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Uppsatsens syfte var att undersöka sex F-3-lärares syn på elevinflytande i 

undervisningen och hur läraren arbetar med demokrati i klassrummet. För att uppnå 

syftet och besvara forskningsfrågorna valdes en kvalitativ metod med semistrukturerade 

intervjuer. Resultatet påvisade att lärarnas syn på elevinflytande var att eleverna ska 

kunna påverka och vara delaktiga i sin utbildning, men att elevernas inflytande bör öka 

successivt i takt med deras ålder och mognad. Vidare visade resultatet att det är viktigt 

att arbeta med demokrati i de tidiga årskurserna och det framkommer att flera lärare 

använder sig av klassråd och röstning för att förbereda eleverna för att bli demokratiska 

medborgare. 
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1 Inledning      

Det är viktigt att både elever och lärare vet vilka frågor som eleverna kan ha inflytande över och inte. Att 

eleverna har inflytande över utbildningen är inte detsamma som att det är de som fattar besluten. Det är 

läraren som har ansvaret för att undervisningen behandlar allt som står i kursplanen. (Skolverket, 2018b.) 

Denna uppsats avser att undersöka ett antal lärares syn är på elevinflytande och demokrati i 

klassrummet. Det framställs i läroplanens del två att eleverna har rätt att ha inflytande över 

och ta del av information som berör deras utbildning, detta ska anpassas efter elevernas 

mognad och ålder. Vidare framgår det i del ett i läroplanen att undervisningen ska baseras på 

demokratiska arbetsformer, där eleverna förbereds för att bli aktiva samhällsmedborgare 

(Skolverket, 2018a). Som lärarstudenter har vi insett att det tillhör vår framtida yrkesroll att 

involvera eleverna i deras lärande och ge dem utrymme att utvecklas till ansvarsfulla individer 

som aktivt kan delta i samhället. 

”Elevinflytande ställer stora krav på ledarskap i skolan utifrån skolans funktion av såväl 

demokratisk institution, kunskapsarena och arbetsplats för många.” (Bostedt & Eriksson, 

2012, s.271). Lärares utbildning, personlighet och erfarenheter är viktiga egenskaper när det 

kommer till att möta förväntningar, krav och förhoppningar som ställs på deras arbete. Det 

finns krav som läraren måste förhålla sig till när det kommer till att fostra och utbilda 

eleverna, såsom att arbeta med demokratiska arbetsformer (Bostedt & Eriksson, 2012). I 

läroplanens del två står det att läraren ska, bland annat ge eleverna möjlighet att testa olika 

arbetsformer och arbetssätt, låta eleverna att vara delaktiga i planering och utvärdering, låta 

eleverna få möjlighet att ta eget ansvar för sin inlärning och få ta del av de skyldigheter och 

rättigheter som finns i ett demokratiskt samhälle (Skolverket, 2018a). 

1.1 Problemområde, syfte och forskningsfråga  

Som vi nämnt framgår det i läroplanen att eleverna ska vara delaktiga och ha inflytande över 

sin utbildning (Skolverket, 2018a). Vidare går det att läsa i läroplanen att undervisningen ska 

vila på demokratiska arbetsformer och utveckla elevernas förmåga att ta ansvar för att kunna 

delta i det svenska samhället de lever i. Därmed är det viktigt att undersöka hur lärare 

resonerar kring elevinflytande och hur demokratin speglas i klassrummet. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka sex F-3-lärares syn på elevinflytande i undervisningen 

och hur dessa lärare arbetar med demokrati i klassrummet. 
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Dessa frågor kommer att ligga till grund för studien: 

 Hur resonerar sex F-3-lärare kring elevinflytande och demokrati i klassrummet? 

 Hur beskriver sex F-3-lärare att de arbetar med elevinflytande och demokrati i 

klassrummet?  

2 Bakgrund 

Detta kapitel tar upp betydelsen av elevinflytande och historisk utveckling i läroplanen samt 

myndighetstexter och bakgrundlitteratur om elevinflytande och demokrati.  

2.1 Betydelsen av elevinflytande och historisk utveckling i läroplanen 

Selberg (2001) hävdar att elevinflytande ökade under hela 1900-talet, vilket innebar att 

lärarna fick en större frihet och kunde involvera eleverna mer i deras lärande. Redan i 

läroplanen från 1969 framgår det att eleverna ska få vara delaktiga och forma sin arbetsmiljö, 

eleverna skulle få möjlighet att få inflytande över exempelvis material, arbetssätt och lärostoff 

(Skolöverstyrelsen, 1969). ”Skolan skall vara demokratisk. Principiellt gäller det fostran till 

medinflytande och medansvar.” (Skolöverstyrelsen, 1969, s. 27). 

I läroplanen, Lgr80, framhävdes det att skolan skulle präglas av ett demokratiskt samhälls- 

och människosyn (Selberg, 2001). Det lyftes fram att eleverna skulle få ett ökat ansvar och 

medinflytande när de blev äldre (Skolöverstyrelsen, 1980). Fortsättningsvis i kommande 

läroplan, Lpo94, framgår det tydligare än tidigare läroplaner att elevernas ansvar och 

inflytande har fått en större del i skolan, det framkommer att skolans arbetsformer ska vara 

gynnsamma för elevinflytande (Skolverket, 2006). I dagens läroplan, Lgr11, har 

elevinflytande en stor roll, där alla som arbetar i skolan ska skapa möjligheter för eleverna att 

ta eget ansvar, vilket innebär att eleverna ska kunna påverka sin utbildning. Läraren ska enligt 

läroplanen låta eleverna få vara med och planera samt utvärdera undervisningen (Skolverket, 

2018a).  

2.2 Myndighetstexter  

I kommande underkapitel redovisas myndighetstexter som berör elevinflytande och 

demokrati. 
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2.2.1 Elevinflytande  

Elever ska få möjlighet att ha inflytande och ta del av information och frågor som berör deras 

utbildning. Detta ska anpassas utifrån elevernas mognad och ålder (SFS, 2010:800). Enligt 

Skolverket (2018b) bidrar elevinflytande till att eleverna utvecklar sin förmåga att ta eget 

ansvar och lusten att lära ökar. Dessutom får eleverna lära sig på ett konkret sätt hur 

demokratiska beslut fungerar. Elevinflytande förstärker även lärar- och elevrelationen, vilket 

kan leda till en ökad förståelse för de beslut som fattas. För att öka elevernas lärande och 

utveckling framgår det i Skolverket (2018b) att lärare bör ta tillvara på elevernas intressen och 

erfarenheter. För att möjliggöra detta är det en fördel att använda elevinflytande vid planering, 

genomförande och utvärdering av undervisningen, däremot framgår det att eleverna inte ska 

ha inflytande över allt utan att det är lärarens ansvar att undervisningen kopplas till 

kursplanen (Skolverket, 2018b).  

I rapporten från Skolinspektionen (2018) framgår det att elevernas delaktighet i skolan 

handlar om att deras åsikter ska bemötas utifrån deras ålder och mognad. Eleverna ska få 

möjlighet att påverka arbetsformer, arbetssätt och innehåll samt få inflytande och ansvar 

angående deras lärande och utveckling. För att skapa dessa möjligheter behöver läraren bland 

annat ha i åtanke hur de formar sin undervisning och hur hen ska främja elevernas inflytande 

och ansvar. I Skolinspektionens (2018) rapport står det att arbetssätten varierar mellan hur 

lärare arbetar med att involvera eleverna i undervisningen. Vidare framgår det i rapporten att 

det finns två olika arbetssätt som lärare använder för att främja elevinflytande i 

undervisningen. Den ena är lärare som utgår från ett reellt elevinflytande och den andra är 

lärare som ger eleverna begränsat inflytande. Reellt elevinflytande innebär att lärare utformar 

sin undervisning så att eleverna ges möjlighet att påverka undervisningen, detta innebär 

exempelvis att läraren vill ta del av elevernas åsikter redan i planeringsstadiet. Lärare som 

använder sig av begränsat elevinflytande tar inte någon speciell hänsyn för att främja 

elevinflytande i sin planering och anser att det är svårt att arbeta med det, men eleverna kan 

ges vissa valmöjligheter i undervisningen, exempelvis att eleverna kan få möjligheten att välja 

redovisningsformer (Skolinspektionen, 2018). 

2.2.2 Demokrati  

”I demokratiska stater ska hela folket – du, jag och alla andra medborgare – bestämma 

tillsammans. Men demokratin är mer än bara omröstningar och politiska beslut. Det handlar 
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om respekt för andra människor, om kärlek, frihet, kunskap och engagemang.” 

(Riksdagsförvaltningen, 2017, s.3).  

I Skolverket (2015) står det att hela skolans verksamhet ska genomsyras av de demokratiska 

värderingarna och det framgår även att klassrumsklimatet ska vara tillåtande där alla elever 

får vara delaktiga och göra sin röst hörd, detta kan bland annat ske genom samtal. I rapporten 

från Skolinspektionen (2012) framkommer det att lärarens roll är att skapa möjligheter i 

undervisningen så att alla elever får möjlighet uttrycka sig, därför är det viktigt att 

samtalsklimatet i klassrummet är tillåtande och öppet, där eleverna vågar framföra sina åsikter 

och tankar och att de får träna på det. Relationen mellan lärare och elever stärks av 

elevinflytande och förståelsen för beslut som tas ökar (Skolverket, 2018b).  

2.3 Bakgrundslitteratur 

I kommande underkapitel redovisas den forskningslitteratur som är central för den här 

studien. 

2.3.1 Tidigare forskning om elevinflytande och demokrati i undervisningen 

I arbetet med det demokratiska uppdraget ska läraren frambringa en skolvardag som är 

präglad av demokratiska värden, detta innebär bland annat att lärare och elever ska visa 

varandra ömsesidig respekt (Henriksson Persson, 2018). Vidare menar författaren att eleverna 

ska ges möjligheten att påverka sin utbildning, vilket innebär att eleverna har rätt att påverka 

undervisningen. Lärarens roll är att förbereda eleverna inför samhällets krav på en 

demokratisk medborgare. Henriksson Persson (2018) påstår att det finns olika former av 

elevinflytande, formellt och icke formaliserat elevinflytande. Formellt elevinflytande innebär 

att elevinflytandet är arrangerat under strukturerade former, exempelvis klassråd och elevråd. 

Icke formaliserat elevinflytande handlar om elevernas möjligheter att påverka undervisningen, 

och det finns två olika riktningar. Inom den första får eleverna påverka innehållet, arbetssätt 

och arbetsformer, den andra inriktningen innebär att eleverna endast får påverka arbetssätt och 

redovisningsformer (Henriksson Persson, 2018).  

Bostedt och Eriksson (2012) påstår att flera utvärderingar som Skolverket har utfört visat att 

det finns brister när det kommer till arbetet med elevernas inflytande, det har bland annat visat 

att eleverna inte känner att de får tillräckligt med inflytande och att de upplever att deras 

inflytande har blivit mindre när det blivit äldre och mognare. Vidare menar författarna att 
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elevernas inflytande kan påverkas av vilken ledarstil läraren har, de nämner tre olika, den 

auktoritära ledaren, den demokratiske ledaren och laissez faire-ledaren. Den auktoritära 

ledaren bygger sitt ledarskap på position, där det är ledaren som ger direktiv och order, det 

finns en tydlig skillnad mellan ledaren och gruppen. Den demokratiske ledaren ser sig själv 

som en del av gruppen och tillsammans i gruppen ska de ta fram gemensamma mål. Laissez 

faire-ledaren har ett passivt ledarskap, som inte lägger ett större försök till att stimulera eller 

organisera ett arbete och deltar lite i gruppens arbete.  

Bostedt och Eriksson (2012) nämner att det finns olika pedagogiska arbetssätt, som författarna 

har delat in i fem olika grupper. Elevperspektiv, valmöjligheter, samtal, sammanhang och den 

sista möjligheter till variation. Elevperspektiv handlar om att eleven ska vara aktiv i sitt 

lärande, där utgångspunkten ska vara elevernas förmågor och erfarenheter. Valmöjligheter 

innebär att eleverna ska ges utrymme att bestämma, eleverna ska ges möjlighet att ta egna 

ställningar och ska ges företräde i frågor som berör deras lärande. Samtal, handlar om att 

använda samtal som en metod för att eleverna ska få ett inflytande över innehåll och 

organisering av lärandet. Sammanhang handlar om att se och förstå i vilket sammanhang 

elever utvecklar kunskaper i lärandeprocessen och att utgå från situationen eleven befinner sig 

i. Möjligheter till variation, handlar om att det är viktigt att använda variation, detta för att 

bland annat möta elevernas olikheter och för att kunna situationsanpassa lärandet, att ta vara 

på situationer som uppstår.  

Osman (2010) menar att grundskolelärare inte bara är aktörer som ska hjälpa eleverna att 

utveckla kunskaper och färdigheter, lärarna ska även främja en demokratisk atmosfär i skolan 

och lärarnas arbete ska genomsyras av det. För att uppnå detta behöver eleverna få 

möjligheten att delta i val som berör dem, exempelvis aktiviteter på rasten. Läraren behöver 

uppmuntra eleverna till att delta och vägleda dem. Osman tar även upp att lärarens inställning 

och beteende har en avgörande faktor när det kommer till elevernas inställning till demokrati, 

det kan exempelvis handla om hur läraren presenterar regler som finns i klassrummet, hur 

elevernas idéer bemöts och hur läraren behandlar eleverna i klassrummet.  

3 Teoretiskt perspektiv  

Denna uppsats utgår från både ramfaktorteorin och läroplansteorin för att belysa det som 

påverkar lärarens tolkning, undervisning och arbetssätt. Ramfaktorteorin har grundats av 

Dahlöf, som Lundgren senare vidareutvecklade till läroplansteorin (Wahlström, 2015).  
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En av ramfaktorteorins utgångspunkter är att se samband mellan ramar, process och resultat, 

det vill säga att teorin utgör en basmodell för att få förståelse för hur olika faktorer kan 

påverka undervisningens resultat (Wahlström, 2015). ”Ramfaktorer är förhållanden som 

påverkar undervisningen och som bidrar till att främja eller hämma den på olika sätt” (Imsen, 

1999, s.308). Det innebär att det finns flera olika ramar och hinder som lärare måste förhålla 

sig till, det kan vara allt från skolans struktur och uppbyggnad, ekonomi, lokaler, 

bestämmelser och lagar, till val av läromedel. Ramfaktorerna kan delas in i fem olika grupper. 

Dessa är det pedagogiska ramsystemet, de administrativa ramarna, resursrelaterade ramar, 

organisationsrelaterade ramar och ramar med anknytning till elever och deras kulturella 

bakgrund. Det pedagogiska ramsystemet berör lagar och förordningar som skolan ska förhålla 

sig till och de bestämmelser läroplanen har kring undervisningens arbetsformer och innehåll. 

Lärarens tolkningar och uppfattningar angående dessa påverkar både eleverna och hur 

undervisningen planeras. De administrativa ramarna innehåller bestämmelser som berör hur 

skolans ska styras och struktureras. Det kan exempelvis vara lärarlag, storlek på 

elevgrupperna och arbetstid. Det är ofta skolans administration som är ansvarig för detta, men 

reglerna påverkar lärares arbete. Resursrelaterade ramar innehåller allt som berör materiella 

och ekonomiska resurser, som exempelvis pedagogiska läromedel och skolbyggnader. De 

organisationsrelaterade ramarna innefattar de sociala förhållandena och kulturen som finns i 

skolan. Skolans ledning har en central del i detta, såsom vilket klimat som utspelar sig mellan 

lärare och lärare samt lärare och elev. Slutligen handlar det om ramar med anknytning till 

eleverna och deras kulturella bakgrund, vilket handlar om att ta hänsyn till elevernas olika 

förutsättningar, skolmotivation, samarbetet mellan föräldrar och skola samt kultur. En viktig 

del inom ramfaktorteorin är att det finns vissa faktorer som lärare kan påverka, exempelvis 

läromedel och uppgifter eleverna ska arbeta med. Däremot finns det även faktorer som lärare 

inte kan påverka, exempelvis styrdokument (Imsen, 1999). 

Pedagogikforskaren Lundgren vidareutvecklade ramfaktorteorin och riktade 

uppmärksamheten mot hur innehållet i läroplanen bildas i relation till den historiska tid och 

det samhälle som läroplanen och skolan är en del av. Detta bidrog till att läroplansinnehållet 

kopplades till en samhällsanalys för att få fram vilken kunskap som skulle väljas ut och 

legitimeras. Därmed formades läroplansteorin där samhälleliga och historiska perspektiv är 

ramar som påverkar utbildningen (Wahlström, 2015). En utgångspunkt i läroplansteorin är att 

försöka skapa en förståelse för utbildningens innehåll, mål och metodik formas i en viss kultur 

och ett visst samhälle (Lundgren, 1989). Enligt Linde (2006) handlar läroplansteorin om olika 
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faktorer som kan ha inverkan på hur läroplanen är uppbyggd, hur den kan uppfattas i 

verkligheten och hur lärare tolkar och praktiserar läroplanen i undervisningen. Faktorer som 

kan påverka kan exempelvis vara lärares rutiner och vanor för var och hur undervisningen 

genomförs. De didaktiska grundfrågorna varför och hur är centrala i läroplansteorin. Lärares 

egna tolkningar av läroplanen kan tyckas vara fria, dock att några ämnen är mer styrda än 

andra.  

Linde (2006) nämner att det finns tre olika arenor inom läroplansteorin som berör beslut om 

stoffurval för undervisningen. Dessa är formuleringsarenan, transformeringsarenan och 

realiseringsarenan. Formuleringsarenan berör vilka ämnen som ska studeras, hur mycket tid 

som ska läggas på varje ämne, vilka mål och innehåll undervisningen i ämnena ska ha. När 

uppfostran och undervisningen tas från vardagen till skolverksamheten uppstår ett behov av 

formulerade texter som styr innehållet och former, därmed uppstår formulerande läroplaner. 

Transformeringsarenan handlar om lärarnas tolkningar, statens föreskrift och elevernas 

mottagande. De olika aktörerna kommer att påverka tolkningen och därmed 

undervisningsstoffet. Realiseringsarenan handlar om den verkställande undervisningen som 

påverkas av de tidigare nämnda arenorna, detta genom hur läraren genomför lektionen och 

hur eleverna agerar under lektionen. En central del inom den här arenan är kommunikationen 

och aktiviteten i klassrummet, dessutom hur eleverna tar till sig stoffet och hur de uppfattar 

samt vad de lär sig under undervisningen.  

4 Metod 

I detta kapitel presenterar vi metoden vi valt att använda och varför vi valt den samt dess för 

och nackdelar. Dessutom presenteras undersökningens genomförande, urval, datainsamling 

och databearbetning. 

4.1 Genomförande 

Vi tog kontakt med ett antal skolor via mejl till rektorerna som vidarebefordrade mejlet till 

lärarna på skolan, vi mejlade även till personliga kontakter inom skolan. I mejlet bifogades ett 

informationsbrev, (se bilaga 1), där undersökningens syfte och forskningsfrågor 

presenterades, val av ämne och varför det är viktigt, varför de blev tillfrågade att delta i 

undersökning samt att undersökningen följer de etiska principerna.  

Utifrån syfte och forskningsfrågor har vi framställt sju intervjufrågor, (se bilaga 2). 

Intervjuerna utfördes i respektive lärares klassrum, där vi fick sitta ostörda. Intervjuerna 
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spelades in genom en mobiltelefon, detta för att vi skulle kunna vara aktiva i intervjun och 

ställa följdfrågor vid behov och sedan kunna transkribera ordagrant informanternas svar i ett 

dokument. Intervjuerna var semistrukturerade och tog cirka 20 - 30 minuter.  

4.2 Urval 

Vi har valt att intervjua F-3-lärare som arbetar på olika skolor i både Västermanland och 

Södermanland. Vi valde att kontakta de lärare som vi har bäst kontakt med först. Uppsatsen 

har utgått från ett bekvämlighetsurval, vilket Denscombe (2009) benämner som bekvämlig för 

forskaren, då vi har använt informanter som funnits på ett rimligt avstånd. Vi fick tag på sju 

F-3-lärare, men på grund av att en informant valde att avbryta sitt deltagande sent i arbetet har 

vi endast sex informanter i denna uppsats, då informanterna får avbryta sitt deltagande när de 

vill enligt de etiska principerna, (se kapitel 5).   

4.3 Datainsamling  

Då uppsatsens syfte är att undersöka lärares syn på elevinflytande i undervisningen och hur 

läraren arbetar med demokrati i klassrummet, ansåg vi att intervjumetoden var den mest 

lämpliga för att ta reda informanternas åsikter, erfarenheter och uppfattningar, vilket enligt 

Denscombe (2009) intervjumetoden bidrar till. Håkansson (2013) nämner att det även finns 

möjlighet att anpassa frågorna vid intervjuer samt att redogöra för frågor informanterna inte 

förstår. Däremot är en nackdel med intervjuer att det tar mycket tid och att svaren från 

informanterna kan vara svåra att sammanställa skriver Denscombe (2009). Vidare menar 

författaren att svaren på frågorna kan tänkas ske utifrån förväntningar, då informanterna tror 

att de ska svara på ett visst sätt. Vid insamling av kvalitativa data valdes den 

semistrukturerade intervjumetoden, detta innebär att frågorna formas innan intervjuerna 

genomförs (Denscombe, 2009). En vanlig form av detta metodval är den personliga 

intervjuformen, den innebär att informanterna intervjuas enskilt för att samla in deras åsikter 

och tankar. Vid sammanställningen av informanternas svar är det en fördel att använda sig av 

personliga intervjuer, vilket bidrar till att transkriberingen blir enklare då det enbart är en 

informant åt gången (Denscombe, 2009). 

4.4 Databearbetning  

Vi transkriberade informanternas svar utifrån ljudupptagningen. Vi skrev ut 

transkriberingarna och la dem bredvid varandra, bearbetade och läste igenom dem för att hitta 
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likheter och skillnader. Utifrån transkriberingen analyserades och sorterades texterna och 

slutligen formades kategorierna, synen på elevinflytande, relation och tillit, arbetet kring 

demokrati i klassrummet, planering och utvärdering, arbetsformer och arbetssätt. 

Vi vill understryka att vår tolkning av den insamlade datan från informanternas svar påverkas 

av vilka vi är och hur vi har uppfattat informanternas svar. I jämförelse med informanterna 

saknar vi som lärarstudenter erfarenheter som de i skolverksamheten besitter. Utifrån dessa 

förutsättningar har vi försökt vara neutrala när vi tolkat informanternas svar, för att göra 

undersökning så pålitligt och trovärdig som möjligt. Vi vill även påpeka att undersökningen 

inte är generaliserbar då vi endast har intervjuat två informanter från Södermanland och fyra 

från Västmanland, vilket innebär att svaren inte kan sägas vara representativa för hur alla 

lärare ser och arbetar med elevinflytande och demokrati.  

5 Etiska principer  
Tivenius (2015) lyfter fram att det inom forskningsetiska området finns frågor som vi bör 

förhålla oss till för att skydda informanterna och individer som kan påverkas av 

undersökningen. Vår undersökning följer Vetenskapsrådets (2017) etiska riktlinjer och regler 

som berör forskning, dessa är:  

• Konfidentialitetskravet handlar om att informanterna som deltar i vår undersökning är 

anonyma, detta innebär att informanternas och verksamheternas namn inte kommer att 

tas upp i uppsatsen.  

• Informationskravet innebär att vi har upplyst informanterna om uppsatsens syfte, att 

deras deltagande är frivilligt och att de får avbryta sitt deltagande när de vill samt att 

deras svar endast kommer användas i uppsatsen. 

• Samtyckeskravet innebär att det krävs att informanterna ger sitt godkännande för att 

delta i vår undersökning. 

• Nyttjandekravet innebär att vi endast får använda informanternas svar i den här 

undersökningen och inte delge till annan undersökning. 
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6 Resultat 

I detta kapitel tolkas uppsatsens empiri utifrån informanternas svar och de fem kategorierna 

som tagits fram, vilka är synen på elevinflytande, relation och tillit, arbetet kring demokrati i 

klassrummet, planering och utvärdering, arbetsformer och arbetssätt. Kategorierna har formats 

utifrån uppsatsens frågeställningar och informanternas svar. Informanterna benämns som 

Informant 1, Informant 2, Informant 3, Informant 4, Informant 5 och Informant 6, detta för att 

följa de etiska principerna och värna om informanternas anonymisering.  

6.1.1 Synen på elevinflytande   

Det framkommer att samtliga informanters syn på elevinflytande är att eleverna ska kunna 

påverka och vara delaktiga i sin utbildning. Fyra av sex informanter menar att om elever ges 

för mycket inflytande kan det bidra till att eleverna inte får något gjort. En informant berättar:  

Sen tror jag inte att det är bra för eleverna att ha för mycket inflytande då de är barn och en del inte klarar 

av att välja själva (Informant 4). 

Tre informanter tar upp att elevernas inflytande och ansvar påverkas av deras ålder och 

mognad, när eleverna blivit äldre och mer mogna klarar de av större bitar själva och de vet 

vad som fungerar för dem. En informant berättar:  

Det har så mycket med barnens ålder och mognad att göra, jag tror ju att när mina elever går i trean 

kommer de att ha ett ännu större elevinflytande, för då kan jag ju kan släppa dem mycket mer, de kan läsa 

och klarar mycket större bitar själv, så att det här är ju hur gruppen ser ut också hur mycket man kan lita 

på dem (Informant 1). 

Det framgår i informanternas svar att det finns vissa svårigheter när det kommer till 

elevinflytande. De flesta av informanterna tar upp att en svårighet kan vara att eleverna inte är 

medvetna vad de behöver lära sig.  En informant berättar: 

Det finns vissa svårigheter med elevinflytande, men det beror på hur man tänker, om man bara läser 

elevinflytande då kanske man uppfattar det som att eleverna ska vara med och påverka allt. Men det 

funkar inte! Mina går i tvåan och har ingen aning om vad de ska kunna om inte jag berättar det för dem, 

jag måste berätta att det här är målet, det här ska du lära dig (Informant 2).  

6.1.2 Relationer och tillit 

Tre informanter nämner att relationen mellan lärare och elev är viktig. Två av informanterna 

menar att tilliten mellan lärare och elev är en avgörande faktor för att eleverna ska våga ställa 
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frågor i klassrummet. En informant menar att hen alltid börjar med att först skapa en relation 

till sina elever sen gå in på ämnesinnehållet, informanten uttrycker:   

För om du har relation med elever så kan du använda vilken metod som helst, för börjar man med 

metoden och har ingen relation då blir det mycket svårare, för mig i alla fall har det varit sådär så kanske 

inte för någon annan men för mig är det så att bygger du relationen med barnen så är det mycket enklare 

och du kan ju använda vilken metod som helst att kunna nå just den eleven och det har hjälpt mig 

jättemycket i mitt arbete, faktiskt (Informant 5). 

En annan informant menar att relationsarbetet är som viktigast under de första veckorna när 

eleverna börjar skolan och det är inte enbart relationen mellan läraren och elever, utan också 

elever emellan, informanten berättar:  

De första tre veckorna är nog liksom viktiga för det här, relationsarbetet om man säger, för att både få 

ihop gruppen och lära känna varandra och de ska lära känna oss då (Informant 6).   

Det framkommer även av de flesta informanterna att eleverna ska känna att läraren är lyhörd 

och att de får framföra sina åsikter, detta för att de ska känna att de får påverka och vara 

delaktiga i sitt lärande. En informant nämner att miljön blir viktig i detta arbete för att 

eleverna ska våga, informanten uttrycker:  

Det är ingen som ska skratta åt någon annan, det är mina elever fantastiskt duktiga på och elever som 

hade det jobbigt i början vågar nu räcka upp handen och prata framför de andra. Miljön ska vara tillåtande 

och eleverna ska känna att det är okej att försöka, att man i exempelvis engelskan försöker säga något på 

engelska, det måste inte vara perfekt och rätt. Vi hjälps åt. Eleverna ska lära sig utifrån deras misstag och 

vi är i skolan för att lära oss. Det pratar vi om varje dag (Informant 1).  

6.1.3 Arbete kring demokrati i klassrummet 

Samtliga informanter berättar att de arbetar med demokrati i klassrummet, både för att 

eleverna ska bli medvetna om vad det är och hur det fungerar i samhället, detta för att 

eleverna ska bli en del av samhället. En informant uttrycker:  

Vi jobbar ju mycket med den sociala biten, genom den fria leken och pratar och talar om hur man ska 

vara mot varandra och hur man är i ett samhälle och att man inte kan göra som man vill, det är ju 

dagligen, hela tiden. Det är ju liksom inte, sen finns det väl ställen man tar upp det mer eller mindre på, 

men det, bara att gå till skogen, att man får vara där och hur man är i skogen och hur man är mot varandra 

i skogen, det är mycket (Informant 6). 

På frågan om hur informanterna arbetar med demokrati i klassrummet, framkom det att fyra 

av sex informanter arbetar aktivt med röstning. Genom att använda röstning får eleverna vara 
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delaktiga i beslut som berör dem och de får lära sig att det är majoriteten som avgör. En 

informant berättar:  

Vi röstar väldigt ofta i klassrummet om olika saker, det kan också vara saker som hur ska vi jobba med 

det här området, hur ska vi göra den här uppgiften och då kanske vi har tre förslag eller två förslag, och då 

får de rösta och att det är majoriteten då, de som får flest röster vinner. Och då gör vi så och då vet alla att 

det är så och då påpekar jag igen att det här är demokrati (Informant 2).  

Tre av informanterna nämner att de arbetar med klassråd, där eleverna får rösta om saker som 

berör dem, exempelvis rasten, leken och vart de ska ha sina utedagar. En informant förklarar 

att klassråd är ett återkommande moment där alla elever får träna på att vara ordförande. 

Ordförandeuppdraget handlar om att eleven får vara ansvarig över klassrådet, det kan 

exempelvis handla om att se till att det är ordning i klassen och att ordet fördelas rättvist. Det 

är även elevens ansvar att se till att dagens punkter tas upp, vilket klassen gemensamt har 

kommit fram till. Informanten menar att klassråd bidrar till att eleverna förbereds på 

situationer som kan uppstå i samhället, exempelvis styrelser och föreningar. Klassråd har även 

bidragit till att eleverna vill ta mer ansvar och tror på sin förmåga, informanten berättar:  

Eleverna har nu börjat ifrågasätta varför jag är sekreterare under klassråden, då förklarade jag för dem att 

de inte kunde skriva så bra i början, men nu tycker de att de kan det och vill vara sekreterare. Då har 

eleverna fått vara med och påverka det beslutet, vi ska börja med det efter jul, så då ska en elev vara 

ordförande och en sekreterare, vi röstade om det också i klassrummet. Det gillar jag när det kommer idéer 

som går att genomföra (Informant 2). 

Tre informanter nämner att de arbetar mycket med regler, rättigheter och skyldigheter för att 

eleverna ska bli medvetna om de regler som finns och vilka rättigheter och skyldigheter de 

har. En informant berättar:  

Sen är det viktigt att jag som lärare kopplar demokrati till elevernas vardag genom att använda regler 

inom sporter de utövar, regler som eleverna har inom sina familjer och skolan. Sen är det viktigt att man 

diskuterar vem det är som bestämmer olika regler, exempelvis vem är det som bestämmer hemma och vad 

som händer om man inte följer dessa regler (Informant 4). 

En informant lyfter att klassamtal är ett sätt att prata om situationer som kan uppstå i 

vardagen, det kan exempelvis vara saker som hänt på rasten eller i klassrummet. Informanten 

berättar även att det är viktigt att prata om situationer som inte har hänt men skulle kunna 

uppstå för att skapa en bra stämning i klassen. 
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Två informanter nämner att en svårighet som kan uppkomma i samband med demokrati i 

klassrummet kan exempelvis vara att hitta en balans där eleverna förstår att de har rätt att göra 

sin röst hörd men samtidigt behöver låta andra komma till tals.  

Två informanter lyfter att en svårighet som kan förekomma i arbetet med demokrati är 

kulturkrockar, vilket kan påverka elevernas förståelse för demokrati. En av informanterna 

berättar:  

Jag har en pojke som har varit väldigt, han blir sur så fort han ska stå mellan två flickor eller sitta bredvid 

en flicka. För han tycker att flickor de är inte är värda något och då har vi pratat mycket om hur är det 

här? I Sverige är det så att tjejer och killar är lika mycket värda, och så här. Och han har berättat att så är 

det inte i det landet han kom ifrån. Så det har vi pratat mycket om han och jag. För att han ska försöka 

förstå det här att så här är det här, det att vi gör olika i olika länder (Informant 1). 

När en sådan kulturkrock uppstår menar informanterna att det är viktigt att arbeta med de 

demokratiska värderingar och normer som vi har i Sverige, för att eleverna ska bli medvetna 

om vad demokrati är och vad man får och inte får göra. Detta för att kunna bli en del av det 

svenska samhället. 

6.1.4 Planering och utvärdering  

Samtliga informanter berättar att deras elever inte är delaktiga i planeringen av 

undervisningen. Det är läraren som vet och har insikt om vilka mål eleverna ska uppnå enligt 

läroplanen och styrdokument. En informant uttrycker:  

Eftersom jag är nyexaminerad utgår jag nu i början från läromedlen och där av blir det ganska styrt av 

läromedlen och läroplanen. Jag känner att jag kan låta eleverna få mer inflytande när jag är lite mer varm 

i kläderna (Informant 3).  

En annan informant:  

För att eleverna aktivt ska vara delaktiga i planeringen av undervisningen lyssnar jag mycket på vad 

eleverna vill lära sig och vad de tycker om olika områden samt vilka intressen de har. Men som jag nämnt 

innan är det jag som är lärare och den som har kunskapen och vet vad kursmålet är, det leder till att det är 

jag som har ansvaret (Informant 4). 

Fyra av sex informanter betonar att eleverna ska få ta del av målen som de ska uppnå och 

vilka förväntningar läraren har på dem för att eleverna ska bli delaktiga i sitt lärande. En 

informant berättar: 
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Det är jag som bestämmer sen kan eleverna få välja inom området, men det är ändå jag som vet vad 

kunskapskraven och centrala innehållet är och syftet med ämnet. Sen kan vi prata om det, ofta kan jag 

skriva, om vi jobbar med till exempel kroppen i no, och då förklara det här ska vi kunna, fem stycken 

kroppsdelar och att man ska kunna berätta om vad blodet har för funktion i kroppen. Då kan man skriva 

det från början på tavlan att det här ska vi kunna och klara när vi har jobbat klart med det här 

arbetsområdet, så det finns med och då kan man alltid gå tillbaka till målen, hela tiden repetera (Informant 

2). 

Merparten av informanter använder utvärdering för att se vad eleverna har lärt sig. Genom att 

eleverna får utvärdera undervisningen och sin egna prestation menar informanterna att läraren 

blir medveten om vad som fungerar och inte fungerar för eleverna samt vad som behöver 

förbättras och arbeta vidare med för att nå målen. Två informanter nämner även att 

utvecklingssamtal är ett bra sätt för att eleverna ska få kunskap om vad de behöver arbeta med 

för att nå målen, på så sätt menar informanterna att elever blir delaktiga i sitt lärande.  

En informant uttrycker att hen inte arbetar speciellt mycket med utvärdering av 

undervisningen, men att hen arbetar med det på andra sätt, informanten berättar: 

Utvärdering arbetar inte vi jättemycket med, det vi arbetar mest med är självskattning, till exempel matte 

om vi har jobbat med ett område eller ett kapitel finns det något som heter, vad har jag lärt mig, då gör de 

uppgifterna och efteråt finns en skala, det här kan jag jättebra och det här kan jag ganska bra, det här 

behöver jag träna på och att de får tänka efter hur det har gått (Informant 2). 

6.1.5 Arbetssätt och arbetsformer  

När det kommer till arbetssätt och arbetsformer framkommer det att fyra av sex informanter 

menar att eleverna kan ha ett visst inflytande över dessa, dock att det ska ske under 

strukturerade former. Det vill säga att eleverna kan få några alternativ att välja mellan som 

läraren har konstruerat när hen planerat sin undervisning. Däremot påpekar informanterna att 

läraren ska ha det slutgiltiga ordet, då det är läraren som har ansvaret och kunskapen om vad 

eleverna ska lära sig, men att eleverna kan ges olika alternativ. En informant berättar att: 

Eleverna ska inte få välja allt, vilket det ofta blir fokus på i skolan då de ska få inflytande men det handlar 

om att välja rätt tillfällen. De kan exempelvis få välja mellan två områden eller två uppgifter men att det 

är jag som i grunden styr eleverna. Dessutom tycker jag att vi måste låta eleverna få vara barn och de ska 

inte och har inte kapaciteten att bestämma. Får eleverna för mycket att bestämma tycker jag att lärarens 

roll hamnar i skymundan och det är som sagt var jag som är den professionella i klassrummet. Men 

givetvis tycker jag att eleverna ska få möjlighet att välja exempelvis välja vilket material de ska använda 

vid en uppgift. (Informant 4).   
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Det framkommer i flera informanters svar att lärare behöver bemöta elevernas tankar och 

åsikter. Genom att använda elevernas erfarenheter och intresse i undervisningen berättar en 

informant att det kan medföra att eleverna blir delaktiga i sitt lärande och lusten att vilja lära 

sig ökar. En annan informant berättar:  

Det kan vara så att jag har gjort en planering men sen får eleverna vara med och bestämma, de här tre 

sakerna ska vi göra och ska bli gjorda, men sen vilken ordning de ska ta det får de bestämma själva, man 

ger dem alternativ. Elevinflytande är också att när eleverna är klara med ett jobb, att eleverna kan få välja 

då, på lite andra jobb som man behöver göra, kanske är att spela ett spel tillsammans med en kompis, göra 

klart saker, jobba med Ipad, det tycker jag också är elevinflytande, att man tar med dem i undervisningen, 

men jag som lärare har planerat så jag har en mall (Informant 1). 

7 Analys av empiri  

I detta avsnitt tolkar vi empirin med hjälp av de teoretiska perspektiven läroplansteorin och 

ramfaktorteorin.  

7.1.1 Lärares syn på elevinflytande och demokrati i klassrummet 

Vår empiri visar att informanterna har en likasinnad syn på elevinflytande, där eleverna ska 

ges möjligheten att påverka sin utbildning och lärande. Däremot framgår det att eleverna inte 

kan vara med och påverka allt, då de inte har kunskapen om vad de ska lära sig enligt läroplan 

och styrdokument. Linde (2006) skriver att läroplansteorin handlar om olika faktorer som kan 

ha inverkan på hur lärare tolkar och praktiserar läroplanen i undervisningen. Detta kan 

kopplas till vår empiri där det framgår att informanterna anser att eleverna har begränsad 

kunskap om vad de ska lära sig, vilket kan tänkas vara en avgörande faktor när det kommer 

till hur mycket inflytande eleverna ges. 

 

I vårt resultat framkommer det att elevernas inflytande och ansvar ska öka i och med att 

eleverna blir äldre och mognare. Det beror dels på att alla elever inte klarar av att ha för 

mycket inflytande och dels på lärarens kunskap och tillit till elevgruppen som därmed kan 

påverka elevernas inflytande. Inom ramfaktorteorin kan ramarna delas in i fem olika grupper 

och en av dessa är ramar med anknytning till eleverna och deras kulturella bakgrund, som 

bland annat handlar om att ta hänsyn till elevernas olika förutsättningar (Imsen, 1999). 

Relationen mellan lärare och elev kan även påverka om eleverna vågar ställa frågor i 

klassrummet. Detta kan kopplas till organisationsrelaterade ramar inom ramfaktorteorin där 
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klimatet i klassrummet är en faktor som påverkar hur relationen mellan lärare och elev ser ut 

(Imsen, 1999).  

 

Empirin visar att det kan uppstå kulturkrockar i arbetet med demokrati, exempelvis när elever 

kommer från en kultur där män och kvinnor inte ses som jämlika. När sådana kulturkrockar 

uppstår är det viktigt att arbeta med de demokratiska värderingar och normer som det svenska 

samhället vilar på. Detta för att eleverna behöver bli medvetna om vad demokrati innebär och 

för att bli en del av det svenska samhället. Enligt Lundgren (1989) påverkas och formas 

läroplanen av det rådande samhället och kulturen. Därför ska eleverna fostras och utbildas 

enligt de ramar som finns i samhället. Inom ramfaktorteorin finns det ramar som handlar om 

att lärare ska ta hänsyn till elevers olika kulturella bakgrunder (Imsen, 1999).  

7.1.2 Lärares arbete med elevinflytande och demokrati 

Det framkommer i vårt resultat att lärarna inte involverar eleverna i sin planering av 

undervisning, på grund av att det är lärarna som vet vilka mål eleverna ska uppnå enligt 

styrdokument och läroplan. Ett sätt för att göra eleverna delaktiga i sitt lärande är att belysa 

dem om målen som de förväntas uppnå. I resultatet framgår det även att lärarna i sin planering 

förbereder olika alternativ för eleverna att välja mellan, för att eleverna ska känna sig 

delaktiga. Det här kan relateras till det pedagogiska ramsystemet som handlar om de lagar, 

förordningar och läroplan som skolan ska följa, lärarens tolkningar och uppfattningar av dessa 

riktlinjer påverkar både eleverna och planeringen av undervisningen (Imsen, 1999). 

Vårt resultat visar att lärarna använder sig av röstning och klassråd, där eleverna behöver delta 

aktivt. Där framkommer det att röstning är ett bra sätt för eleverna att träna på demokrati. 

Genom att eleverna får rösta blir de delaktiga i beslut som berör dem och de blir medvetna om 

att det är majoriteten som avgör och att det är så det fungerar i samhället. Klassråd kan ses 

som ett bra forum där eleverna får rösta samt framföra åsikter kring beslut som ska tas, vilket 

kan bidra till att eleverna vill ta mer ansvar. Detta kan kopplas till Linde (2006) som skriver 

att realiseringsarenan handlar om hur lärare tolkar läroplanen och realiserar den samt hur 

eleverna agerar under undervisningen där kommunikation och aktiviteten är centrala delar. 
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8 Diskussion  

I det här kapitlet kommer metoddiskussion, reflexivitet och sanningskriterier, 

resultatdiskussion, slutsats samt fortsatt forskning att presenteras. 

8.1 Metoddiskussion 

Den kvalitativa metoden har skapat möjligheten att undersöka hur sex F-3-lärare beskriver sin 

syn på elevinflytande och demokrati i klassrummet. Tivenus (2015) framhåller att den stora 

skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa metoder är formen på den insamlade datan, då 

den kvantitativa är numeriska och den kvalitativa är språklig. Valet av metod har övervägts 

och reflekterats över. Till en början var tanken att använda en kvantitativ metod med enkäter, 

men bestämde oss sedan för en kvalitativ metod med intervjuer, vilket vi ansåg skulle erbjuda 

oss en tydligare bild av lärarnas syn och arbetssätt kring elevinflytande och demokrati.  

Om vi använt enkäter skulle vi ha gått miste om chansen att ställa följdfrågor till 

informanterna då enkäter begränsar kontakten mellan forskaren och informanterna (Bryman, 

1997). Det finns även nackdelar med metoden som vi har valt. Denscombe (2009) nämner 

bland annat att den är tidskrävande, vilket bidragit till att bara ett fåtal informanter har deltagit 

i vår undersökning. En annan nackdel kan vara att informanternas svar inte stämmer överens 

med verkligheten, både på grund av fåtal informanter men också att det finns en möjlighet att 

informanterna inte svarar sanningsriktigt utan svarar utifrån vad de tror förväntas av dem, 

vilket inte enbart gäller vår metod utan även andra metoder. Trots detta anser vi att kvalitativa 

metoden var den mest lämpliga för vår studie för att undersöka lärarnas syn på elevinflytande 

och demokrati i klassrummet. Dock är vi medvetna om att svaren från informanterna kunnat 

se annorlunda ut om vi ställt andra frågor till dem. I efterhand har vi insett att vi hade kunnat 

förbereda flera frågor för att få djupare svar från informanterna. Vi hade även kunnat ställt 

fler följdfrågor. 

8.2 Reflexivitet och sanningskriterier 

Det är väsentligt att forskare reflekterar över sin roll i forskningen, då denna kan påverka 

tolkningarna från informanternas svar och genom att vara medveten kunna distansera sig 

(Tivenius, 2015). För att tolka arbetet har vi följt följande sanningskriterier, rimlighetskriteriet 

som innebär att tolkning är rimlig, koherenskriteriet handlar om att tolkning är helhetlig och 
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korrespondenskriteriet innebär att tolkningen ska stämma överens med det teoretiska 

perspektivet (Tivenius, 2015).   

Vi vill framhäva att vår tolkning av informanternas svar och det teoretiska materialet som 

används i uppsatsen givetvis påverkas av vilka vi är och hur vi tolkar databearbetningen och 

de teoretiska texterna. Även om Dahlöfs och Lundgrens teorier är intressanta och 

tankeväckande har endast en begränsade del berörts och därmed kan vår förståelse för 

teorierna vara begränsade. Därför har vi medvetet försökt vara neutrala och fördomsfria i vår 

tolkning och hantering av informanternas svar. Om vi valt ett annat teoretiskt perspektiv hade 

det kunnat medföra att den insamlade empirin tolkats annorlunda. När vi presenterat 

informanternas svar har vi försökt undvika att använda värderande ord och tydliggöra deras 

svar genom att använda citat. Informanternas svar har transkriberats och jämförts med 

varandra för att få en djupare förståelse av informanternas svar.  

8.3 Resultatdiskussion  

Syftet med denna uppsats var att undersöka F-3-lärares syn på elevinflytande i undervisningen 

och hur lärare förmedlar att de arbetar med demokrati i klassrummet. För att besvara 

undersökningens syfte har två forskningsfrågor tagits fram. Den första frågan handlar om hur 

F-3-lärare resonerar kring elevinflytande och demokrati i klassrummet. Den andra handlar om 

hur F-3-lärare beskriver att de arbetar med elevinflytande och demokrati i klassrummet. Vi 

kommer i detta kapitel att diskutera resultatet och koppla det till tidigare forskning.  

 

Utifrån första forskningsfrågan, hur F-3-lärare resonerar kring elevinflytande och demokrati i 

klassrummet framgår det i vårt resultat att informanterna har liknande syn angående 

elevinflytande och demokrati. Informanterna var eniga om att elevinflytande handlar om att 

eleverna ska ha möjligheten att påverka och vara delaktiga i sin utbildning. Detta kan kopplas 

till Henriksson Perssons (2018) studie då hon menar att eleverna ska ges möjligheten att 

påverka både sin undervisning och utbildning. Vidare framkommer det av informanterna att 

det är viktigt att lärarna är lyhörda och låter eleverna framföra sina åsikter för att eleverna ska 

känna att de har en möjlighet att påverka. Sedan framkommer det också att flera informanter 

menar att för mycket elevinflytande kan bidra till att eleverna inte får någonting gjort. 

Eleverna kan inte vara delaktiga i alla beslut som berör deras utbildning utan det måste 

anpassas efter elevernas ålder och mognad. Bostedt och Eriksson (2012) påstår däremot att 
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Skolverkets utvärderingar visar att många eleverna upplever att de inte får tillräckligt med 

inflytande och att det har minskat när de blivit äldre. 

När det kommer till lärarnas syn gällande demokrati framgår det även i informanternas svar 

att eleverna behöver lära sig hur samhället fungerar och bli medvetna om hur man beter sig i 

ett samhälle. Detta kan kopplas till Henriksson Persson (2018) som skriver i sin studie att 

läraren ska förbereda eleverna inför samhällets krav. Vårt resultat visar att relationen mellan 

lärare och elev kan påverka om eleverna vågar ställa frågor i klassrummet och en informant 

lyfter även upp att miljön i klassrummet behöver vara tillåtande för att eleverna ska våga. Det 

framgår i resultatet att flera av informanterna använder sig av klassråd i arbetet med 

demokrati för att eleverna ska få vara delaktiga i val som berör dem och göra dem medvetna 

om hur det fungerar i samhället. En informant berättade att klassråd har bidragit till att 

eleverna både vill vara mer delaktiga och ta mer ansvar. Detta kan tolkas som att läraren har 

skapat en tillåtande miljö i klassrummet där eleverna känner att de kan och får framföra sina 

åsikter och tankar. Enligt Osman (2010) ska lärare skapa en demokratisk atmosfär i skolan 

och lärarens inställning och beteende påverkar elevernas inställning till demokrati. Detta kan 

tolkas som att relationsarbetet kan bidra till att eleverna känner sig trygga och vågar ta 

initiativ, vilket kan anses vara positivt då det ingår i läroplanen. 

Den andra forskningsfrågan handlar om hur F-3-lärare arbetar kring elevinflytande och 

demokrati i klassrummet. Enligt de svar vi fått från våra informanter framgår det att eleverna 

inte är delaktiga i planeringen av undervisningen, men att lärarna kan förbereda olika 

alternativ för eleverna att välja mellan, som exempelvis att eleverna får välja mellan två 

uppgifter att arbeta med under en lektion. Henriksson Persson (2018) skriver om icke 

formaliserat elevinflytande, vilket har två olika inriktningar. Den ena är att eleverna får vara 

med och påverka innehållet, arbetssätt och arbetsformer. I den andra inriktningen får eleverna 

påverka arbetsform och redovisningsform. Vår empiri visar att lärarna arbetar mer mot den 

andra inriktningen där eleverna ges möjlighet att påverka arbetsformen. Det kan tänkas vara 

svårare för lärarna att tillämpa den första inriktningen, då det är lärarna som har kunskapen 

om vad som står i styrdokumenten och som är ansvariga för att eleverna uppnår målen. 

Därmed kan det möjligen vara svårt att involvera eleverna i planeringen av undervisningen.  

I vårt resultat framkommer det att röstning är ett bra sätt för att eleverna ska bli aktiva och 

delaktiga i sin utbildning. Det bidrar även till att eleverna blir medvetna om att det är 

majoriteten som bestämmer. Det framkommer att flera av lärarna arbetar med röstning samt 
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att ge eleverna en valmöjlighet kring beslut som rör dem via klassråd, vilket kan kopplas till 

formellt elevinflytande som Henriksson Persson (2018) skriver om, där elevernas inflytande 

sker under strukturerade former. Osman (2010) nämner att grundskolelärare inte enbart ska 

hjälpa eleverna att utveckla kunskaper och färdighet, utan de ska även främja en demokratisk 

atmosfär i skolan samt att deras arbete ska genomsyras av det. Osman nämner att för att kunna 

uppnå detta behöver eleverna få delta i val som berör dem och att lärarna ska vägleda och 

uppmuntra eleverna i detta.  

I vårt resultat framkommer det att den största delen av våra informanter arbetar med 

utvärdering och att det är ett bra sätt att arbeta med elevinflytande, vilket i sin tur kan bidra till 

att läraren blir medveten om vad som fungerar för eleverna samt vad läraren behöver förbättra 

till nästa gång. Detta kan tolkas som att eleverna får vara aktiva i sitt lärande och ges 

möjlighet att framföra vad som fungerar och inte fungerar för dem. Bostedt och Eriksson 

(2012) menar att ett pedagogiskt arbetssätt är att utgå från ett elevperspektiv, där eleverna ska 

vara aktiva i sitt lärande och där elevernas förmågor och erfarenheter ska vara 

utgångspunkten. 

8.3.1 Slutsats 

Syftet med uppsatsen var att undersöka F-3-lärares syn på elevinflytande i undervisningen och 

hur läraren arbetar med demokrati i klassrummet. Utifrån forskningsfrågorna har vi dragit 

slutsatsen att lärarnas syn på elevinflytande är att eleverna ska ges möjligheten att vara 

delaktiga och kunna påverka sin utbildning, men att de inte kan vara delaktiga i varje beslut. 

Vidare kan vi konstatera att lärarna arbetar med demokrati i klassrummet för att förbereda 

eleverna för samhällets krav och förväntningar samt att röstning är ett bra sätt för eleverna att 

bli delaktiga i sin utbildning. 

8.4 Fortsatt forskning 

Utifrån uppsatsens resultat framkommer det områden som både är intressanta och viktiga att 

forska vidare om. Då uppsatsen belyser lärares syn på elevinflytande och demokrati kan ett 

förslag på vidare forskning vara elevernas syn på hur mycket inflytande de har över sin 

utbildning och lärande. Ett annat förslag är att se hur eleverna uppfattar miljön i klassrummet 

utifrån ett demokratiskt perspektiv, vilket är viktigt då skolan ska genomsyras av demokrati. 

Då denna uppsats endast har undersökt hur ett fåtal lärare ser på elevinflytande och demokrati 
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i klassrummet kan fortsatt forskning ske med ett större urval, exempelvis genom en 

kvantitativ metod med enkäter. 
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Bilaga 1  

Information om självständigt arbete om lärares syn på elevinflytande och 

klassrumsdemokrati. 

 

Hej! 

Vi är två studenter inom grundlärarprogrammet F-3 från Mälardalens högskola och vi skriver 

vårt självständiga arbete. Syftet med vår uppsats är att ta reda på hur lärare resonerar 

angående klassrumsdemokrati och elevinflytande. Anledningen till att vi valt detta ämne är att 

vi under vår utbildning har insett vikten av att eleverna får vara delaktiga i sin utbildning samt 

att även läroplanen belyser det. Genom att undersöka hur lärare arbetar med elevinflytande 

och klassrumsdemokrati kan vi skapa oss en djupare kunskap och förståelse som vi kan dra 

nytta av i vår kommande yrkesroll. Vår förhoppning är att vår undersökning kommer bidrar 

till att lärare blir medvetna om vikten av elevinflytande och klassrumsdemokrati.  

Det praktiska genomförandet kommer ske genom semistrukturerade intervjuer med sju F-3-

lärare. För att få flera olika infallsvinklar i vår undersökning har vi kontaktat lärare från olika 

skolor. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Du ombeds att delta i denna 

undersökning då du arbetar som lärare i årskurserna F-3. Genom att delta i denna 

undersökning innebär det att du kommer att få svara på en del frågor kring elevinflytande och 

klassrumsdemokrati. Intervjun kommer ske på den plats du anser är lämplig och som passar 

dig bäst, tiden uppskattas till cirka 20 - 30 minuter. Med ditt godkännande kommer intervjun 

spelas in genom en mobiltelefon för att vi ska kunna vara aktiva i intervjun och att vi sedan 

ska kunna tolka svaren vid transkriberingen. Du kommer ha möjligheten att ta del av den 

färdiga uppsatsen om intresset finns.  

Etiska förhållningssätt  

Vi kommer att följa de etiska principerna och ta hänsyn till dem i undersökningen.  

 Informationskravet: informanten får information om studiens syfte och varför den 

blivit utvald, vilket uppfylls genom detta informationsbrev.  



 

 

 Konfidentialitetskravet: informanten är anonym i undersökningen och uppsatsen. Ditt 

deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta 

ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. 

 Samtyckeskravet: du som informant ger oss godkännande att delta i vår undersökning.  

 Nyttjandekravet: informanten blir informerad om hur undersökningsmaterialet 

kommer att användas. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats 

vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA.  

Vi hoppas att du vill delta och vi ser framemot ett bra samarbete.  

Med vänliga hälsningar  

Carola Eriksson och Madelene Hjelmberg 

Eskilstuna 2018-11-14 

 

Carola Eriksson  Madelene Hjelmberg Sandra Jederud 

Student  Student  Handledare 

Cen15012@student.mdh.se mhg16001@student.mdh.se   sandra.jederud@mdh.se  

076-8280291                          073-9257402   016-153234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

1. Vad innebär elevinflytande för dig? Kan du ge exempel: 

 

2. Hur arbetar du aktivt för att få eleverna att delaktiga i sin utbildning? Kan du ge 

exempel?  

 

3. Hur arbetar ni med demokrati i klassrummet?  

 

4. Hur gör du för att anpassa elevernas inflytande över arbetssätt, arbetsformer och 

undervisningens innehåll?  

 

5. Hur arbetar du för att förbereda eleverna att de ska kunna verka i ett demokratiskt 

samhälle? Kan du ge exempel?  

 

6. Hur planerar du undervisningen för att kombinera elevinflytande och styrdokument?  

 

7. Vilka ytterligare svårigheter kan du möta vid elevinflytande?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


