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Abstrakt 
 
 
Denna uppsats undersöker elever och lärares syn på elevinflytande i Historia A, och syftet är 

att se om det finns några skillnader grupperna emellan och om dessa skillnader kan förklaras 

ur ett maktperspektiv. En enkätundersökning delades ut bland gymnasieelever som läser 

Historia A samtidigt som en gruppintervju gjordes med elevernas lärare. Resultatet av dessa 

undersökningar visade att majoriteten av eleverna i många fall önskar ett ökat inflytande, 

medan deras lärare är mer splittrade i frågan. I analysen dras slutsatsen att makt i olika former 

kan spela en stor betydelse för elevernas inflytande över deras egen utbildning.  
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1. Inledning 
 
1.1 Introduktion 
 
 

Tanken med detta examensarbete är att det på något sätt skall beröra den lärarutbildning jag 

nu är på väg att fullborda. Med denna utgångspunkt valdes ett ämnesområde att arbeta med 

som intresserat mig särskilt, nämligen elevinflytande. 

 

Följande går att läsa om elevinflytande på skolverkets hemsida: 

 

Både skollagstiftningen och arbetsmiljölagstiftningen ger eleverna rätt till 
inflytande. I skollagen och i läroplanerna betonas betydelsen av elevernas ansvar 
och inflytande i skolan. Elevernas rätt till inflytande och ansvar gäller både 
undervisningens utformning och innehåll och förhållandena i skolan och 
arbetsmiljön i vid mening. För eleverna är det viktigt att konkret kunna se att 
deras inflytande ger resultat i frågor som rör deras vardag.  

 

Eleverna har alltså enligt skollag och läroplaner rätt till inflytande över undervisningens 

utformning. De skall få vara med och planera vilka uppgifter som skall göras och vilka 

ämnesområden som skall tas upp. Detta examensarbete kommer även att titta på lärarnas 

uppfattning om elevinflytande, för att sedan jämföra eventuella skillnader och likheter i synen 

på inflytande. 

 

Jag har vid flera tillfällen under min utbildning till gymnasielärare kommit i kontakt med 

elever som läser, eller lärare som lär ut kursen Historia A. Detta är en kurs på oftast två 

terminer, som kortfattat är ämnad att mer eller mindre gå igenom världshistorien i en 

kronologisk ordning. För att hinna med detta krävs ett urval, ett urval som enligt ovan nämnda 

citat skall göras av lärare tillsammans med elever som frivilligt önskar inflytande över sin 

undervisning.  

 

Den erfarenhet jag har av elevinflytande, visar på att detta fint formulerade begrepp, oftast 

inte är något annat än just ett omtalat begrepp som man som lärare skall veta innebörden av. 

Om man sedan använder det i praktiken eller inte verkar vara upp till respektive lärare att 

avgöra, trots att det tydligt står i läroplaner och skollagar att elevinflytande skall eftersträvas. 

 

 1



Frågan är då om denna något dystra bild jag har av elevinflytandet i skolan stämmer överrens 

med verkligheten. Därför vill jag med detta arbete se på vad elevinflytande egentligen är i 

dagens skola, och samtidigt jämföra elevernas syn på elevinflytande med lärarnas. Strävar de 

båda grupperna mot samma mål kan man ju undra. 

 

1.2 Syfte och avgränsning 

 
Uppsatsens syfte är att undersöka vad en utvald grupp gymnasieelever och deras lärare har för 

uppfattning om elevinflytande i kursen Historia A. Dessa lärare och elever verkar på samma 

skola och således kommer undersökningen att ha ett lokalt perspektiv på den forskning som 

tidigare gjorts om elevinflytande.  

 

En avgränsning måste nästan alltid göras för att ett arbete skall få rimliga proportioner. Att 

kartlägga alla elever och lärare i Sverige, och deras syn på inflytande i Historia A, är av 

naturliga skäl ett för stort projekt för ett 10 poängs examensarbete. Att däremot titta på 

problemområdet ur ett lokalt perspektiv anser jag vara fullt genomförbart. För att fördjupa 

arbetet ytterligare har jag också valt att fokusera på en enda skola för att där se på elevernas 

och lärarnas syn.  

 

Vid val av avgränsning fanns också frågan om vilka kurser som skulle studeras. Jag utgick då 

ifrån min egen situation som blivande lärare i bland annat historia, och då föll valet på just 

Historia A, en bred kurs som på den valda skolan läses av elever från flera olika program.  

 

Jag har valt att inte ta med elever som läser Historia A på Komvux i denna undersökning, och 

anledningen till detta är att de som studerar där kan vara betydligt äldre än eleverna på 

gymnasiet. Då den livserfarenhet dessa elever har förmodligen skiljer sig avsevärt från 

gymnasieelevernas, kan säkert uppfattningen om elevinflytande också göra det. För att arbetet 

inte skall få för stora proportioner har därför komvuxeleverna exkluderats som 

undersökningsgrupp. Tilläggas kan också att jag till enkäten valde bort bakgrundsfrågor som 

skulle definiera elevernas sociala bakgrund, såsom födelseort och hemförhållanden, på grund 

av en rapport från Skolverket visat att dessa faktorer inte spelade någon roll för elevernas 

inflytande. 1

                                                 
1 Skolverket (2001), Ung i demokratin. s. 48.  
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1.3 Frågeställning 

 
Frågeställningen utgår ifrån syftet med detta examensarbete, och kan preciseras som följande: 

 

• Hur ser elever på sitt inflytande i Historia A? 

• Hur ser lärare på elevinflytande i Historia A? 

• Kan man utskilja några likheter eller olikheter mellan de båda grupperna, och kan 

dessa förklaras ur ett maktperspektiv? 

 

1.4 Metod 

 
För att erhålla ett tillfredsställande resultat av detta examensarbete användes både en 

kvantitativ- och en kvalitativ metod.  Att använda sig av både en kvantitativ och en kvalitativ 

metod var något jag först ställde mig tveksam till på grund av bland annat rum- och 

tidsaspekt, men ändrade uppfattning efter att ha läst Trost Enkätboken (1997) där han skriver: 

 

(…)praktiskt taget inga studier inom beteende- och samhällsvetenskap är av helt 

kvalitativ natur utan ofta en blandform mellan kvalitativ och kvantitativ(…) 2

 

Efter övervägande insåg jag att forskningen kunde få ett bredare perspektiv genom att 

använda båda metoderna Detta samspel mellan den kvalitativa och den kvantitativa metoden 

instämmer för övrigt också Steinar Kvale in i. 3

 

Kvantitativ metod 

 

Resultatet i denna uppsats baseras först och främst på en enkätundersökning (se bilaga) som 

distribuerades till elever som vid tillfället läste kursen Historia A vid ett gymnasium i 

Västsverige. Då jag själv delat ut enkäten och att de uppmanades fylla i den under mitt besök 

på skolan, hoppades jag på en hög svarsfrekvens och det enda som talade mot detta var 

egentligen bara en ovanligt hög frånvaro i klassen, eller att många skulle välja att inte delta i 

den frivilliga undersökningen.  

                                                 
2 Trost, Jan. (2001) Enkätboken. s. 19 
3 Kvale, Steinar. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. s. 67-69 
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Nu visade det sig att en del av de elever som var tänkta att ingå i undersökningen hade en fyra 

veckors lång praktik under den period som jag delade ut denna enkät, något jag inte räknat 

med. Trots detta missförstånd mellan mig och kontaktpersonen på skolan, svarade till slut 

ändå 82 elever på enkäten, vilket får ses som acceptabelt. Dessvärre fick åtta av dessa elevers 

enkäter senare strykas då de inte ansågs vara korrekt genomförda. Det kunde exempelvis 

fattas svar på några frågor eller för många kryssade alternativ på frågor som bara krävde ett 

svarsalternativ. De 74 återstående och korrekt genomföra enkäterna gav tillslut en 

svarsfrekvens på 59 procent av den tilltänkta målgruppen som först bestod utav 125 elever.  

 

Jag har valt att inte namnge vilken skola det handlar om för att försöka motsvara kravet på 

sekretess som bland andra Göran Ejlertsson tar upp i Enkäten i praktiken - En handbok i 

enkätmetodik (2005). Ejlertsson skriver att enskilda individer inte skall kunna identifieras av 

utomstående och att deras personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 

kan ta del av dem. 4  

 

Enkäten var dessutom frivillig att svara på och uppgifterna kommer endast att användas för de 

ändamål enkäten avser. Dessa forskningsetiska grunder som jag och Ejlertsson följer grundar 

sig på de principer på området som Vetenskapsrådet har tagit fram och som forskare skall 

rätta sig efter. På Vetenskapsrådets hemsida kan man också läsa: 

 
(…) forskaren skall informera uppgiftslämnare och 
undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka 
villkor som gäller för deras deltagande. (…) Uppgifter om alla i 
en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 
konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant 
sätt att behöriga inte kan ta del av dem. 5

 

Med dessa utgångspunkter i forskningsetik har alltså enkäten producerats och distribuerats. 

 

Enkätfrågorna 

 

Vid utformandet av enkäten har målsättningen varit att uppnå en så hög standardisering och 

reliabilitet som möjligt går. Därför kommer frågorna eller påståenden som följer att vara 

samma för alla som svarar. Jag eftersträvade också att de sociala situationerna i klassrummen 
                                                 
4 Ejlertsson, Göran.( 2005) Enkäten i praktiken. En handbok i enkätmetodik. s. 30 
5 http://www.vr.se/huvudmeny/forskningsetik/reglerochriktlinjer.4.2d2dde24108bef1d4a8800063.html Hämtad 
den 17 maj 2007 
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för de som svarade på frågorna i enkäten skulle vara likvärdiga, även om vissa element som 

kan störa dessa situationer inte går att styra över. Som ett exempel på denna eftersträvan mot 

likvärdiga situationer vid distribueringen, så delades enkäterna ut i början av lektionerna 

innan läraren satt sin prägel på lektionstillfället. Frågorna i sig besvarades med fasta 

svarsalternativ vilket gav en strukturerad enkät.6  

 

För att uppnå hög reliabilitet har jag också försökt att undvika negationer eller krångliga ord 

för att frågorna inte skulle kunna missuppfattas. Målet var att alla individer skall uppfatta 

frågorna på samma sätt, varför enkla satser och vardagliga ord kom att användas. 7

 

En hög validitet har försökts att uppnå genom att operationalisera frågorna så att de belyser 

olika aspekter av synen på elevinflytande.  

 

Anledningarna till valet av en enkät i examensarbetet stämmer väl överrens med de fördelar 

Ejlertsson tar upp, nämligen att enkäter är billiga, ger ett stort urval, deltagarna kan svara i 

lugn och ro, de är standardiserade och därför lättolkade.8

 

Nu visade det sig ju sig att trots strävan mot en lättförstålig enkät, ändå fanns elever som inte 

kunde svara korrekt på vissa av frågorna. Detta är en lärdom att ta med sig inför kommande 

studier och enkäter och något som kommer att diskuteras senare i uppsatsen.  

 

Svaren från enkäten bearbetades sedan i statistikprogrammet SPSS, och utifrån det resultat 

som programmet gav kunde sedan analysen påbörjas. Vissa justeringar av resultatet fick dock 

göras för att resultatredovisningen skulle bli lättare att begripa. Jag har i detta syfte valt att i 

efterhand dela upp frågorna i tre temaområden: 

 

• Upplevelsen av elevinflytande 

•  Lärarnas roll för elevinflytande 

•  Ämnets innehåll 

 

                                                 
6 Trost, Jan. (2001) Enkätboken.. s. 56-57 
7 Ibid. s. 61 
8 Ejlertsson, Göran. (2005) Enkäten i praktiken. En handbok i enkätmetodik. s. 11 - 13 
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Istället för att presentera alla frågor och deras resultat i ett svep, har denna uppdelning valts. 

Detta var tre områden jag inte såg från en början, och hade jag gjort det hade kanske frågorna 

kunnat ha operationaliserats ytterligare.  

 

Resultatkapitlet inleds med de bakgrundsfrågor som finns med inledningsvis på enkäten. 

Anledningen till att ha med dessa frågor var för att kunna urskilja eventuella skillnader i 

elevernas uppfattning om elevinflytande beroende på deras politiska aktivitet, kön eller 

aktivitet inom föreningslivet. Jag valde sedan att summera resultatet från två av de här 

bakgrundsfrågorna, politisk aktivitet och föreningsaktivitet, för att sedan dela in svaren i tre 

frekvensgrupper. Detta gjordes dels för att ytterligare underlätta bearbetningen av svaren, men 

också för att jag upplevde det alltför komplicerat att försöka särskilja dessa båda områden.  

 

Denna metod kan möjligtvis påverka forskningens validitet, men då syftet med uppsatsen 

främst är att se på lärarnas och elevernas uppfattning om inflytande och skillnader mellan de 

båda grupperna, upplevdes bakgrundsfrågorna som sekundära i sitt sammanhang. För vidare 

forskning kan det dock finnas ett intresse av att redovisa resultat av bakgrundsfrågorna trots 

denna justering.   

 

Kvalitativ metod 

 

Utöver en enkät användes i examensarbetet också en gruppintervju bland lärarna på den 

undersökta skolan. Lärarna som valdes till i intervjun undervisar i Historia A för de elever 

som deltagit i enkätundersökningen. Detta urval gjordes för att nå en hög reliabilitet.  

 

Intervjun är tänkt att ge uppsatsen en bredare bild av elevinflytandet på skolan, och spelades 

in under 30 minuter i ett lärarrum på skolan. Lärarna fick där relativt fritt diskutera kring tre 

frågor som jag försåg dem med. Steinar Kvale beskriver i sin bok Den kvalitativa 

forskningsintervjun (1997) denna metod som halvstrukturerad. Han menar att alla intervjuer 

med ett forskningssyfte måste ha någon form av struktur för att resultatet av intervjun skall 

kunna kopplas till forskningens syfte. Kvale förespråkar också den kvalitativa metoden på 

grund av att den ger en möjlighet att träda in i och beskriva den vardag och verklighet den 

avser att undersöka. 9  

                                                 
9 Kvale, Steinar. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. s. 55 

 6



Med detta i åtanke utgick jag därför ifrån tre stycken frågor som de utvalda lärarna sedan fick 

diskutera relativt fritt kring. Intervjun spelades sedan in med en digital bandspelare och 

transkriberades därefter. För att den gruppintervju som gjorts skulle nå hög validitet, valdes 

ett få antal frågor ut för diskussion emellan lärarna. Anledningen till detta var helt enkelt för 

att få dem att diskutera det som var relevant för forskningen.  

 

Lärarna representerade tre olika ålderskategorier och i resultatredovisningen benämns de som 

Lärare Sture, Peter och Mia. Sture var den äldsta av dem och man. Peter var också man men 

betydligt yngre än lärare Sture. Mia som var ung kvinna och yngsta deltagaren i intervjun 

hade jobbat färre än fem år på skolan.  

 

Tilläggas bör att gruppintervjun är till för att ge en bredare bild elevinflytandet på skolan. Den 

tyngsta delen i uppsatsen är dock enkätundersökningen varför denna intervju endast kommer 

behandlas ytligt jämfört med denna. 

 

En kvalitativ ansats har förutom vid denna gruppintervju också använts vid insamlandet av 

material kring elevinflytande, både vad gäller bakgrund och begreppsdefinition samt teori och 

tidigare forskning.  

 

Urval 

 

Som framgått av ovanstående men även tidigare textmassa, har ett urval gjorts för både enkät 

och intervju. För enkätundersökningen utsågs elever som på den utvalda skolan läste Historia 

A, och för intervjun valdes elevernas lärare.  

 

Resultatet 

 

Resultatet av enkät och intervju kommer att relateras till begreppet makt i en avslutande 

diskussion med hjälp av en maktmodell som förklaras i avsnittet ”Teori och tidigare 

forskning” 
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1.5 Begreppsförklaring 

 
Elevinflytande som är uppsatsens mest centrala begrepp, innebär kortfattat att eleverna skall få 

vara med och bestämma över sin utbildning. Inflytandet kan bland annat yttra sig genom att 

elever får sitta med i klassråd och där behandla frågor som är av gemensamt intresse för 

klassen. Inflytande kan också innebära att eleverna får vara med och planera sin utbildning 

och dess innehåll tillsammans med undervisande lärare.  

 

Makt som är ett annat centralt begrepp i denna uppsats innebär vanligtvis att en person kan 

inneha och utöva makt. Själva begreppet makt kan precis som många andra begrepp 

emellertid tolkas olika beroende på vilken forskning man väljer att studera eller utgå ifrån. I 

den här uppsatsen kommer teorier som är kopplade till Foucaults uppfattning om makt att 

användas. Foucault såg makten som något negativt då den kan användas för att dra upp 

gränser, diktera lagar och regler. Makten är enligt Foucault instabila styrkeförhållanden 

mellan aktörer, och med denna utgångspunkt sätts elevinflytandet in i maktförhållandet 

mellan lärare och elever. 10

 

Förekommande i uppsatsen är också hänvisningar till läroplaner. Det finns idag tre stycken 

olika läroplaner, en för förskolan (Lpfö 98), en för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) och en för de frivilliga skolformerna (Lpf 94). I 

läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för 

arbetet. 

 

1.6 Uppsatsens disposition 

 
Uppsatsen är hädanefter indelad i: 

 

Kapitel 2 som heter Teori och tidigare forskning. Här i kapitel 3 skall läsaren få en överblick 

av tidigare forskning i ämnet, samt en utveckling av de teorier som jag som författare utgår 

ifrån. 

 

                                                 
10 Forsberg, Eva. (2000) Elevinflytandets många ansikten. s. 136. 

 8



Följande kapitel är ett Bakgrundskapitel där jag kort redogör för begreppet elevinflytande, 

dess historia och varför man eftersträvar elevinflytande. Här tas också upp elevinflytande 

kopplat till ämnet historia.  

 

Därefter följer kapitel 4 som behandlar Resultatet av enkätundersökning och gruppintervju. 

Avsnittet inleds med bakgrundsfrågor till enkäten, därefter följer enkätfrågorna som här är 

uppdelade i tre teman, också förklarade i avsnittet om metod: Upplevelsen av elevinflytande, 

Lärarnas roll för elevinflytande och Ämnets innehåll. 

 

Efter enkätresultatet följer en kortare presentation av den gruppintervju som hölls med 

elevernas lärare.  

 

I kapitel 5 som heter Diskussion, resonerar jag först forskningens validitet och reliabilitet, 

detta följs av en sammanfattande diskussion kring resultatet kopplat till makt. Diskussionen 

avslutas med tankar om fortsatt forskning.  

 

Uppsatsen avslutas med kapitel 6 där Källor finns.  

 

2. Teori och forskningsläge 
 

2.1 Tidigare forskning om elevinflytande och makt 

 
Här kommer tidigare forskning kring elevinflytande att redovisas, och precis som Sven 

Hartman skriver i Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter (2003), så skall detta 

avsnitt inte visa författarens bokliga bildning. Däremot får litteratur som är relevant för 

problemformuleringen framföras här. 11

 

Upplevelse av formellt och informellt inflytande 

 

Forskning har bland annat gjorts gällande innebörden i begreppet elevinflytande. För den här 

uppsatsen blir Annika Axiö och Berit Palmquist intressant då de lyfter fram två olika sorters 

                                                 
11 Hartman, Sven. (2003) Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter. s. 93 – 94.  
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elevinflytande i sin bok Utveckla ledarskapet i skolan (2000), nämligen det formella- och det 

informella inflytandet. Kortfattat så menar de att det formella inflytandet sker i form av 

klassråd och elevråd medan det informella inflytandet sker i samband med undervisningen. 

Då denna uppsats avser att undersöka elevernas inflytande i Historia A, kommer det 

informella inflytandet få större utrymme än det formella. Det är också med anledning av detta 

som vidare forskningsöversikt kommer att fokusera framförallt på det informella inflytandet i 

skolan. 12

 

Skolverkets rapport Bilden av skolan 1993 som bygger på en undersökning från början på 

1990-talet, visar på att det formella inflytandet som Axiö och Palmquist lyfter fram var 

etablerat vid tiden för rapporten, medan det informella, det vill säga elevernas medverkan i 

planeringen av undervisningen, inte var det i lika hög grad. Rapporten visar med andra ord på 

att arbetet för ett ökat informellt inflytande inte varit så framgångsrikt som många önskat.  

 

Gun Wiklund, pedagogisk expert på skolkontoret i Malmö, fick 1994 i uppdrag att upprepa en 

studie från 1991 som handlade om gymnasieelevers elevinflytande på verksamheten i skolan. 

Resultatet från den första rapporten som baserades på gymnasieelever i Malmös svar på 

enkäter, visade att endast 45 procent av de undersökta eleverna upplevde sig ha tillräckligt 

inflytande över sin utbildningssituation. När Wiklund sedan genomfört en andra studie kring 

detta några år senare, visade det sig att elevernas upplevelse av möjligheten att utöva 

inflytande på undervisningen i stort sett inte förändrats sedan den första studien. 13

 

Utvecklingen för det informella inflytandet från början till mitten av 1990-talet hade 

stagnerat.  Några år senare konstaterade Eva Forsberg, författare till Elevinflytandets många 

ansikten (2000), att statens intentioner fortfarande var att det informella inflytandet över 

undervisningen skall och bör öka i omfattning, trots att arbetet med det hittills gått trögt. 

Forsberg själv instämmer för övrigt i statens intentioner om att det informella inflytandet bör 

öka och hänvisar detta till gällande lagar, förordningar och kommunala beslut.14  

 

Wiklund och Skolverket kunde i sina rapporter visa på att elevinflytandet i många fall inte 

ökat. Det finns dock de senare studier som visar på att det informella inflytandet i viss mån 

                                                 
12 Axiö & Palmquist. (2000) Utveckla ledarskapet i skolan. Passim.  
13 Wiklund, Gun. (1998) Gymnasieelevers upplevelser av och syn på elevinflytande. s. 8  
14 Forsberg, Eva. (2000) Elevinflytandets många ansikten. s. 45 
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ökat under senare år. Ragnhild Swahn hänvisar i sin avhandling Gymnasieelevers inflytande i 

centrala undervisningsfrågor (2006) till senare rapporter från Skolverket som visar på en viss 

ökning av det informella inflytandet ändå skett till förmån för det formella inflytandet. 

Swahns skriver att relationen mellan lärare och elev utvecklas mot en mer jämställd sådan. 15

 

Skolverket redovisar på liknande resultat i sin rapport, Ung i demokratin (2001), där de också 

kan konstatera att elevernas upplevelse av att kunna påverka utbildningen skiljer sig mellan 

grundskolan och gymnasiet. På frågan om eleverna känner att de kan påverka undervisningens 

upplägg och innehåll svarade 77 procent av gymnasieeleverna att de tycker att de kan det, 

medan siffran för grundskoleelever i årskurs nio är cirka 20 procent lägre. Rapporten visar 

också på att det är en större andel kvinnor än män som anser sig ha inflytande, och att 

elevernas sociala bakgrund inte spelar någon roll i hur de upplever inflytande. Extra relevant 

och intressant för det här examensarbetet är att rapporten också visar på att elever på 

studieförberedande och kvinnodominerade utbildningar anser sig ha högre inflytande än 

elever på manligt dominerade utbildningar. Hela 73 procent av de svarande på enkäten som 

jag delat ut var nämligen kvinnor, och alla deltagande elever gick på studieförberedande 

program.16

 

Trots denna ökning av elevinflytande sedan 1990-talet som Skolverket visar på finns det 

orostecken enligt Swahn, som hävdar att det finns ett motstånd mot elevinflytande bland 

lärarna: 

 

Eleverna önskar ett ökat inflytande men detta motarbetas av lärarna och i detta 
perspektiv blir inflytande en fråga om makt. 17

 
 
Hinder för det informella inflytandet 
 

För uppsatsens resultat och analys kan det utifrån Swahns slutsatser ovan vara intressant att se 

på vilka hindren för elevinflytande är. Swahn redovisar faktorer som kan hindra eleverna att ta 

till sig tillgängligt inflytande. I Swahns avhandling visar det sig att det bland annat att är när 

eleverna får frihet som de upplever att de svårtolkade kunskapskraven som styr deras arbeten 

ger en dålig arbetssituation för dem. De önskar därför mer aktiva och tillmötesgående lärare 

                                                 
15 Swahn, Ragnhild. (2006) Gymnasieelevers inflytande i centrala undervisningsfrågor. s. 24  
16 Skolverket. (2001) Ung i demokratin. s. 46-48 
17 Swahn, Ragnhild. (2006) Gymnasieelevers inflytande i centrala undervisningsfrågor. s. 25  
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som kan hjälpa dem att utnyttja den frihet de får. Så även om eleverna önskar inflytande, kan 

det bli problem då det blir för mycket att ta eget ansvar för. Swahn lägger härmed ett stort 

ansvar på lärarna som goda handledare för eleverna. Dessutom menar Swahn att det är inom 

lärarnas tolkningar av exempelvis kursplaner som elevernas initiativ och utrymme till 

inflytande ligger. 18

 

Wiklund definierar också i sin studie elevernas syn olika hinder för elevinflytande. Eleverna 

är överrens om att betyg, brist på tid, lärarnas inställning och brist på elevengagemang är det 

som hindrar ett ökat inflytande för eleverna. Samtliga elevråd som deltagit i hennes forskning 

menar att det är svårt att kombinera ett stort engagemang i elevråd, det vill säga det formella 

inflytandet, med höga betyg. Detta formella inflytande de får utöva tar mycket tid och det är 

inte alla lärare som ser positivt på den frånvaro det medför att vara delaktig här. 19

 

Betygen angavs också som ett hinder för elevinflytande enligt eleverna i Wiklunds 

undersökning. Många elever är rädda att komma i onåd hos läraren, något som medför att man 

hellre håller med läraren än kommer med egna förslag gällande undervisningen. 

Elevrådsrepresentanterna angav också ett bristande elevengagemang som ett hinder för 

elevinflytande. De upplevde det svårt att rekrytera elever till arbetsgrupper och ansåg att det 

bland en stor grupp elever saknas ett intresse och ansvar för att ta vara på den chans som ges 

till inflytande i skolan. 20

 

Makt 

 

Mycket av de hinder för elevinflytande som ovanstående forskning visat på, kan relateras till 

makt. Swahn utryckte innan att lärarna kan motarbeta elevernas vilja till ett ökat inflytande 

och att detta mynnar ut i en fråga om makt.  

 

De som studerat makt har säkerligen någon gång stött på Foucault som skrev Övervakning 

och straff. Fängelsets födelse. Den franska filosofen Paul-Michel Foucault menade att makten 

är en relation mellan människor, och denna relation i sig är ett styrkeförhållande mellan en 

människa och en annan, eller mellan en grupp och en annan.  

                                                 
18 Swahn, Ragnhild. (2006) Gymnasieelevers inflytande i centrala undervisningsfrågor. s. 145 ff.  
19 Wiklund, Gun. (1998) Gymnasieelevers upplevelser av och syn på elevinflytande. s. 79  
20 Ibid. s. 79 - 80  
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Foucault skriver: 

 

(…) mellan varje punkt i samhällskroppen löper maktrelationer, mellan man och 
kvinna, inom en familj, mellan en lärare och hans eller hennes elev (…) 21

 

Enligt Foucault kan följaktligen en maktrelation mellan lärare och elever existera i skolan. 

Makten över undervisningssituationen skall för att uppnå elevinflytande, därför fördelas 

mellan lärarna och eleverna. Foucault har som åsikt att all undervisning och lärande alltid sker 

i en maktrelation. 22  

 

Dessa maktrelationer som kan förekomma i klassrummet, är enligt Foucault alltid rörliga och 

instabila, och ger upphov till handlingar som att utvidga, återskapa, försvara, utjämna eller 

omkasta de varande positionerna i maktrelationen menar Foucault. 23

 

2.1.1 Summering  

 

Ovanstående forskning på att det finns två sorters elevinflytande, och att detta elevinflytande 

trots lagar och förordningar samt statens intentioner inte ökat i alla avseenden. Denna 

forskning gör uppsatsens syfte intressant, för hur ser det ut i skolan 2007?  Har utvecklingen 

gått enligt statens intentioner, det vill säga, har elevernas inflytande över undervisningen 

fortsatt att öka precis som rapporterna från Skolverket visar? 

 

Wiklund visade på att betyg, brist på tid och avsaknad av engagemang hos eleverna är ett 

hinder för inflytandet, medan Swahn och Skolverket redovisade resultat där man några år 

senare faktiskt kan se att elevinflytandet på flera håll ökat, och att det är fler kvinnor än män 

som anser sig ha inflytande. Elevernas sociala bakgrund hade enligt Skolverket heller ingen 

påverkan på hur eleverna upplevde inflytande.  

 

Foucaults har visar på makten som något föränderligt och som kan förekomma i klassrummet. 

I nästa kapitel behandlas bland annat Eva Forsbergs som delvis utgår från Foucaults 

maktperspektiv i sin forskning.   

 

                                                 
21 Hörnqvist, Magnus. (1996) Foucaults maktanalys. s. 30 
22 Foucault, Michel. (1993) Övervakning och straff. Fängelsets födelse. s. 39  
23Hörnqvist, Magnus. (1996) Foucaults maktanalys. s. 32 - 35  
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2.2 Teoretisk utgångspunkter – makt och elevinflytande 
 

Det informella inflytandet sker alltså i undervisningssituationer, och där är aktörerna indelade 

i framförallt två grupper, lärare och elever. Ragnhild Swahn som jag tidigare refererat till, 

skriver i sin avhandling att det i forskningen om elevinflytande framställts två motpoler, lärare 

och elever. Eleverna önskar ett ökat inflytande men detta motarbetas av lärarna och i detta 

perspektiv menar Swahn, blir inflytande en fråga om makt. 24

 

Då tidigare forskning visat på att det trots en strävan efter ett ökat elevinflytande så inte skett i 

önskad grad, kan hindret, precis som Swahn åsyftar, finnas i klassrummet där undervisningen 

sker och där dessa båda grupper är aktiva.  

 

Forsberg 

 

Foucaults maktrelation berör Eva Forsberg i Elevinflytandets många ansikten (2000). 

Forsberg hävdar också att ingen äger makten och fortsätter: 

 

(…) Makt/inflytande innehas varken av lärare eller elever, utan kommer till uttryck i mötet 

mellan dem i förhållande till andra fenomen i skolan som t.ex. undervisningens innehåll, 

arbetssätt och motiveringarna för dessa (…) 25

 

Forsberg hänvisar i sin doktorsavhandling till Maktutredningen som leddes av Olof Petersson 

under åren 1985 till 1990 och vars avsikt var att studera maktfördelningen och demokratin i 

Sverige. Denna utredning utgick ifrån två modeller för att analysera sina resultat. Den 

modellen som Forsberg intresserar sig mest för utgår från att en framgångsrik maktutövning 

har sin grund i en social energi som skapas av missnöje med en viss situation och att 

styrkeförhållandena mellan de egna krafterna och de motverkande är till sin egen fördel. 

Modellen som Forsberg överför på de elever hon undersöker, rymmer fyra tänkbara utfall som 

gör det möjligt att då kategorisera elevernas agerande. 26

 

                                                 
24 Swahn, Ragnhild. (2006) Gymnasieelevers inflytande i centrala undervisningsfrågor. s. 25  
25 Forsberg, Eva. (2000) Elevinflytandets många ansikten. s. 143  
26 Ibid. s. 45 – 46  
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De utfall av modellen som Forsberg använde sig av var desamma som Maktutredningen 

använde sig av, med undantaget att Forsberg istället för att använda sig av medborgaren bytt 

ut denna mot eleven: 

 

• Hälsan tiger still – Eleven är nöjd och tar därför inget initiativ 

• Vanmakt – Man är missnöjd men förblir passiv och anpassar sig efter den rådande 

situationen. 

• Maktlöshet – Man tar initiativ, men får inte igenom sina önskemål.  

• Framgångsrik maktutövning – Man tar initiativ som blir framgångsrikt 27 

 

Forsbergs resultat visar på att en mindre del av eleverna kan hänföras till kategorierna 

”Hälsan tiger still” (14 23 %), ”Maktlöshet” (9- 18 %) och ”Framgångsrik maktutövning” (7 – 

15 %). Den största gruppen av elever i Forsbergs undersökning tillhör kategorin ”Vanmakt” 

(53 – 61 %). Forsberg kan konstatera att utredningens antagande om en relation mellan 

missnöje och initiativtagande kan bekräftas samt att de aktiva eleverna, det vill säga elever 

som exempelvis deltagit i klassråd, vill ha ett ökat inflytande. 28

 

Forsberg använder också Maktutredningens andra modell för att föra in ett 

demokratiperspektiv på elevinflytande. Ett medborgarskap som innebär att man enbart lyder 

och följer regler kan enligt Maktutredningen karakteriseras som undersåtligt skriver Forsberg. 

Det ideala medborgarskapet utmärks till skillnad från detta genom att medborgarna följer 

regler satta av dem själva. Då skolan ses som en demokratifostrare kan man tolka ovanstående 

som att skolan och lärarna borde inbjuda till ett elevinflytande som ett uttryck för att skapa 

regler att följa. 29  

 

Dewey 

 

Även Dewey sätter in elevinflytande i ett demokratiperspektiv. För att ett ökat elevinflytande 

skall ske, och för att makten skall kunna omfördelas, krävs alltså ett samspel enligt Dewey. 

Detta samspel för att kunna nå målet kan då ses som en process i fostrandet av demokratiska 

medborgare, något Dewey starkt förespråkade skolan som ett verktyg för.  

                                                 
27 Forsberg, Eva. (2000) Elevinflytandets många ansikten. s. 46  
28 Ibid. s. 46 
29 Ibid. s. 47 
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Hos John Dewey, en pedagog vars forskning betytt mycket för skolans utveckling under 

1900-talet, förekommer en önskan om maktförskjutning till elevernas fördel. Dewey betonade 

ofta vikten av att ge den enskilda eleven utrymme för fri växt och utveckling. 30

 

Dewey som utvecklade den progressiva pedagogiken menade att det som lärs in tas inte över 

av eleven på grund av det som står i en läroplan, utan på grund av att eleven behöver lära sig 

specifik kunskap som den kan relatera till sin egen erfarenhet. Den stora skillnaden jämfört 

med traditionell pedagogik skriver Swahn (2006), är att i den progressiva pedagogiken skapas 

ett behov av kunskapen vilket gör eleven motiverad att lära sig. 31

 

En motiverad elev skulle då kanske enligt Foucault önska sig ett ökat inflytande, mer än en 

omotiverad elev som kanske är nöjd med den maktbalans som råder. Dewey fortsätter: 

 

Ty frihet från begränsning skall värdesättas bara som ett medel för den frihet som 
innebär makt: makten att formulera mål, att döma förnuftigt, att utvärdera 
önskningar på grundval av de konsekvenser som blir resultatet om man handlar 
efter dem; makt att välja och ordna betyder att man kan genomföra sina 
målsättningar. 32

 

Forsberg menade att vissa lärare dock motsätter sig ett ökat elevinflytande. Dewey markerade 

att för att lösa denna konflikt, måste man försöka förena auktoritet med frihet och stabilitet 

med förändring. 33

 

2.2.1 Summering  

 
Maktbegreppet har nu förts in i klassrummet med hjälp av Foucault, Forsberg och Dewey, 

frågan är då vad som krävs av de involverade för att uppnå ett ökat elevinflytande. Enligt 

Foucault är makten inte en egenskap eller något man äger, utan mer något av en taktik eller 

strategi bland de involverade deltagarna. 34

 

                                                 
30 Dewey, John. (1980)  Individ, skola och samhälle. s. 15  
31 Swahn, Ragnhild. (2006) Gymnasieelevers inflytande i centrala undervisningsfrågor. s. 32  
32 Ibid. s. 32  
33 Larsson, Hans Albin (red) (1998) Historiedidaktiska utmaningar. s. 54  
34 Foucault, Michel. (1993) Övervakning och straff. Fängelsets födelse. s. 36  
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Forsberg är överrens med Foucault om att varken läraren eller eleven innehar makten, för 

makten uppstår i mötet mellan de båda grupperna och är under en ständig förändring. Enligt 

Foucault och Forsberg kan elevinflytandet alltså påverkas av den maktrelation som uppstår 

mellan grupperna. I de fall där elevinflytandet ej fått fart har därför läraren, eller eleven, 

påverkat undervisningen i den riktning denne önskat. Därför bör de båda grupperna, lärare 

och elever, sträva mot samma mål. Då det står tydligt i läroplaner, kursplaner och skollagar att 

man skall eftersträva ett elevinflytande, borde då de i viss mån auktoritära lärarna med detta i 

bakhuvudet, styra makten till elevernas fördel.  

 

Begreppet makt i förhållande till elevinflytande blir således ett centralt tema i analysen av 

stoffet i uppsatsen. Min teori utifrån ovanstående resonemang kring maktrelationer är att 

många lärare utnyttjar medvetet eller omedvetet denna maktrelation gentemot eleverna för att 

styra undervisningen åt det håll de själva anser vara rätt. Kanske känner de att deras makt är 

under förändring och vill därför som Foucault menar, försvara eller återskapa den. 

 

Elevinflytande är på ett sätt till för att demokratisera och jämställa denna maktrelation mellan 

elever och lärare, men frågan är hur långt lärarna vill låta denna process fortgå. Frågan kan 

också breddas till eleverna, anser de själva att ett ökat inflytande över undervisningen är 

optimalt för dem? En strävan efter ett ökat elevinflytande omkullkastar den tidigare 

maktrelationen mellan lärare och elever, och är ett tydligt exempel på den rörliga och instabila 

maktrelationen Foucault diskuterat. Kanske är det så att inte bara lärarna strävar efter att 

återskapa den ursprungliga maktrelationen, utan även eleverna. Är de möjligtvis nöjda med att 

ha en auktoritär lärare som leder dem i undervisningssituationen och därför också försöker, 

precis som lärarna, att försvara den ursprungliga maktrelationen.  

 

Dessa tankar och teorier ligger till grund för hur resultatet kommer att analyseras och 

diskuteras. I en analys av elevinflytande kan man använda sig av den modell från 

Maktutredningen som Forsberg inspirerades utav. Utifrån denna modell kommer jag därför att 

analysera resultatet av min enkät för att sedan applicera detta på de utfall Forsberg redogjort 

för. Begreppet makt är således centralt i forskningen om elevinflytande, för om den 

undervisande läraren inte är villig att dela med sig av den blir det naturligtvis svårt för 

eleverna att känna den delaktighet i skolan som Skolverket önskar. Och vill inte eleverna ha 

mer inflytande eller makt, vad är då meningen med ett ökat elevinflytande? 

 

 17



3. Bakgrund 
 

3.1 Elevinflytande, en kort tillbakablick 
 

Elevernas rätt till inflytande i den svenska skolan är något som har debatterats flitigt, 

framförallt sedan slutet av 1960-talet. Denna debatt beror på, enligt författarna till 

departementsskrivelsen ”Var- dags – inflytande i förskola, skola och vuxenutbildning”, den 

förändrade syn på barn som vuxit fram under 1900-talet. Som en effekt av debatten fortsätter 

de, har klassråd och elevråd bildats med varierande framgång och engagemang, med riskerna 

att elevernas deltagande blir mer av en dekoration än en verklig möjlighet till inflytande. 35

 

Elevinflytande har på senare år blivit något skolan, lärarna och eleverna skall sträva efter, 

trots den varierande framgång det medfört under årens lopp. Detta framgår inte minst av de 

olika läroplaner, styrdokument, kursplaner och skollagar som styr skolan. I proposition 

1990/91:18, Skolans ansvar och styrning, betonades att ansvaret för skolan skall hamna hos 

dem som är verksamma i den, vilket innebar att inte bara lärarna, utan också eleverna fick ett 

större inflytande på skolans utformning. I och med de nya läroplanerna som kom i början av 

1990-talet, påbörjades därför en decentralisering av skolans styrning, kommunerna och 

skolorna och som sagt lärare och elever, fick ett allt större inflytande och blev mindre styrda 

av den centrala makten.36  

 

Arne Maltén utvecklar decentraliseringen av den svenska skolan i sin bok Lärarkompetens 

(1995). Han skriver att om program- och kontrollstyrning var utmärkande för gårdagens 

svenska skola, kännetecknas dagens skola mer och mer av målstyrning, och ansvaret för att 

specificera målen och för att nå dessa mål lämnas till lokala aktörer. De avgörande besluten 

tas med andra ord längre ner i organisationen än tidigare och besluten kommer därför 

människorna närmare. 37  

 

En konsekvens av denna decentralisering kan då vara ett ökat elevinflytande. Debatten kring 

elevinflytande har visserligen pågått längre än decentraliseringsprocessen av skolan utan att få 

något större genomslag, men i och med att denna process tagit fart har också debatten om 
                                                 
35 Ds 2003:46 Var – dags – inflytande, i förskola, skola och vuxenutbildning. s. 11 
36 Swahn, Ragnhild. (2006) Gymnasieelevers inflytande i centrala undervisningsfrågor. s. 11 
37 Maltén, Arne. (1995) Lärarkompetens. s. 35 
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elevinflytande aktualiserats. Besluten fattas precis som Maltén påpekade, allt längre ner i 

organisationen, och ett naturligt steg blir då att eleverna också får mer att säga till om.  

 

3.2 Dagens definition av elevinflytande 
 

Elevernas röster har blivit allt viktigare de senaste åren i och med att utvecklingen i den 

svenska skolan går mot en decentraliserad organisation. Kvarstår gör dock Skolverkets roll i 

det svenska utbildningssystemet, och enligt deras hemsida är deras uppgift att ange mål för 

att styra, att informera för att påverka och att granska för att förbättra. I inledningen av denna 

uppsats redogjordes vad begreppet elevinflytande omfattar enligt detta statliga verk. 

Skolverket lyfte bland annat fram elevernas rätt till inflytande och ansvar för undervisningens 

utformning och innehåll, och förhållandena i skolan och arbetsmiljön i vid mening. Detta är 

rättigheter som de menar stärkts i efterhand med hjälp av skol- och läroplaner, och i Lpo 94 

kan man läsa följande:  
 

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall 
omfatta alla elever. Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter 
att de tar ett allt större ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön, samt att de 
får ett reellt inflytande på utbildningens utformning. Enligt skollagen åligger det 
alla som arbetar i skolan att verka för demokratiska arbetsformer (1 kap. 2§). 38

 

Även Lpf 94 betonar vikten av demokrati. På första sidan i dokumentet kan man läsa 

nedanstående: 

 

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.(…) Människolivets 
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de 
värden som skolan skall gestalta och förmedla. 39

 
 

På skolverkets hemsida kan man läsa att läroplaner likt dessa, är förordningar som utfärdats 

av regeringen och som skall följas. Ansvaret för att ovanstående avsnitt ur läroplanen skall 

följas, ligger därför inte bara hos lärarna, utan hos alla som arbetar på skolan. Även eleverna 

ges ett visst ansvar då det står tydligt att de skall ta ett större ansvar för bland annat sitt eget 

arbete. Denna demokratiska rättighet som man ändå kan säga att elevinflytande är, stärks 

                                                 
38 Lpo 94 s. 13 
39 Lpf 94 s. 3 
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som sagt ytterligare i skollagstiftningen. I skollagens 5 kapitel om gymnasieskolan, kan man 

bland annat läsa följande: 

 

2 § Eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas. 

 

Det råder således ingen tvekan om att ett elevinflytande skall genomsyra den svenska 

gymnasieskolan. Detta inflytande som har stöd i lagstiftningen, är en grund för den 

demokratiska grund som skolväsendet vilar på menar Skolverket. 

 

3.3 Varför elevinflytande? 
 

Men vad har då elevinflytande för funktion och varför anses det vara så pass viktigt? En 

viktig del med elevinflytande är enligt Skolverket att utveckla elevernas förmåga att arbeta i 

demokratiska former, något som tydligt framgått i läroplaner och skollag. Skolan skall alltså 

vara en förberedelse för elevernas aktiva deltagande i samhällslivet, och elevinflytande blir 

då ett verktyg för att förverkliga detta. 40

 

Hittills har de föreskrifter gåtts igenom som lärarna enligt lag måste följa angående 

elevinflytande. Intressant är också att se på vad lärarnas fackförbund har att säga i ärendet. 

Lärarförbundet skriver bland annat på deras hemsida att: 

 

(…) elevinflytande är en viktig fråga både för skolans utveckling och för 
samhället i stort. Ett demokratiskt förhållningssätt menar de, grundläggs tidigt i 
livet. Ansvarskännande är inget man föds med, det måste läras in och förskolan, 
grundskolan och gymnasieskolan har en betydelsefull uppgift i att fostra elever till 
att aktivt ta del i sin egen utbildning. Att eleverna är delaktiga i utformningen av 
sin utbildning är av stor betydelse för deras lärande och skolans sociala klimat.  

 

Liknande formulering kan man även finna på Lärarnas Riksförbunds hemsida. Det verkar 

alltså finnas en ömsesidig vilja för ett ökat elevinflytande i skolan, både från Skolverket och 

från lärarnas företrädare. Gemensamt i formuleringar kring elevinflytande är också ett 

strävande efter att bilda demokratiska och ansvarstagande medborgare. Och kanske hade han 

rätt John Dewey, utbildningsfilosofen som ansåg att det demokratiska samhället bättre än 

någon annan samhällsform gynnade en god samhällsutveckling och att skolan var ett viktigt 

                                                 
40 http://www.skolverket.se/publikationer?id=392 Hämtad den 25 april 2007 
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verktyg för förverkliga detta samhälles utveckling. Sammanfattningsvis verkar tanken med 

elevinflytande vara att utgöra ett verktyg för att fostra ansvarsfulla och demokratiska 

medborgare. Både Skolverket och lärarnas företrädare fackförbunden har också uttalat sig i 

positiva ordalag om inflytande för eleverna. Något som heller inte får glömmas i detta 

sammanhang när det diskuteras om varför ett elevinflytande skall eftersträvas, är det faktum 

att inflytande är för eleverna en mänsklig rättighet, en rättighet som inte minst omnämns i 

FN:s barnkonvention som Sverige ratificerade 1990. 41

 

3.4 Elevinflytande i historieämnet 
 

Då denna uppsats kommer att fokusera på elevinflytande i Historia A, bör man 

rimligtvis också titta på hur utvecklingen sett ut inom detta ämne.42  

 

För att försöka göra en lång historia kort, behövs det inte blickas längre tillbaka i tiden 

än vad som verkligen måstes. Efter andra världskriget kom demokrati och tolerans att 

genomsyra skola och uppfostran. Kravet att väcka kärlek till fosterlandet kvarstod 

visserligen som mål för historieundervisningen sedan länge och gjorde så ända fram till 

1950- och 1960-talen. Denna del av historieämnet fick dock snart stå tillbaka för den 

mer demokratiserande skolan. Debatten om elevinflytande tog fart under 1960-talet, och 

denna debatt påverkade också historieämnet. Förövrigt så fastställdes det också på 

1960-talet att historia skulle läsas på alla gymnasielinjer.43  

 

Elevinflytandet i historieundervisningen hade hitintills inte nämnts de lagar och 

förordningar som styrt skolan. Tendenser till ett ökat fokus på eleverna kom dock i Lgr 

80 som började gälla 1982. Mycket av undervisningen skulle nu utgå från elevernas 

egna perspektiv. I följande läroplan, Lpo 94, påpekades det att historieundervisningen 

skulle stimulera elevernas nyfikenhet och utvidga sin omvärld. Undervisningen skulle 

även lägga en grund för elevernas vilja att granska, påverka och utveckla samhället och 

kulturen. 44

 

                                                 
41 Att ett land har ratificerat en konvention innebär att det har bundit sig folkrättsligt till att förverkliga den. 
42Denna avgränsning motiveras under kapitlet avgränsning 
43 Långström, Sture. Ungdomar tycker om historia och politik. s. 22 ff.. Umeå 2001 
44 Ibid. s. 37 - 40.  
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Ämnet historia i den svenska skolan har alltså kortfattat gått från ett ämne som 

dominerats av undervisning för fosterlandskärlek till att omfatta betydligt mer 

världsomfattande kunskapsstoff. Idag bygger Historia A på grundskolans kurs och är 

tänkt att ge ett sammanhang och en bakgrund för hela historien från forntiden till vår tid. 

Samtidigt skall den ge tillfälle till särskilda nedslag och fördjupningar utifrån elevernas 

behov och intressen. Ämnet Historia har därmed applicerat de önskemål som finns i 

läroplaner och skollagar om ett ökat elevinflytande. 45

 

Då undervisningen idag skall utgå från elevernas behov och intressen, förs begreppet 

elevinflytande in i ämnet Historia mer än någonsin tidigare.  

 

4. Resultat av enkätundersökning och gruppintervju 
 
74 elever fyllde i min enkät fullständigt och korrekt, och det är dessa elevers svar som ligger 

till grund för resultatet som redovisas nedan. Först redovisas svaren på de bakgrundsfrågor jag 

hade med i enkäten. Tanken med dessa bakgrundsfrågor är att se på om man med dem kan 

urskilja speciella mönster, som till exempelvis att de mest politiskt aktiva eleverna önskar sig 

mer inflytande än andra elever.  I begreppet aktiva elever har jag tänkt relatera till de elever 

Forsberg kategoriserar som aktiva, det vill säga elever som bland annat deltar i klass- och 

elevråd. Efter bakgrundsfrågorna följer resterande frågor i enkäten som delats ut, uppdelade i 

tre tematiska områden, något de inte var i den ursprungliga enkäten. Svaren redovisas i form 

av tabeller och följs av en kortare kommentar. Svaren från gruppintervjun finns också med i 

resultatredovisningen som följer, och är placerade efter enkätresultatet. 
 

 

 

 

 

 

                                                 
45  
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=16&skolform=21&id=HI&extraId=48 
Hämtad den 27 april 2007 
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4.1 Bakgrundsfrågor 
 

4.1.1 Kön 

 

Diagram 1: Antal svarande fördelat på kön 
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Källa: Antal svarande på enkäten, här fördelat på kön 

 
Det var som man kan utläsa av ovanstående diagram en övervikt utav kvinnor som svarat på 

enkäten. 54 stycken av de svarande var kvinnor vilket motsvarar en procentuell andel på 73 

procent. Denna könsskillnad kunde även urskiljas i klassernas sammansättning på skolan, då 

det inte var ovanligt att klasserna bestod utav en till tre manliga elever.  

 

4.1.2 Politisk aktivitet och föreningsaktivitet 

 

För att underlätta bearbetningen av enkätfrågorna, har en sammanslagning av svaren för 

politisk aktivitet och föreningsaktivitet gjorts. Resultatet följer på nästa sida. 
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Diagram 2: Politisk aktivitet och föreningsaktivitet 
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Källa: Tabellen visar den procentuella fördelningen av svaren från enkäten 

 

Diagrammet visar att 78 procent av eleverna var aktiva eller mycket aktiva inom politiska 

frågor och inom föreningslivet vilket betyder att ungefär var femte elev tillhörde kategorin 

mindre aktiv.  
 

4.1.3 Summering 

 
Som diagram 1 visar var det en stor majoritet av det kvinnliga könet som svarade på enkäten. 

Huruvida detta påverkar det slutgiltiga resultatet i fråga om reliabilitet kan diskuteras, men då 

huvudsyftet med forskningen inte är att utröna eventuella könsskillnader i uppfattningen om 

elevinflytande, kommer det i resultatredovisningen hädanefter enbart noteras om det 

förekommer skillnader mellan könen i svaren. Detsamma gäller hur aktiva eleverna är inom 

föreningsliv och politik. Som diagram 2 visar var nästan fyra av fem elever mer eller mindre 

aktiva. Dessa bakgrundsfrågor är alltså enbart med för att finna eventuella mönster i svaren 

som kan göra analysen intressantare.  

 

4.2 Tematisk uppdelning av enkätfrågorna 

 
De olika teman som redovisas är: upplevelsen av inflytande, lärarens roll för elevinflytande 

och ämnets innehåll. Enkätresultat kommer att redovisas i form av tabeller med kommentarer.  
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4.2.1 Upplevelsen av elevinflytande 
 
Fråga 1: Vi får möjlighet att vara med och påverka undervisningen i Historia A 

 

 Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Vet ej Tar delvis 

avstånd 

Tar helt 

avstånd 

Alla 11 55 7 20 7 

Män 25 65 0 10 0 

Kvinnor 6 52 9 24 9 

Mindre aktiva 4 50 9 28 9 

Aktiva 13 61 2 18 6 

Mkt aktiva 11 44 19 19 7 

 

Källa: Tabellen visar den procentuella fördelningen av svaren från enkäten 

 

Alla 

 

Cirka 66 procent av eleverna svarade att de helt eller delvis kunde påverka undervisningen. 

Av dessa svarade hela 83 procent att de delvis instämde med påståendet. Nästan var tredje 

elev tog avstånd ifrån påståendet. 

 

Kön 

 

Det var procentuellt sett betydligt mer manliga svarande som ansåg sig kunna påverka 

undervisningen, hela 90 procent mot 57 procent av kvinnorna. Ingen manlig svarande tog helt 

avståndet från påståendet, till skillnad mot de kvinnliga svaranden där var tionde elev tog helt 

avstånd.  

 

Politiskt- och föreningsaktiva  

 

Av de politiskt- och föreningsaktiva eleverna var det få som tog helt avstånd. De aktiva och 

mycket aktiva eleverna höll med i påståendet i en något högre grad än de mindre aktiva 

eleverna.  
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Fråga 2: Vi får vara med och bestämma vilket arbetsområde vi ska arbeta med 

 

 Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Vet ej Tar delvis 

avstånd 

Tar helt 

avstånd 

Alla 3 42 5 30 22 

Män 5 50 5 35 5 

Kvinnor 2 39 3 28 28 

Mindre aktiva 0 34 3 25 38 

Aktiva 2 43 4 33 18 

Mkt aktiva 7 48 4 26 15 

 

Källa: Tabellen visar den procentuella fördelningen av svaren från enkäten 

 

Alla 

 

På frågan om i vilken utsträckning eleverna får vara med och bestämma vilket arbetsområde 

de skall arbeta med svarade 45 procent att de kände sig delaktiga. Noterbart är att endast två 

elever instämde helt i detta påstående. 51 procent, en majoritet av eleverna svarade att de tar 

helt eller delvis avstånd från påståendet.  

 

Kön 

 

16 elever tog helt avstånd från detta påstående, och av dessa var 94 procent kvinnor, med 

andra ord en manlig elev och 15 kvinnliga. Männen höll i högre utsträckning med i påståendet 

än kvinnorna.  

 

Politiskt- och föreningsaktiva 

Av dem som tog helt avstånd var en klar majoritet politiskt aktiva eller mycket politiskt 

aktiva. 65 procent av de mindre aktiva tog helt eller delvis avstånd i påståendet. 
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Fråga 3: Vi får vara med och bestämma egna frågor och uppgifter till arbetet 

 

 Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Vet ej Tar delvis 

avstånd 

Tar helt 

avstånd 

Alla 4 34 16 39 7 

Män 0 30 35 30 5 

Kvinnor 6 35 9 43 7 

Mindre aktiva 3 34 9 38 16 

Aktiva 3 32 20 42 3 

Mkt aktiva 7 42 11 33 7 

 

Källa: Tabellen visar den procentuella fördelningen av svaren från enkäten 

 

Alla 

 

På fråga tre var det en relativt stor andel svarande som markerade alternativet vet ej. Tanken 

var att de skulle svara på i hur stor utsträckning de höll med om att de får vara med och 

påverka vilka frågeställningar och uppgifter de får arbeta med i exempelvis grupparbeten. 

Spridningen av svaren på frågan kan därför förklaras av att det var en ganska otydlig 

formulering av den. 38 procent menade att de instämde helt eller delvis i påståendet medan 46 

procent inte höll med.  

 

Kön 

 

35 procent av männen och 50 procent av kvinnorna tog mer eller mindre avstånd från detta 

påstående.  

 

Politiskt- och föreningsaktivitet 

 

Ju mindre aktiva eleverna var, desto högre andel som var helt eller delvis emot påståendet. Få 

aktiva eller mycket aktiva elever svarade att de instämde helt i påståendet. I samma grupp var 

de få elever som tog helt avstånd från påståendet.  
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Fråga 4: Vi får vara med och bestämma hur vi ska redovisa det vi arbetat med 

 

 Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Vet ej Tar delvis 

avstånd 

Tar helt 

avstånd 

Alla 7 58 9 19 7 

Män 20 60 5 10 5 

Kvinnor 2 57 11 22 8 

Mindre aktiva 6 56 16 6 16 

Aktiva 7 56 9 22 6 

Mkt aktiva 7 67 4 22 0 

 

Källa: Tabellen visar den procentuella fördelningen av svaren från enkäten 

 

Alla 

 

En majoritet av eleverna tyckte att de fick vara med och bestämma redovisningsform på det 

som de arbetat med. Majoriteten av dessa svarade dock att de höll delvis med i påståendet. 

Nästintill var tredje elev tog helt eller delvis avstånd från påståendet.  

 

Kön 

 

80 procent av männen och 59 procent av kvinnorna höll med i påståendet. Det var också 

betydligt fler män än kvinnor som instämde helt, samtidigt som det var en större del kvinnor 

som tog helt eller delvis avstånd. 

 

Politiskt- och föreningsaktiva 

 

De som tog helt avstånd bestod till 80 procent av elever med låg politisk- och 

föreningsaktivitet. En större del av dessa elever instämde antingen delvis eller tog delvis 

avstånd i frågan.  
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Fråga 5: Jag vill ha mer att säga till om i planeringen av undervisningen 

 

 Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Vet ej Tar delvis 

avstånd 

Tar helt 

avstånd 

Alla 38 41 4 14 3 

Män 25 50 0 20 5 

Kvinnor 43 37 7 11 2 

Mindre aktiva 34 47 6 8 3 

Aktiva 43 36 4 15 2 

Mkt aktiva 26 48 7 15 4 

 

Källa: Tabellen visar den procentuella fördelningen av svaren från enkäten 

 

Alla 

 

En övervägande del, 79 procent, håller helt eller delvis med i påståendet medan knappt var 

femte elev tar helt eller delvis avstånd. 

 

Kön 

 

75 procent av männen och 80 procent av kvinnorna svarade att vill ha mer att säga till om i 

planeringen av undervisningen, det är med andra ord ungefär lika många män som kvinnor 

som önskar detta.  

 

Politiskt- och föreningsaktiva 

 

Svaren mellan de olika graderna av politiskt- och föreningsaktiva elever skiljer sig inte 

nämnvärt mycket. Noteras kan dock att det är procentuellt fler som vill ha mer att säga till om 

bland de mindre aktiva eleverna än bland de övriga grupperna.  
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4.2.2 Summering 

 
Utav elevernas upplevelse av inflytandet kan man först konstatera att en betydande majoritet 

av både manliga och kvinnliga elever önskar ett ökat elevinflytande, av vilka 91 procent var 

mer eller mindre aktiva inom politik och föreningsliv enligt statistikprogrammet SPSS. 

Eleverna är också missnöjda med i vilken omfattning de får vara med och bestämma vilket 

arbetsområde de jobbar och med deras delaktighet i utformandet av frågor och uppgifter till 

arbeten som de har.  

 

Samtidigt noteras något motsägelsefullt att en majoritet av eleverna tycker att de har möjlighet 

att påverka undervisningen, av vilka det är 17 procent som helt håller med i påståendet och 83 

procent som delvis håller med. Inte minst de manliga deltagarna anser att de har möjlighet att 

påverka undervisningen. 

 

Svarsresultatet från fråga 4 visar också på att en stor majoritet av eleverna tyckte att de fick 

vara med och bestämma redovisningsformer i Historia A. Av dem som tog helt avstånd från 

detta bestod 80 procent av elever med låg politisk- och föreningsaktivitet.  
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4.2.3 Lärarnas roll för elevinflytande 

 

Fråga 6: Jag tycker att lärarna vet vad som skall tas upp i kursen 

 

 Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Vet ej Tar delvis 

avstånd 

Tar helt 

avstånd 

Alla 53 27 16 4 0 

Män 75 20 0 5 0 

Kvinnor 44 30 22 4 0 

Mindre aktiva 47 22 25 6 0 

Aktiva 54 25 17 4 0 

Mkt aktiva 55 41 4 0 0 

 

Källa: Tabellen visar den procentuella fördelningen av svaren från enkäten 

 

Alla 

 

De allra flesta, 80 procent, håller helt eller delvis med i påståendet om att lärarna vet bäst vad 

som skall tas upp i Historia A och ingen tar helt avstånd från det.  

 

Kön 

 

Hela 95 procent av männen instämde helt eller delvis i påståendet att lärarna vet bäst om vad 

som skall tas upp i Historia A, mot 74 procent av kvinnorna. Alternativet ”Vet ej” var det bara 

kvinnor som svarade på.  

 

Politiskt- och föreningsaktiva 

 

Man kan se en tendens till att ju lägre aktivitet eleven har inom politik och föreningsliv, desto 

mindre håller man med i påståendet. Ingen av dem som var mycket aktiva tog helt eller delvis 

avstånd från påståendet.  
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4.2.4 Ämnets innehåll 

 

På Skolverkets hemsida kan man finna följande mål för kursen Historia A. Eleven skall 

efter kursen: 

 

• känna till grundläggande drag i den historiska utvecklingen  

• förstå innebörden av vanliga epokbegrepp och andra centrala historiska begrepp  

• kunna analysera historiska problem och tolka orsakssammanhang bakom historiska 

förändringsprocesser 

• kunna beskriva det historiska skeendet utifrån olika perspektiv med insikt i den 

historiska kunskapens tidsbundenhet 

• kunna diskutera några av dagens händelser utifrån ett historiskt perspektiv 

• kunna formulera sina tankar i historiska frågor. 46 

I enkäten fick eleverna utifrån de undervisande lärarnas tolkning av ovanstående mål, kryssa 

för de tre alternativ som de själva tyckte var mest intressant att läsa om. 

 Som jag gått igenom i metodkapitlet förstod inte alla elever uppgiften rätt, men jag har ändå 

valt att redovisa de som kryssade i mer än tre alternativ, detta för att de ändå utgått från deras 

egen situation och vad de själva finner intressant. På följande sida finns resultatet av vad 

eleverna tycker är intressant att läsa om i Historia A. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=17&skolform=21&id=3102&extraId=
48 Hämtad den 7 maj 2007 
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Tabell över vad eleverna finner intressant att läsa om i Historia A: 

 

Världskrigens orsaker, förlopp och konsekvenser 34 

Digerdöden 32 

Grekisk Historia 31 

Det kalla kriget och kommunismens fall 21 

Franska Revolutionen 20 

Romersk Historia 16 

Geografiska upptäckter 16 

Norden under världskrigen 16 

Svensk stormaktstid 14 

Upplysningen 11 

Korståg 10 

Demokratins genombrott och fall 10 

Renässansen och reformation 9 

Feodalism 8 

Amerikanska Revolutionen 7 

Folkvandringar 6 

Handel och städer 6 

De totalitära ideologierna i teori och praktik 6 

Industriella Revolutionen 5 

Ett enat svenskt rike 4 

Demokratins och välfärdssamhällets framväxt och kris i Sverige 4 

Nationalism 3 

Kyrkan 1 

Imperialism 1 
 

 

I topp för eleverna är Världskrigens historia, tätt följt av Digerdöden och den grekiska 

historien. När elevernas lärare fick svara på samma fråga kom Världskrigen också i topp, följt 

av det Kalla kriget, Nationalism och den Franska revolutionen. I botten bland elevernas svar 

finns Kyrkan och Imperialismen 

 

För att komplettera resultatet ställdes även följdfrågor som var avsedda att visa på om 

eleverna tyckte att de läste om intressanta ämnen eller hade hoppats få läsa om andra epoker i 

historien.  
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Fråga 7: Jag tycker att vi läser om intressanta ämnen i Historia A 

 

 Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Vet ej Tar delvis 

avstånd 

Tar helt 

avstånd 

Alla 18 54 5 18 5 

Män 45 35 10 10 0 

Kvinnor 7 61 4 21 7 

Mindre aktiva 9 50 7 25 9 

Aktiva 21 54 3 16 6 

Mkt aktiva 15 59 11 15 0 

 

Källa: Tabellen visar den procentuella fördelningen av svaren från enkäten 

 

Alla 

 

En majoritet av de svarande höll helt eller delvis med i påståendet, och var femte elev 

instämde helt i att de läser intressanta ämnen i Historia A. En något större del än denna grupp 

tar helt eller delvis avstånd från påståendet.  

 

Kön 

 

Av dem som instämde helt eller delvis i påståendet att de läser om intressanta ämnen i 

Historia A, var 80 procent män och 69 procent kvinnor. Helt avstånd var det bara kvinnliga 

som tog. 

 

Politiskt- och föreningsaktiva 

 

Ju lägre aktivitet eleverna hade, desto större andel som tog helt eller delvis avstånd i 

påståendet. Ingen av de mycket aktiva tog helt avstånd från påståendet.  
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Fråga 8: Jag hade hoppats få läsa om andra ämnesområden i Historia A 

 

 Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Vet ej Tar delvis 

avstånd 

Tar helt 

avstånd 

Alla 15 34 32 14 5 

Män 10 35 35 15 5 

Kvinnor 17 33 31 13 6 

Mindre aktiva 16 38 34 6 6 

Aktiva 17 34 30 17 2 

Mkt aktiva 7 30 37 11 15 

 

Källa: Tabellen visar den procentuella fördelningen av svaren från enkäten 

 

Alla 

 

15 procent av eleverna höll i hög grad med i påståendet att de hade hoppats få läsa om andra 

ämnesområden i kursen. Noteras bör dock att en större del av dem som tog ställning i frågan 

instämde helt eller delvis i påståendet. En stor del av eleverna svarade ”Vet ej” medan en 

mindre del, ungefär var femte elev tog helt eller delvis avstånd från påståendet.   

 

Kön  

 

Det syntes ingen större skillnad i hur svaren föll beroende på om man var man eller kvinna, 

utom på dem som instämde helt i påståendet. 17 procent av kvinnorna mot 10 procent av 

männen höll alltså helt med.  

 

Politiskt- och föreningsaktiva 

 

Bland dessa elever var det framförallt de mycket aktiva som tog helt avstånd från påståendet. 

Det var också en lägre andel av de mycket aktiva eleverna som instämde helt jämfört med 

andra aktiva och mindre aktiva elever. 
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Fråga 9: Historia A behandlar männen och kvinnornas historia lika mycket 

 

 Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Vet ej Tar delvis 

avstånd 

Tar helt 

avstånd 

Alla 22 26 27 17 8 

Män 20 30 30 15 5 

Kvinnor 22 24 26 19 9 

Mindre aktiva 28 16 31 16 9 

Aktiva 19 30 21 21 9 

Mkt aktiva 22 22 42 7 7 

 

Källa: Tabellen visar den procentuella fördelningen av svaren från enkäten 

 

Alla 

 

Större delen av eleverna, 48 procent, instämde helt eller delvis i påståendet. En relativt stor 

andel, nästan var tredje elev svarade ”Vet ej” och var fjärde elev tog helt eller delvis avtånd 

från påståendet.  

 

Kön  

 

På detta påstående var det en fler kvinnliga än manliga elever som tog helt eller delvis avstånd 

från påståendet. Ungefär lika stor del av dessa båda grupper höll dock helt eller delvis med 

om att Historia A behandlar kvinnan och mannens historia lika.  

 

Politiskt- och föreningsaktiva 

 

Svaren var relativt jämt fördelade mellan de olika graderna av aktivitet bland eleverna. Det 

var lika stor andel mycket aktiva elever som mindre aktiva som instämde helt eller delvis i 

påståendet.  
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4.2.5 Summering 

 
Elever och lärare valde i relativt hög grad samma ämnesområden som de tyckte var mest 

intressanta. Det enda som utifrån lärarnas svar skiljde sig mot eleverna var området 

nationalism som hamnade långt ner på elevernas lista. 

 

Ur svaren på fråga sju kan det också utläsas att en majoritet av både manliga och kvinnliga 

elever höll med i påståendet att de läser om intressanta ämnen i Historia A. På fråga åtta 

gällande hur de hade hoppats få läsa om andra områden var det en minoritet som höll med i 

påståendet. En större del av dessa hade en låg politisk- och föreningsaktivitet.  

 

På huruvida Historia A behandlar männen och kvinnornas historia lika var det en större del av 

eleverna som höll med i påståendet. En större del kvinnliga svarande än manliga tog helt eller 

delvis avstånd från påståendet.  
 

4.3 Resultatet från gruppintervjun med lärarna 

 
Under metodkapitlet gjordes en kortare genomgång och presentation av vilka lärare som 

ingick i intervjun, men det skadar inte att ta upp det här igen. Lärarna representerade som sagt 

tre olika ålderskategorier. Lärare A var den äldsta av dem och man. Lärare B var också man 

och var medelålders. Lärare C var en ung kvinna som hade jobbat mindre än fem år på skolan. 

 

För att underlätta läsningen av det transkriberade materialet benämns Lärare A hädanefter 

som Sture, Lärare B som Peter och Lärare C som Mia.  

 
Den första frågan lärarna fick diskutera var: Elevinflytande, vad är det för dig?  

 

Utifrån diskussionen under intervjun kunde man se att två av lärarna, Sture och Mia, 

fokuserade mer på det informella inflytandet, medan Peter valde att se på det formella 

inflytandet i skolan.  

 

Sture underströk hur viktigt han ansåg det vara med elevinflytande i undervisningen medan 

Mia var den som utmärkte sig med att säga: 
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Elevinflytande är för det mesta bara ett spel för gallerierna och att eleverna många 
gånger inte är intresserade av ett elevinflytande trots att det står att klart och 
tydligt att de skall vara med och bestämma (…) 

 

Fråga två löd: Är elevinflytande något du eftersträvar? Ja eller nej, motivera.  

 

Peter fortsatte att diskutera klassrådens funktion och vikten av att eleverna där får känna sig 

delaktiga. Peter tror på läraren som en handledare som leder eleverna rätt. 

 

Peter: 

 

Jag är egentligen för att det skall finnas med elevmajoritet representerade lärare 
som rektor har delegerat till som har beslutanderätt i vissa frågor så såsom kursers 
upplägg och liknande och så att det tas ett övergripande beslut där så att eleverna 
får verklig makt över programmet. 

 

Sture motsatte sig i viss mån detta formella elevinflytande under intervjun och kallar det för 

skendemokrati. Sture vidhöll också sin uppfattning om att eleverna skall få vara med och 

påverka sin undervisningssituation, och tillägger att demokrati kan läras ut också i vanlig 

undervisning också. 

 

Sture: 

 

Jag tycker det är viktigt att eleverna är med och har synpunkter på sin 
undervisning. Det är viktigt att eleverna lär sig att lyssna, att argumentera och 
delta i en debatt och att förstå att det är en demokratisk process som gäller i det 
här landet.  

 

Mia är fortsatt kritisk mot elevinflytande och menar än en gång att det inte alls är säkert att 

eleverna vill ha det. Tror inte på att det är speciellt demokratifostrande då det är ett fåtal 

elever som är intresserade av detta elevinflytande.  

 

Mia: 

Det är inte demokrati för det är ändå ett ganska fåtal elever som är väldigt 
intresserade och brinner för detta och då blir det ett minoritetsstyre istället för ett 
majoritetsstyre.  
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Fråga tre: Vad tror du eleverna har för åsikter om elevinflytande? 
 
 
Lärarna är överrens om att elevernas åsikter skiljer sig åt emellan eleverna. Sture och Peter är 

inne på samma sak när de talar om tidigare erfarenheter av elevinflytande som de menar 

påverkar viljan till elevinflytande.  

 

Sture: 

 

Det beror mycket på tidigare erfarenheter. En del kan processen (…) 

 

Peter som höll med i ovanstående, tror också att det är lite av en mognadsfråga. Peter menade 

samtidigt att många elever kanske tycker det är bekvämt att bli ledd av någon annan, något 

som i sin tur Sture höll med om. 

 

Peter: 

 

Många vill inte ha det till en början, men sen efter hand när de mognar så tycker 
jag att det är så att i ettan så får man tjata och lära dem om klassråd, i tvåan 
fungerar det. Det är ju alltid lättare att bli ledd av en annan. 

 

Peter är här fortfarande inne på det formella inflytandet, men höll under intervjun som sagt 

med Sture när denna kommenterade mognad och erfarenhet som en viktig del i det informella 

inflytandet. Mia fortsatte att hävda att många elever troligen inte tycker att elevinflytande är 

något värt att sträva efter. 

 

4.3.1 Summering 

 
Av lärarnas diskussion under gruppintervjun kan man fastställa att Sture och Peter har en 

öppnare attityd till elevinflytande än Mia som menade att elevinflytande ofta är ett spel för 

gallerierna.  Sture och Mia var dock dem som fokuserade mer på undervisningens innehåll, 

med andra ord det informella inflytandet, än Peter som hade fokus på klass- och elevråd, det 

formella inflytandet.  
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Alla lärare är medvetna om vad elevinflytande är och tror att eleverna elevernas syn på det 

skiljer sig åt. Sture och Peter tror att förklaringen till skillnaderna mellan elevernas 

uppfattning om elevinflytande ligger i elevens mognad.  

 

5 Diskussion 
 
 
5.1 Reliabilitet och validitet 

 
Innan en diskussion om resultatet kan föras, bör man återigen erinra sig om att syftet med min 

undersökning inte varit att ge ett generellt svar för hur elevinflytandets roll ser ut och verkar i 

den svenska skolan. Avsikten har istället varit att visa på hur elevinflytande kan fungera i en 

helt vanlig skola, varefter undersökningen helt naturligt fått ett lokalt perspektiv. Forskningen 

har dessutom varit ytterligare avgränsad till en enda kurs, Historia A. Mot denna bakgrund är 

det som sagt att omöjligt att säga att resultatet speglar alla skolor, kurser, lärare och elever. En 

klar majoritet av deltagarna i enkäten var kvinnor, och detta kan det säkert riktas en viss kritik 

mot. Men som sagt, huvudsyftet med undersökningen har inte varit att särskilja eleverna utan 

att få en sammanfattande bild av de elever som läser kursen Historia A på den utvalda skolan. 

Om en majoritet av dessa är kvinnor, skall detta naturligtvis också spegla könsfördelningen i 

en sådan här undersökning.  

 

Svarsfrekvensen på enkäten har motsvarat en godkänd nivå utifrån de källor som gicks 

igenom under metodkapitlet.  Svaren på enkäten har förutom detta gett läsaren av denna 

uppsats möjlighet att fritt tolka resultatet, då bakgrundsfrågor varit åskådliggjorda vid 

respektive enkätfråga i resultatredovisningen.  

 

Det visade sig dock vara enklare sagt än gjort att få ett svar på frågeställningen i denna 

uppsats. Jag känner att jag har gett en rättvis bild utav vad elever och lärare har för 

uppfattning om elevinflytande, på så sätt har jag uppnått den validitet jag eftersträvat. Med 

andra ord, det jag mätt har varit relevant i sitt sammanhang. Jag är mindre nöjd med 

reliabiliteten. Jag kunde ha operationaliserat enkätens frågor ytterligare, och jag kunde också 

ha anpassat dem mer till den modell jag applicerat resultatet på. Till försvar får väl sägas att 

tidsbristen påskyndade utlämnandet av enkäten till eleverna. Hade arbetstiden med detta 
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examensarbete motsvarat mer tid än tio högskolepoäng hade betydligt mer tid lagt åt 

förberedande forskning kring enkätens utformning. 

 

Jag känner också i efterhand att maktbegreppet är svårdefinierat, och därför kan det säkerligen 

finnas svagheter i det resonemang jag för kring resultatet kopplat till makt i nästkommande 

avsnitt.  

 

5.2 Resultatanalys 

 
Frågeställningen löd enligt följande: 

 

• Hur ser elever på sitt inflytande i Historia A? 

• Hur ser lärare på elevinflytande i Historia A? 

• Kan man utskilja några likheter eller olikheter mellan de båda grupperna, och kan 

dessa förklaras ur ett maktperspektiv? 

 

Utifrån det resultat som framkommit av enkäten samt från genomförd gruppintervju, kan vi 

konstatera följande:  

 

Kortfattat så önskar eleverna i många fall ett ökat elevinflytande samtidigt som de är relativt 

nöjda med inflytandet över redovisningsformer, lärarens kunskaper samt ämnets innehåll. 

Lärarna hade en något delad uppfattning om elevinflytande. En lärare, Sture, påstod sig sträva 

efter ett ökat elevinflytande, medan Peter var mer tveksamt inställd till det samtidigt som han 

diskuterade det formella inflytandet framför det informella. Mia som var den yngsta läraren 

vid intervjun var den som uttalade sig mest emot elevinflytandet. Med andra ord finns en 

lärare som är betydligt mer positiv i sina uttalanden kring det informella inflytandet än de 

andra två. 

 

Skolan som undersöktes har en uppgift att arbeta med då de inte fullt ut följer de riktlinjer 

som finns i kursplaner och skollagar om elevinflytande. Eleverna känner inte att de är 

speciellt delaktiga i planeringen av undervisningen och lärarna pratar gärna runt ämnet istället 

för att jobba aktivt med det. Dilemmat som är utmärkande för den här skolan är att en stor del 

av eleverna ändå känner att de har möjlighet att påverka undervisningen, men samtidigt 
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önskar ett ökat inflytande. Om de nu har möjlighet att påverka sin situation, varför tar de då 

inte den chansen som finns?  

 

Makt skulle kunna förklara dessa olikheter och skillnader på så ett flertal sätt. Att eleverna 

inte tar initiativ kan det förklaras med Forsbergs maktanalys, det vill säga att de försökt utan 

resultat? Känner de en vanmakt? Foucault sa att maktrelationer kan förekomma i klassrummet 

och att de alltid är rörliga och instabila vilket ger upphov till handlingar som att utvidga, 

återskapa, försvara, utjämna eller omkasta de varande positionerna i maktrelationen. Är det 

detta växelspel som pågår i lektionssalen mellan enskilda elever och dess lärare? I nästa 

kapitel kommer jag att föra en djupare diskussion kring maktens betydelse för elevinflytandet. 

 

5.3 Resultat kopplat till teori 
 

En betydande majoritet av både manliga och kvinnliga elever önskar alltså ett ökat 

elevinflytande. Eleverna är också missnöjda med i vilken omfattning de får vara med och 

bestämma vilket arbetsområde de jobbar och med deras delaktighet i utformandet av frågor 

och uppgifter till arbeten som de har.  

 

Lärarna och skolan har med utgångspunkt i detta resultat mycket att jobba med för att kunna 

uppnå de mål som finns för elevinflytande i kurs- och läroplaner samt i skollagen. Lärarna 

som i diskussionen visade att de mycket väl vet vad elevinflytande är borde således arbeta 

mer aktivt med att öka elevernas upplevelse av inflytandet. Kanske är det så att den lärare som 

svarade att elevinflytandet mest var ett spel för galleriet och den andra som hellre diskuterade 

det formella inflytandet än det informella borde lyssna mer på vad eleverna vill? Eller tror de 

att de faktiskt lyssnar men omedvetet styrs av en vilja, som Foucault skulle förklara som en 

strävan efter att försvara den maktrelation som existerar.  

 

Vi kunde dock samtidigt notera något motsägelsefullt, att en majoritet av eleverna tycker att 

de har möjlighet att påverka undervisningen, av vilka det är 17 procent som helt håller med i 

påståendet och 83 procent som delvis håller med. Inte minst de manliga deltagarna anser att 

de har möjlighet att påverka undervisningen. Visserligen svarade fyra av fem elever här att de 

bara delvis höll med i påståendet, vilket tyder på en viss osäkerhet. Men är det möjligtvis så 
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att de ändå känner att de har makt att påverka undervisningen, och i detta fall skulle de ändå 

få en viss fostran och förståelse för demokrati precis som Dewey önskat? 

 

Om man relaterar resultatet till Forsberg och Maktutredningens modell bör alltså majoriteten 

av eleverna ändå falla under kategorin ”vanmakt”, det vill säga att de är missnöjda men förblir 

passiva och anpassar sig efter den rådande situationen. Också i Forsbergs studie hamnade de 

flesta eleverna i denna kategori.  

 

Svarsresultatet från fråga fyra visade på att en stor majoritet av eleverna tyckte att de fick vara 

med och bestämma redovisningsformer i Historia A. Uppenbart är att lärarna här ser sin chans 

till att ge eleverna ett inflytande, om än begränsat sådant. Det enda området som de tyckte 

anse sig ha inflytande över var alltså hur de fick redovisa sina arbeten och detta kan 

naturligtvis diskuteras. För viktigare kanske det ändå är att få vara med och ha inflytande över 

ämnets (och kursens) innehåll och upplägg. Lärarna är villiga att utjämna maktförhållandet i 

fråga om redovisningsformer, men strävar ändå efter att återupprätta kontrollen över kursens 

innehåll. Om man bortser från detta och istället fokuserar på det faktum att eleverna upplever 

att de får vara med och bestämma redovisningsformer, så faller de under kategorin 

”Framgångsrik maktutövning” i denna fråga, vilket då betyder enligt Forsberg att man tar 

initiativ som blir framgångsrikt.  

 

Kopplat till ovanstående, det vill säga ämnets och kursens innehåll, ställdes också frågan om 

eleverna tyckte att de läste om intressanta ämnen i Historia A. Ur svaren på fråga sju kan man 

utläsa att en majoritet av både manliga och kvinnliga elever höll med i påståendet att de läser 

om intressanta ämnen i Historia A. Detta styrktes något på resultatet från den uppgift där 

elever och lärare fick markera de epoker i historien de tyckte var intressant. Resultatet visade 

nämligen att elever och lärare valde i relativt hög grad samma ämnesområden som de tyckte 

var mest intressanta. Det enda som utifrån lärarnas svar skiljde sig mot eleverna var området 

nationalism som hamnade långt ner på elevernas lista. Eleverna önskade ett ökat inflytande, 

men här ses alltså en tendens till att eleverna känner sig nöjda med vad som tas upp i kursen.  

Taget något ur sitt sammanhang skulle därför elevernas uppfattning om inflytande över 

ämnets innehåll därför placera dem i modellens kategori ”Hälsan tiger still”, eleven är nöjd 

och tar därför inget initiativ.  
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Nu visade det sig vara så att det inte bara var fördela eleverna i denna kategori, för på fråga 

åtta gällande om de hade hoppats få läsa om andra områden, så instämde nämligen de flesta, 

49 procent, helt eller delvis i påståendet och då skulle de med andra ord inte hamna i en 

kategori som beskriver dem som nöjda. Granskar man elevernas resultat av vilka epoker de 

finner intressanta finner man säkert flera som kanske inte hinns med att tas upp i denna kurs. 

En viss missnöjdhet kan då riktas mot läraren i dessa fall, men man skall samtidigt komma 

ihåg att kursen tidsrymd är begränsad och ett urval måste göras. Att få med allas önskemål är 

därför svårt. En teori kan vara att eleverna förstår att läraren måste göra ett urval och finner 

sig i detta. Om detta är fallet, kan man ändå placera in de flesta av eleverna under ”Hälsan 

tiger still” trots att de hade önskat sig ett annat innehåll i kursen. En övertygande majoritet av 

eleverna svarade också att anser att lärarna vet bäst om vad som skall tas upp i kursen.  

 

I efterhand kan man diskutera vidare kring lärarnas och ämnets relevans för motiverade och 

intresserade elever. Kanske hade en fråga rörande elevernas inställning till historieämnet i sig 

ha varit befogad. För om eleverna inte tycker det är det minsta intressant att läsa om historia i 

skolan påverkar ju detta deras svarsresultat. Och kanske spelar lärarens egenskaper också en 

större roll än vad undersökningen kan visa. En omtyckt och duktig lärare kan få ett i elevens 

tycke tråkigt ämne att bli intressant, samtidigt som en mindre lyckad lärare kan få ett ämne 

som eleverna från början tycker är intressant till att bli ett ointressant sådant.  

 

Ytterligare en fråga rörande ämnets innehåll ställdes, och den var huruvida eleverna tycker att 

man i Historia A tar upp lika mycket om kvinnornas historia såsom männens. Då dagens skola 

skall genomsyras av elevinflytande enligt både lagar och andra dokument, och detta 

inflytande delvis är till för att skapa demokratiska medborgare, borde således också 

undervisningen spegla en rättvis och demokratisk syn på människan. På huruvida Historia A 

behandlar männen och kvinnornas historia lika var det en något större del av eleverna som 

höll med i påståendet, men relativt många elever svarade också ”Vet ej” eller så tog de helt 

eller delvis avstånd från påståendet. En större del kvinnliga svarande än manliga tog helt eller 

delvis avstånd från påståendet. De elever som ändå tog avstånd från påståendet skulle jag vilja 

placera i kategorin ”Vanmakt”, eleverna är missnöjda men förblir passiva och anpassar sig 

efter den rådande situationen. Enligt Foucault skulle denna grupp med andra ord vara nöjd 

med den maktrelation som råder och inte försöka bryta den. Dewey hade förmodligen sett 

med viss skepsis mot detta förhållande då skolan och dess lärare som skall vara ett sorts 
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verktyg för att skapa demokratiska medborgare. Och i ett demokratiskt samhälle likt de 

Dewey förordar är könen jämlika, och borde så också vara i Historia A.  

 

Rent generellt sett till enkätresultatet var det också så att det var de mindre politiskt- och 

föreningsaktiva eleverna som var missnöjda med deras inflytande jämfört med de aktiva och 

mycket aktiva eleverna. Två av lärarna menade att elevinflytande många gånger är en 

mognadsprocess och påverkas av elevernas erfarenheter kring inflytande, och kanske är det så 

att dessa elever som är mindre aktiva i poliska frågor och inom föreningslivet inte nått lika 

långt i just denna mognadsutveckling som de eleverna som kanske är aktiva i föreningar eller 

politiska förbund. Kanske faller de inom modellens kategori maktlöshet, de tar initiativ som 

inte leder någonstans beroende på att de inte är vana att diskutera och framföra sina åsikter på 

ett givande sett. Detta är förstås en ren spekulation men resultatet visar ändå på att dessa 

elever enligt Foucault försöker eller har en önskan att utvidga maktrelationen till sin fördel. 

Denna teori skulle även kunna föras över på lärarna som i intervjun många gånger uttalade sig 

reserverat angående elevinflytandet, kanske på grund av att de helt enkelt inte vill förlora 

maktförhållandet till elevernas fördel.  

 

5.4 Resultat kopplat till tidigare forskning 

 
Tidigare forskning hjälpte till att avgränsa elevinflytandet till det formella- och det informella 

inflytandet, av vilket det senare nämnda visade sig ha störst betydelse för den här forskningen. 

Forskning har också visat på att elevinflytandet i de svenska skolorna inte motsvarade de 

intentioner som staten har. Wiklunds rapporter visade på att endast 45 procent av eleverna i 

Malmö upplevde att de hade tillräckligt inflytande över sin utbildning. Ett hinder för eleverna 

visade sig vara betyg, brist på engagemang från lärarna, tidsbrist och elevengagemang. 

 

Förs denna forskning över på den undersökta skolan skulle dessa hinder kunna förklara 

resultatet av enkätundersökningen. Eleverna önskade ett ökat inflytande, men kände samtidigt 

att de hade möjligheter för det. Eleverna känner i så fall att de inte hinner med att engagera 

sig, saknar intresse för det eller inte vill motsätta sig läraren med rädsla för att betygen kan 

påverkas. De två förstnämnda hindren, brist på tid och elevengagemang, skulle kunna 

legitimera Mias uttalanden i gruppintervjun, där hon menade att elevinflytande många gånger 

är ett spel för galleriet.  

 45



Swahn hänvisade i sin forskning till rapporter från bland annat Skolverket som visade på att 

det informella inflytandet ökat i viss omfattning. Problemet som kvarstår enligt Swahn, var att 

eleverna många gånger önskar ett ökat elevinflytande men att detta motarbetas av lärarna, och 

i detta perspektiv blir det en fråga om makt. Även i detta sammanhang finner vi en möjlig 

förklaring till enkätresultatet. Eleverna önskade ett ökat elevinflytande samtidigt som lärarna i 

gruppintervjun i många fall hade en viss skepsis till inflytande. För att inflytandet skall öka 

måste således lärarnas inställning till inflytande förändras och tillåta att maktpositionerna 

förändras i klassrummet.  

 

5.5 Avslutning och fortsatt forskning 

 
Det har varit svårt att definiera exakt vad som kan förklara resultatet av enkätundersökningen. 

Stöd har funnits i Forsbergs och Maktutredningens modell, samtidigt som man kunnat 

applicera Foucaults teorier om makt på förklaringarna som diskuterats. Även Deweys åsikter 

om skolan som ett fostrande instrument har tillämpats på resultatet. Trots alla dessa teorier 

kan jag ändå inte säga var i förklaringen ligger till elevernas vaga upplevelse av inflytande. 

Spekulera och diskutera kan man göra och så har också gjorts, men för att finna ett mer 

uttömmande svar tror jag att man måste fördjupa en sådan här undersökning ytterligare genom 

att dela upp elevernas svar och koppla dem till respektive lärare. Med denna metod hade man 

kunnat knyta elevernas åsikter till en specifik lärare.  

 

Ett problem som eventuellt uppstått då hade varit de undersöktas anonymitet, i alla fall om 

skolan önskat gå vidare med resultatet.  

 

Jag tror också att mer individuella intervjuer med elever och lärare gett en bredare och mer 

målande bild av elevinflytandet på skolan. Tyvärr var tidsutrymmet för detta arbete begränsat 

och avgränsningar och urval var tvungna att göras. Med mer tid hade forskningen gett ett mer 

komplett svar på varför elevinflytandet på skolan inte var helt tillfredsställande enligt de 

intentioner som finns.  

 

 

 

 

 46



6 Källförteckning 
 

Axiö, Annika & Palmquist, Berit. Utveckla ledarskapet i skolan. Stockholm 2000 

 

Ejlertsson, Göran. Enkäten i praktiken - En handbok i enkätmetodik  Lund 2005 

 

Forsberg, Eva. Elevinflytandets många ansikten. Uppsala 2000 

 

Foucault, Michel. Övervakning och straff. Fängelsets födelse.  Lund 1993 

 

Hartman, Sven. Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter. Stockholm 2003 

 

Hörnqvist, Magnus. Foucaults maktanalys. Stockholm 1996 

 

Kvale, Steinar. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund 1997 

 

Larsson, Hans Albin (red) Historiedidaktiska utmaningar. Jönköping 1998 

 

Långström, Sture. Ungdomar tycker om historia och politik. Umeå 2001 

 

Lgr 80. Läroplan för grundskolan. 

 

Lpo 94. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet. 

 

Lpf 94. Läroplan för de frivilliga skolformerna 

 

Maltén, Arne. Lärarkompetens. Lund1995 

 

Prop. 1990/91:18. Skolans ansvar och styrning 

 

SFS, Svensk författningssamling. Skollag 1985:1100 

 

Statens skolverk. Bilden av skolan 1993. Stockholm 1993 

 

 47



Skolverket. Ung i demokratin. En studie av ungdomars demokratiska kompetens 
(Rapport 210). Stockholm 2001 
 

Swahn, Ragnhild. Gymnasieelevers inflytande i centrala undervisningsfrågor. Linköping 

2006 

 

Trost, Jan. Enkätboken. Lund 2001.  

 

Utbildningsdepartementet. Var-dags-inflytande i förskola, skola och vuxenutbildning. 

Ds 2003:46. Stockholm 2003 

 

Wiklund, Gun. Gymnasieelevers upplevelser av och syn på elevinflytande. Malmö 1998 

 

Internet 

 

Publikation från Skolverket: Skolverkets arbete med elevinflytande och arbetssätt och 

arbetsformer i skolan. Hämtad den 25 april 2007 från: 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=392  

Ansvarig för sidan: Skolverket 

 

Kursinformation från Skolverket: Historia A. Hämtad den 27 april 2007 från: 

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=16&skolform=21&i

d=HI&extraId=48  

Ansvarig för sidan: Skolverket 

 

Forskningsetiska principer: Regler och riktlinjer. Hämtad den 17 maj 2007 från: 

http://www.vr.se/huvudmeny/forskningsetik/reglerochriktlinjer.4.2d2dde24108bef1d4a88000

63.html  

Ansvarig för sidan: Vetenskapsrådet 

 
 
 
 
 
 
 
 

 48

http://www.skolverket.se/publikationer?id=392
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=16&skolform=21&id=HI&extraId=48
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=16&skolform=21&id=HI&extraId=48
http://www.vr.se/huvudmeny/forskningsetik/reglerochriktlinjer.4.2d2dde24108bef1d4a8800063.html
http://www.vr.se/huvudmeny/forskningsetik/reglerochriktlinjer.4.2d2dde24108bef1d4a8800063.html


Bilaga  
 
Hej!  

 

Jag heter Andreas Frykner och läser till lärare på Högskolan i Halmstad. Just nu 

skriver jag ett examensarbete som handlar om elevers inflytande i kursen 

Historia A. Tanken med denna enkät är därför att se på vad ni tycker och anser 

om elevinflytande i skolan och då framförallt i historia. Det är helt upp till er om 

ni vill delta i denna undersökning, men jag hoppas att detta låter intressant för 

er och ni vill ta er tid och besvara frågorna! 

 

Först ber jag dig besvara ett antal bakgrundsfrågor. Markera med ett kryss det alternativ som 

stämmer bäst överrens med din uppfattning.  

 

Är du man eller kvinna? 
 

 Man                                Kvinna 

 
Har Du gjort något av följande? 
  Ja,  Ja,  
 Nej en gång flera gånger 
Skrivit under namninsamling     

Bojkottat vissa varor eller produkter     

Kontaktat politiker i stat eller kommun    

Skrivit insändare till en tidning    

Deltagit i demonstration/protestaktivitet    

 

 
Är Du medlem i någon /några av följande typer av föreningar/organisationer? 
 

 Instämmer helt Kulturförening (musik, teater mm)  Idrottsförening 

 Kyrklig/religiös organisation, förening   Lokal aktionsgrupp 

 Politiskt ungdomsförbund     Miljöorganisation 

 Annan förening  
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Påståendena nedan handlar alla om ert inflytande i kursen Historia A. Var vänliga att med ett 

kryss markera det alternativ som stämmer bäst överrens med din uppfattning.  

 

1. Vi får möjlighet att vara med och påverka undervisningen i Historia 

 Instämmer helt 
 Instämmer delvis 
 Vet ej 
 Tar delvis avstånd 
 Tar helt avstånd 

 
 

2. Vi får vara med och bestämma vilket arbetsområde vi ska arbeta med 

 Instämmer helt 
 Instämmer delvis 
 Vet ej 
 Tar delvis avstånd 
 Tar helt avstånd 

 
 

3. Vi får vara med och bestämma egna frågor och uppgifter till arbetet 

 Instämmer helt 
 Instämmer delvis 
 Vet ej 
 Tar delvis avstånd 
 Tar helt avstånd 

 
 

4. Vi får vara med och bestämma hur vi ska redovisa det vi arbetat med 

 Instämmer helt 
 Instämmer delvis 
 Vet ej 
 Tar delvis avstånd 
 Tar helt avstånd 

 

 

5. Jag vill ha mer att säga till om i planeringen av undervisningen 

 Instämmer helt 
 Instämmer delvis 
 Vet ej 
 Tar delvis avstånd 
 Tar helt avstånd 
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6. Jag tycker att lärarna vet vad som skall tas upp i kursen 

 Instämmer helt 
 Instämmer delvis 
 Vet ej 
 Tar delvis avstånd 
 Tar helt avstånd 

 

 

7. Jag tycker att vi läser om intressanta ämnen i Historia A 

 Instämmer helt 
 Instämmer delvis 
 Vet ej 
 Tar delvis avstånd 
 Tar helt avstånd 

 

 

8. Jag hade hoppats få läsa om andra ämnesområden i Historia A 

 Instämmer helt 
 Instämmer delvis 
 Vet ej 
 Tar delvis avstånd 
 Tar helt avstånd 

 
 

9. Historia A behandlar männens och kvinnornas historia lika mycket 

 Instämmer helt 
 Instämmer delvis 
 Vet ej 
 Tar delvis avstånd 
 Tar helt avstånd 
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10. Nedanstående epoker och ämnen är exempel på vad ni går igenom i Historia A. 
Markera med kryss tre intresseområdena som du tycker är särskilt intressanta.  
 
Antiken 
 

Grekisk historia   Romersk historia  
 
 
Medeltiden 
 

Feodalism   Folkvandringar  Kyrkan   
Korståg   Handel och städer Digerdöden 

 
1500- och 1600-talet 
 
 

Geografiska upptäckter  Renässansen och reformation 
Svensk stormaktstid  Ett enat svenskt rike 

 
 
1700- och 1800-talet 
 

Upplysningen  Amerikanska Rev. Franska Rev. 
Industriella rev.  Nationalism  Imperialism  

 
 
1900-talet 
 

 Världskrigens orsaker, förlopp och konsekvenser 
 De totalitära ideologierna i teori och praktik 
 Demokratins genombrott och kris 
 Det kalla kriget och kommunismens fall 
 Demokratin och välfärdssamhällets framväxt och kris i Sverige 
 Norden under världskrigen 

 

Har du något att tillägga kan du göra det här: 

 
 
 
 
Ett stort tack för att du tog dig tid att hjälpa mig! 
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