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Syftet med denna studie var att via en kvalitativ studie med intervju som 
datainsamlingsmetod ta reda på hur elevinflytandet fungerade i skolår fyra och skolår 
fem. Jag ville även ta reda på om lärare och elever har samma syn på elevinflytande 
samt på vilket sätt man skulle kunna utveckla elevinflytandet. Resultaten visade att 
eleverna hade mer inflytande över praktiska saker som rör deras vardag än vad de 
hade i planering av undervisning. Elever och lärare var överens om att det är viktigt 
med elevinflytande, men även att båda parter trivs med en tydlig lärarroll som har 
tydlig struktur. Resultaten visade även att klassråd och elevråd var två forum som 
lärare och elever uppskattar, då elevernas åsikter kan komma till tals. Men den mest 
grundläggande faktorn för att främja elevinflytande och ett fungerande och 
demokratiskt klassrumsklimat är den ständiga dialog som sker dagligen mellan 
läraren och elev.

Nyckelord: Elevinflytande, dialog, ansvar, delaktighet.
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stöd och din hjälp är ovärderligt för mig!

Strängnäs hösten och vintern 2007

Elin Eriksson
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Elevinflytande i skolan

1. Inledning
Elevinflytande är ett begrepp som används flitigt när man talar om skolan idag. I 
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) tar man upp under avsnittet 
rättigheter och skyldigheter vikten av att eleverna deltar i den dagliga planeringen 
och utvärderingen av undervisningen. Detta för att utveckla elevernas förmåga att ta 
ansvar och motivationen till det egna lärandet. (Lpo 94 s. 11). Överlag lägger man 
större tyngdpunkt vid elevinflytande i de nya läroplanerna som kom ut 1994. 

Det är många faktorer som man måste tänka på när man arbetar som lärare. En
av dem är att inkludera eleverna i undervisningens alla delar; planeringen, 
genomförandet och utvärderingen. Detta för att få eleverna mer motiverade och 
engagerade i sin egen utveckling och för sitt lärande. 

Genom att inkludera eleverna i planeringen av undervisningen får de möjlighet 
att öva ansvarstagande, att förstå konsekvenserna av olika beteenden och de växer 
sakta men säkert in i det demokratiska samhälle, som självständiga individer. Även 
det är ett av skolans uppdrag. 

Inflytande och kunna påverka sin undervisning och utbildning kan ske på olika 
nivåer beroende på vilken ålder eleverna har. Jag anser att skolan bör börja arbeta 
tidigt med detta så att man väcker intresset hos eleverna, att väcka deras vilja att 
påverka och att väcka deras vilja att lära. Man kan inte tro att elever ska finna 
motivationen till att vilja påverka på gymnasiet om de inte har fått möjligheten att 
påverka och ha inflytande under deras tidigare skolgång. 

Detta ämne är intressant för mig som ska ut i arbetslivet inom en snar framtid. 
Hur ser det egentligen ut på skolorna? Har eleverna någon insyn och inflytande i 
undervisningen, eller ser lärare elevinflytande som något besvärligt och 
tidskrävande? Finns det något negativt med elevinflytande? Jag kan tänka mig att det 
kan vara problematiskt med elevinflytande när man har alla kursplaner och mål som 
man ska uppfylla samtidigt som man vill tillmötesgå elevernas önskemål.

Jag är intresserad över hur det ser ut i praktiken med elevernas inflytande och 
möjligheter att påverka deras utbildning. Jag kommer att utföra undersökningen på 
min partnerskola och den har årskurserna F-5. På skolans hemsida står det skrivet 
om hur de ser på ansvar och inflytande hos eleverna:

Vi vill att eleverna ska ta ansvar för sin miljö och sitt lärande. I den processen 
måste vi, allt efter ålder och mognad, ställa rimliga krav på barnen. Med den 
helhetssyn skolan har får barnen använda sin egen kreativitet i 
kunskapsinhämtande där även föräldrar har stort inflytande. Vi låter barnen 
arbeta utifrån sina egna erfarenheter och förmågor. Vi lyssnar på eleverna och 
tar dem på allvar. Genom klass- och elevråd kommer barnen till tals.  

1.1 Syfte  
Syftet med detta arbete är att undersöka hur sätt elever i skolår fyra och skolår fem 
har möjlighet att påverka och ha inflytande i deras utbildning och i sitt lärande. Jag 
ville även ta reda på om lärare och elever har samma syn på elevinflytande samt på 
vilket sätt man skulle kunna utveckla elevinflytandet.
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1.2 Forskningsfrågor
1. På vilket sätt ger lärarna sina elever inflytande enligt lärarna och eleverna?
2. Har elever och lärare samma uppfattning om vad elevinflytande är?
3. Hur skulle man kunna utveckla och öka inflytandet hos eleverna?

2. Teoretisk referensram
Jag har valt att belysa begreppet elevinflytande genom olika publikationer som 
Skolverket har publicerat samt annan forskning som tar upp begreppet 
elevinflytandets olika aspekter.

2.1 Tidigare forskning

2.1.1 Jag vill ha inflytande över allt
Elevinflytande är ett begrepp som det talas mycket kring, men själva begreppet har 
olika innebörder beroende på vem man talar med. Skolverket (1998) har gett ut 
boken Jag vill ha inflytande över allt som handlar om elevinflytande, och där tar 
man bland annat upp vad begreppet står för. Man betonar att det finns elevinflytande 
på olika nivåer, det handlar om skolans organisation, arbetsmiljö och deltagande i 
beslutsprocesser. Men tyngdpunkten ligger oftast vid arbetet i klassrummet och 
delaktighet och inflytande vid planeringen av undervisningen och inflytande kring 
elevens egen lärandeprocess. ”Elevinflytande på allvar är en fråga om genuint 
engagemang, om delaktighet och ansvar”, skriver Skolverket (1998 s. 3) . En 
ömsesidig respekt mellan vuxna och barn där man har en ständig dialog kring 
planering, lärandeprocesser och annat som ingår i skolans vardag bidrar till en 
lustfylld och demokratisk lärandemiljö menar Skolverket (1998 s. 3) 

Skolverket (1998 s.28) tar även upp problematiken kring skolans synsätt om 
elevinflytande. Den svenska skolan domineras av lagstiftning och daglig verksamhet 
som mestadels är sedd och utformad ur ett vuxenperspektiv. Så även är den 
benämning och förklaring på vad elevinflytande egentligen innebär. Men detta 
vuxenperspektiv började ändras under 60- och -70 talen då började forskning kring 
skolan även ses ur ett barns perspektiv (Skolverket 1998). Nu framhåller man även 
att man inte bara ska lägga fokus på eleverna utan även på deras sätt att se på saker 
och ting i skolans värld, tillvarata elevernas egna intressen och synpunkter för 
skolans frågor. Man fokuserar även på skolans vardag, hur det egentligen är att vara 
elev i den svenska skolan istället för att lägga vikten på hur det bör vara (Skolverket 
1998). Arbetar man utefter denna princip får man en mer verklighetsförankrad bild 
av skolan, och man kan då utgå från den när man utvecklar skolans arbete kring 
elevernas inflytande.

Att arbeta aktivt för att få ett elevinflytande på skolan kan låta enkelt men 
Skolverket (1998) tar upp problematiken som kan uppstå när man talar om detta. 
Våra traditioner i skolan, i samhället i stort är vana vid ett annat tankesätt. Det är 
läraren som har maktpositionen i klassrummet och eleverna ifrågasätter varken 
läraren eller arbetssättet som används. Det är många stora och små frågor som måste 
samspela och diskuteras för att få ett fungerande elevinflytande, menar Skolverket 
(1998). Man måste också undersöka de saker där eleverna kan ha inflytande, i vissa 
saker inom skolans värld bortser man från elevernas kunskap och synpunkter, där de 
kan vara en stor tillgång. (Skolverket 1998) Elevhälsan är ett sådant exempel. Ta 
hjälp av eleverna, diskutera tillsammans med dem vad man kan göra för att de ska 
uppleva skolan som positiv och meningsfull.
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Ett annat perspektiv av elevinflytande är skolans läromedel. En studie gjord 
1998 där man undersökte 550 högstadieelevers arbete och läromedel inom de 
naturorienterade ämnena visade att läromedlens upplägg och lärarens 
tillvägagångssätt gynnade pojkarnas intressen och tankesätt mer än flickornas. 
Intervjuer som gjordes med eleverna under undersökningen visade att pojkarna och 
flickorna ville fördjupa sina kunskaper inom olika områden inom NO (Skolverket 
1998). Ytterligare en aspekt som man måste ta i beaktning är den mångkulturella 
skolan. Om skolan ska lyckas med att ge elever inflytande i mångkulturella områden 
är det av yttersta vikt att ge föräldrarna möjligheten att delta i diskussioner om 
demokrati och värdegrund. Skolan kanske måste introducera begreppet demokrati 
och vad det innebär, och vilken värdegrund som den svenska skolan grundar sin 
verksamhet på. Skolverket (1998) nämner en egyptisk kvinna, Sonia Sherefay, som är 
bosatt i Sverige sedan 18 år tillbaka. Hon undervisar invandrarföräldrar i 
studiecirklar kring barnkonventionen, demokrati, kvinno- och mansroller och barns 
rättigheter. Anledningen till detta är att hon anser att det behövs bygga broar mellan 
våra olika kulturer, mellan barns hemmiljö och skolmiljön. ”Det handlar om att göra 
skolan, det svenska samhället och dess värderingar begripliga för föräldrar från andra 
kulturer och att få skolan att möta familjer från andra kulturer i alla frågor som 
uppstår runt deras barn”, (Skolverket 1998 s. 16). Projektet ger också en möjlighet för 
föräldrarna att skapa ett nätverk tillsammans. Den största överraskningen hos 
invandrarföräldrarna brukar vara att eleverna har mer rättigheter i skolan än vad de 
har i hemmiljön. Detta kan ofta vara en problematisk situation för barnen att finna 
sig i och leva i, menar Sherefay. Denna kulturkrock måste man diskutera både med 
barnen och med föräldrarna, hur de upplever den. (Skolverket 1998) 

Påverkar den fysiska miljön skolans arbetssätt? Detta är en fråga som diskuteras 
i Skolverkets rapport (1998). Tidigare undersökningar som Skolverket har gjort 
gällande elever och lärares ohälsa i skolan visade att knappt en tredjedel av lärarna 
upplevde att de kunde påverka sin egen arbetsmiljö och bara en fjärdedel av eleverna 
kände att de hade möjligheten att påverka skolmiljön. Många skollokaler idag bidrar 
till att skolpersonal och elever dras med allergier, huvudvärk och 
koncentrationssvårigheter av olika slag. Detta grundar sig ofta i att lokalerna inte 
sköts om ordentligt, ventilationen är bristfällig och på grund av att många av 
lokalerna har använts i många, många år är det inte säkert att materialet i tak, väggar 
och golv är bytta. Tyvärr satsas det inte ofta på att renovera skollokaler, det finns helt 
enkelt inte tillräckligt med ekonomiska resurser till det (Skolverket 1998) . Gunvor 
Sehlstedt är rektor på Kråkbergsskolan, en nybyggd 7-9 skola som har en anpassad 
arkitektur som ska främja och bidra till en flexibel undervisning. Hon berättar att 
skolan har många olika mötesplatser där man kan föra samtal, bedriva undervisning 
och annat. Hon vill även tillägga att arkitekten som ritade skolan diskuterade och 
samrådde med lärare, elever och föräldrar kring deras förväntningar och önskemål 
hur skolan skulle se ut. Den stora fördelen med den nya arkitekturen är närheten som 
har skapats mellan lärare och elever. De kan lätt träffas och samtala i skolans stora 
samlingspunkt, ”Holken” vilket är skolans kafé, menar denne skolas rektor 
(Skolverket 1998). 

Rektorn på Kråkbergsskolan menar även att denna närhet och lätthet för lärare 
och elever att föra oplanerade och planerade samtal ger eleverna en större chans att 
påverka och ha inflytande i undervisningen och planeringen av den.

Tid är en ständig faktor som spelar stor roll i skolvärlden. Skolan har en timplan 
över hur många lektionstimmar som ska undervisas i varje ämne. Men denna har 
man i många år diskuterat om den bör avskaffas eller inte. Den bidrar till att det ofta 
blir problematiskt att bedriva en flexibel undervisning, i alla fall en flexibel planering 
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av undervisningen. Timplanen kan ses som oerhört styrande och ämnesuppdelad, 
och den utgår från ett vuxenperspektiv till skillnad från det elevperspektiv som man 
vill bedriva i skolan (Skolverket 1998). Risken med att avskaffa den nationella 
timplanen är den ojämnhet i skolornas undervisningskvalité som kan uppstå. Man 
måste även arbeta fram en organisationsplan kring hur man ska arbeta om man inte 
har timplanen att tillgå. Skolverket (1998) funderar kring om skolan hade den 
friheten utan timplaner och annat som styr den dagliga verksamheten, och vad som 
skulle ske om skolan förde över den känslan av frihet till eleverna? Skulle de få en 
större lust att lära och ta ansvar?

Sveriges regering har skrivit under FN:s barnkonvention (Skolverket 1998). År 
1998 arbetade Barnombudsmannen med att alla Sveriges kommuner skulle arbeta 
utefter den. Det vill säga att barn och ungdomar skulle ha inflytande i de 
verksamheter som de deltar i och som påverkar deras vardag. Många kommuner har 
efter detta startat kommunala ungdomsråd där man bland annat tar upp skolfrågor 
som har skickats in av barn och ungdomar.  Man har alltså hittat ett språkrör för 
barnens tankar och funderingar kring deras vardag.

Skolverket (1998) avslutar med att betona att det inte finns någon specifik 
metod för att uppnå elevinflytande, men det finns en rad olika pedagogiska 
förhållningssätt som främjar det. En viktig del är reflektionen över skolan som helhet. 
Hur arbetar jag som lärare för att uppnå elevernas inflytande av undervisningen? 
Vilka möjligheter ger jag eleverna till att delta i planeringen osv? Dialogen är den 
andra viktiga faktorn. Med dialogen får du reda på vad andra människor har för 
åsikter och funderingar kring olika saker. Den tredje avgörande faktorn är det 
faktiska mötet mellan två eller flera personer. Om lärare och elever möter varandra, 
talar med varandra, ser varandra som människor, inte bara titlarna elev-lärare skapas 
en gemensam respekt för varandra. 

2.1.2 Inflytandets villkor
Skolverket har drivit ett projekt kallat ”Skola i utveckling” där skolor har kunnat delta 
i olika utvecklingsprojekt. Ett av dessa utvecklingsprojekt har varit att arbeta med 
elevinflytande. Detta skedde under läsåren 96/97 och 97/98 och det var 41 skolor 
som deltog i projektet som kallades ”Elevers inflytande och arbete i skolan”. De 
deltagande skolorna skiljer sig åt, det är allt ifrån gymnasieskolor till ekologiska 
friskolor. Det som sammanför skolorna är att de flesta ligger i områden som fungerar 
väl socialt samt att dessa områden och skolor inte har många invandrarelever. 
(Danell, Klerfelt,  Runevad, & Trodden 1999)

Danell och hans medarbetare (1999) startade projektet med att fråga 
kontaktpersonerna på de respektive skolorna om varför det var viktigt för dem att 
arbeta med elevinflytande. Det gemensamma svaret som de flesta skolorna gav var att 
skapa ansvarsfulla och demokratiska medborgare. Det är då viktigt att eleverna 
kontinuerligt får träna och praktiskt öva på olika demokratiska processer inom 
skolans värld, för att på så sätt förbereda dem för samhället utanför skolan. Skolorna 
betonar vikten av att det är ett livslångt lärande och att eleverna lär sig för att kunna 
leva och arbeta i ett tryggt demokratiskt samhälle i framtiden (Danell m. fl 1999 s. 8) 

Problematiken som ett flertal av skolorna har upplevt under projektet är det 
bristande intresse och engagemang som finns hos många av eleverna. Man uteblir 
från elevråd och klassråd, då representanterna inte ser det som betydelsefullt. För att 
råda bot på denna problematik har ett antal skolor lagt in ett mål som innefattar att 
eleven ska ha kunskap om hur man är verksam på de olika posterna inom elevrådet 
(ordförande, sekreterare och justerare) när de går ut grundskolan. (Danell m.fl 1999)
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Skolorna har alla samma mål och det är att eleverna själva ska vilja ha 
inflytande över skolan och över sitt eget lärande, då man anser att det främjar lusten 
att lära (Danell m.fl 1999). Har eleverna en positiv syn på skolan lär man sig mer, 
menar många lärare som har deltagit i projektet. Skolorna arbetar med olika 
undervisningsformer och pedagogiker men alla arbetar för att sätta den enskilda 
eleven i centrum. Man framhåller även vikten av att inte stanna av och arbeta med en 
undervisningsform, utan man ska alltid vidareutveckla sig, undersöka och diskutera 
olika former och arbetssätt.

Det fanns en mängd olika anledningar att just dessa skolor valde att delta i detta 
projekt Elias, för vissa skolor var det livsnödvändigt för att få en fungerande vardag. 
För andra var det ett sätt att sammansvetsa det splittrade arbetslaget runt något 
gemensamt mål. Många av lärarna poängterar att om man ska kunna arbeta med 
elevinflytande och ha en omväxlande och ämnesövergripande undervisning, krävs det 
att lärarna samarbetar på ett aktivt sätt (Danell m.fl 1999 s. 12).

Som tidigare har nämnts finner många lärare att det är positivt för elevens egen 
lärandeutveckling när man arbetar med elevinflytande (Danell m.fl. 1999). Man 
menar att om man ger eleverna svängrum och möjlighet att påverka sitt lärande 
väcker man även lusten att lära samt att ta ansvar för sitt lärande. Lärarna vill få 
eleverna att förstå att de lär för livet och att de lär för sin egen skull, inte för någon 
annans. Om man utvärderar och reflekterar med eleverna kring deras arbetsinsatser 
lär de sig hela tiden att ta större ansvar och blir också mer medvetna kring hur de 
arbetar under tiden de befinner sig i skolan. 

Danell m.fl. (1999) har under projektet Elias mött lärare som poängterar att 
man måste ta hänsyn till olika faktorer när man har att göra med elevinflytande. 
Elevens ålder, hans/hennes sociala och kulturella bakgrund är några av dessa 
faktorer. Läraren måste ta hänsyn till att inte alla elever kan träna på ansvarstagande 
på samma sätt, utan även här måste det kunna individualiseras och utgå från den 
enskilda individen.

Danell m.fl. (1999) har även mött lärare som inte håller med om att 
elevinflytande främjar lärandet utan anser att det är raka motsatsen. Dessa lärare 
menar att den tiden som ges till eleverna för att reflektera över sitt lärande minskar 
tiden för ”produktinriktat lärande” (Danell m.fl 1999 s. 14). De ser det som ett hinder 
för dem att förmedla kunskap när eleverna tar fokus och är aktiva i undervisningen.

Man talar om inflytande, men vad är det egentligen eleverna har inflytande 
över? Flertalet skolor berättar att eleverna har inflytande över i vilken ordning 
arbetsuppgifterna ska göras, samt att de vid vissa tillfällen får välja vilken uppgift 
som ska göras. Vid flera skolor får eleverna även välja i vilken miljö som uppgiften 
ska göras, i klassrummet eller i något rum/arbetsbord i närheten. Ett sätt som många 
av skolorna arbetar med är elevernas egen planering för veckan.  Då kan de själva 
välja i vilken ordning de utför uppgifterna, och det är elevens ansvar för att det är 
klart vid utsatt tid. Eleverna arbetar enskilt med denna metod och alla kan arbeta i 
sin egen takt och utifrån sin egen förmåga, vilket minskar risken för stress och tävling 
mellan elever (Danell m.fl. 1999 s. 15).

För att kunna arbeta aktivt med ämnesövergripande undervisning och 
elevinflytande har man behövt ändra lektionstiderna på flertalet skolor. De tidigare 
lektionstimmarna på fyrtio minuter sågs som för korta, och man har nu utökat dem
till längre arbetspass. Då får eleverna även välja vilket ämne de ska arbeta med under 
dessa arbetspass. För att denna planering ska fungera har eleverna handledning av 
sina mentorer flera gånger i veckan. Detta utfördes ofta på högstadiet kan tilläggas.



9

En metod som används på många skolor för att komplettera den enskilda 
planeringen är att arbeta med teman. Där får eleverna medverka och ha inflytande i 
planering, redovisningsmetod, utvärderingsform med mera (Danell m.fl. 1999 s. 22).

Danell m.fl. (1999) tar upp individualiseringen i skolvärlden och det faktiska 
problem som kan uppstå med den. Flertalet lärare som deltog i projektet poängterade 
vikten av att variera arbetssätt och moment, så eleverna fick arbeta enskilt men även 
tillsammans i olika gruppkonstellationer. Även eleverna som deltog i projektet ville 
ha omväxlande arbetsformer.

För att få eleverna inkluderade i undervisningen är det många skolor som 
arbetar utifrån elevernas intresseområden och då olika arbetssätt för att ta reda på 
svaren. Det ligger stort ansvar hos läraren för att få denna arbetsmetod att fungera, 
då läraren måste komplettera den kunskap som krävs för att eleverna ska nå målen. 
Detta ska då ske samtidigt som man utgår från elevernas intressen.

En del i undervisningen som är viktig för eleverna att ha inflytande över är 
bedömning och betygsättning (Danell m.fl. 1999). Ett sätt kan vara att eleverna själva 
får vara delaktiga i att formulera frågor till prov, detta går att genomföra både i de 
yngre och i de äldre årskurserna. Men lärare menar att ju äldre barnen blir ju svårare 
blir det att påverka bedömningen av deras kunskaper. Detta på grund av betygen och 
dess kriterier som införs när man går i åttonde klass. Lärarna känner sig styrda, och 
det som eleverna kan påverka är istället om de vill ha mindre läxförhör eller större 
prov. Det som är viktigt är att eleverna är införstådda med vad kriterierna står för och 
vad som krävs för att nå målen.

Efter att projektet avslutades efter två år såg Danell och hans medarbetare ett 
stort samband mellan elevernas inflytande och lärarens kunskapssyn. Lärarens 
kunskapssyn var nästintill avgörande för hur mycket inflytande eleverna hade. Man 
såg även att stor en del av skolorna hade ändrats arbetssätt under dessa år för att 
kunna öka elevinflytandet. Man såg även en tydlig förändring till att man nu ser till 
individens åsikter, vilja och förutsättningar istället för att se gruppen/klassen som en 
vilja och utgå från klassens förutsättningar. Man har i större utsträckning enskilda 
samtal mellan eleven och mentorn, detta för att hålla en ständig dialog kring 
inflytande och lärande (Danell m.fl 1999 s. 34).

Ett sätt att stärka elevinflytandet kan vara att även föräldrarna har inflytande, 
menar Danell m.fl. (1999). Har föräldrarna insyn i vad som sker i skolan kan de delta 
i dialogen som sker kring barnets inflytande och ansvarstagande. Men det finns också 
en baksida med föräldrainflytande, och det är att eleverna kan hamna i skymundan 
och föräldrarna tar över. Föräldrarna kan även vara negativa till förändringar i 
skolan, och ses som reformfientliga. Men på många skolor har föräldrainflytande 
bidragit till något positivt, det har bland annat resulterat i att föräldrarna har deltagit 
i temaarbeten kring värdegrund och liknande ämnen (s. 37).

Någonting som är viktigt att komma ihåg och uppmärksamma är de elever som 
på ett eller annat sätt inte inkluderas i skolan, de som har svårt för att ta ansvar för 
sitt lärande. På en skola som deltog i projektet bildade lärarna en grupp som tog sig 
an dessa elever. Man kallade lärargruppen för POP, ”praktisk och pedagogisk grupp”. 
Eleverna fick möjligheten att skapa individuella scheman där de praktiska ämnena 
tog störst plats. Man skulle successivt slussa in dessa elever så att de till slut klarade 
av även de teoretiska ämnena. Målet var att få eleverna godkända i basämnena.

En annan slutsats man gjorde efter att projektet avslutades var att lärarens roll 
är i förändring. Det krävs nya egenskaper vad det gäller ledarskap och 
samarbetsförmåga hos läraren mot vad det har gjort tidigare när läraryrket mestadels 
har varit ett ensamarbete inom klassrummets fyra väggar.
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2.1.3 Nationella utvärderingen av grundskolan
År 2003 gjorde Skolverket en utvärdering av den svenska grundskolan vad det gäller 
förändringar inom skolan sedan 1990-talet, måluppfyllelse, värdegrundsarbete och 
elevinflytande. I detta arbete kommer det fokuseras på det som tas upp om 
elevinflytande.

Man uppmärksammar förändringen som gjordes när Lpo 94 infördes. I och med 
den så individanpassade man målen och riktlinjerna, man skrev ”varje elev” istället 
för att se eleverna som en grupp. Man betonar även samsynen på kunskap, lärande 
och utveckling mellan de tre läroplanerna som finns idag vilka är Läroplanen för det 
obligatoriska skolväsendet (Lpo 94), Läroplanen för förskolan  (Lpfö 98) och 
Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94). I och med att man har denna 
samsyn eftersträvar man en helhet från förskolan upp till gymnasiet (Skolverket 2004 
s. 17).

Elevernas roll som ansvarstagande individer stärks under 1990-talet och är 
under ständig förändring och utveckling. I Lpo 94 står det att eleven ska få utforska 
och undersöka på eget initiativ, både enskilt och i grupp. Men man framhäver tydligt i 
styrdokumenten att varje enskild individ ska lära sig ta ansvar för sina studier samt 
ha inflytande i undervisningens utformning och utvärdering. Eleverna har alltså rätt 
till att delta i planering, val av arbetsmetoder och utvärdering av arbetsmoment 
tillsammans med läraren (Skolverket 2004 s. 24). Fungerar detta samarbete uppfyller 
man ett av de främsta målen och syftet med grundskolan vilket är att göra eleverna 
till självständiga och ansvarstagande samhällsmedborgare, menar Skolverket (2004).

Skolverket delar upp elevinflytande i två grupper, informellt inflytande och 
formellt inflytande. Det informella innefattar inflytande i det vardagliga arbetet och 
det formella är klassråd och elevråd. Det informella inflytandet är det som elever 
upplever att de har minst inflytande över. Sedan 1992 ser man dock en skillnad över 
det informella inflytandet, då eleverna upplever ett större inflytande över prov, läxor 
och arbetsformer nu än vad man gjorde tidigare. Man såg också i denna 
undersökning att det är en större andel pojkar än flickor som känner att de har 
inflytande över undervisningen. De ämnen som eleverna ser att de har minst 
möjlighet att påverka arbetsmetoder och utformning är matematik och de 
naturorienterade ämnena. (Skolverket 2004 s. 91-92) 

Lärarna som har deltagit i denna utvärdering upplever att eleverna blir mer och 
mer medvetna om målen som ska uppfyllas i varje skolämne, jämfört mot hur det var 
för fem år sedan. Då var eleverna inte lika medvetna om detta.

2.1.4 Reagera
Reagera (2003) är en bok skriven av Veronica Eriksson. Boken tar upp att alla som 
befinner sig i skolan, oavsett om man är vuxen eller barn, ska trivas och må bra i 
skolan. För att nå det målet måste man se allt man bestämmer genom barnens 
perspektiv. Syftet med denna bok är att medvetandegöra elever om vad de kan ha 
inflytande över i skolan samt att ge skolpersonal verktyg för att kunna ge eleverna 
inflytande på bästa sätt. Eriksson (2003) anser att skolornas elevråd har en 
betydelsefull roll i elevers inflytande. Där kommer deras åsikter till tals genom ett 
klassombud som sedan elevrådsordförande kan förmedla till lämplig personal på 
skolan.  Eriksson (2003) nämner även ett antal olika metoder som elever kan göra 
åsikter hörda och dessa är exempelvis genom namnlistor, demonstrationer och ta 
hjälp av föräldrar.
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Eriksson (2003) betonar att skolan ska vara en demokratisk verksamhet där alla 
ska kunna påverka och ha inflytande i det som bestäms och utförs. Det är viktigt att 
komma ihåg att ha inflytande är en rättighet som elever har. För att eleverna ska ha 
möjlighet att ha inflytande och vara delaktiga i beslutsprocesser är det en 
förutsättning att skolpersonalen är villiga att samarbeta med eleverna. Eriksson 
föreslår även en utbildning för lärare och elever i elevinflytande för att båda parter 
ska ha samma grundtanke. En början på detta är en diskussion där man diskuterar 
vad var och en anser att elevinflytande är. Frågor som man kan diskutera i detta 
forum är:

o Vad ska klassen vara med och bestämma om?
o Vad ska elever och lärare bestämma om tillsammans?
o Vad ska läraren bestämma om?
o Vad ska man bestämma över som enskild elev?
o Hur ska planeringen gå till rent praktiskt?

(Eriksson 2003 s. 40)

Eriksson tar upp att inflytande är en process som eleverna lär sig. Arbetet kräver tid 
både från lärare och elever.

Eriksson (2003) menar även att om eleverna är delaktiga i beslut som rör deras 
vardag, respekterar och följer eleverna också dessa regler.

2.1.5 John Dewey
John Dewey (1997) var den författare som på tidigt 1900-tal poängterade vikten av 
att ha ett helhetstänkande när det handlar om människosyn. ”Learning by doing” var 
ett uttryck som Dewey myntade och som lever kvar än idag. Med det uttrycket menar 
Dewey att om en människa får delta i olika aktiviteter är det lättare att lära sig och 
skaffa sig kunskap. Kommunikation är en av grundstenarna i skolvärlden, och Dewey 
menar att kommunikationen är oerhört viktig när det gäller att förmedla värderingar 
och som sedan formar attityder hos unga människor (s.38). ”Kommunikation som 
säkrar deltagandet i en gemensam förståelse består i att den befäster likartade 
emotionella och intellektuella dispositioner – till exempel hur man svarar på 
förväntningar och krav.” (Dewey 1997 s. 38). Med detta menar Dewey att om man har 
en väl fungerande kommunikation mellan exempelvis lärare och elev resulterar det i 
att båda parter är införstådda i deras skyldigheter och rättigheter, och man vet vad 
som förväntas av en. Om man kommunicerar med sin omgivning lär sig alla 
deltagande parter någonting nytt. Man tar del av varandras erfarenheter och 
kunskaper och det går inte att undgå att man utvecklas som person genom detta.

Dewey (1997) betonar även att ett av skolans mål bör vara att utveckla den 
sociala kompetensen hos eleverna, och detta genom att de ska få möjligheten att 
aktivt delta i olika kulturella aktiviteter. Kulturen har en betydande roll i 
socialisationen, menar Dewey. Genom att man umgås med andra människor lär man 
sig nya saker, man får andra perspektiv på saker och ting (s.166).

Genom att göra eleverna delaktiga och förståelsen att undervisningen gynnar 
eleven, blir undervisningen effektiv menar Dewey (1997). ”Denna koppling mellan ett 
objekt eller ett läroämne med främjandet av en ändamålsenlig aktivitet är A och O i 
en genuin teori om intressets roll i undervisningen.” (s. 178)

Dewey framhåller vikten av att barn och ungdomar får möta verkliga problem i 
skolvärlden, för att väcka intresset och engagemanget hos dem. Då är det också 
enklare för eleverna att ta till sig kunskaperna som de lär sig (1997). Det är även av 
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betydelse att man tar tillvara på elevernas tidigare erfarenheter i undervisningen 
menar Dewey.

2.1.6 Främja elevers lärande genom elevinflytande
En brist som lärare och rektorer säger sig ha är brist på tid för att analysera 
styrdokumenten som gäller i skolan. Detta är en anledning varför Gunvor Selberg 
(2001) har skrivit boken Främja elevers lärande genom elevinflytande.

Selberg tar upp att en av inspiratörerna till denna bok är John Dewey tack vare 
hans synsätt på barn och ungdomars lärande, att barn lär sig i samspel med andra 
människor och genom att själv vara aktiv. Lärandemiljön är en oerhört viktig faktor 
för ett gott lärande, menar Selberg. ”I goda lärandemiljöer har lärarna kommunicerat 
och arbetat tillsammans med eleverna. ”Eleverna har haft möjlighet att förbättra sina 
kunskaper i att utöva inflytande.”(Selberg 2001 s. 9).

Att upprätthålla en ständigt pågående dialog mellan lärare och elev är 
betydelsefullt för att skapa de bästa förutsättningarna för elevinflytande, anser 
Selberg (2001). Dialogen är viktig för att få eleverna att vilja ha inflytande och då har 
läraren ett stort ansvar för att det resulterar i en givande och positiv dialog. Selberg 
menar även att dialogen och samspelet kan ske mellan elev och vuxen eller elev och 
elev. På båda sätten lär sig eleven att samspela med andra människor. ”I samspelet då 
man gör saker tillsammans och försöker förstå tillsammans, lär man sig att benämna 
omvärlden, sociala regler och att förstå sammanhang.” (Selberg 2001 s.45). Det 
citatet symboliserar mycket om vilken syn Selberg har på lärande.

Den organisatoriska faktorn på skolan spelar stor roll vilket fokus 
elevinflytandet får, finner Selberg (2001). Finns elevinflytande med som en naturlig 
del i organisationen och i verksamheten på skolan kan det resultera i att eleverna får 
större möjligheter till inflytande. Några exempel som kan främja elevinflytande kan 
vara att pedagogerna på skolan ger varandra stöd i deras arbete med eleverna, 
samarbeta flera pedagoger för att ge elever i behov av särkilt stöd de bästa 
förutsättningarna, sträva efter att själva vara goda demokratiska förebilder för 
eleverna (Selberg 2001). 

Då Selberg (2001) gör en historisk tillbakablick på elevinflytande finner hon att 
läroplanerna Lpo94 och Lpf94 hade stor betydelse för elevinflytandets utveckling. 
Denna tillbakablick visade även att skolans främsta fokus under 1900-talet var att 
göra de svenska skolorna demokratiska. Det finns många traditioner inom den 
svenska skolan och som kan ta en tid att arbeta bort och utveckla, såsom lärar- och 
elevrollen. 

Efter en undersökning med tre klasser som går i skolår åtta där klasserna har 
olika erfarenheter av elevinflytande, ser Selberg (2001) en markant skillnad mellan 
eleverna. De elever som har stor erfarenhet av inflytande tar mer egna initiativ och 
beslut, de ser möjligheter av att lära från och av varandra samt att de har lättare för 
att söka information på olika sätt. Eleverna som har mindre erfarenhet av inflytande 
visar ofta viljan av att lära sig mer när deras uppgift är slutförd. Men de pedagogiska 
diskussioner med elevernas lärare som skulle kunna generera i något positivt, uteblir 
tyvärr.

2.1.7 Elevinflytande i praktiken
Mauno Korpela (2004) tar upp ett temaarbete som ett exempel på gott 
elevinflytande. Varje år sätter en högstadieskola upp en Cabaré där elever och lärare 
samarbetar på alla poster för att få det att fungera. Det är oerhört populärt bland 
eleverna att delta i denna Cabaré och en anledning är just att eleverna får ta mycket 
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eget ansvar och att det är en ömsesidig respekt mellan elever och lärare när man 
arbetar. 

Korpela (2004) tar upp hur elevinflytande fungerar i klassrummet i högstadiet. 
Bland annat ges ett exempel på hur man tillsammans med elever i skolår nio går 
igenom och tolkar mål i ämnet musik för att sedan diskutera fram hur eleverna ska nå 
målen. Detta arbete, menar Korpela, gör att alla elever blir väl medvetna om vad som 
krävs för G, VG och MVG.

Skolan har många gamla traditioner som ibland tar lång tid att förändra, menar 
Korpela (2004). En av traditionerna är kunskapssynen som man fortfarande kan 
finna i många svenska skolor idag. ”Skolans grundtradition har varit att människor 
som var fulla av vett skulle föra över vett till dem som ännu inte har fått något vett.” 
(Korpela 2004 s. 26).

Korpela (2004) har utfört mindre undersökningar på ett flertal skolor för att se 
hur man arbetar med elevinflytande och värdegrund. En sak som återkommer bland 
eleverna är att elevrådet är ett bra forum för eleverna att komma till tals. Eleverna 
upplever att deras röster blir hörda och att de tas på allvar.

En annan form av elevinflytande som det arbetas med på en av skolorna som 
Korpela (2004) har besökt, är arbetet mot mobbing. Skolan tog hjälp av 
organisationen Friends som arbetar och utbildar elever och lärare för att förebygga 
mobbing. Eleverna deltar aktivt i det arbetet och får ta stort eget ansvar, vilket är 
mycket uppskattat och ger stor motivation för eleverna, menar Korpela.

För att kunna förebygga kränkande behandling i skolan är inflytande och 
delaktighet en god förutsättning, menar Korpela (2004). Detta synsätt resulterar ofta 
i en god lärandemiljö där allas åsikter är lika mycket värda.

2.1.8 Försök att påverka
RoseMarie Kamperin (2005) har gjort en empirisk studie av ungdomars möjlighet 
och vilja att vilja påverka och ha inflytande i skolan.

Kamperin (2005) finner att ungdomar vill ha inflytande och metoden de oftast 
använder sig av är att tala med sin lärare eller annan berörd personal på skolan om 
vad de vill förändra. Eleverna har också under denna studie tillfrågats om de upplever 
att lärarna gör eleverna delaktiga i vardagen. Det framkom att lärarna bland annat 
har önskat elevernas syn och åsikter på vilka arbetsbord som ska köpas in till skolan. 
Eleverna har tillfrågats vid ett fåtal tillfällen om deras åsikter kring 
lektionsplaneringar eller andra pedagogiska frågor. Men detta är som sagt sällsynt att 
det händer. Kamperin (2005) är bekymrad över elevernas känslor, då de upplever att 
lärare och annan personal på skolan inte uppriktigt bryr sig om elevernas åsikter, 
trots att de ber om det. Detta, menar Kamperin, kan grunda sig i att eleverna inte har 
sett några konkreta resultat av de förslag och åsikter de har gett till lärarna. Eleverna 
är inte heller delaktiga i hela beslutsprocessen, så de har ingen vetskap om vad som 
händer efter att de av lärarna har blivit tillfrågade om deras synpunkter. Detta är 
någonting som man skulle kunna förbättra, anser Kamperin (2005).

Kamperins (2005) studie visar att elever vill ha inflytande och ha möjlighet att 
påverka saker som engagerar dem, saker som rör deras vardag. Den visar även att 
elever behöver konkreta resultat för att se att deras åsikter har någon betydelse. Får 
de inte det sjunker motivationen och viljan att påverka, menar Kamperin.

Man kan se inflytande på två sätt, anser Kamperin (2005), det informella 
inflytandet och det formella inflytandet. Men det är ingen tydlig gräns mellan det 
informella och formella. Det informella, det vill säga att exempelvis en elev talar med 
sin lärare och de två tillsammans kommer till en lösning, är det som dominerar i 
skolan, bedömer Kamperin.
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2.2 Sammanfattning
Enligt all referenslitteratur som har använts i studien, till exempel Danell m.fl (1999) 
menar att elevinflytande är någonting man bör eftersträva i skolan. Litteraturen tar 
upp faktorer som utmanar elevinflytande; Skolverket (1998), Selberg (2001) och 
Korpela (2004) tar upp att skolans traditioner inte främjar elevinflytande utan man 
är van vid framförallt en annan lärarroll. Danell m.fl (1999) lyfter fram frågan om den 
mångkulturella skolan som en viktig faktor att ta hänsyn till. Elever och föräldrar som 
kommer från andra kulturer har inte alltid den erfarenheten av elevinflytande i den 
utsträckning man arbetar med i den svenska skolan. Skolverket (1998) tar även upp 
skolan fysiska miljöer, att den ibland försvårar arbetet med elevinflytande. Trots 
dessa utmaningar är elevinflytande något positivt, menar referenslitteraturen. Dewey 
(1997), Danell m.fl (1999), Kamperin (2005)  och Selberg (2001) tar alla upp vikten 
av att elever är delaktiga i skolans olika processer för att väcka deras lust att ta ansvar 
och lust till att lära. Selberg (2001) menar även att skolans organisation och syn på 
skolans verksamhet spelar stor roll vilken betydelse elevinflytande får.

3. Metod

3.1 Forskningsstrategi
Jag valde att göra en kvalitativ undersökning då jag ville göra ett mer djupgående 
arbete istället för ett brett och mer generaliserande. Med en kvalitativ strategi ansåg 
jag att jag hade större möjligheter att komma respondenterna närmare än om jag 
hade gjort en kvantitativ studie. Det fanns inga färdiga svar till mina öppna 
intervjufrågor, så respondenternas unika och personliga åsikter kom tydligt fram. 
Anledningen att jag använde mig av öppna frågor var att respondenterna skulle få 
chans att tolka och reflektera över frågorna och därefter ge personliga svar. 
(Denscombe 2000)

3.2 Datainsamlingsmetoder
Jag valde att ha intervjuer som datainsamlingsmetod, och detta därför att jag 
upplevde att jag skulle få mer djupgående svar än om jag gjorde enkäter. Man 
rekommenderar intervjuformen när man ska samla in material som är mer 
djupgående och där man samlar information från ett färre antal respondenter 
(Denscombe 2000 s. 132).  Det är också ett enklare sätt att ställa följdfrågor, både för 
intervjuaren och respondenten ifall någon fråga eller svar är oklart. 

Min datainsamlingsmetod grundade sig i de intervjufrågor som jag själv hade
formulerat. Jag utformade två olika formulär med intervjufrågor; ett till de elever 
som skulle intervjuas och ett till lärarna. Frågorna hade samma innehåll men 
frågorna till eleverna var anpassade mer till deras nivå samt att det var frågor om vad 
de anser om deras lärares arbete med elevansvar. 

Jag valde att göra semistrukturerade intervjuer till min undersökning 
(Denscombe 2000). Detta innebär att jag som intervjuare har en färdig lista med 
frågor och ämnen som ska tas upp under intervjun. Men man måste också vara 
flexibel när det gäller ordningsföljden på frågorna, då man ska låta respondenten 
utveckla sina tankar kring frågorna. Man använder sig av öppna frågor och får 
därmed öppna svar, och tyngdpunkten på intervjun är att respondenten utvecklar och 
framför sina synpunkter kring de ämnen som tas upp (Denscombe 2000 s. 135).

Personliga intervjuer är den formen som användes till denna undersökning. 
Detta för att underlätta planeringen av intervjun, endast två personer behöver 
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komma överens om tid för att den ska ske. Men även för att informationen då endast 
kommer från en källa, den intervjuade (Denscombe 2000).

Jag har gjort fyra stycken intervjuer, då jag valde att utföra elevintervjuerna två 
och två.  Så det har alltså deltagit fyra elever och två lärare i undersökningen.

Jag använde mig av bandspelare för att få en permanent och komplett 
dokumentation av det som tas upp på intervjun (Denscombe 2000). Det man måste 
ha i beaktning när man använder sig av bandspelare som dokumentation är att den 
endast tar upp det talade ordet, man missar kringliggande faktorer såsom den 
ickeverbala kommunikationen, den fysiska miljöns påverkan, atmosfären under 
intervjun med mera (Denscombe 2000 s. 145). För att komplettera detta kan 
intervjuaren/forskaren föra fältanteckningar under intervjun eller direkt efter att 
intervjun avslutats. En annan anledning varför jag har valt att använda mig av 
bandspelare är att det lätt går att kontrollera exakt vad som sades under intervjun 
samt att det kan användas av andra forskare (Denscombe 2000).

Intervjuerna blev ungefär tjugo minuter långa med eleverna och ungefär 
detsamma med lärarna. De gjordes på skolan i ett avskilt rum där det annars brukar 
bedrivas specialundervisning. Intervjuerna genomfördes ostört, vilket gjorde att
lärarna och eleverna kunde fokusera på frågeställningarna. Platsen valdes av mig, jag 
hade bokat detta rum för det här ändamålet med anledning av just att man kunde 
utföra intervjuerna utan att störas av någon annan elev eller personal. 

3.3 Urval
Skolan som jag valde till min undersökning var min partnerskola som är en friskola 
med portfolioinriktning. Den har årskurserna F-5 och det går cirka 90 elever på 
skolan. Jag gjorde ett subjektivt urval när det gällde intervjuerna av lärarna, då jag 
valde de lärare som hade skolår fyra och fem på skolan. Det var nämligen ifrån de två 
klasserna som jag tänkte välja elever till min intervju. Så för att få ett resultat som 
man lättare kan jämföra elevernas synpunkter med lärarnas, valde jag att använda 
mig av dessa två klasser samt deras lärare. Anledningen till att jag valde de två äldsta 
skolåren på skolan var för att de troligtvis hade mest inflytande i undervisningen, till 
skillnad om jag hade valt att använda mig av skolår ett på skolan.

Jag intervjuade en pojke och en flicka från skolår fyra och likaså från skolår fem. 
Dessa elever valdes ut genom lottning. Det skickades även ut ett missivbrev till de 
elever som deltog i intervjun, där föräldrarna fick ge sitt medgivande till elevens 
deltagande.

Jag hade ingen bakgrundsinformation om dessa elever som deltog i intervjun. 
Jag kan även tillägga att lärarna är mellan 28-35 år och har arbetat cirka fem år som 
lärare.

3.4 Databearbetning och analysmetod
Efter att jag genomfört alla intervjuerna skrev jag ut dem för att sedan sortera svaren 
under olika rubriker. Därefter kunde jag se om det fanns några likheter eller 
skillnader mellan lärarnas synpunkter och elevernas synpunkter när det handlar om 
elevinflytande. Till sist jämförde jag resultaten med min referenslitteratur.
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3.5 Validitet och reliabilitet

3.5.1 Validitet
När man undersöker studiens validitet tittar man på arbetets upplägg, om forskaren 
håller sig till ämnet och ingenting annat. Man tittar på om man har använts sig av 
tillförlitliga källor samt om det är en tydlig struktur som går att följa (Denscombe 
2000).

Jag har valt relevant litteratur som handlar om elevinflytande för att kunna ta 
del av tidigare forskning kring ämnet samt att kunna referera mina egna resultat av 
intervjuerna till min referenslitteratur.  

3.5.2 Reliabilitet
När man utför en kvalitativ studie är det svårt att få en fullkomlig reliabilitet 
(Denscombe 2000). Men reliabilitet menar man att studien ska kunna genomföras på 
samma sätt vid ett senare tillfälle och få samma resultat. Men jag anser att mina 
respondenter var få till antalet, och skulle jag välja några andra respondenter skulle 
kanske resultatet se annorlunda ut. När man gör en kvalitativ studie väljer man att gå 
djupare in på ämnet istället för att generalisera svaren, som då skulle ge en större 
reliabilitet. Ämnet som jag har valt att grunda min studie på är ständigt i förändring, 
det är också en anledning till att det förmodligen skulle bli ett annat resultat vid en 
senare studie.

3.6 Forskningsetiska ställningstaganden
Vetenskapsrådet (1990) har gett ut och ger ut råd till forskare. Man gör detta för att 
kunna behålla en hög standard och kvalité på den forskning som bedrivs. Det finns 
fyra huvudkrav angående etiska frågor som Vetenskapsrådet följer och dessa är: 

3.6.1 Informationskravet
Detta krav innebär att man ska informera alla deltagare i forskningsprojektet om 
deras roll i arbetet samt de villkor som gäller. Deltagarna skall också vara införstådda 
med att deltagandet är frivilligt och att de under hela processens gång har rätt att 
avbryta samarbetet.

 Jag har meddelat mina respondenter i undersökningen om syftet med arbetet 
och deras roll i det. De är införstådda med att det är frivilligt att delta och att det är 
tillåtet att avbryta samarbetet.

3.6.2 Samtyckeskravet
Detta krav innebär att man ska ha deltagarnas samtycke inför forskningen. Är 
deltagarna minderåriga så skall samtycket inhämtas från vårdnadshavare.

Jag har inhämtat respondenternas samtycke inför undersökningen. Jag har fått 
medgivande av de deltagande elevernas föräldrar genom att skicka ut ett missibrev 
där det framgick vad elevernas roll i undersökningen var. 

3.6.3 Konfidentialitetskravet
Denna regel innebär att all information som kan identifiera en person eller 
information av känslig karaktär måste förvaras på en säker plats där endast forskaren 
kan ta del av materialet.

Uppgifterna kring undersökningen och kring respondenterna är konfidentiella 
och jag förvarar informationen där endast jag kan ta del av den. Då jag håller skolan 
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konfidentiell i arbetet, kan jag inte lägga ut webbadressen till skolans hemsida som 
referens till mitt citat i inledningen.

3.6.4 Nyttjandekravet
Uppgifterna som har samlats in för den enskilda forskningen får inte användas i 
något annat forskningssammanhang eller i något kommersiellt syfte

Jag får endast använda den information jag har fått till detta arbete. Den får inte 
föras vidare till något annat icke-kommersiellt syfte. 

4. Resultatpresentation
 Jag kommer att dela upp presentationen i olika rubriker för att göra det så tydligt 
som möjligt. Elevernas och lärarnas svar kommer att ställas mot varandra i samma 
underrubrik för att sedan jämföras i resultatdiskussionen. Jag kommer att presentera 
resultatet genom tre rubriker, och de kommer i sin tur ha underrubriker:

o Elevernas allmänna inflytande
- Inflytande i klassrummet
- Inflytande vid gruppindelningar

o Inflytande i undervisningens alla delar
- Enklaste ämnet att ha inflytande i, respektive svåraste
- Eleverna vill ha inflytande

o Inflytandet idag och hur det kan utvecklas
-     Positivt och negativt med elevinflytande

4.1 Elevernas allmänna inflytande 
Eleverna från båda klasserna som har intervjuats upplever att de är delaktiga i skolan 
och att lärarna låter eleverna får vara med att bestämma i olika frågor. Frågor som 
rör deras vardag. Detta kan exempelvis vara saker såsom ha inflytande över platserna 
i klassrummet, påverka genom elevråd och klassråd och så vidare. Men båda 
intervjuade elevparen vill förtydliga att det är läraren som bestämmer mest.  

Vi får vara med och bestämma, men det är ju läraren som 
bestämmer schemat för veckan och så.

Eleverna hade ingen större kunskap om vad själva begreppet elevinflytande stod för, 
men de trodde att det handlade om att eleverna skulle få påverka och bestämma i 
skolan.

Lärarna har i stort sett samma syn på elevinflytande, de menar att elevinflytande är 
när eleverna får vara med och påverka sin vardag, men de framhäver även att 
pedagogen har det yttersta ansvaret och att eleverna inte kan vara med och påverka 
allt i skolan. Eleverna ska inte behöva ha inflytande i allt, framförallt inte 
organisatoriska saker. Det är de vuxnas ansvar. En del handlar om hur mycket man 
är villig att bjuda in eleverna och släppa på sin egen kontroll, menar den ena av 
lärarna. 

Det kan gälla allt från att byta platser till att tillsammans arbeta 
fram regler för trivsel och ordning. I viss mån skall också 
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eleverna ha möjlighet att påverka själva undervisningen. Men 
här har jag faktiskt svårt att ”släppa”.

Elevinflytande är när eleverna får vara med – till viss del – och 
tycka och tänka om saker. Sen i slutändan är det ju en själv som 
förstår vad det bästa för eleverna är. Men de måste få vara med 
på vägen dit, men de kan inte vara med och bestämma allt.

Men jag tycker inflytande är viktigt, det är likadant med oss 
vuxna, har vi mer att kunna påverka på vår arbetsplats så blir vi 
bättre arbetare. Det tror jag också att eleverna blir, det är så man 
får se det, de är också egna individer. Men sen är det också så att 
allting på min arbetsplats vill jag inte tycka och tänka om. Vissa 
saker ska bara vara och fungera, det handlar lite om sunt förnuft.

4.1.1 Inflytandet i klassrummet
Eleverna får lämna önskemål om vilka de vill sitta bredvid i klassrummet. skolår fem 
har en brevlåda i klassrummet där eleverna får lägga förslag eller synpunkter som de 
vill ta upp till diskussion på klassrådet. En elev i skolår fem vill även framhålla att det 
inte är självklart att förslagen som eleverna ger, går igenom.

Det är inte säkert att det blir så, för är det till exempel så att man 
säger att man vill ha mp3 i klassrummet, då säger läraren att hon 
ska fundera på det. Sen kanske det inte blir så att vi får ha det. 
Men den här gången blev det som vi ville. Så det var kul.

Förslag som har tagits emot av eleverna och som har gått igenom är bland annat att 
de vill ha väskorna i klassrummet och det som nyss nämndes, använda mp3 spelare 
när de arbetar med egen planering. Båda elevparen upplever att klassråden och 
elevråden är två stora möjligheter för eleverna att komma till tals, där har de chans 
att vara med att påverka.

Elevrådet, där kan vi påverka. Det går ju vidare till rektorn på 
skolan. Så där får vi ge förslag. Men man kan få jobba lite för det 
man vill. Till exempel var det många elever på skolan som tog 
upp att vi ville ha grönsakerna var för sig i olika skålar. Till slut 
fick vi det.

Lärarna anser att eleverna har ett visst inflytande i klassrummet, men är även ärliga 
och berättar att de är tydliga ledare som vet hur de vill ha det i klassrummet. 
Eleverna måste vara mogna för att ta ansvar. Är de inte det så blir det inte bra. Båda 
lärarna anser att man alltid kan ha mer elevinflytande, och att detta är någonting 
som de bör arbeta med. Det handlar mycket om hur man är som person och som 
lärare, så det är där arbetet börjar. Klassråden ses även hos lärarna som en god 
möjlighet för eleverna att komma till tals. En av lärarna vill även förtydliga att ett 
sätt att ge eleverna inflytande är att hon som lärare är flexibel och ändrar något som 
har bestämts. Detta för att någon elev vill det och att det passar klassen.

Vi har klassråd varannan vecka, elevråd en gång i månaden som 
följs upp vad som har hänt sen sist. Ofta när vi ska göra 
någonting så brukar jag fråga dem, för jag brukar vilja ha 
respons på vad de vill göra.
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4.1.2 Inflytande vid gruppindelningar
Båda intervjuerna gav resultatet att det är mestadels lärarna som står för 
gruppindelningen. En av eleverna i skolår fyra menar att de flesta är nöjda med att 
läraren ansvarar över gruppkonstellationerna, då hon har en tanke bakom vilka som 
arbetar i samma grupp. Eleven menar att det inte blir lika bra och samma arbetsro 
om eleverna skulle sköta det arbetet. Då de skulle välja bästa kompisen, istället för 
den som man arbetar bäst tillsammans med.

Jag tycker att det är bäst när hon (läraren) gör det, för om man 
bestämmer själv så är det alltig samma personer som jobbar 
ihop, speciellt killarna i vår klass. 

När man arbetar med grupparbeten finns det ibland fler anledningar att man delar 
in grupperna på ett visst sätt. Så det är lärarens ansvar att man delar in grupperna på 
det sätt att man vet att de får arbetet gjort, och inte bara ”tramsar”, säger lärarna. 
Men visst händer det att lärarna låter eleverna välja grupper på egen hand, men då 
finns det ett syfte med det. Kan hända att man vill studera om det finns några 
grupperingar i klassen eller något liknande.

Jag tror att många av eleverna skulle vilja vara med och 
bestämma mer om grupperna, gruppkonstellationer och sådana 
saker. Men där är man ju som pedagog ganska ansvarig för att 
eleverna ska få någonting gjort också, man ska inte bara ha kul. 
Så ibland får de vara i en grupp som de tycker om och ibland för 
att lära sig saker.

4.2 Inflytande i undervisningens alla delar
Båda klasserna arbetar med eget arbete, det vill säga att läraren delar ut en planering 
som eleverna ska färdigställa under veckan. På planeringen finns uppgifter inom 
framförallt matematik, svenska och engelska. Men även uppgifter inom andra ämnen 
kan förekomma. Eleverna tar då ansvar för att planeringen blir färdig under veckan, 
men de bestämmer själva i vilken ordning och när de utför uppgifterna.

Denna egen-planering ses som väldigt positiv av de intervjuade eleverna, och de 
konstaterar att de har väldigt mycket inflytande med denna planering. En elev i år 5 
uttrycker sig så här: 

Jag tycker att det är skönt att planera själv.

Eleverna tar även upp att de upplever att de har mer allmänt inflytande nu än när de 
gick i år 1. Det menar de beror på att de är äldre nu och att de kan ta mera ansvar.
Inflytande i planeringsfasen av undervisningen är det ingen av eleverna som upplever 
att de har. Men själva utförandet och i vilken form arbetet ska resultera i säger 
eleverna att de kan påverka.

Vi får göra egna planscher om det vi har jobbat med.

Vi får välja hur många sidor vi ska skriva. Läraren har ju olika 
krav på oss, eftersom vi är på olika nivåer.

Lärarna upplever till viss del att de slits mellan att vilja göra eleverna mer delaktiga i 
planeringsfasen av undervisningen samtidigt som man har kursplanerna att följa och 
som ska uppnås. Det är en svår balansgång, menar båda lärarna. Utförandet och 
utvärderingen är lättare att involvera eleverna, anser lärarna. 
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4.2.1 Enklaste ämnet att ha inflytande i, respektive svåraste
Både år 4 och år 5 anser att de är mest delaktiga i ämnet svenska, då det finns mycket 
olika saker att arbeta med inom det ämnet. Detta sa en elev i skolår fyra. De får även 
vara delaktiga i och med att de får olika valmöjligheter, att välja mellan olika 
uppgifter:
Ibland så är det olika saker vi får välja mellan. 

Som när vi skulle jobba med en ö, då skrev ingen likadant för vi 
fick välja själva vad vi ville skriva. Men det fanns några som 
samarbetade lite, så de skrev nästan likadant.

Även år 5 anser att svenskan är det ämne som de har mest inflytande i.

Men mest bestämmer läraren. Typ skrivstil, veckans ord och 
språklära och sånt. Det har hon redan bestämt att vi måste ha så 
där en gång i veckan.

Det är mer fritt i svenskan. Vi har ingen direkt bok vi jobbar i 
där, utan vår lärare plockar ut olika saker, typ skriva en 
berättelse eller så.

Det svåraste ämnet att göra eleverna delaktiga i, enligt eleverna, är matematiken och 
de naturorienterade ämnena. 

Matten är svårast, för där lär läraren oss det vi behöver veta. Vi 
kan ju inte lika mycket matte som lärarna. Där har vi också en 
bok som vi följer.

Lärarna har en annan synpunkt på dessa frågor och det är att SO- och NO-ämnena
är enklare att göra eleverna delaktiga i, och detta beror på att elevernas olika 
kunskaper inom ämnet är lättare att delge varandra. Elevernas olika kunskaper 
kompletterar varandra på ett bra sätt, menar båda lärarna. Det är också en fördel att 
dessa ämnen är mer praktiska än andra ämnen, och därför är det enklare att göra 
eleverna delaktiga i hela processen. Lärarna delar synpunkterna med eleverna när 
det gäller ämnet som är svårast att göra eleverna delaktiga i. De anser också att det 
är matematiken. Detta på grund av att det är ett oerhört abstrakt ämne, och på så vis 
upplever lärarna att det är svårt att låta eleverna ta utrymme i planeringen av det 
ämnet.

Det är nog NO och SO ämnena. De är praktiska och lite mer 
självgående. Matten, svenskan och engelskan är det så mycket 
som de behöver lära sig. Så det är mera fritt i de andra ämnena 
(NO och SO).

4.2.2 Eleverna vill ha inflytande
Om de fick välja helt fritt vad de skulle vilja vara delaktiga i och bestämma över är 
rasterna prioritet ett hos båda klasserna. De skulle vilja ha längre raster, men då 
diskuteras det också kring att det då förmodligen även skulle bli längre skoldagar. En 
av eleverna skulle även vilja ha mer bildlektioner än vad de har i dagsläget. De skulle 
även vilja skriva längre berättelser inom svenskan. En annan elev skulle vilja vara 
med och planera ett tema inom engelska och inom matematik, att hela skolan skulle 
vara involverad i det temat. 
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För det första skulle jag vilja bestämma att vi får ha bild, och sen 
i svenskan skulle jag vilja berätta att jag vill ha mer berättelser 
som vi får skriva själva, lite större än vi har gjort förut.

Jag skulle egentligen vilja vara med och bestämma att vi typ 
börjar klockan åtta i skolan, och sen slutar vi halv två. Men vi har 
en kvarts längre rast för att vi har börjat en kvart tidigare.

Jag skulle kanske vilja ha någon speciell dag för engelskan, en 
engelskadag.

 Jag skulle vilja ha något längre tema med matten, för vi brukar 
aldrig ha något tema med matten.

Lärarna får gissa vad eleverna skulle vilja bestämma i skolan och även de tar upp 
rasterna. De tror att eleverna skulle vilja vara med och påverka rastaktiviteter, inte 
bara rasttiderna. Den ena av lärarna tar upp att hon har bilden av att eleverna helst 
vill påverka praktiska saker i skolan såsom just raster, vem de vill sitta bredvid i 
klassrummet, skolmaten och så vidare. Sen vill läraren även skilja på inflytande och 
att bestämma.  De vill även påvisa att eleverna ofta uttrycker att de vill ha struktur i 
sin vardag, att de uppskattar tydlighet hos läraren.

Jag tror nog att de skulle vilja vara med och säga till mer om 
rasterna, inte bara rasttider utan också vad de kan göra på 
rasterna. Matsalen, maten skulle de säkert vilja ha mycket mer 
inflytande. Klassiker som läxor, ha läxor som de tycker är roliga. 
Inflytande, jag tycker att det är så komplext. Däremot vilja vara 
med och bestämma, de skulle säkert vilja bestämma vem de vill 
sitta bredvid. Inflytande är en annan sak, och där tror jag raster 
och mat.

Mina elever har flera gånger uttryckt att de uppskattar en tydlig 
strukturerad planering som jag gjort. De motiverar att annars 
”blir det ingenting gjort” och ”vi elever kan inte veta alltid vad 
som är bäst”.

4.2.3 Positivt och negativt med elevinflytande
Det positiva med elevinflytande är självfallet att man får mer engagerade elever, 
menar båda lärarna. I en av klasserna får eleverna ansvara över helt på egen hand att 
forska i ett ämne som sedan ska redovisas. Detta är mycket uppskattat bland 
eleverna. Det som skiljer svaren åt från de båda lärarna är att den ena tar upp det 
negativa, till skillnad från den andra som inte ser något negativt med elevinflytande. 
Det negativa kan vara de elever som har svårt att ta ansvar för till exempel sin egen 
planering. Då måste läraren hela tiden hålla det under uppsikt och hjälpa eleverna 
framåt, och detta kan i värsta fall ses som ett misslyckande hos dessa elever.

4.3 Inflytandet idag och hur det kan utvecklas
Kommunikationen mellan lärare och elever samt att ha ett öppet klimat i 
klassrummet är det som förenar lärarnas åsikter i denna fråga. Det är betydelsefullt 
att ha en dialog med eleverna där läraren går igenom målet med arbetet som ska 
göras samt hur det är tänkt att man ska nå målet. Det öppna klimatet tar en lång tid 
att arbeta fram och det är en ständig process. Det är mycket upp till läraren att visa 
hur hon/han vill ha det i klassen. Visar läraren känslor, att hon är glad eller arg, är 
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nöjd eller missnöjd, då förstår barnen att det är så man kan göra. Man är en förebild i 
allt, menar lärarna. En av lärarna vill lyfta fram att det är viktigt att visa eleverna att 
man litar på dem, och det arbetar hon mycket med. Visa att man tror på eleven. Det 
är också viktigt att lära eleverna att misslyckas, visa att det är okej. Man lär sig alltid 
något fastän man ”misslyckas”, menar läraren. Lärarna brukar ofta ha utvärderingar 
med eleverna där de får tycka till och reflektera över vad som var bra (exempelvis 
med ett projekt de har arbetat med) och vad som kan göras annorlunda nästa gång.

Det är viktigt att ha en ständig kommunikation med eleverna. 
Jag som lärare måste använda mitt viktigaste redskap – att 
lyssna!

4.4 Sammanfattning
Både lärare och elever är överens om att klass- och elevråd är ett välfungerande 
forum där eleverna kommer till tals med sina åsikter och tankar kring skolan. I 
klassrummet har eleverna inflytande vad det gäller placeringar, men lärarna har den 
styrande rollen menar båda parter. Lärarna sköter indelningar vid grupparbeten och 
det är eleverna nöjda med. Inflytandet i själva undervisningen, både planering och 
genomförande är det mestadels lärarna som styr över. Eleverna får påverka genom 
att ge förslag, men det är läraren som tar det slutgiltiga beslutet. Efterarbetet, i form 
av utvärdering och reflektion är eleverna mycket delaktiga i.

 Det som tas upp som en grundsten för ett fungerande samarbete med eleverna 
är ett öppet klassrumsklimat där man får säga vad man tycker och tänker och där det 
är viktigt att visa vad man känner.

Eleverna anser att de har mest inflytandet i svenskämnet till skillnad från 
lärarna som anser att de samhällsorienterade ämnena är enklast att göra eleverna 
delaktiga i.

Om eleverna fick ha inflytande i vad som helst så skulle de bland annat vilja 
förlänga rasterna och vara mer delaktiga i att planera temadagar. Även lärarna trodde 
att rasterna skulle vara någonting som eleverna skulle vilja ha mer inflytande över, 
inte bara tidsaspekten utan även rastaktiviteterna. 

Eleverna upplever att de har mer inflytande över saker nu när de går i skolår 
fyra och fem än vad de hade när de gick i skolår ett. Detta tack vare att de har lärt sig 
att ta mer eget ansvar för saker och ting nu när de har blivit äldre, anser de.

Lärarna är i stort sett nöjda med deras förhållningssätt kring elevinflytande, 
men att de anser att det alltid kan bli bättre och att det alltid kan utvecklas.

5. Analys
Det problematiska med att jämföra resultaten med referenslitteraturen är att 
litteraturen mest är inriktad på elevinflytande i de senare åren i grundskolan, det vill 
säga skolår sju till nio. Det vore önskvärt om det fanns mer litteratur skriven om hur 
man arbetar med elevinflytande även i de tidigare skolåren i grundskolan. 

Mina forskningsresultat liknar det som har tagits upp i referenslitteraturen
bland annat av Skolverket (1998), att det finns olika nivåer av elevinflytande. Det som 
eleverna mest har inflytande i är beslutsfattande i klassrummet och inte i själva 
planeringen av undervisningen. Detta visar både min undersökning, Kamperin 
(2005) och Skolverket (1998)

En annan viktig faktor som har presenterats i undersökningen och litteraturen 
är lärarens roll vid elevinflytandet. Litteraturen menar att lärarrollen är i förändring, 
och är inte längre ett ensamarbete inom klassrummets fyra väggar. Detta menar även 
respondenterna i min studie. Problematiken är bara att man är van i rollen att ha 
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kontrollen, att det svåra är att släppa på en del av den kontrollen till eleverna. 
Lärarna som deltog i studien menar att vissa saker i skolan, såsom organisatoriska 
beslut ska inte elever behöva ta del av utan det är de vuxnas beslut. Det är en 
balansgång man hela tiden går på när det handlar om inflytande, menar lärarna. En 
viktig egenskap hos läraren är numera samarbetsförmåga och ledarskap, menar 
Danell m.fl (1999). Lärarrollen är den som har störst betydelse vid elevinflytande, 
menar Danell m.fl. (1999).

Både eleverna och lärarna anser att elevernas inflytande sker mest kring frågor 
som handlar om annat än undervisningsfrågor, det jag har valt att kalla allmänt 
inflytande. Detta är vanligt förekommande bland svenska skolor menar Skolverket 
(1998) och Kamperin (2005).

Någonting som både elever, lärare och referenslitteratur (bl.a. Eriksson 2003) 
har tagit upp är att klassråd och elevråd är två forum som främjar elevinflytande. Där 
kommer elevernas åsikter till tals och det kan även förmedlas från eleverna till 
skolans personal. Eleverna i undersökningen upplever att de har möjlighet att 
påverka genom dessa forum genom att de har fått igenom förslag som de har kommit 
med till elevrådet.

Har eleverna egentligen inflytande i sin egen planering som de arbetar efter? 
Det som de har inflytande i och som de kan påverka är tiden som uppgifterna ska 
göras på. Det är redan bestämt vad som ska göras, men eleverna bestämmer när det 
ska göras. Detta diskuterar även Danell m.fl (1999).

Danell m.fl (1999), Selberg (2001) och Dewey (1997) framhäver den ständiga 
dialogen som behövs mellan elev och lärare, för att få ett välfungerande 
elevinflytande. Detta poängterar även de deltagande lärarna som en avgörande faktor 
i deras arbete med eleverna. Genom dialogen bygger man upp ett samarbete, en 
respekt och ett förtroende mellan elev och lärare, enligt lärarna.

 Precis som bland annat Dewey (1997), Eriksson (2003) och Korpela (2004) tar 
upp så involverar lärarna eleverna i planeringen av undervisningen i form av att 
undersöka elevernas förkunskaper och vad de skulle vilja lära sig. Reflektion är en 
viktig del i elevernas vardag. De reflekterar innan och efter ett arbetsmoment och 
även över sociala frågor. Reflektion är ett slags pedagogiskt förhållningssätt som 
främjar elevinflytande (Skolverket 1998).

Referenslitteraturen tar inte upp om det finns några negativa aspekter med 
elevinflytande utan visar endast det positiva med det. Dock påvisade lärarna som 
deltog i studien vissa risker som kan finnas med elevinflytande och eget ansvar. Det 
är att vissa elever kan känna sig misslyckade för att de inte kan nå upp till de krav 
som ställs på dem. Detta är en fråga som är viktig att belysa och medvetandegöra 
lärare om.

De två lärarna har till stor del samma syn på elevinflytande men tillämpar den 
på olika sätt i arbetet med sina klasser. Detta menar båda lärarna beror på att man 
måste individualisera och anpassa ansvar och inflytande beroende på vilka elever 
man har. Detta instämmer Danell m.fl. (1999) i.

De två elevparen ser ansvar och inflytande ur två perspektiv och det ena är att de 
trivs med att ta eget ansvar när de arbetar med egen planering samtidigt som de trivs 
med att läraren har en tydlig ledarroll. Elevinflytande är ingen enkel fråga för 
eleverna heller att ta ställning till. Men det visar ändå att om man ger dem möjlighet 
att ha inflytande och ta ansvar så främjar det elevernas lust för att ta mer ansvar 
(Danell m.fl. 1999). Eleverna upplever precis som Eriksson (2003) beskriver att 
elevinflytande är en process då de berättar att de får ta mer ansvar och har större 
möjlighet att påverka nu när de är äldre till skillnad från när de gick i skolår ett. Det 
är en slags mognadsprocess.
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En ny aspekt som har framkommit i studien som saknas i referenslitteraturen är 
elevernas perspektiv och syn på elevinflytande. Resultaten visar att eleverna vill ha 
inflytande, både över skolan i allmänhet men även i undervisningen. 
Lärarna i studien och även eleverna, anser att det är oerhört viktigt med tydlig 
struktur i klassrummet. Detta avviker från referenslitteraturen som inte framhåller 
det som en viktig aspekt vad det gäller elevinflytande.

6. Diskussion

6.1 Metoddiskussion
Att ha intervju som metod för min undersökning har fungerat bra. Jag utförde 
elevintervjuerna i par, inte enskilt. Detta var jag osäker på vad det skulle resultera i, 
om båda eleverna skulle få lika mycket talutrymme och så vidare. Men det gick bättre 
än förväntat, eleverna hjälptes åt med frågorna och lät varandra tala till punkt. Det 
som var lite negativt med elevintervjuerna var svaren på vissa frågor, det blev lite 
kortfattat. Men det grundar sig på mina frågeformuleringar i intervjufrågorna, så det 
är mitt ansvar. Jag är inte helt nöjd med mina intervjufrågor, jag märkte under alla 
intervjuerna att en del frågor gick in i varandra. Jag upplevde verkligen att vara 
intervjuare är ingen enkel roll, och det syntes en del när jag transkriberade mina 
intervjuer. Fastän jag formulerat frågorna så att det skulle bli öppna svar, blev den 
ändå inte så på ett antal frågor. Då fick jag ställa följdfrågor istället. Men anser ändå 
att detta inte har påverkat mina resultat i undersökningen.

Jag är överlag mycket nöjd med min forskningsmetod och jag anser att jag har 
fått de svaren jag behövde för att fortsätta mitt arbete.

6.2 Resultatdiskussion och nya forskningsfrågor
Vid starten av min studie kom jag fram till tre forskningsfrågor som jag ville få svar 
på. Dessa kommer jag nu resonera kring och knyta an dem till mina 
forskningsresultat.

Lärarna ger eleverna möjlighet att påverka och ha inflytande på olika sätt och 
över olika saker. Man måste anpassa elevinflytande så att det passar den enskilda 
individen men också helheten i den grupp eller klass man arbetar i. Man låter 
elevernas åsikter komma till tals bland annat i forum som klassråd och elevråd. 
Lärarna som har deltagit i denna studie ger eleverna mer inflytande i allmänna saker 
som rör elevernas vardag i skolan, mer än vad de låter eleverna ha inflytande i saker 
som hör till planering av undervisning. Detta är mer eller mindre ett medvetet val av 
lärarna, då de beskriver sig själva som människor som vill ha kontroll och som även 
vill vara tydliga ledare. Dessa egenskaper får de också gehör för av eleverna som 
något positivt. Studien visar att eleverna som har intervjuats trivs med den tydliga 
struktur som deras lärare har i klassrummet. Denna tydliga struktur utesluter inte 
elevinflytande, utan elevinflytandet kan ske genom att ha en ständig och öppen dialog 
mellan lärare och elever, där eleverna får komma till tals med sina tankar och 
funderingar. Denna dialog poängterar lärarna som livsnödvändig för att få ett 
välfungerande klassrumsklimat och framförallt ett förtroende mellan lärare och elev. 
Det framkommer att eleverna upplever detta förtroende och tilltro till sina lärare, 
kanske tack vare den öppna dialogen som lärarna eftersträvar.

Lärarna vill understryka att elevinflytande är viktigt för att få motiverade elever, 
men att det är ett begrepp som är oerhört subjektivt och att det kan genomsyra 
verksamheten på olika sätt. Det är många gånger en svår balansgång man måste gå 
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när man arbetar som lärare, då man måste ta hänsyn till kursplaner och mål som ska 
uppfyllas samtidigt som man vill ge sina elever så mycket elevinflytande som möjligt.   

Skolan där studien har utförts arbetar med portfoliopedagogiken, det vill säga 
att reflektion över sitt eget lärande är en naturlig del av elevens vardag. Eleverna får 
reflektera över sina arbeten och över sin utveckling. Denna arbetsmetod arbetar då 
även respondenterna med, men med lite olika metoder och utsträckning. Men denna 
reflektion är även det ett sätt att ge eleverna inflytande, då man undersöker elevernas 
förkunskaper innan ett nytt tema/arbete inleds samt vad de skulle vilja veta mer om. 
Där ger man eleverna möjlighet att påverka genomförandet av arbetet, vad man 
kommer att gå igenom för något. Eleverna reflekterar och utvärderar även efter varje 
arbetsmoment/temaarbete där de funderar kring vad som har varit bra, vad de har 
lärt sig och vad de skulle vilja göra annorlunda nästa gång.

Det öppna klimatet fungerar lite olika i de två klasser som är delaktiga i 
undersökningen. Den ena klassen upplevs ha kommit ett steg längre på vägen, vilket 
kan bero på att läraren har haft den klassen sedan de gick i första klass. Den andra 
klassen har haft olika problem på vägen, och läraren har haft klassen i cirka två år. 
Men de är på god väg och läraren poängterar att det är en ständigt pågående process 
som kräver arbete.

Både litteraturen och resultaten av min undersökning visar att man bör 
eftersträva elevinflytande i skolan och att det finns olika former av inflytande. 
Läroplanerna säger att vi ska fostra eleverna till demokratiska, självständiga 
samhällsmedborgare och då är inflytandet en del i det arbetet. 

Litteraturen visar att både lärare och elever på ett eller annat sätt vill ha 
elevinflytande, men som mina resultat visar är skolans traditioner vana vid ett annat 
arbetssätt, där läraren har en mer styrande och bestämmande roll. Den faktorn kan 
vara problematisk att frångå. Men det är ett förhållningssätt och till stor del, enligt 
mig, ett medvetet och aktivt val som man gör som pedagog.  Om man vill ha mer 
inflytande hos eleverna går det att arbeta fram.

Det har tidigare nämnts att eleverna påvisar att de vill ha struktur och tydlighet i 
skolan, och att de tycker att det är bra att lärarna bestämmer en hel del. Men då kan 
man också diskutera varför eleverna känner på det viset. Är det av ren bekvämlighet 
som de inte vill ta ansvaret och vilja ha inflytande över sin utbildning eller beror det 
på okunskap, att de inte vet vad de kan påverka? Det kan även bero på att vissa elever 
inte är redo att påverka och ha inflytande över annat än det skolarbete som de har 
blivit tilldelade. Det kan säkerligen bero på ett flertal olika faktorer, men det är viktigt 
att lärarna vågar ställa sig den frågan, vad beror det på att de trivs med att ha en slags 
styrande lärarroll och anledningen till att eleverna trivs med det? Jag har inget direkt 
svar på denna fråga, utan det är en fråga att fundera vidare kring. Det skulle vara 
intressant att göra ytterligare intervjuer med lärare och elever och fråga dem just 
dessa frågor.

Det visade sig när jag utförde intervjuerna att eleverna inte var så bekanta med 
begreppet elevinflytande. Ingen hade hört begreppet tidigare, men de anade att det 
handlade om att elever ska få påverka och ha inflytande om saker i skolan. Mer 
utförligt svar än så fick jag inte ut från eleverna. Men det stämmer ändå överens med 
lärarnas syn på elevinflytande även om lärarna gav en mer komplex och analyserande 
syn på begreppet. Det handlar om att ge eleverna möjlighet att påverka och ha 
inflytande i deras skolvardag. Vad det kan vara har redan getts förslag på, men det 
handlar även mycket om att göra eleverna medvetna om vad de kan ha inflytande 
över. Det är också viktigt att förklara att det är en skillnad att ha inflytande över saker 
och att bestämma.
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Det gick att tolka att eleverna inte är tillräckligt medvetna om vad de har möjlighet 
att påverka i skolan. 

Den sista forskningsfrågan handlade om hur man skulle kunna utveckla och 
förbättra elevinflytandet och där kom lärarna med olika förslag med det som 
förenade svaren var det återkommande, den ständiga dialogen. Det är också viktigt 
att kontinuerligt arbeta med gruppen, att visa att man som lärare är en förebild för 
eleverna. Visar läraren att hon/han är öppen med att visa åsikter och känslor, då lär 
sig eleverna att det är så man ska göra. Lärarna tog även upp att det alltid går att göra 
eleverna mer medvetna om deras rättigheter men också skyldigheter i skolan, påvisa 
vad de har möjlighet att ha inflytande över i skolan. Just det anser jag är en mycket 
viktig punkt i utvecklingsarbetet, att göra eleverna medvetna. 

Jag tycker att många av svaren som har delgetts från eleverna och från lärarna 
under studien stämmer överens med varandra, vilket var intressant. Men detta tror 
jag grundar sig i just den ständiga dialog som eleverna och lärarna har sinsemellan 
om allt som rör elevernas vardag.

Litteraturen och resultaten från både elever och lärare visar att lärarrollen har 
en oerhört betydande roll vad det gäller elevinflytandet

En sak som framkom av elevernas svar var att de vill ha inflytande, men det var 
i större utsträckning över saker som handlar om deras tillvara i allmänhet i skolan, 
än om undervisningen. Men visst kom det upp att man ville vara med och planera 
temadagar och liknande, men de andra svaren dominerade. Vad beror detta då på? 
Är eleverna medvetna om att inflytande över utbildningen är en rättighet de har? 
Eller är de helt enkelt nöjda över hur ”arbetsfördelningen” ser ut mellan lärare och 
elev?  Lärarna tog även upp att de kan bli bättre på att delge och informera eleverna 
om deras rättigheter och skyldigheter i skolan, för att göra eleverna ännu mer 
medvetna.

En intressant faktor som inte framgår i resultatet är om lärarnas ålder samt den 
tid de har arbetat som lärare spelar någon roll i deras synsätt på elevinflytande. Båda 
lärarna är mellan 28-35 år och har arbetat cirka fem år som lärare. Det vore 
intressant att se om en lärare som är äldre och har varit verksam längre har en 
annan syn på elevinflytande.

En sak att fundera över nya forskningar kring elevinflytande är om det går att 
ge elever inflytande över allt i skolan och om det gynnar alla parter? En annan fråga 
är om det går att ha elevinflytande i alla skolämnen? 

6.3 Slutsatser
En sak som förbryllar mig en aning när jag har sammanställt resultatet och jämfört 
det med litteraturen är att eleverna inte har det inflytandet som litteraturen säger att 
elever bör ha, då främst när det handlar om inflytandet i planeringen av 
undervisningen. Men eleverna poängterar vid ett flertal tillfällen att de förespråkar 
att lärarna bestämmer mycket, då det blir mer ” ordning och reda” och att ”blir det 
ingenting gjort” och ”vi elever kan inte veta alltid vad som är bäst”. Ska man då 
förändra arbetssättet och förhållningssättet man använder för att ”man ska” arbeta 
på ett visst sätt? Jag har själv inte kunnat ta ställning till hur jag ska förhålla mig till 
elevinflytande. Det är självfallet viktigt, det är inte fråga om det. Jag har fått många 
olika begreppsförklaringar om vad elevinflytande är, och jag håller fortfarande på att 
forma min egen förklaring. Jag anser att det inte går att specifikt uttala att SÅ HÄR 
ska man arbeta och förhålla sig till elevinflytande utan det är många faktorer som 
spelar in. Några av dem är vilken slags pedagog jag är och vill vara, vilken 
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gruppsammanstättning det är i klassen, elevernas individuella behov och 
förutsättningar och elevernas ålder. Elever och lärare har i princip samma 
uppfattning om vad elevinflytande är, men eleverna är inte lika insatta i begreppets 
innebörd som lärarna är. Man skulle kunna medvetandegöra eleverna om detta 
betydligt mer. Det finns en mängd olika sätt man skulle kunna utveckla 
elevinflytandet hos eleverna, men det som främst framkommer i denna 
undersökning att ha en ständig och öppen dialog med eleverna. Det kommer man 
långt på.

Jag har tagit upp en del om att det är viktigt att göra eleverna medvetna om vad 
de kan ha inflytande över, men det är också av yttersta vikt att ge lärarna de verktyg 
de behöver för att utveckla elevinflytandet.

Inflytande ger en möjlighet att få insikt i beslut på olika nivåer, och eleverna kan 
utvecklas som individer genom detta. Bara det är en anledning att vilja ge eleverna 
inflytande.
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Bilaga 1: Missivbrev till föräldrarna

Hej!

Mitt namn är Elin Eriksson och jag läser min sista termin på lärarprogrammet på Mälardalens 

Högskola. Jag skriver nu mitt examensarbete ”Elevinflytande i undervisningen”. Jag vill ta reda på vad 

skolan X gör för att ge eleverna inflytande i undervisningen. Jag är ute efter ett lärar- och 

elevperspektiv.

Anledningen att Ni får detta brev av mig är att jag måste ha Ert tillstånd för att göra min 

undersökning bland barn som är under 15 år. Jag har fått klasslistor på elever och lottat fram Ert barn. 

Jag lottade fram två elever från skolår 4 och två elever från skolår 5, en flicka och en pojke från vardera 

klass. Eleverna kommer att delta i enskilda intervjuer där de får delge sina synpunkter om, och i så fall 

vad de anser om elevernas inflytande på skolan.

Jag vill att Ni skickar med ett besked snarast möjligt om det är ok eller inte att Ert barn är med i 

min undersökning till respektive klassföreståndare. Ert barn kommer att vara anonymt i 

undersökningen. 

Tack för Er uppmärksamhet!

Vänliga hälsningar 

Elin Eriksson

Vid eventuella frågor:

een03004@student.mdh.se

Handledare: Marja-Terttu Tryggvason

Lektor i pedagogik vid Mälardalens högskola

Klipp ut…………………………………………………………………………………………

Jag/vi godkänner/godkänner inte att mitt/vårt barn är med i Elin Erikssons undersökning om 
elevinflytande (ringa in)

…………………………………………………………………………………………………...
Underskrift och datum
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Bilaga 2: Intervjuguide

Frågor till eleverna

1. Vad kan du påverka i skolan?
2. I vilket ämne kan du påverka mest? Varför/ på vilket sätt?
3. Får du vara med och planera lektioner/temaarbeten?
4. Vill du vara med och planera lektioner/temaarbeten?
5. Får du vara med och planera mer nu när du går i 4 an / 5:an än när du gick i 

1:an?
6. Blir det någon skillnad när du är med och planerar än när läraren planerar 

själv?
7. Vad skulle du vilja vara med och planera mer av? Berätta!
8. Hur känns det när du får vara med och bestämma/planera? Berätta.
9. Vad är elevinflytande för dig?

Frågor till lärare

1. Vad är elevinflytande för dig?
2. Anser du att eleverna har inflytande och kan påverka sin utbildning i din 

klass? På skolan i övrigt?
3. Är det något ämne som är lättare att involvera eleverna i planeringen? Om ja, 

varför?
4. Är det något ämne som är svårare att involvera eleverna i planeringen? Om, ja 

varför?
5. På vilket sätt arbetar du för att eleverna ska ha möjlighet att ha inflytande i sin 

utbildning?
6. Finns det något positivt/negativt med att låta eleverna vara med och planera?
7. Vad tror du att eleverna vill vara med att planera?
8. Hur skulle man kunna utveckla inflytandet hos eleverna?


