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Studiens syfte var att undersöka och fördjupa kunskapen om elevinflytande i 

grundskolan ur ett elevperspektiv. Utgångspunkten är Skolinspektionens Skolen-

kät VT 2015 som visade på äldre elevers låga grad av inflytande och med pragm-

atismen som teoretiskt perspektiv. Genom intervjuer med tio elever i grundsko-

lans F-3 undersöktes huruvida eleverna anser inflytande som en viktig del i sko-

lan samt vilken form av inflytande eleverna får eller önskar att de skulle ha. Re-

sultaten visade på ett relativt litet inflytande för eleverna och att det inflytande 

som finns sker i olika grad och i olika miljöer i skolan. Slutsatsen är att elevinfly-

tande är lågt även i grundskolans F-3. 
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1 Inledning 

Med utgångspunkt i egna erfarenheter, observationer, VFU-utbildning och vårt arbete 

som lärarvikarier vill vi med denna studie undersöka elevinflytande ur ett elevperspek-

tiv. Genom litteratur vi tagit del av har vi insett att begreppet elevinflytande är tolk-

ningsbart och att lärare och elever kan ha olika syn på begreppet och hur det tillämpas. 

Samtidigt tycks det vara lärares uppfattning som oftast styr. Vi valde därför att med 

denna studie undersöka elevinflytande ur ett elevperspektiv.  

Enligt FN:s barnkonvention ska barn som är i stånd att bilda egna åsikter ha ”rätten 

att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas 

betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad” (artikel 12). Även i skolans läro-

plan (Skolverket, 2015) betonas elevers rättigheter till inflytande och påverkan i sko-

lan. Under rubriken ”elevernas ansvar och inflytande” nämns bland annat hur ”De de-

mokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla 

elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen” (s. 15). Detta för att eleverna ska 

utvecklas till ansvarstagande medborgare som aktivt kan delta i samhällslivet.  

Enligt Skolinspektionens Skolenkät VT 2015 som gjordes med 150 000 elever från års-

kurs 5 och uppåt, vårdnadshavare och pedagogisk personal, upplever dock många ele-

ver att de inte har något inflytande i skolan. Vidare visade den att de elever som anser 

sig ha mindre inflytande även har ett mindre intresse för skolarbetet samt upplever 

mindre stöttning och förtroende från sina lärare. Detta anser vi tydliggör att det kan 

finnas en konflikt gällande elevinflytande mellan styrdokument och dess faktiska till-

lämpning i skolan och med denna studie vill vi undersöka huruvida denna brist på ele-

vinflytande även kan omfatta elever i årskurserna F-3.  
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1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor 

I och med den konflikt som verkar finnas mellan styrdokument och verklighet, i hur 

elever ges inflytande över sin egen skolgång, är syftet med föreliggande studie att un-

dersöka och fördjupa kunskapen om elevinflytande i grundskolan ur ett elevperspektiv. 

Syftet uppfylls genom att besvara dessa konkreta forskningsfrågor: 

1. På vilket eller vilka sätt anser tio elever i årskurs F-3 att elevinflytande i skolan 

är viktigt?  

2. Hur upplever tio elever i årskurs F-3 att de får eller inte får inflytande i skolan? 

3. I vilka områden önskar tio elever i årskurs F-3 mer elevinflytande i skolan? 

1.1.1 Uppsatsens disposition 

Kapitlet ”Inledning” innehåller författarnas tankar kring valt ämne, kapitlet presente-

rar även studiens problemområde, syfte och forskningsfrågor. I kapitlet ”Bakgrund” 

ges en definition av begreppet elevinflytande, presenterar ämnets historia och lyfter 

fram tidigare forskning i ämnet. I nästkommande kapitel med rubriken ”Teoretiskt 

perspektiv” ges en redogörelse av valt teoretiskt perspektiv och dess koppling till vårt 

valda ämne samt beskrivning av uppsatsens ansats. Under rubriken ”Metod” görs en 

redogörelse av valt tillvägagångssätt gällande datainsamlingsmetod och urval. Vidare 

följer en beskrivning av hur hänsyn tagits till de forskningsetiska principerna samt de-

finitioner av begreppen reliabilitet och validitet med koppling till studien. I nästkom-

mande kapitel redovisas studiens ”Resultat”, där empiri, resultatanalys och en sam-

manfattning av resultatet presenteras. ”Diskussion” är det sista kapitlet och där knyts 

studiens syfte och forskningsfrågor samman med resultaten genom resultatdiskussion, 

slutsats och metoddiskussion. Slutligen följer förslag på fortsatt forskning i ämnet.  
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2 Bakgrund 

I kapitlet bakgrund presenteras ett avsnitt om elevinflytandets historia under 1900-

talet. Sedan följer ett avsnitt om begreppet elevinflytande i myndighetstexter. 

2.1 Elevinflytandets historia under 1900-talet 

Selberg (2001) skriver att under 1900-talets början tillsattes folkundervisningskom-

mittén i Sverige som hade i uppgift att föreslå förändringar i folkundervisningen med 

syfte att förbättra undervisningen. År 1914 kom ett betänkande från kommittén där 

begreppet ”social fostran” uppmärksammas. Dåtidens ledande skolpolitiker Fridtjuv 

Berg talade om ”att lära genom att göra” vilket fortfarande stämmer överens med da-

gens aktivitetspedagogik och tankar från John Dewey. Dewey hävdade att eleven skulle 

stå i centrum och att studier skulle ha en naturlig uppbyggnad kopplad till elevens livs-

miljö för att få möjlighet att utveckla sin personlighet. I undervisningsplanen år 1919 

avskaffades katekestvånget och istället lyftes arbetsskolepedagogiken fram. Denna nya 

undervisningsplan var ett steg mot en ny metodik i skolan.  Några exempel på nya me-

toder var ”konversation, naturvetenskapliga experiment, framställning av kartor och 

diagram, elevens egen tysta läsning och lärarens frågande undervisning där frågorna 

engagerade eleverna till eget tänkande” (Selberg, 2001, s.54).  

Den svenska skolan fick influenser från USA, Tyskland och Österrike på 1930-talet när 

aktivitetspedagogiken växte fram. Elevens egna aktiviteter blev viktiga för individens 

frigörelse från kollektivet. Den barnpsykologiska forskningen blev uppmärksammad 

tillsammans med den teoretiska och praktiska forskningen (Selberg, 2001).  

På 1940-talet kom folkskolan, en gemensam skola för alla barn, att bli en viktig skol-

fråga. År 1948 lades ett förslag om en nioårig obligatorisk skola fram med indelning i 

tre stadier: låg-, mellan- och högstadium. 1940 års skolutredning fokuserade på vilken 

form organisationen skulle ha samt om frågor om differentiering. Elevinflytandet 

skulle innebära ” […] stora värden för lärjungarnas karaktärsfostran […] ” (Selberg, 

2001, s.56) och det talades om självstyre för eleverna i form av göra dem självständiga 

och initiativtagande. 1946 års skolkommission markerade att skolan var ett samhälle i 

miniatyr och viktig i förberedelserna inför vuxenlivet. Eleverna skulle lära sig att sam-

arbeta under ordnade former och fatta egna beslut under ansvar av en lärare, allt detta 
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för att växa in i ett demokratiskt samhälle. Efter andra världskriget ändrades det poli-

tiska och det psykologiska klimatet vilket medförde en djupare förståelse för de inter-

nationella problemen världen stod inför och att demokratifostran var ett medel för att 

förebygga att krig likt andra världskriget skulle ske igen. Detaljkunskaper fick mindre 

plats i skolan. Istället skulle elevens färdigheter slipas så att hen kunde skaffa sig nya 

kunskaper på egen hand (Selberg, 2001).    

På 1950-talet kom det ett nytt ämne för årskurserna 4–9, nämligen samhällskunskap. 

Eleverna skulle lära sig om samhället och att ”göra dem bättre anpassade för livets svå-

righeter” (Selberg, 2001, s. 58). Demokratifostran var fortfarande mycket tydlig. Sel-

berg skriver att fram till 1956 styrdes skolan av stat och kyrka därefter ersattes domka-

pitlen av länsskolenämnder i rollen som regionala styrelser. Den ekonomiska och tek-

niska utvecklingen kom sedan att påverka skolundervisningen mer än den demokra-

tiska. År 1955 kom en ny undervisningsplan och ersatte den från år 1919. Den syftade 

till att skolarbetet skulle vara att genom skolans gemenskap och arbetsmetoder kulti-

vera elevernas ”ansvarskänsla, ärlighet, uthållighet, punktlighet, förmåga såväl att 

samarbeta med andra som att självständigt utföra ett arbete, vana att lita på sig själv, 

att övervinna svårigheter och att väl utnyttja tiden” (s. 59). År 1957 tillsattes en skolbe-

redning där det går att se att demokrati- och decentraliseringstankar finns genom att 

eleven ska bidra i den gemenskap som hen sedan ska ingå i (Selberg 2001).  

Under 1960-talet kom det undervisningsprogram på läromedelsmarknaden i form av 

läroböcker med tillhörande arbetshäften, kassettband, diabilder och bredvidläsnings-

bok. Elevinflytande fick ta ett steg tillbaka till förmån för psykologen Skinners inlär-

ningspsykologi som handlar om att människor lär sig bäst genom små steg där belö-

ning eller uppmuntran skulle ges vid varje framsteg. Läromedel styrde systemet där 

lektioner var förberedda utifrån dessa och det var nu ämneskunskaper som eleverna 

skulle fokusera sig på istället för individens sociala utveckling och inflytande. Inform-

ation, övning och repetition var den process som undervisningen byggde på. Selberg 

skriver att år 1967 innehöll läroplansöversynen förslag till åtgärder för att återigen få 

in elevinflytandet i grundskolan. Medinflytande skulle vara i balans med det medan-

svar som eleverna hade. I Lgr 69 står det att eleverna ska få vara med och forma sin 

egen arbetsmiljö utifrån åldersbaserat ansvarstagande inför exempelvis arbetssätt och 
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lärostoff. Klassdiskussioner och elevråd ska falla sig naturligt i den demokratiska sko-

lan och eleverna ska ges möjlighet att delta i planering av undervisningen (Selberg, 

2001). 

På 1970-talet började ”kreativitet” dyka upp som ledord. Elevinflytandet lyftes upp i 

Lgr 69 vilket tolkades som en seger för individen. Lärarna skulle ge eleverna möjlighet 

att tänka på ett annat sätt än de själva. Eleverna skulle uppnå egna satta mål. Ett äm-

nesövergripande arbete startade i grundskolan. Historia, samhällskunskap och geo-

grafi blev samhällsorientering. Utredningen om skolans inre arbete, SIA, tillsattes av 

regeringen med syfte att ge förslag på förbättringar för att motverka att elever känner 

att skolan inte är meningsfull. Rekommendationer om ytterligare stärkt elevinflytande 

gavs. År 1979 fick eleverna i grundskolan enligt förordning stadgad rätt för första 

gången rätt till medinflytande. Klassråd skulle införas där det skulle diskuteras om pla-

nering och genomförandet av undervisningen (Selberg, 2001). 

SIA-utredningen tog det första steget mot en mer decentraliserad skola och i Lgr 80 

står det att ”skolans arbete ska präglas av en demokratisk samhälls- och människosyn” 

(s. 63). Elevinflytandet stärks i frågor som rör hela skolverksamheten. Det ökade an-

svaret och inflytandet ska stiga med ålder. Selberg skriver att till skillnad från de tidi-

gare läroplanerna var Lgr 80 en bindande föreskrift och i sin helhet fastställd av rege-

ringen. De grundläggande värderingarna skulle komma till uttryck i praktiken av ele-

verna i vardagliga handlingar (Selberg, 2001). 

På 1990-talet kom Lpo 94 där ett betänkande från Skola för bildning la grunden för att 

lärande kunde ses som att gå från social inkompetens till social kompetens inom ett 

område skriver Selberg (2001). Det framhölls att kunskap är ett sätt att göra världen 

begriplig. Elevinflytande i lärandet skulle ske genom att eleverna själva skulle hantera 

information, kritiskt granska fakta och källor och att utveckla ett mer vetenskapligt 

förhållningssätt. År 1996 vill Skolkommittén genom ett delbetänkande ytterligare för-

tydliga elevinflytandet i styrdokumenten. Skollagens första kapitel ska omarbetas till 

ett tydligare elevperspektiv, det ska i grundskoleförordningen framgå hur mycket tid 

som ska avsättas för att elever och lärare ska behandla frågor som rör undervisningens 

utformning och rektorn ska ges ansvar att se till att elevinflytande blir verkligt. Vidare 

skriver författaren att inflytande och ansvar ska ske i det dagliga arbetet och inte endast 

vid exempelvis formella situationer. Lärarna ska i och med Lpo94 utgå från att alla 

elever vill och kan ta ansvar för sitt eget arbete. Lärarens uppgift är nu även att se till 
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att oavsett kön, etnicitet och social kulturell bakgrund få samma typ av egentligt infly-

tande över sin skolgång (Selberg, 2001). 

2.2 Begreppet elevinflytande i myndighetstexter 

Skollagen (SFS, 2010:800) betonar skolans viktiga demokratifostrande roll. De demo-

kratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska enligt läropla-

nen omfatta alla elever (Skolverket, 2015, s. 15). Både läroplanen och skollagen nämner 

hur elever ska ges inflytande över utbildningen:  

De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och 

hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande 

ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till 

frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen. (Skolverket, 2015 

s. 15; SFS 2010:800 4 kap 9 §) 

Skolkommittén (SOU1996:22) skriver att om elever känner sig maktlösa så är det sko-

lan som har misslyckats med sitt uppdrag.  Elever har rätt till inflytande och det är även 

en förutsättning för det arbete som pågår i skolan. Skolkommittén menar att barns och 

vuxnas perspektiv på verksamheten inte är varandras motsatser vilket gör det svårt att 

svara på balansen av inflytande på verksamheten mellan lärare och elev. Skolkommit-

tén har tre utgångspunkter för betänkandet: inflytande som en mänsklig rättighet, sko-

lans uppdrag att fostra demokratiska medborgare och att delaktighet är en förutsätt-

ning för lärande.  

2.3 Aktuell forskning om elevinflytande 

Eva Forsbergs (2000) avhandling Elevinflytandets många ansikten syftar till att re-

dovisa skilda bilder av elevinflytande på 1990-talet, uppmärksamma och diskutera re-

lationen mellan den formella statliga styrningen och elevinflytande. Med utgångspunkt 

i maktbegreppet önskar Forsberg utveckla en alternativ förståelse av elevinflytande 

och lyfta fram följder av att förstå elevinflytande som makt samt att förena några av 

resultaten från undersökningarna till en helhet. Författaren genomförde åtta under-

sökningar i form av enkäter, intervjuer och observationer, inom ramen för framförallt 

utvärdering av Skola 2000 och en studie av utvärderingskaraktär från SLAV-projektet 

genom att ställa frågor om elevinflytande under 1990-talet. Uppdragen innefattade 
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krav och förväntningar på den pedagogiska praktiken och dess förutsättningar. Av-

handlingen visar att det finns elevinflytande, men att det skiljer mellan de olika sko-

lorna som hon har undersökt. Det är dock upp till diskussion om detta inflytande är 

negativt eller positivt i den bemärkelsen att det reellt hjälper eleverna att få förståelse 

av begreppets egentliga innebörd. Slutsatsen visar att begreppet elevinflytande inte är 

entydigt och att för att få till ett fungerande system av elevinflytande krävs det generellt 

en bättre kommunikation och samspel mellan lärare och elever (Forsberg, 2000). 

I Värdegrund, demokrati och inflytande ur ett elevperspektiv skriven av Michael Tho-

lander (2005) nämns att det inom forskning gällande demokrati och inflytande i skolan 

är tre saker som utmärkt sig. Den första handlar om hur elever inte äger det inflytande 

som de ska ha rätt till enligt läroplan, skollag och andra förordningar. Det andra är det 

faktum att elever faktiskt vill ha inflytande medan det tredje belyser hur elever saknar 

den kunskap som krävs för att kunna utöva inflytande. Vissa lärare har en skeptisk syn 

på elevinflytande. Dessa lärare menar att det finns motsättningar mellan elevinfly-

tande och lärande och att elevinflytande därmed har en negativ inverkan på elevernas 

lärande. De områden som eleverna vill ha mer inflytande i är undervisningsinnehåll 

och arbetsformer, och det är i just dessa områden som det visat sig att elever har minst 

möjligheter till inflytande. Det visade sig även att elevers intresse för inflytande ökar 

ju äldre de blir vilket ställer sig emot hur lärares inställning gentemot inflytande mins-

kar i takt med elevernas stigande ålder. Författaren visar även hur elevers och lärares 

upplevelse av inflytande skiljer sig, där lärare anser att eleverna får mer inflytande än 

vad eleverna själva anser (Tholander, 2005).  

Mats Danells (2006) avhandling På tal om elevinflytande: hur skolans praktik formas 

i pedagogers samtal noterar att ”det har skett en förskjutning av ansvar från politisk 

nivå till de professionella inom verksamheten genom decentralisering av skolväsendet 

och införandet av målstyrning” (s. 1). Elever ska fostras till demokratiska medborgare 

och det är upp till pedagogerna att ansvara för detta genom att formulera lokala mål 

och verkställa styrdokumentens. Han menar att om skolan misslyckas med sitt demo-

kratiuppdrag kan demokratins utveckling försvagas bland kommande generationer ef-

tersom det hänger ihop med elevinflytande. Danell baserar detta på Skolverkets rap-

port (2003d) som visar att ungdomar i allt mindre grad engagerar sig politiskt. Studien 

har en induktiv ansats med fokus på process, och data har samlats in i sin naturliga 

omgivning. Syftet med avhandlingen är att ”beskriva och utveckla en förståelse för hur 
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elevinflytande konstrueras i kollegiesamtal som utspelas inom ett arbetslag vid en 

skola” (Danell, 2006, s. 26). 

Helene Elvstrands (2009) artikel Delaktighet i skolans vardagsarbete syftar till att 

utifrån elevers perspektiv belysa hur delaktighet kan ta sig uttryck i skolan. Artikeln 

visar hur olika processer gällande delaktighet utförs i skolan samt lyfter fram eventu-

ella möjligheter och hinder som kan uppstå. Artikeln baseras på en etnografisk studie 

av elever i årskurserna F-5. Hon skriver att utgångspunkten för studien är att delaktig-

het i skolan är något som görs mellan elever och pedagoger.  Det är viktigt att man som 

lärare inte enbart är den person som utbildar sina elever utan även en person som ele-

verna känner tillit till och känner sig trygga nog att prata med. Studien visade att de 

områden som elever har mest inflytande i är de som har en koppling mellan skola och 

hem, det som ligger utanför ordinarie undervisning, till exempel rast eller läxor. Elever 

visade sig även anse det mer självklart att ha inflytande i dessa områden än i själva 

undervisningen i klassrummet (Elvstrand, 2009).  

Syftet med Robert Thornberg och Helene Elvstrands (2012) studie Children´s experi-

ences of democracy, participation, and trust in school var att undersöka hur elever ser 

på och upplever demokrati och elevinflytande i skolans vardag. De utförde två etnogra-

fiska forskningsprojekt på tre grundskolor i Sverige. På två av dessa skolor visade det 

sig att elevinflytande sällan förekom utan att det är lärarna som bestämmer i klassrum-

men och på skolan i övrigt. På den tredje skolan visade det sig att elevinflytande var ett 

viktigt mål för lärarna och att eleverna fick möjlighet att påverka både i klassrummen 

och på skolan. De fann dock hinder för skoldemokrati och elevinflytande på alla tre 

skolor såsom orättvisa motsägelser av lärarna, avbrutet inflytande, naivt förtroende för 

lärare som överordnad, långt bakomliggande mönster av elevers underlydnad gente-

mot lärare och skolors processer att tysta ned elevers inflytande. Författarna menar att 

deras forskning visar att skolor inte följer svenska styrdokument där elevinflytande och 

skoldemokrati är tydligt beskrivna (Thornberg & Elvstrand, 2012). 

Maria Rönnlund (2013) skriver i Elevinflytande i en skola i förändring att fokus har 

flyttats från formellt till informellt elevinflytande i läroplanen. I Lgr 62 nämndes elev-

råd och i Lgr80 klassråd medan i dagens läroplan, Lgr 11, är läroplanstexter mer all-

mänt hållna såsom att ”elever ska ges inflytande över utbildningen” (Skolverket, 2015, 

s. 15). Detta får till följd att enskilda skolor får stort tolkningsutrymme. En förflyttning 

har även skett från en kollektiv till en mer individuell syn på elevinflytande.  I Lgr 11 
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står det att ” skolans mål är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och 

sin arbetsmiljö” (s.15) vilket visar på en tydlig förflyttning till ett individuellt ansvar. 

Rönnlund baserar sin artikel på sin egen studie, Demokrati och deltagande. Elevinfly-

tande i grundskolans årskurs 7–9 ur ett könsperspektiv (2011), där det framgår att 

elever anser att lärarna lyssnar på dem men att det inte händer något med deras åsikter 

eller förslag samt att de olika råden inte är välfungerande. Trots att de intervjuade ele-

verna i studien upplevde ett begränsat elevinflytande överlag så ansåg de att det är 

värdefullt och lärorikt med demokratiska lärprocesser i skolan (Rönnlund, 2013). 

2.4 Forskning med pragmatism som teoretisk utgångspunkt 

Demokrati och utbildning, skriven av John Dewey (övers. 1999), behandlar bland an-

nat erfarenhet och tänkande. Erfarenhet kan ses i två delar, den aktiva och den passiva. 

Den aktiva delen av erfarenhet går ut på att pröva på och försöka och den passiva delen 

genom att man finner sig i och utstår något, människan gör eller går igenom något. 

Aktiviteten i sig kan inte ensam bilda en erfarenhet utan kombinationen av aktiv och 

passiv erfarenhet anger hur givande eller värdefull erfarenheten är. Det är alltså sam-

bandet mellan att iaktta något eller genomföra något och utstå följderna som bildar en 

erfarenhet och vi lär oss något. Deweys pedagogiska slutsats blir att: ”erfarenhet är 

huvudsakligen en aktiv-passiv angelägenhet; den är inte i första hand kognitiv. Men 

måttet på en erfarenhets värde ligger i den större eller mindre kunskap om samman-

hang och relationer som den leder till” (Dewey, övers. 1999, s. 184). Tänkande är relat-

ionen mellan vad vi försöker göra och vad det får för konsekvenser. En meningsfull 

erfarenhet är inte möjlig helt utan reflektion. Människan kommer att pröva att göra 

något tills det fungerar och sambandet mellan att misslyckas och klara något kommer 

att analyseras för att utöka den praktiska kontrollen. Detta kallas för reflekterande er-

farenhet (Dewey, övers. 1999).  

Dewey (övers. 1999) skriver att ingen egentligen tvivlar på att goda tankebanor utveck-

las i skolan. Elever ska i skolan lära sig färdigheter, kunskaper och medvetet tänkande 

men om färdigheter och kunskaper lärs in skilt från tänkandet kommer eleverna sakna 

förståelse för hur färdigheten ska användas och skolan blir ineffektiv. Det första stadiet 

i tänkande är erfarenhet och skolans grundläggande svaghet blir att det förutsätter att 

eleverna redan har erfarenhet i exempelvis räkning eller geografi utan en direkt kopp-

lad erfarenhet sedan innan. Först måste eleverna få testa materialet innan de kan ta till 
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sig den färdighet eller kunskap som materialet ger. I ett första möte med något material 

behöver första försöket vara så olikt skolans syfte som möjligt för att väcka tankar. Hur 

tänker skolan när det ges problemuppgifter som inte är kopplade till elevernas erfa-

renheter, så kallade falska problem? Om skolan istället skulle ge eleverna äkta problem 

skulle det möjliggöra för eleverna att istället lära sig i naturliga situationer samt att 

reflektera. Dilemmat blir i detta att problemen blir antingen ställda genom att möta de 

yttre kraven som skolan har eller att göra erfarenheten personlig (Dewey, övers. 1999).  

Dewey menar att lärande är uppenbart för att samhällen ska fortsätta att existera och 

skolan är ett viktigt medel genom att forma attityder hos unga människor. Kommuni-

kation säkrar ett inflytande genom att gemenskapen i ett samhälle har ett gemensamt 

mål, likt en skola. Skolor är samhällen i miniatyr. Alla människor behöver vara delakt-

iga och kommunicera för att få inflytande. Människor får ta del av andras tankar med 

hjälp av kommunikation och på så vis ändra sin egen erfarenhet, ingen i en kommuni-

kation blir opåverkad (Dewey, övers. 1999).  

Syftet med Ninni Wahlströms (2016) studie är att genom John Deweys fråga ”Hur kan 

utbildning bidra till att säkerställa mångfalden av intressen utan att för den skull betala 

priset av isolering mellan dessa olika intressen?” (s. 52), som finns formulerad i hans 

verk Democracy and Education (1916/övers. 2008, s. 257), knyta an till balansen mel-

lan dagens samhällsbehov och individens frihet. Studiens analys utgår från en läro-

plansteoretisk modell där fokus ligger på relationen mellan samhälle, pragmatism och 

klassrum. Artikeln fokuserar på pluralism och gemenskaper och dess relation till läro-

plan, undervisning och samhälle idag med kopplingar till Deweys tankar. Bärande för 

Deweys filosofi är erfarenhetsbegreppet som handlar om att människan är en hand-

lande varelse i världen. Dewey menar att människan utvecklar kunskap och moralisk 

mening genom världen samt genom andra organismer som påverkar varandra ömse-

sidigt. Med organismer syftar Dewey till andra individer och saker som finns i miljön 

runt omkring och som påverkas av varandra. (Wahlström, 2016).  

Studien kommer främst ha fokus på Wahlströms (2016) studie och Deweys (övers. 

1999) forskning samt hans filosofi då det överensstämmer med studiens valda teore-

tiska perspektiv som presenteras i nästkommande kapitel.  
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3 Teoretiskt perspektiv 

Med utgångspunkt i Skolinspektionens Skolenkät VT 2015 samt med pragmatismen 

som teoretiskt perspektiv läggs grunden för denna studie. Genom teorin tolkas empirin 

och sätts sedan i relation till studiens resultat för att bättre förstå, förklara och värdera 

empirin. Nedan följer en presentation av det teoretiska perspektivet. 

Pragmatismen är enligt Roger Säljö (2014) en filosofisk tradition som förknippas fram-

förallt med den amerikanska filosofen Dewey (1859 - 1952) och hans kända formule-

ring ”learning by doing”. En grundtanke inom pragmatismen är att ”det som är kun-

skap är sådant som människor kan använda sig av och som hjälper dem att hantera de 

situationer och problem de möter” (s.289). Synen på kunskap är hur teori och praktik 

bör vara integrerade, vilket enligt Säljö tros ligga till grund för Deweys pedagogiska 

idéer som belyser vikten av skapande arbeten i skolan. Den pragmatiska pedagogiken 

genomsyras av demokratiska värderingar med synen av elever som samhällsmedbor-

gare som behöver tillägna sig de kunskapar som behövs för att kunna delta i ett demo-

kratiskt samhälle. En av frågorna som Dewey frågade sig själv var enligt Säljö hur 

undervisning hänger ihop med vad barnet upplever i sin vardag. Den kunskap barn 

tillägnar sig i skolan får inte bara ses som en värld för sig utan ska kunna kopplas sam-

man och bidra till barnets vardagliga utveckling.  

3.1 Ansats 

Pragmatikern Charles S Pierce (1839–1914) menar att en forskningsprocess kan närma 

sig objektet på tre olika sätt: deduktion, induktion och abduktion. Deduktion handlar 

om att utifrån en teori dra en logisk slutsats för att förklara en händelse eller ett feno-

men. Slutsatsen blir giltig även om den inte visar sig stämma överens med den ur-

sprungliga teorin. Induktion bygger däremot inte på en teori utan handlar istället om 

sannolikhet baserat på erfarenhet och där slutsatsen blir en generalisering grundad på 

begränsade antal observationer. Abduktion kan ses som en blandning av induktiv och 

deduktiv ansats. Här utgår man från en teori, blandar teori med empiri och det fram-

komna resultatet kan sedan skapa en ny eller en utvidgad teori. (Forsberg, 2000).  
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Denna studie har en abduktiv ansats så till vida att en pendling sker mellan teori och 

empiri. Studien har pragmatismen som teoretiskt perspektiv samt Deweys tes ”le-

arning by doing” och utgångspunkten är Skolinspektionens enkät som visar på äldre 

elevers brist på inflytande. Denna studie skapar i sin tur ett försök till en utvidgad teori 

baserad på denna studies empiri där yngre elever, årskurs F-3, har varit informanter. 

4 Metod 

Metodkapitlet behandlar denna kvalitativa studies metod för datainsamling och hur 

data bearbetats. Vidare presenteras hur urval av undersökningsdeltagare gjorts och 

förklaring på hur hänsyn tagits till de forskningsetiska principerna. Vi kommer även 

diskutera begreppen validitet och reliabilitet kopplat till denna kvalitativa studie.   

4.1 Kvalitativ metod 

I studien har en kvalitativ datainsamlingsmetod använts i form av intervjuer. Inter-

vjuer bör enligt Bryman (2011) öppna för intervjupersonernas egna synpunkter och 

tolkningar. Vi valde därför att genomföra semistrukturerade intervjuer där vår inter-

vjuguide innefattade specifika intervjufrågor som skulle behandlas men där ordnings-

följden på dessa frågor kan komma att ändras och att utrymme finns för eventuella 

följdfrågor.  

En fördel med intervjuer är att det kan ge mycket och detaljerad information. Infor-

manternas egna tankar kommer fram och det öppnas för mer konkreta och beskri-

vande svar. Vald metod är begränsad till ett fåtal personer, i vårt fall tio stycken, vilket 

leder till att slutsatsen av den här studien inte kan generaliseras.  

4.2 Datainsamlingsmetod 

Vi valde att genom mail ta kontakt med vårdnadshavare till de utvalda eleverna. Vård-

nadshavaren fick där ta del av vårt "informationsbrev till vårdnadshavare" med upp-

maningen att kontakta oss om de inte önskar sitt barns deltagande.  

Nio intervjuer skedde i informanternas hem och en gjordes genom Skype, intervjuerna 

tog mellan 10 - 20 minuter. Vi startade varje intervju med att fråga om det var ok att 

spela in intervjun. Sedan fortsatte vi med att prata med eleven om vardagliga saker för 
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att skapa en lugn och trygg atmosfär. Vi frågade även om de förstod vad vi skulle göra 

och om de hade några frågor. Några intervjuer gjorde vi tillsammans och några gjorde 

vi separat. Alla intervjuer spelades in så att båda fick ta del av informanternas fullstän-

diga svar.  

4.3 Databearbetningsmetod 

Genom våra intervjufrågor samlades data in. Den inspelade datan transkriberades och 

sorterades först i kategorier baserat på intervjufrågorna. Sedan kategoriserades datan 

utefter informanternas svar för att synliggöra i vilken grad inflytande sker. Att katego-

risera på två olika sätt gav oss möjlighet att tydligare se informanternas svar kopplat 

till varje fråga samt lyfta fram eventuella likheter och skillnader informanterna emel-

lan. När empirin sedan skulle tolkas användes det teoretiska perspektivet, pragmat-

ismen, för att förklara och förstå kategorierna och ge svar på våra forskningsfrågor. 

4.4 Urval 

Syftet med studien är att undersöka och fördjupa kunskapen om elevinflytande i 

grundskolan ur ett elevperspektiv. Eftersom studien gäller elever i årskurserna F-3, och 

att vi även var nyfikna på huruvida svaren kan skilja sig beroende på elevens ålder, var 

vår önskan att varje årskurs blev representerade i vår studie. Vi valde ut vårdnadsha-

vare till tio elever fördelat på tre olika skolor och fördelningen blev två elever från för-

skoleklass, två elever från årskurs 1, tre elever från årskurs 2 samt tre elever från års-

kurs 3.  

4.5 Forskningsetiska principer 

I vetenskapsrådet (2011) kan vi läsa om de forskningsetiska principerna. De är fyra 

huvudkrav som gäller vid forskning och är informationskravet, samtyckeskravet, kon-

fidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa fyra krav har vi tagit hänsyn till i denna 

studie. Informationskravet innebär att man måste informera om studiens syfte, det fri-

villiga deltagande, vad studien ska användas till samt att man när som helst får avsluta 

sin medverkan. Samtyckeskravet syftar till att forskaren ska få undersökningsdeltaga-
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rens samtycke, detta samtycke kan i vissa fall inhämtas från vårdnadshavare. Konfi-

dentialitetskravet innebär att den deltagande ska få vara anonym och nyttjandekravet 

innebär att material som samlas in inte får användas i annat syfte än denna studie.  

Allt detta nämndes i det informationsbrev vi skickade ut till vårdnadshavare och an-

ledningen till att vi valde godkännande från vårdnadshavare istället för eleverna själva 

är elevernas unga ålder. (Se ”Informationsbrev till vårdnadshavare” i bilaga 3) 

4.6 Tillförlitlighet 

Kvalitativa studier bedöms och värderas annorlunda än kvantitativa studier skriver 

Bryman (2011). I kvalitativa studier används begreppet ”tillförlitlighet”. Detta begrepp 

är alternativ, men inte synonyma, till reliabilitet och validitet som används vid kvanti-

tativa studier. Reliabilitet och validitet sägs inte kunna appliceras på kvalitativa studier 

eftersom dessa kriterier förutsätter att kvalitativa studiers resultat är en enda absolut 

sanning av verkligheten. Det finns istället mer än en sanning och många olika beskriv-

ningar av verkligheten (Bryman, 2011). I denna studie kommer således en sanning att 

presenteras.  

Bryman (2011) menar att inom kvalitativa studier används begreppet trovärdighet med 

syfte att undersökningar ska göras av det som är tänkt att undersökas. Denna studie 

undersöker om det förekommer elevinflytande, och i vilken grad, i årskurserna F-3 ge-

nom att intervjua tio elever, vilket även var syftet med studien.  

För att göra vår studie ännu mer trovärdig skulle vi även ha kunnat bett de tio eleverna 

att bekräfta sina svar vid ett ytterligare möte. Detta kallas, enligt Bryman (2011), för 

respondentvalidering. Vi bedömde att detta ej var nödvändigt då intervjuerna spelades 

in och informanternas svar fördes över i citat och presenteras ordagrant och det är den 

sanningen som redovisas. Tiden som var utsatt för detta arbete möjliggjorde inte heller 

för att ett ytterligare möte blev möjligt. 

Kvalitativa studier ger en beskrivning av verkligheten i syfte att se om resultaten är 

överförbara till en annan miljö, detta kallar Bryman (2011) för överförbarhet. I denna 

studie är Skolenkäten VT 2015 utgångspunkten där resultatet visade att elever i hög 

utsträckning inte upplever att de har inflytande. Även om vår studie är begränsad till 

ett fåtal elever till skillnad från Skolenkätens 150 000 informanter skulle vår databas 

kunna byggas på och jämföras med andra kvalitativa studier. 
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Pålitlighet innebär att en studie ska redovisa alla processer som har skett under arbetet 

(Bryman, 2011). I denna studie är alla faser av vår forskningsprocess redovisade.   

Vi har i denna studie agerat i god tro och presenterat en sanning av verkligheten i den 

svenska skolan. Vi har inte medvetet visat informanterna våra egna värderingar innan 

eller under intervjuerna samt ej heller pratat om studiens teoretiska perspektiv i syfte 

att påverka resultatet.  

4.6.1 Generalisering och transparens 

Denna studie kan ej anses vara generaliserbar då dess valda metod är kvalitativ och 

studien baseras på ett litet antal informanter. Resultaten kommer däremot att generera 

en utvidgad teori. Denna studie har en viss transparens så till vida att urvalet av infor-

manter har redovisats samt att det framgår hur tolkning av data har genomförts och 

hur slutsatser framkommit. 

4.7 Intervjuer 

Informanterna i denna studie fick samma intervjufrågor och liknande följdfrågor. In-

formanternas svar överfördes rakt av och dokumenterades och sorterades. Svaren på 

intervjufrågorna är alltså inte en samlad sanning utan enbart de utvalda informanter-

nas svar. Informanterna intervjuades en och en i syfte att eleverna inte skulle kunna 

påverka varandras svar, vilket är något som Bryman (2011) menar kan hända om in-

formanterna intervjuas i par eller grupp. (Se ”Intervjuguide” i bilaga 1) 

5 Resultat 

Nedan presenteras och tolkas studiens resultat. Resultatet indelas i kategorier base-

rade på intervjufrågorna. De deltagande eleverna benämns som: FK1 och FK2 (försko-

leklass), 1a och 1b (årskurs 1), 2a, 2b och 2c (årskurs 2), 3a, 3b och 3c (årskurs 3). Vi 

valde att namnge eleverna efter respektive årskurs så att vi lättare kan synliggöra 

huruvida elevernas ålder och årskurs kan ha påverkan på deras syn på elevinflytande. 

5.1 Empiri 

I detta avsnitt presenteras svaren på studiens intervjufrågor. Ordet elevinflytande be-

nämns som ”att bestämma” när vi intervjuar eleverna.  
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5.1.1 Tycker du att det är viktigt att få vara med och bestämma i skolan, 
om du tycker det kan du berätta varför? 

Av resultaten framgår att elever anser det vara viktigt att få vara med och bestämma i 

skolan. Bland annat nämndes hur det blir orättvist om enbart någon ska få bestämma 

vad man ska leka med och här följde en förklaring på hur den andra personen som inte 

får bestämma annars kan bli ledsen. Det framgick hur i årskurs 3 ansåg sig har rätten 

att få vara med och bestämma, både i lek och i undervisning. Här betonade de att de 

inte är små barn längre och att det därför inte bara ska vara läraren som har bestäm-

manderätt.  

Ja, det är viktigt. Jag vet inte, för vi inte är små längre. (3a) 

Jag tycker det är viktigt, för att inte bara vuxna ska få bestämma över allting. (3b) 

Nästan hälften av de tillfrågade eleverna ansåg att det inte är viktigt att få vara med 

och bestämma. Eleverna anser det är lärares ansvar att bestämma i skolan, men de 

kunde inte ange någon direkt förklaring på varför de tycker så. 

Nej. Det är fröknarna som ska få bestämma. (2c) 

5.1.2 På vilket sätt får du vara med och bestämma i skolan? 

Rasten 

Här ansåg majoriteten av eleverna att de får vara med och bestämma. Det handlade 

främst om att få bestämma över vilken lek som ska lekas samt med vem man skulle 

leka.  

Vad man vill leka. (FK2) 

Vad man ska vara om man leker. (1a) 

Ibland, man får göra vad man vill. (2b) 

Att bestämma på rasten handlade enligt eleverna främst om att få bestämma över sig 

själv i fråga om vilken lek som ska lekas och vad man ska ha för roll i leken. Dels nämn-

des fotbollsplanen som en plats där eleverna själva får bestämma om de ska skjuta 

straffar eller spela match och vilka lag de ska vara. Det framkom att det finns regler 

som gäller på skolgården, till exempel vart man får vara och hur man ska vara mot 

varandra. Dels nämndes hur man måste låta alla vara med och leka, vara snäll mot 
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varandra och att man inte får gå över skolgårdsgränsen vid parkeringen. En elev i för-

skoleklass menade dock att hen inte får bestämma på rasten och förklarade detta med 

att fröknarna helt bestämmer vad alla får och inte får göra. 

Klassrummet 

En elev svarar att de får komma med idéer till läraren gällande till exempel utformning 

av dagens schema och att läraren lyssnar till detta om eleven räcker upp handen och 

om idén är bra. Resultatet visar dock att det överlag är läraren som bestämmer i klass-

rummet. 

Där bestämmer fröken. Hon skriver upp på tavlan varje lektion vad vi ska göra och så ska vi följa 

den ordningen. (3a) 

Fröken har aldrig frågat mig. (3c) 

Ingenting. Bara fröken bestämmer. (1a) 

Det inflytande som elever upplever att de har i klassrummet handlar främst om att vara 

med och rösta, detta genom handuppräckning.  

Fröken bestämmer. Ibland får vi svara ja eller nej på frågor, om många säger ja blir det så. (2c) 

Framförallt handlar dessa röstningar om ja och nej frågor eller två alternativ som lära-

ren presenterar. Röstning har även använts vid val av maträtter eller av en film som 

klassen ska se. Elevråd framkom som ett forum där eleverna får möjlighet till infly-

tande. Enligt en elev som sitter i elevrådet tas det där upp vilka punkter på skolan som 

elever tycker ska förbättras och om det är möjligt görs dessa förändringar. 

Fritids 

På fritids upplever alla elever att de i någon form får vara med att bestämma. Här hand-

lar bestämmandet främst om val av aktivitet och om eleverna vill leka inomhus eller 

utomhus. Gemensamt var att eleverna då de kommer till fritids ska deltaga på sam-

lingen. Det är obligatoriskt och det är på samlingen som fritidspersonalen hälsar alla 

välkomna och frågar eleverna vad de vill göra under dagen. Några elever berättade att 

deras fritids använder sig av en önsketavla där eleverna får sätta upp lappar där de 

skrivit saker de önskar få göra framöver eller vad de vill att fritids ska köpa in. 

Där får man bestämma vad man vill göra, men man måste sitta i samlingen och komma in dit. 

(2c) 

Där skriver vi ner på tavlan vad vi vill göra, typ utelek eller gå till gympasalen. (3b) 
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Matsalen 

I matsalen framgick det att elever inte har något inflytande. Det visade det sig vara 

”mattanterna” som sätter reglerna för vad som gäller i matsalen. Det är till exempel 

inte okej att springa eller ha keps på sig. Det finns även restriktioner för hur många 

brödskivor eleverna får ta och att de måste ta minst 3 grönsaker. Eleverna har även 

regler för vart de ska sitta men dessa regler är satta av de enskilda klasslärarna. 

Vi får inte bestämma nåt där, vi har en bestämd väg vi ska gå dit. Vi får inte bestämma heller hur 

många grönsaker vi tar. Fröken bestämmer vem vi ska sitta bredvid i matsalen. Jag och mina tre 

kompisar får inte sitta bredvid varandra, vi måste vara utspridda. (3b) 

Då får jag inte bestämma. Där bestämmer mattanten. (3c) 

Två elever upplever att de har inflytande över hur mycket mat och tillbehör de får ta i 

matsalen. 

Ja, barnen bestämmer vad dom vill ta till maten. Vad de finns för grönsaker. (2b) 

Hur mycket mat man ska ta. (1a) 

Idrotten 

På idrottslektionerna upplever några elever att de har inflytande. Här har idrottslära-

ren gett förslag på olika aktiviteter som eleverna får välja mellan. De flesta elever upp-

lever dock inte att de får något inflytande under idrottslektionerna. Dessa elever menar 

att idrottsläraren bestämmer både vilka aktiviteter de ska göra på lektionerna och vilka 

eventuella lag de blir indelade i. 

Ingenting. Idrottsfröken bestämmer. (1a) 

I gympasalen är det fröken som bestämmer lag och vad vi ska göra. Vi vill köra tjejer mot killar 

men det får vi inte. (3b) 

5.1.3 Vad skulle du mer vilja vara med och bestämma om på skolan? 

De flesta eleverna var nöjda med sin skola och sin egen roll. De kunde inte komma på 

något som de önskar få mer inflytande över.  

Ingenting. Är bra som det är. (1a) 

Dock gav några elever förslag på vad de skulle vilja ändra på. Bland annat gavs förslag 

på inköp av fler Ipads. Det fanns hos eleverna i årskurs 3 en önskan om mer inflytande 

i de regler som finns på skolan, exempelvis vilka vägar de får ta inne i skolbyggnaden 
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och att de ska få klättra i träd. Det framkom även en önskan om att få inflytande i vad 

de ska arbeta med på lektionerna. 

Att vi får klättra i träd på skolan, det får vi inte nu. Vi vill också vara med och bestämma vad vi 

ska jobba med på lektionerna, i vilken ordning och så. (3a) 

Vilka vägar vi får ta i korridoren. Att vi till exempel får ta innevägen när vi ska till bild, musik och 

träslöjd. Alla andra klasser får ta innevägen men inte vi. (3b)  

5.2 Tolkning 

Nedan presenteras en tolkning på det framkomna resultatet på studiens tre forsknings-

frågor. 

5.2.1 Är det, och i så fall varför, viktigt med elevinflytande för elever i 
årskurs F-3? 

En del av eleverna menade att det inte är viktigt med inflytande i skolan. Av dessa är 

hälften bland de yngsta, nämligen från förskoleklass och årkurs 1. Däremot framgick 

det hos de äldre eleverna att det är viktigt med inflytande eftersom eleverna inte längre 

är små barn och att de vuxna därför inte ska få bestämma allt. Elever från årskurs 1 och 

årskurs 2 förklarade dock att inflytande är viktigt för att alla ska få vara med och be-

stämma så att ingen blir ledsen. Här kan man tyda en viss skillnad på de yngre och de 

äldre elevernas tankar när det gäller inflytande. De yngre eleverna tycks se inflytande 

som att alla ska få vara med och bestämma vilket skiljer sig mot de äldre eleverna som 

snarare reflekterar över elevers och lärares olika roller. Detta kan utifrån studiens teo-

retiska perspektiv pragmatismen tolkas som att de äldre eleverna, tack vare mer erfa-

renhet i skolans värld samt kring begreppet inflytande, har en annan syn på vad infly-

tande innebär och att elever har rätt till det. 

5.2.2 Hur upplever elever i årskurs F-3 att de får eller inte får inflytande i 
skolan? 

Elever i årskurs F-3 upplever att de får inflytande i skolan i varierad grad. Inflytandet 

visade sig skilja beroende på verksamhetsområde i skolan. Det visade sig även skilja 

beroende på elevens ålder då de äldre eleverna verkar koppla elevinflytande till något 

mer än bara: vad jag vill göra och hur det påverkar mig. De äldre elevernas förståelse 

för inflytande kan genom studiens teoretiska perspektiv pragmatismen relateras till 
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hur de, genom mer övning, även utvecklat mer kunskap och förståelse. Att elever ge-

nom övning utvecklar lärande är precis vad Deweys tes ”learning by doing” syftar till.  

5.2.3 Finns det något område där elever i årskurs F-3 önskar mer elevin-
flytande i skolan, i så fall vilket? 

En del elever kom med förslag på vad de vill vara med och bestämma om och några gav 

förslag på materiella inköp de önskar till skolan. Dessa elever går i förskoleklass re-

spektive årskurs 1. De elever som går i årskurs 3 hade mer uttömmande svar och öns-

kade få vara med och bestämma mer angående regler på skolan samt utformandet av 

undervisning. Även här ses svaren synliggöra en större förståelse hos de äldre eleverna 

gällande inflytande och vilka rättigheter de anser sig ha i skolan. 

5.3 Sammanfattning av resultat 

Resultatet visade att mer än hälften av eleverna inte anser att det är viktigt att få vara 

med och bestämma i skolan. Eleverna anser sig ha olika mycket inflytande i olika verk-

samheter. Fritids visade sig vara den plats där elever har mest inflytande och där var 

alla elever eniga om att de själva får vara med och bestämma i någon form. Rasten är 

den plats där näst flest elever upplever sig ha inflytande. Lite mer än hälften av eleverna 

nämnde hur de får inflytande i klassrummet i form av exempelvis handuppräckning, 

matråd och klassråd. På idrotten är det enbart ett fåtal elever som upplever att de har 

inflytande, detta i form av aktivitetsval. Även matsalen visade sig vara en plats där ele-

verna anser sig ha lite inflytande och där handlar inflytandet enbart om hur mycket 

mat de vill äta. På frågan vad eleverna skulle vilja vara med och bestämma om svarade 

majoriteten av eleverna att de var nöjda som det är.  

6 Diskussion 

Nedan presenteras resultatdiskussion där vi kopplar resultaten till den tidigare forsk-

ningen i ämnet samt våra egna tankar. Sedan följer våra slutsatser samt en diskussion 

kring vald metod och kapitlet avslutas med förslag på fortsatt forskning. 
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6.1 Resultatdiskussion 

Av resultatet framgår en viss skillnad i hur de yngre och de äldre eleverna upplever 

inflytande. Vid frågan huruvida det är viktigt att få vara med och bestämma i skolan 

svarade en elev i årskurs 1 och en elev i årskurs 2 att det blir orättvist om bara några 

ska bestämma vad man ska leka. Vi tolkar de yngre elevernas svar som att de anser 

inflytande som något som enbart sker i lek bland kamrater. Två elever i årskurs 3 

nämnde istället vikten av att inte bara de vuxna ska få bestämma och verkar med det 

ha en bredare förståelse för hur inflytande sker i skolan. De äldre eleverna kan även, 

tack vare sin erfarenhet i skolan, ha utvecklat förståelse för sin egen inlärning och där-

med önska få mer att säga till om för att på bästa sätt utvecklas. Precis som Wahlström 

(2016) skriver så kan lärare aldrig säkert veta på vilket sätt intresse väcks hos eleverna 

samt vilket lärande som elevernas upplevelser har resulterat i och därför måste under-

visning ske i ett samspel mellan lärare, elever och miljö. Genom sampel och ömsesidig 

påverkan med andra utvecklas enligt Wahlström individers kunskap.  

I likhet med Elvstrands (2009) artikel visade vår studie att rast och fritids är de verk-

samheter där elever anser sig ha mest inflytande. Detta är de situationer som ligger 

utanför skolans ordinarie undervisning och där elever enligt Elvstrand även anser det 

mest naturligt att få inflytande. Av de äldre elevernas svar kan man även urskilja en 

önskan om mer inflytande gällande undervisningsinnehåll och arbetsform. Dessa om-

råden är enligt Tholander (2005) de områden där flest elever, framförallt äldre, önskar 

mer inflytande. Trots detta visar det sig att elever har minst möjlighet till inflytande i 

just dessa områden. 

Resultatet visar vidare hur inflytande i undervisningen framförallt sker i formella for-

mer, genom till exempel klassråd, matråd eller handuppräckning. Elevers rätt och vilja 

till inflytande och delaktighet nämns i Tholanders (2005) artikel. Där tas det även upp 

att många lärare är skeptiska till att släppa in eleverna i undervisningen för att inte 

riskera att tappa sin auktoritet och för att inflytandet skulle ha en negativ inverkan på 

elevernas lärande. För att ändå uppnå de riktlinjer som finns gällande inflytande tycks 

många lärare då istället använda sig av formella former av inflytande. Eleverna får 

tycka till samtidigt som det är läraren som från början styrt vad eleverna får tycka till 

om vilket egentligen leder till att läraren ”vinner” oavsett elevernas röstning. 
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Danell (2006) skriver om ett dilemma i styrdokumenten. Lärare ska styra eleverna mot 

målen men de ska samtidigt ges förutsättningar för elevinflytande. Eftersom elevinfly-

tande även är ett mål så ser vi inget problem i detta utan det verkar snarare som att 

pedagoger generellt tvivlar på elevernas förmåga till att ta ansvar. Detta tycks även ses 

i vårt resultat då de yngre eleverna inte verkar tycka att det vare sig är viktigt eller att 

de får vara med och bestämma om de saker som verkligen är till nytta för deras bild-

ning. Som Danells avhandling visar är det viktigt att pedagoger på en skola har en sam-

syn över vad begreppet elevinflytande betyder och hur det kan förverkligas för att infria 

löften som läroplanen ger. Det går inte att endast ge elever möjlighet till att arbeta med 

vem de vill eller att ta hur många portioner mat de vill. Hela skolan måste andas reellt 

inflytande för eleverna och de måste lära sig att se till skolan som helhet och till alla 

som vistas i miljön. Rönnlund (2013) menar att det har skett en förflyttning från det 

kollektiva till det individuella inflytandet vilket kan medföra att elever inte får möjlig-

het att se helheten som elevinflytande kan ge för en hel skola. Det fokuseras istället på 

det som den enskilda eleven kan påverka för sig själv. 

Lär sig barn om det inte är meningsfullt för dem? Förstår de eller är det automatiserad 

kunskap som inte leder vidare till nya färdigheter eller kunskaper? Dewey (övers. 1999) 

menar att om elever inte får möjlighet att leva demokratiskt kommer de heller inte att 

förstå vad demokrati fullt ut är. Om vi ser tillbaka till resultatet blir det tydligt att de 

yngre eleverna inte förstår vad elevinflytande är och om de då inte får träna på det tills 

de blir äldre kommer de heller inte ha någon erfarenhet att grunda denna nya kunskap 

på. Pedagoger måste lära eleverna vad inflytande är redan första dagen i skolan. Det 

kan börja i lekar med ska sedan gradvis öka för att hela tiden bygga på tidigare erfa-

renheter. De allra flesta barn i Sverige kommer från förskolan där barnen generellt till-

låts styra dagen förutom vid schemalagda situationer såsom mattider och vilostunder 

som är grundläggande rutiner för små barn. 

Thornberg och Elvstrands (2012) studie visar att elevinflytande sker när lärarna aktivt 

arbetar och har en samsyn av vad begreppet innebär. Lärarna på framgångsrika skolor, 

gällande elevinflytande, fokuserar mer på processer än det faktiska resultatet. Det är 

alltså det informella elevinflytandet som blir det viktiga istället för det formella. Stu-

dien gjordes på tre grundskolor, åtta klasser, 193 elever och 26 lärare. På de tre grund-

skolorna där vi har gjort våra undersökningar var det endast tio elever som var infor-

manter i sju olika klasser. Hade vi haft tid och möjlighet att även intervjua deras lärare 
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skulle det ha kunnat bli en annan tolkning av vår empiri. Yngre barn verkar inte vara 

vana vid uttryck som elevinflytande utan då handlar det istället om bestämmanderätt 

över egna beslut som rör den enskilda eleven och hens skola. Thornberg och Elvstrand 

analyserar och listar olika typer av förtroende som elever har för lärare. En typ var det 

naiva förtroende elever har för lärare endast på grund av att de är just vuxna och lärare. 

Detta anser vi även se i vårt resultat. Några av elevernas svar visar att det inte är så 

viktigt att få vara med och bestämma och att det är läraren som bör bestämma. De 

elever som tycker att det är viktigt att få vara med och bestämma anger dock att det 

handlar om att det är naturlig process i och med att man blir äldre. Svaren tyder även 

på att tankar kring elevinflytande finns då de menar att alla har rätt till att få vara med 

och bestämma. 

Trots att vi i vår tolkning av resultatet kan se skillnader mellan elevernas svar kopplat 

till deras ålder anser vi att det ändå inte går att se ett tydligt mönster kring de yngre 

och äldre elevernas syn på inflytande eller huruvida de yngre eleverna, i förskoleklass 

eller i årskurs 1, har en mer naiv syn på sin rätt att få bestämma. Thornberg och 

Elvstrands slutsats är i likhet med denna studies resultat att elevinflytande är begrän-

sat.  

Forsbergs avhandling visar att det skiljer mellan skolor i vilken grad elevinflytande 

sker, vilket vi även anser är en rättvis bild av verkligheten. Självklart kan det finnas 

skolor i Sverige där elevflytandet är högt. Men eftersom det står klart och tydligt i sko-

lans styrdokument att: ”De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och 

vara delaktig ska enligt läroplanen omfatta alla elever” (Skolverket, 2015, s. 15) måste 

det självklart gälla på alla skolor i Sverige. Hur kan vi annars förespråka att utbild-

ningen blir likvärdig i Sveriges skolor?  

Vi vill slutligen klarlägga att det är elever i åldrarna sex till nio år som är informanter i 

denna studie och deras uppfattningar och upplevelser av elevinflytande i skolan. Om 

informanternas pedagoger skulle få ta del av intervjufrågorna och svaren kan det så 

klart i deras svar finnas något som tyder på ökat inflytande och en förklaring till utfal-

let. Tholander (2005) nämner i sin artikel hur lärare och elever har olika syn på hur 

undervisning ser ut, att lärare ofta anser att de ger eleverna mer inflytande än vad ele-

verna själva anser att de får. Hur ska elever få förståelse för vad inflytande är och hur 

det fungerar om de inte ges möjlighet att träna på det? 
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6.1.1 Slutsats 

Både läroplan och skollag säger att elever ska ha inflytande. Däremot står det ingen-

stans hur det ska genomföras. Med tidigare forskning i ämnet samt den enkät som lig-

ger till grund för studien vill vi med denna studie ytterligare påvisa att elevinflytande 

ser ut att vara lågt även i grundskolans tidiga år, F-3. Det vi med säkerhet kan slå fast 

är att elevernas upplevelser av inflytande är lågt hos dem vi har intervjuat. 

6.2 Metoddiskussion 

Vald metod passade denna studie bra eftersom intervjuerna gav oss möjligheter som 

enkäter inte hade kunnat ge. Vi hade förberett en intervjuguide baserat på forsknings-

frågorna som vi hade som bas. Vi startade dock varje intervju med frågor och samtal 

om andra saker än det som rörde studien för att skapa en trygghet mellan oss och in-

formanterna. Vid intervjuerna hade vi även möjlighet till uppföljningsfrågor där vi 

kunde be informanterna svara lite mer uttömmande än bara ja eller nej. Vi kunde även 

känna av om de inte ville utveckla sina svar mer och då fick vi nöja oss med de svar vi 

fick även om de var ja eller nej svar. 

Urvalet av respondenter baserades på en bekvämlighetsprincip. Vi har olika relationer 

till de intervjuade eleverna. Dock anser vi inte att det har varit till vår nackdel då det 

är nog så svårt att intervjua barn i ung ålder. Det kan ha varit till vår fördel att vi inte 

är totala främlingar till dessa barn då det har möjliggjort ett omedelbart förtroende. 

Detta faktum möjliggjorde även att vi kunde genomföra intervjuerna i mer lugnare for-

mer. En intervju skedde genom Skype vilket eleven verkade tycka var ganska spän-

nande. De andra intervjuerna genomfördes i hemmen. 

Beroende på informantens ålder hade vi även möjlighet att anpassa frågorna så att de 

förstod vad de innebar. Detta medförde en samsyn av vad frågorna handlade om och 

syftade till. Dock kan vi ej bekräfta att både vi och informanterna hade samma tolkning 

av frågorna.  

Vi valde även att utföra alla intervjuer innan vi transkriberade datan. Vi valde även att 

inte diskutera och tolka svaren innan transkriberingen var klar. Detta medförde att vi 

på förhand inte hade några tydliga mönster eller några klara uppfattningar om resul-

tatet innan vi började vår kategorisering.  
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Sanningskriterier 

Vi anser att våra tolkningar av resultaten är rimliga, detta grundar vi på den erfarenhet 

vår utbildning har gett oss samt vår tid som lärarvikarier. Kvalitativ forskning är tol-

kande där vi som forskare befinner oss i den verklighet det har forskats om. Informan-

ternas svar ger en sanning som reflekterar verkligheten och ger således denna studie 

koherens. Studiens tolkning har korresponderat med det teoretiska perspektivet 

pragmatismen för att hålla distans till empirin och oss själva som forskare.  

Reflexivitet 

När vi inför vårt val av ämnesområde skulle finna frågor som känns vetvärda och vet-

bara hade vi enbart våra tidigare erfarenheter att utgå från. Även om vi försöker ha 

öppet sinne gällande det vi ska välja att forska om anser vi det är omöjligt att inte ha 

egna tankar kring det valda ämnet. Ämnesområdet och forskningsfrågorna i studien 

innefattar sådant som vi finner är aktuellt och som vi är intresserade av att få fördju-

pade kunskaper om. 

6.3 Fortsatt forskning 

För att koppla samman vår pilotstudie som handlade om lärares tolkningar av demo-

kratibegreppet och dess tillämpning i skolan samt denna studie om hur elever uppfat-

tar sitt eget inflytande över skolan skulle vi vilja göra en observationsstudie för att 

själva kunna se hur elevinflytande och demokrati ser ut i verkligheten. Vi anser även 

att en fördjupning kring vår pilotstudie vore intressant för att tydliggöra lärares syn på 

elevinflytande där vi även kan använda enkäter för att få till en kvantitativ studie.   
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

1. Tycker du att det är viktigt att få vara med och bestämma i skolan, om du tycker 

det kan du berätta varför? 

2. På vilket sätt får du vara med och bestämma i skolan?  

På rasten, i klassrummet, i matsalen, på idrotten och på fritids. 

3. Vad skulle du mer vilja vara med och bestämma om på skolan? 
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Bilaga 2 – Intervjuer 

1. Tycker du att det är viktigt att få vara med och bestämma i skolan, om du tycker 

det kan du berätta varför? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FK1 Nej inte så viktigt. 

FK2 Inte så viktigt. 

1a Ja. Varför? För att då får alla vara med och bestämma grejer istället för att 
en sak. 

1b Nej. 

 

2a Mmm, för annars kanske barn som inte vill ha som det är blir besvikna om 
det bara är vissa dom får bestämma. Alla ska få bestämma. 

2b Sisådär. 

2c Nej. Det är fröknarna som ska få bestämma. 

3a Ja, det är viktigt. Varför? Jag vet inte, för vi inte är små längre. 

3b Jag tycker det är viktigt, för att inte bara vuxna ska få bestämma över all-
ting. 

3c Inte så viktigt. Bara fröken ska få bestämma. 
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2. På vilket sätt får du vara med och bestämma i skolan? 

FK1 Rasten: Inte så mycket, fröknarna bestämmer. 
 
Klassrummet: Vi brukar rösta, de som vill köra med fröknar, om de är med och 
sjunger och vissa tycker att dem inte ska vara med. Då brukar fröknarna räkna 
hur många som vill sjunga med fröknarna. De som har mest vinner, vi räcker upp 
handen. 
 
Fritids: Nej ingenting, vi bara leker. 
 
Matsalen: Nej inget 
 
Idrotten: Där får man bestämma mycket, nästan vad man vill. 

FK2 Rasten: Vad man vill leka. 

I klassrummet: Vet inte, om jag vill leka plusplus. 

I matsalen: nej. 

På idrotten: nej. 

På fritids: Ja ibland, vad man vill leka. 

1a Rasten: Vad man ska vara om man leker. 
 
Klassrummet: ingenting. Bara fröken bestämmer  
 
Matsalen: hur mycket mat man ska ta.  
 
Idrott: Ingenting. Idrottsfröken bestämmer. 
 
Fritids: Vad man vill leka och de.  

1b På rasten: Jag får bestämma, inte vara vart som helst inte över gränsen, vid par-

keringen 

I klassrummet: Ibland, jag vet inte. Ja just det på maträtterna, den som fick flest 

röster, ja det vart taco. 

I matsalen: Nej. 

På idrotten: Ne he. 

På fritids: Ibland bara, nej. 

2a Rasten: jag brukar ofta vara på fotbollsplanen och då brukar dom oftast vilja spela 
match och då blir det match.  
 
Klassrummet: nej. Ibland om vi ska rösta på film eller så. När vi ska kolla på film. 
 
Matsalen: inte barnen i alla fall. 
 
Idrotten: ja för när vi hade utegympa då frågade hon vilka leker man ville leka 
helst och då kunde vi göra det. Att varje vecka har man nått som nån har velat.  
 
Fritids: ibland. Ibland får man bestämma om man vill va ute eller inne.  
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2b Rasten: Ibland, man får göra vad man vill. 
 
Klassrummet: bara om man räcker upp handen och det är en bra idé. Jo man får 
fråga fröken när man är klar om man får göra klart nått man har i bänken.  
 
Matsalen: ja, barnen bestämmer vad dom vill ta till maten. Vad de finns för grön-
saker.  
 
Idrotten: Jag vet inte. 
 
Fritids: Vad vi vill göra, bara vi frågar först och sånt. 

2c Fröken. Ibland får vi svara ja eller nej på frågor, om många säger ja blir det så.  
 
Rasten: Ja vi bestämmer vad vi vill göra.  
 
Matsalen: Mattanterna bestämmer att man inte får göra olika grejer. Inte springa. 
Fröken bestämmer hur vi sitter, vi har bestämde platser.  
 
Fritids: där får man bestämma vad man vill göra, men man måste sitta i sam-
lingen och komma in dit.  
 
Idrotten: Nej vi får inte bestämma. Kanske när vi har fri lek. 

3a Vi får inte bestämma i skolan, iallafall inte i klassrummet. Där bestämmer fröken. 
Hon skriver upp på tavlan varje lektion vad vi ska göra och så ska vi följa den ord-
ningen. På rasten får vi bestämma vad vi ska leka med och med vem. Där bestäm-
mer aldrig fröken. Men vi har ändå regler vart vi får vara och vad vi inte får göra. I 
matsalen får vi inte bestämma nåt, där är det regler för vart alla ska sitta, att man 
inte får ha keps på sig och hur mycket mat man ska äta och så. Vi måste ta minst 3 
grönsaker. Om vi tar lite soppa så måste vi ta mer för annars får vi inte ta macka. 
Jag går inte på fritids nu men förut hade vi en önskatavla som man får sätta upp 
lappar på vad man önskar att fritids ska fixa. På idrotten bestämmer fröken allt, 
vad vi ska leka och vilka lag vi ska va. 

3b Ibland får vi rösta. Elevråd är jag med i, där bestämmer man saker som ska bli 
bättre på skolan. Ibland blir det som vi röstat på. I klassrummet får vi nästan ald-
rig bestämma. På rasten får vi bestämma vad vi vill göra. Vi får inte bestämma 
nåt i matsalen, vi har en bestämd väg vi ska gå dit. Vi får inte bestämma heller 
hur många grönsaker vi tar. Fröken bestämmer vem vi sitter bredvid i matsalen. 
Jag o mina tre kompisar får inte sitta bredvid varandra, vi måste vara utspridda. 
På fritids får vi skriva ner på tavlan vad vi får göra, typ utelek eller gå till gympa-
salen. I gympasalen är det fröken som bestämmer lag och bestämmer vad vi ska 
göra. Vi vill köra tjejer mot killar men det får vi inte. På träslöjden får vi, efter att 
vi har gjort det vi ska göra, bestämma själva vad vi ska göra. 

3c Klassrummet: Fröken har aldrig frågat mig. På rasten: bestämmer jag. Matsalen: 
då får jag inte bestämma. Där bestämmer mat tanten. Fritids: fröken bestämmer. 
Men där får jag bestämma vad jag vill göra. Då Frågar jag fröken och så säger dom 
ja eller nej. Idrotten: Vad man ska göra är det fröken som bestämmer vad man 
ska göra på olika stationer och det. 
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3. Vad skulle du mer vilja vara med och bestämma om i skolan? 

FK1 Att spela spökboll, lära mig gångertabellen. 

FK2 Nej ingenting. 

1a Ingenting. Är bra som det är. 

1b Nej. Mera Ipads. 

 

2a Nej jag kan inte komma på nå.  

2b  nej det bara är så, man gör det man ska. Kanske nån gång. Jag vet inte. 

2c Ingenting. 

3a Att vi får klättra i träd på skolan, det får vi inte nu. Vi vill också vara med 
och bestämma vad vi ska jobba med på lektionerna, i vilken ordning och så. 

3b Vilka vägar vi får ta i korridoren. Att vi tex får ta innevägen när vi ska till 
bild, musik och träslöjd. Alla andra klasser får ta innevägen men inte vi.  

3c Nej. 
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Bilaga 3 – Informationsbrev till vårdnadshavare 

Information om uppsatsarbete kring elevinflytande i grundskolan, F-3. Du tillfrågas 

härmed om ditt barns deltagande i denna undersökning. 

Vi heter Matilda Hansson och Carola Ojala och läser sjätte terminen på lärarprogram-

met, grundlärare F-3, vid Mälardalens Högskola. Vi är i startgroparna på vårt själv-

ständiga arbete, grundnivå på 15hp, där vi kommer att forska om elevinflytande ur 

elevperspektiv. Syftet med studien är att fördjupa våra kunskaper om elevinflytande i 

grundskolan genom intervjuer med elever. Denna studie anser vi vara viktig för att se 

om styrdokumentens punkter gällande elevers inflytande realiseras i verkligheten. Så-

ledes behöver vi er vårdnadshavares godkännande om att intervjua ert barn. Vi har valt 

att intervjua sju elever i årskurserna F-3 och valde ditt barn då det stämmer överens 

med vår målgrupp i studien. Intervjun kommer att ta ca 30 minuter. Ditt barns delta-

gande i undersökningen är helt frivilligt. Ditt barn har rätten att när som helst avbryta 

sitt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högs-

kola som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVa (www.diva-portal.se). Vi har tagit 

del av vetenskapsrådet etiska forskningsprinciper och informerar här att de svar som 

vi får genom våra intervjuer endast kommer att användas till denna studie samt att 

eleverna som medverkar i studien kommer att vara anonyma. 

 

Vi kommer att ställa frågor som liknar dessa:  

Tycker du att du får vara med och påverka/bestämma i skolan gällande inlärningsme-

toder, arbetssätt, rastaktiviteter och läromedel? Tycker du att din lärare lyssnar på 

dina åsikter? Ordval och formuleringar kommer att vara anpassade och så lättförståe-

liga som möjligt. 

 

Tack på förhand!  

Matilda Hansson Mhn15001@student.mdh.se 070 230 75 17 

Carola Ojala Coa15001@student.mdh.se 070 741 03 85 

Staffan Stranne (universitetslektor i didaktik) staffan.stranne@mdh.se 021-10 70 98 

Västerås 8 november 2017 
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