresserade av skillnaden mellan det inflytande elever 

har på pappret och vilket inflytande de upplever att de har
 Anonymitet, både för er och skolan. Dock spelar vi in intervjuerna, men kan 

undvika att nämna namn.

Inledande kontrollfrågor:
 Ålder
 Kön Bakgrund, (bostadssituation osv)
 Föräldrarnas utbildningsnivå
 Föräldarnas yrke.

De dagliga lektionerna
 Klimatet i klassrummet, vem tillåts ta plats, vems ord gäller, vågar man säga vad 

man tycker?
 Hur ser inflytandet över arbetsformer och innehåll på lektionerna ut på den dagliga 

basisen?

Början av en kurs/termin
 Hur presenteras och bearbetas kursplaner/betygskriterier?
 Delaktighet i planeringsprocess

Klassråd – Elevråd
 Vad pratas/fattas det beslut om?
 Vem pratar/fattar beslut?
 Din egen roll, använder du dessa forum/andra/inga alls?

Håltimmar och raster
 Inflytande över schemaläggning

Utvecklingssamtal
 Hur går de till?
 Vad är syftet med dem?
 Vem styr samtalet/har sista ordet?
 Information eller diskussion?

Vad ska elever vara med och påverka/fatta beslut om?
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Elevers rättigheter
 Sant eller falskt?

1. Lärare får ta mobiltelefoner.
2. Jag som elev kan kräva busskort.
3. Min skola kan kräva att jag har idrottsskor.
4. Min grundskola får ta betalt för skolmaten.
5. Elevrådet ska ha en egen budget.
6. Lärare får ge ogiltig frånvaro om jag går
på elevrådsmöten eller annat förtroendevalt
uppdrag som t.ex. skyddsombud.
7. Jag kan få sänkt betyg p.g.a. frånvaro.
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