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Denna uppsats handlar om hur lärare ser på elevinflytande i undervisningen. 
Uppsatsen fokuserar på lärarnas upplevelser och inte på faktiskt genomförda 
klassrumsobservationer. Studien genomfördes med ett kvalitativt syfte genom att ett 
antal lärare på en högstadieskola i Västerås fick svara på frågor via en utskickad 
enkät.  Resultatet visar främst två saker som är väsentliga att redovisa: Att lärare 
tenderar att rikta fokus på problematiken med att implementera elevinflytande i 
undervisningen nästan uteslutande på de enskilda eleverna. Samt att kunskap om 
styrdokumenten och avsaknaden av en gemensam handlingsplan för denna 
implementering saknas. 
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1. Inledning

Elevinflytande i skolan är en stor och komplex fråga. Från min egen tid i grundskolan 
vill jag minnas att man från lärarhåll hela tiden uppmanade oss till delaktighet 
genom de nyupprättade skol och elevråden. Problemet var att få någon att vilja 
engagera sig då en sådan framåtanda oftast renderade i en stigmatisering på 
skolgården. Jag vågade aldrig. Tack och lov fanns det dock de modiga få som faktiskt 
vågade engagera sig och snart visade det sig att dessa råd faktiskt kunde vara med 
och påverka. Jag kommer ihåg att vi fick vara med och rösta fram vad som skulle 
investeras till skolgården. Skulle skolan köpa in nya innebandyklubbor eller ville vi 
hellre ha en splitter ny klätterställning? Det behöver väl knappast påpekas att vi 
kände oss fullkomligt berusade av makt. Vår enorma inflytandesfär slutade dock inte 
där. Jag vill minnas att vi även fick vara med och bestämma vart den traditionella 
skolresan skulle förläggas i slutet av läsåret i sexan. Det är än i dag obegripligt hur 
majoriteten kunde rösta igenom att vi skulle paddla kanot längs Dalälven (regnet öste 
konstant ner över oss i två dagar). Något jag aldrig upplevde under min tid i 
grundskolan var dock att få något som helst inflytande över undervisningen. Detta 
var överhuvudtaget aldrig uppe för diskussion och tanken slog oss ärligt talat aldrig. 
Att ges inflytande över undervisningen var för oss lika ouppnåeligt som att gå på 
månen. Eller att prata med tjejer, avslappnat och världsvant. Fullständigt omöjligt 
alltså. 

Frågan om inflytande över undervisningen är dock inte lika främmande för dagens 
grundskoleelever som det var för mig och mina kamrater. I och med Lpo 94 skrevs 
detta till och med tydligt in i de mål skolan skall sträva efter.  Men precis som med 
alla politiska beslut måste även detta implementeras av förvaltningen och dess 
tjänstemän. I skolans värld är det lärarna som är dessa tjänstemän. Följaktligen skall 
denna uppsats handla om hur lärarna ser på elevinflytande i undervisningen. 
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2. Disposition

Denna uppsats kommer att börja med en presentation av det befintliga 
forskningsläget rörande elevinflytande ur alla aspekter. Efter detta kommer studiens 
teoretiska begrepp samt specifika syfte preciseras. Sedan följer en metod presentation 
följt av studiens etiska ställningstaganden. Vidare kommer studiens undersökning att 
redovisas följt av en sammanfattning. Efter detta analyseras studiens resultat och 
avslutningsvis kommer den avslutande diskussionen. 

3. Forskningsläge

Ambitionen med sammanställandet av forskningsläget har varit att täcka in alla 
tänkbara vinklar som finns rörande den komplexa frågan med elevinflytande i 
undervisningen. Under arbetets gång blev det uppenbart att forskningsläget bäst låter 
sig indelas under tre rubriker så som följande:

- Styrdokument. Vad fastslår läroplaner, kursplaner samt olika utredningar 
från skolkommitèn rörande elevinflytande i undervisningen?

- Teoribaserad. Vad framgår om elevinflytande i undervisningen utifrån olika 
läroteorier? 

- Aspekter av elevinflytande ur ett lärarperspektiv. Vad framgår av de 
studier som författats om elevinflytande ur ett lärarperspektiv?

3.1 Teoribaserad del

Om ambitionen är att teckna en adekvat bild över läroteorier i samband med 
elevinflytande faller det sig naturligt att utgångspunkten måste förankras i John 
Dewey (1997) . Dewey formulerade den demokratiska aspekten kopplat till individens 
möjlighet till initiativkraft enligt följande:

Ett samhälle som är rörligt och som genomkorsas av kanaler för en förändring som 
pågår överallt, måste se till att dess medlemmar fostras till initiativ och 
anpassningsförmåga. Annars överväldigas de av de förändringar som drabbar dem 
och vars betydelse eller samband de inte förstår. Resultatet blir allmän förvirring 
och få kommer att tillägna sig resultaten av andras blinda och utifrån styrda 
aktiviteter (s. 126).

Deweys pedagogik medförde något revolutionerande i och med att fokus flyttade. Där 
lärare tidigare varit den som tydligt stod i framkant och förmedlade kunskap, till 
eleven som med sin aktivitet enligt Dewey skulle sättas i fokus. (Arfwedson 1988)  Mer 
precist uttryckt: ”All inlärnings grund är att finna i barnets egna spontana impulsiva 
önskningar och aktiviteter (s. 38).  Detta ledde i förlängningen till att den ”gamla” 
skolan, där medborgaren skulle anpassas och infogas i systemet, så småningom fick ge 
vika för system som satte medborgarnas självständighet och initiativförmåga i fokus. 
(s. 38-39)
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Deweys tankar om att utgå från eleven blev den brygga från vilken pedagogiken kom 
att utvecklas och Deweys inflytande går att finna i många av de pedagogiska 
grundsatserna idag. Om Reggio Emilias pedagogik står följande att läsa under 
rubriken vad dess pedagogik står för:

- bejakandet av subjektivitet, olikhet, solidaritet, samarbete och en tro på att man 
genom att bekräfta barnens individualitet och rättigheter på sikt kan förändra 
världen i en allt mer demokratiska riktning (www.reggioemillia.se).

Waldorfpedagogiken bygger även de sin pedagogik med eleven i fokus. Här uttryckt i 
en metafor för elevens utveckling:

Utvecklingen från larv till fjäril måste få ta sin tid, liksom barnets utveckling från 
storögd sagolyssnare till självständig kunskapssökare (Tovatt 1988 s. 146).

 Inom Montessoripedagogiken blir arvet från Dewey i än högre grad länkat till de 
tankar om elevinflytande vi finner idag:

I en montessorigrupp råder stor frihet. Det är en frihet under ansvar. De regler som 
gäller är att vi alltid arbetar och att det inte är tillåtet att störa någon. Vi tar bäst 
tillvara på barnets spontana lust till att arbeta genom att låta deras eget intresse 
vara motiv nog för att söka kunskap. Barn har en stor förmåga att koncentrera sig 
bara de finner uppgiften intressant (Parmhag Nilsson 1988 s.150).

Montessoripedagogiken är utan tvekan den som tydligast formulerar målsättningen 
att eleven skall ges ett väsentligt inflytande över den faktiska undervisningen. Men 
bland de teoretiker och forskare som utvecklades, främst under 80-90 talet, en stark 
tilltro till att ge eleven inflytande över sin vardag i skolan. Samt att detta med 
självklarhet även skulle inkludera inflytande över undervisningen. 

Gunvor Selberg (2001) menar att ett aktivt elevinflytande leder till bland annat 
djupare insikter, mer beständiga kunskaper samt en ökad lust att lära. Selberg går 
sedan vidare och listar följande punkter som väsentliga ifall detta skall vara 
framgångsrikt.

Eleven skall

¤ känna tilltro till sin egen förmåga att utveckla sig själv och andra i samhället

¤ bygga på sina tidigare erfarenheter och kunskaper

¤ aktivt deltaga i arbetet med att initiera, planera, genomföra, bearbeta och värdera 
lärandet i skolan

¤ tid att arbeta med sina frågor och reflektera över sina erfarenheter

¤ lära sig från många källor

¤ göra egna observationer och upptäckter (s. 49).

Christer Stensmo (1997) skriver följande angående elevens möjlighet till inflytande 
över innehållet i undervisningen:

Intressen manifesteras i val  mellan olika alternativ. Det man föredrar framför 
något annat är ett mått på intresse, t.ex. elever ställs inför valet att räkna skriva 
eller måla. Då elever har möjlighet att själva välja uppgifter antas de vara mer 
motiverade (intresserade) än då uppgifterna är ålagda. I valsituationer har eleverna 
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också ett personligt ansvar för hur de löser uppgifterna, i jämförelse med 
situationer där de åläggs att göra något (s.80).

3.2 Styrdokument/statliga utredningar1

I den skollag (1985: 1100) som beslutas av riksdagen står följande att läsa i 4e kapitlet 
2 §:

Eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas. Omfattningen och 
utformningen av elevernas inflytande skall anpassas efter deras ålder och mognad 

Lagparagrafen är precis så otydlig man kan förvänta sig att en ramlag skall vara. 
Skollagens funktion är tvådelad. Dels skall den verka som en ren lagtext rörande 
driften av skolorna. Detta inkluderar allt ifrån bidrag, skolans skyldigheter osv. Lagen 
är dock även en grund till formuleringen av läroplaner, i detta fall till den senaste 
formulerade läroplanen för den obligatoriska grundskolan. Även där finns självfallet 
ramkaraktären, dock har den blivit lite tydligare. 

I Lpo 94 står följande att läsa

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall 
omfatta alla elever. Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter 
att de tar ett större ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön, samt att de får ett 
reellt inflytande på utbildningens utformning (s. 15). 

Detta åtföljs sedan av en konkret målbeskrivning som inkluderar såväl vad skolan i 
helhet likväl som den enskilda läraren förväntas leva upp till. Detta formuleras enligt 
följande:

 Skolan skall sträva efter att varje elev:

Successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i 
skolan (s.15).

Läraren skall:

Se till att alla elever oavsett kön, och social och kulturell bakgrund får ett reellt 
inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll, samt att detta 
inflytande ökar med stigande ålder och mognad (s.15)

Tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen och förbereda 
eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som 
präglar ett demokratiskt samhälle (s.16).

I ett delbetänkande gjort av skolkommittén i SOU (1996:22) argumenterar man av 
vikten för elevinflytande utifrån tre utgångspunkter: Mänsklig rättighet, demokratisk 
fostran samt att inflytande är en förutsättning för lärande. (s.21) Utredningen slår 
bland annat fast att inflytande går att koppla till elevens rätt till att bli sedd och 
respekterad, något som otvivelaktigt är att betrakta som en grundläggande mänsklig 
rättighet. (s.21-22) Utredningen slår även fast vikten av att skolan tar sitt ansvar och 
prioriterar elevernas demokratiska fostran, något som enligt betänkandet måste gå 
hand i hand med den enskilda individens möjlighet till inflytande. Om vikten av att 
skola eleverna till demokratiska medborgare skrivs följande:

1

1

 Noterbart är att endast läroplanen samt skollagen här bör betraktas som formella styrdokument. 
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Detta kan inte ske om inte elever involveras i samarbete med andra, ett samarbete i 
vilket de själva känner sig delaktiga, hörda och respekterade. En sådan målsättning 
ställer krav på hela miljön i skolan och på att elever får konkreta erfarenheter av 
hur det är att ta ansvar och utöva inflytande i ett samarbete som bygger på 
demokratiska principer (s.22-23).

När det gäller den sista punkten i betänkandet, inflytande som en förutsättning för 
lärande, står följande att läsa:

Kunskapsarbete är en skapande process, och den som skapar måste vara 
närvarande och delaktig i det som sker. Det kan man inte vara om det är någon 
annan som tar hela ansvaret för vad och hur man skall lära sig, och om själv känner 
sig utanför (s.24).

I skolverkets rapport Skola i utveckling (1999) om inflytandets villkor utkristalliseras 
även där främst demokratibegreppet samt lärandeaspekten. Kring 
demokratiaspekten slås följande fast:

Alla elever ska ha möjlighet att utöva inflytande i sitt dagliga arbete. Eleverna ska 
aktivt tränas i detta. När eleverna själva får uppleva och utveckla förmågan att 
utöva inflytande så skapas hos eleverna ett intresse för att utöva inflytande i 
kollektiva sammanhang (s.8).

När det gäller elevinflytande kopplat till läroprocessen betonas glädjen 
eleven känner till sitt arbete när denne ges möjlighet till inflytande. 
”Genom att eleverna ges utrymme att påverka sitt lärande menar lärarna 
att eleverna känner glädje i att studera och att de får lust att lära mer och 
”gå vidare i lärandets djungler” (s.13).

3.3 Aspekter av elevinflytande ur ett lärarperspektiv

I en studie om elevinflytande i gymnasieskolan intervjuade forskarna Mattson och 
Svensson (1994) elever såväl som lärare om sin syn på elevinflytande i skolan. 
Studien visade på en ganska stor diskrepans rörande hur de båda grupperna såg på 
graden av elevinflytande. Lärarna ansåg att det gavs reella möjligheter till inflytande 
och att de var öppna för förslag och kompromisser. Eleverna däremot var av en 
annan uppfattning, där de ansåg att de mycket sällan hade möjlighet att faktiskt 
påverka den undervisning som bedrevs.  Lärarnas svar på elevernas upplevda brist 
på inflytande var att inflytande alltid måste kopplas till ansvar. Ett ansvar man inte 
alltid ansåg att eleverna var kapabla att leva upp till. 

I Jormfeldts (1994) undersökning i gymnasieskolor i Malmö var han främst 
intresserad av att undersöka hur det faktiska elevinflytande såg ut. Resultatet visade 
att elever i relativ hög utsträckning gavs inflytande över rekreations och 
ordningsfrågor medan inflytandet över undervisningen var mycket begränsad. 
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Wiklunds (1998) studie, även den utförd i gymnasieskolor i Malmö, intog även den 
ett elev -perspektiv. Genom enkäter visade resultatet att mindre än hälften av 
eleverna ansågs sig ha inflytande över planeringen av undervisningen. Wiklund 
skriver följande om vad eleverna ser som den största anledningen till det uteblivna 
inflytandet:

Eleverna upplever tidsbristen, lärarnas inställning till elevinflytande, elevernas 
rädsla för att få lägre betyg och deras dåliga engagemang som de allvarligaste 
hindren för utvecklingen av elevinflytande och därmed en demokratisk skola (s.82).

Forsberg (1995) skriver efter att tagit del av studien Skola 2000, angående 
elevinflytandet i praktiken att: ”Elevernas inflytande är till stora delar ytterst 
begränsat och många elever underlåter att agera trots att de upplever ett 
missnöje”(s.60). Forsberg går sedan vidare och analyserar vad detta bristfälliga 
inflytande faktiskt kan bero på. Analysen delar Forsberg sedan in i två kategorier, 
subjektiva samt objektiva hinder. Forsberg stolpar dessa enligt följande

Subjektiva hinder:

- elevers bristande erfarenhet av alternativa elev – och lärarroller samt 
undervisningssituationer

- elevers självbild

- föreställningar hos elever och föräldrar som lärare att undervisningen till stora 
delar bör försiggå i de former som den gör och med det innehåll den har

- föreställningar om att det råder ett motsatsförhållande mellan 
kunskapsinhämtning och demokratiska arbetsformer

- föreställningar om kurser med ett utifrån läromedel fastlagt innehåll som ska 
hinnas igenom

- en objektssyn på elever

Objektiva hinder:

- lärarutbildningens utformning och bristen på demokrati i utbildningen

- en begränsad lärarproffesionalism

- en många gånger fragmentarisk och atomistisk undervisning

- skolan som en obligatorisk verksamhet/en tvångsorganisation
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- skolans värderande, bedömande och sorterande funktion

- ekonomiska och administrativa ramar (s.60).

3.4 Sammanfattning av forskningsläget

Några saker finns här att avhandla. Till att börja med kan styrdokumenten 
diskuteras. I Lpo 94 finns det en klar och tydlig målformulering som med all tydlighet 
slår fast att elever skall ges inflytande över sin undervisning. Kring detta kan 
koncensus uppbringas. I detta styrdokument framgår också tydligt att detta 
elevinflytande står i en tydlig relation till elevens förmodade demokratiska fostran. 
Elevens demokratiska fostran går även som en röd tråd, tillsammans med 
elevinflytande som främjande för lärandet, i den mer teoribaserade forskningen. 
Elevinflytande ses som nödvändigt såväl utifrån fostrandet av demokratiska 
medborgare som en förutsättning för elevens egen läroprocess. Poängteras bör dock 
att elevinflytande utifrån ett lärandeperspektiv inte är tydligt representerat i Lpo 94. 
När det gäller den empiriska delen av forskningsläget visar denna att det finns en 
diskrepans mellan hur elever och lärare uppfattar elevinflytandet. Lärare är mer 
benägna att uppleva elevinflytandet som något som fungerar väl, medan eleverna 
själva inte anser sig ha möjlighet till reellt inflytande. Vidare visar även forskningen 
att det är vanligast att elever ges inflytande över rekreations samt ordningsfrågor 
medan inflytandet över själva undersökningen lyser med sin frånvaro. 

3.5 Studiens bidrag till forskningsläget

Till att börja med måste en ödmjuk hållning intas. Denna studie ämnar inte att till 
fullo trampa upp helt nya vägar inom den befintliga diskursen. Studier om 
elevinflytande utifrån ett lärarperspektiv har, som redovisats i forskningsläget, gjorts 
förut. Ambitionen med studien, då den som sagt inte är banbrytande, är att till den 
befintliga diskursen kunna bidra med främst två aspekter:

1. Utvecklingsaspekten. Produktionen av nya studier rörande elevinflytande är 
befogat då detta är ett område som ständigt utvecklas och premieras inom 
lärosätena. Studierna som redovisats i forskningsläget är mellan 10-20 år 
gamla. Hur har utvecklingen sett ut? Vad har hänt sedan de genomfördes?

2. Begreppsaspekten. Studiens ambition är att tydligt rikta fokus mot den 
befintliga diskursen i utformningen av undersökningen. Förhoppningen är att 
genom att göra detta, bygga ut den befintliga diskursen.

3.6  De teoretiska begreppen

I den teoretiska ram som presenterades under forskningsläget kommer följande att 
direkt operationaliseras i studien. 
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- Demokratiaspekten samt lärandeprocessen.  Dessa två begrepp 
dominerar såväl styrdokumenten som den teoretiska forskningen som de två 
enskilt största argumenten för att implementera elevinflytande i sin 
undervisning. Hur ser medvetenheten ut kring dessa begrepp för lärarna i 
denna studie?

- Elevernas bristande erfarenhet. Upplevs problematiken ligga hos eleven 
snarare än hos pedagogen?

- Motsatsförhållande mellan kunskapsinhämtning och demokratiska 
arbetsformer. Upplevs detta eventuella motsatsförhållande?

Dessa är de begrepp som på ett aktivt sätt kommer att operationaliseras i studien. 
Därmed inte sagt att ytterligare frågor inte kommer att ställas eller problematiseras. 
De teoretiska begreppen skall här ses som en konkret väg till att kunna bidra till den 
befintliga diskursen och hur en tydlig röd tråd går genom forskningsläget och 
studiens genomförande. 

4. Syfte

Syftet med denna uppsats är att från ett lärarperspektiv undersöka hur lärare ser på 
elevinflytande i undervisningen. Ambitionen är att utifrån studien kunna teckna en 
bild av vilka styrkor respektive svagheter lärare ser med att ge elever inflytande över 
undervisningen.

4.1 Frågeställningar

Hur upplever lärarna elevinflytande i undervisningen?

5. Metod/operationalisering

5.1 Kvalitativ metod

Denna studie är att betrakta som en kvalitativ studie. I boken Samhällsvetenskapliga 
metoder (2002)  står att den kvalitativa metoden är att betrakta som:

En kunskapsteoretisk ståndpunkt som brukar beskrivas som tolkningsinriktad eller 
interpretativ, vilket betyder att tyngden (till skillnad från den naturvetenskapliga 
modell som tillämpas inom kvantitativ forskning) ligger på en förståelse av den 
sociala verkligheten på grundval av hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna 
verklighet (s.250).

Valet av den kvalitativa metoden i denna studie blir uppenbar då man betänker att 
det är lärarnas upplevelser och åsikter om att implementera elevinflytande i 
undervisningen som skall undersökas. 

5.2 Intervju eller enkät
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Det två vanligaste tillvägagångssätten när man avser att inhämta information från 
olika respondenter är att antingen att låta respondenterna svara på en enkät eller att 
intervjua respondenterna ifråga. I denna studie har inget av de ovanstående 
tillvägagångssätten dock använts, åtminstone inte i traditionell mening. Personliga 
intervjuer valdes bort med anledning av att de tidsekonomiskt är väldigt kostsamma. 
Då ambitionen är att inkludera så många respondenter som möjligt ansågs med 
anledning av detta personliga intervjuer inte vara rätt väg att gå. Traditionella 
enkäter med ”kryssalternativ” uppfyller heller inte studiens utredande och kvalitativa 
ambition och var med anledning av detta inte aktuellt. 

Lösningen blev något av ett mellanting. Respondenterna fick frågorna distribuerade 
till sig såväl i pappersform som elektroniskt via mailen och fick besvara dessa 
skriftligt i den omfattning de ansåg nödvändigt för att klargöra sin ståndpunkt i de 
olika frågorna. Denscombe (2000) menar att denna typ av frågeformulär lämpar sig 
väl då man vill åt respondentens åsikter och uppfattningar. För att detta skall vara 
möjligt måste respondenten ”ge information om känslor, uttrycka värderingar, väga 
alternativ mot varandra, på ett sätt som kräver att hon eller han bedömer saker 
snarare än redogör rena fakta” (s.108). Denna lösning får såväl positiva som negativa 
konsekvenser.

Positiva

- Denna metod är tidsekonomisk såväl för mig som forskare som för 
respondenterna då jag inte behöver sätta av tid för intervjuer samt 
transkribering, samt att respondenterna själva kan välja när det väljer att 
svara på frågorna (s.126)

- Respondenten har ingen möjlighet att bli påverkad av den som intervjuar utan 
svarar helt fritt utifrån sitt synsätt, samt i den omfattning han eller hon finner 
lämplig. Eller som Denscombe (2000) skriver: ”Genom att begränsa fokus till 
denna typ av frågeformulär kan uppmärksamheten riktas på utformningen och 
administreringen av själva frågeformuläret, snarare än på den inverkan som 
härstammar från interaktionen ansikte mot ansikte” (s.107). 

Negativa

- Möjligheten finns att respondenten missförstår en fråga och forskarens 
frånvaro gör det omöjligt att förklara för respondenten vad som menas.

- Möjligheten att ställa uppföljningsfrågor samt be om förtydliganden 
försvinner. Denscombe (2000) kallar detta för ”svarens begränsade karaktär” 
(s.128).

Självfallet har nackdelarna med denna metod funnits i bakhuvudet under arbetet 
med källmaterialet. Jag upplever dock inte att någon har missförstått någon fråga. 
När det gäller uppföljningsfrågor så har det absolut funnits tillfällen då jag känt att 
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detta kan ha varit önskvärt. Samtidigt tycker jag att det är en styrka att studien 
faktiskt presenterar svaren så som respondenten återgivet dem, utan att själv varit 
med och styrt. Om ett svar är otydligt är ju faktiskt det ett ganska intressant resultat i 
sig.

5.3 Frågorna 

Frågorna som respondenterna fick var så kallade öppna frågor. Fördelen med att 
använda öppna frågor är enligt Denscombe (2000) att ”den information som samlas 
in genom svaren med stor sannolikhet kommer att återspegla hela rikedomen och 
komplexiteten i respondentens synpunkter” (s.122).

De frågor respondenterna hade att besvara ser ut som följande:

Anser du att det är viktigt att elever ges inflytande över undervisningen? Utveckla 
dina tankar.

Hur arbetar du som lärare praktiskt med detta?

Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med att ge elever inflytande över 
undervisningen?

Anser du att styrdokumenten är till hjälp för dig i arbetet med elevinflytande i 
undervisningen? Utveckla dina tankar.

Upplever du att elever är positiva eller negativa till att få större inflytande över 
undervisningen? Utveckla dina tankar.

Är elevinflytande något som ni i skolan gemensamt diskuterar och arbetar med?

Vilket är det svåraste hindret med att införa elevinflytande över undervisningen anser 
du?

5.4 Att analysera svaren

Analysdelen i denna studie är inte att betrakta som överdrivet komplicerad. Vid en 
första del i analysen av respondenternas svar ligger tonvikten helt enkelt på om det 
kan skönjas en koncensus i svaren på ett övergripande sätt. Efter detta ligger 
uppgiften i att nyansera svaren och tydligt visa på detta. För att exemplifiera med 
fråga 1. ”Anser du att det är viktigt att elever ges inflytande över undervisningen? 
Utveckla dina tankar”. Analysen i denna fråga delas då i två delar:

1. Finns det en koncensus i svaren. D.v.s. är de flesta respondenterna antingen 
negativa eller positiva till detta.

2. Hur ser svaren ut. Åropas samma anledningar till varför man är för eller emot? 
Kan även koncensus uppnås kring motiven eller är det vitt skilda anledningar 
till att man är antingen för eller emot. 
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5.5 Reabilitet och validitet

Stukàt (2005) definierar reabilitet som hur bra en studies mätinstrument är och 
validitet som huruvida man mäter på rätt ställe. I denna studies fall är det två 
faktorer som jag anser bör diskuteras i anslutning till reabilitet samt validitet. Val av 
respondenter samt val av undersökningsmetod. Valet av respondenter faller sig 
naturligt då denna studie har ett uttalat lärarperspektiv. Därav faller det sig enbart 
naturligt att valet av respondenter är just lärare. När det gäller undersökningens 
tillvägagångssätt och utförande finner jag inte heller där något som bör som 
kontroversiellt. Det är sant att det enda perspektiv som ges genom att låta lärare 
svara på hur de uppfattar någonting blir subjektivt och inte nödvändigtvis täcker in 
hela sanningen. Jag anser dock inte att detta blir ett validitetsproblem då ansatsen 
från min sida är tydlig, nämligen att undersöka lärarnas uppfattningar. Studien gör 
inga större anspråk än så. Det är visserligen svårt att vara 100% säker på huruvida de 
givna frågorna inte kunnat formuleras annorlunda. Men jag är av åsikten att frågorna 
fångar in mycket av den komplexa fråga som elevinflytande i undervisningen faktiskt 
är.  

5.6 Respondenterna

Respondenterna är alla verksamma lärare vid en högstadieskola i Västerås kommun. 
Alla är behöriga lärare med varierande antal anställningsår bakom sig. Sammanlagt 
skickades 21 stycken av dess frågeformulär ut. Av dessa var det 9 stycken som valde 
att delta i studien. Respondenterna hade från den dag då frågorna skickades ut 2 
veckor på sig att besvara frågorna. 

5.7 Studiens val av lärarperspektivet

Att välja ett lärarperspektiv i en undersökning om elevinflytande tycker jag bäst kan 
illustreras med ett citat av statsvetaren Peter Eklundh (1995) som forskar kring 
ämnet implementeringsproblematik i skolvärlden:

Inte förrän alla, eller nästan alla, av dem som innehar makten över de värden 
skolan fördelar – skolledningen som har makt över schemaläggning, 
klassfördelningar och andra ting som lärare upplever som bra eller dåligt, lärarna 
med sin makt över elevernas betyg, de fackliga organisationerna med makt över 
anställningsförmåner -  är överens om införandet av nya spelregler kan vi förvänta 
oss en demokratisk skola (s.194).

Läraren skall alltså ses som den som ytterst är att betrakta som den som antingen kan 
hjälpa eller stjälpa en implementering av elevinflytande.

Läsaren bör även rikta sin uppmärksamhet mot det faktum att denna studie jobbar 
med begreppet ”upplever”. De lärare som är respondenter i denna studie skall alltså 
helt enkelt ge sin bild av hur de förhåller sig till elevinflytande i undervisningen. 
Verkligheten som tecknas blir således helt utifrån lärarens subjektiva perspektiv och 
kommer inte att prövas empiriskt i form av observationer eller intervjuer med elever. 
Detta perspektiv kan av läsaren upplevas som aningen baktungt. Detta medges till 
viss del. Självklart skulle det vara av intresse att kunna presentera en studie där alla 
tänkbara dimensioner täcks in i form av elevperspektiv, faktiska observationer mm. 
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Dock innebär den krassa verkligheten att ett urvalsförfarande måste göras med 
hänsyn till arbetsekonomiska aspekter. Tiden räcker helt enkelt inte till för att 
inkludera alla dessa dimensioner. Med anledning av detta har valet fallit på 
lärarperspektivet. Detta med anledning av att det faktiskt är läraren som i detta fall 
agerar tjänsteman åt förvaltningen och ska således ansvara för att implementera det 
som beslutats och tecknats ner i ramverket. Läraren kan utifrån detta sägas vara den 
överlägset viktigaste aktören för huruvida denna implementering av elevinflytande 
skall realiseras. Med anledning av detta faller valet av studieobjekt i denna studie på 
just läraren.

5.8 Val av skolform

Att valet föll på att göra denna undersökning på en högstadieskola har sin förklaring i 
att jag upplever att det finns ett särskilt värde i att utföra undersökningen i en 
grundskola. Då grundskolan faktiskt är obligatorisk, d.v.s. att eleven har en 
lagstadgad skyldighet att infinna sig, bidrar till att göra frågan om medinflytande 
extra viktigt.  Då man som elev omöjligen, enligt lag, kan ges inflytande över huruvida 
man vill gå till skolan blir det måhända extra viktigt om du ges inflytande över din 
vardagliga situation. 

5.9 Val av inflytandesfär

Elevinflytande är sannerligen en mångsidig fråga. Frågan om inflytande i skolan kan 
inkludera allt ifrån  inflytande över skolans fysiska miljö, mat, aktiviteter, schema 
osv. Allt detta är självfallet viktiga frågor som även dessa borde beredas 
uppmärksamhet. Dock är jag av åsikten att det ligger ett extra värde i att undersöka 
just elevinflytande över undervisningen. Detta motiveras utifrån två utgångspunkter:

1. Elevens utbildning är att betrakta som skolans viktigaste uppdrag

2. Andra områden av potentiellt elevinflytande är inte upp till den enskilde 
läraren att besluta om. Beslutsfattande över den dagliga undervisningen är 
läraren att betrakta som närmast helt autonom.

6. Etiska ställningstaganden

Denna uppsats har följt de principer som fastslås av Vetenskapsrådet (2002). 
Dessa är som följande:
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- Informationskravet. Respondenterna har tydligt informerats om studiens 
syfte.

- Samtyckeskravet. Respondenterna har frivilligt tagit beslutet att deltaga i 
denna studie.

- Konfidentialitetskravet. Respondenterna har utlovats anonymitet, till den 
grad att ingen utöver uppsatsförfattaren eller eventuellt dess handledare skall 
veta deras identitet

- Nyttjandekravet. Respondenterna har försäkrats att deras svar inte kommer 
att användas i något sammanhang som inte är i anslutning till denna uppsats 

7. Resultat

Ambitionen med denna undersökning var inte att ha ett särkilt perspektiv rörande 
hur lärarna upplever elevinflytande. Frågorna som formulerades var relativt öppna 
och hade som syfte att försöka täcka en så stor bit som möjligt av den komplexa 
frågan om elevinflytande i undervisningen. Efter en bearbetning av det empiriska 
materialet upptäckte jag dock att svaren gick att plocka in i två kategorier som jag har 
valt att kalla för elevperspektiv samt resursperspektiv. 

Den första kategorin, elevperspektiv, behandlar lärarnas uppfattning om 
elevinflytande utifrån deras allmänna uppfattningar om elevinflytande samt deras 
syn på elevernas roll i detta. De frågor som redovisas under denna kategori är som 
följande:

- Anser du att det är viktigt att elever ges inflytande över undervisningen?

- Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med att ge elever inflytande över 
redovisningen?

- Vilket är det svåraste hindret med att införa elevinflytande i skolan?

- Upplever du att elever är positiva eller negativa till att få större inflytande över 
undervisningen?

- Hur arbetar du praktiskt med detta?

Den andra kategorin, resursperspektivet, behandlar lärarnas uppfattningar om vilka 
eventuella praktiska hinder de upplever existerar. Kategorin inkluderar även  vilken 
hjälp de anser att de får av såväl skola som styrdokument. De frågor som redovisas 
under denna rubrik är dessa:

- Hur arbetar du praktiskt med detta?
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- Anser du att styrdokumenten är till hjälp för dig i arbetet med elevinflytande i 
undervisningen?

- Är elevinflytande något som ni i skolan gemensamt diskuterar och arbetar 
med?

- Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med att ge elever inflytande över 
undervisningen?

Märk väl att två frågor ligger under båda kategorierna. I dessa fall har svaren från 
respondenterna fällt avgörande under vilken kategori de redovisas i. Har man 
exempelvis svarat något som rör elever så redovisas de under första kategorin. Har 
respondenten i sitt svar hänvisat till resurs aspekter faller det under denna kategori.

7.1 Elevperspektiv

Lärarnas allmänna inställning till elevinflytande.

Alla respondenter utom en uttryckte faktiskt sitt gillande över vikten av elevinflytande 
i undervisningen, när de förutsättningslöst skulle svara på om de ansåg att det var 
viktigt med elevinflytande i undervisningen. Det är dock viktigt att uppmärksamma att 
de flesta ställde sig positiva efter det att tydliga förutsättningar hade stipulerats. 
Vikten av att eleven faktiskt var ordentlig insatt och förstod vad som förväntades av 
denna samt att läraren aldrig fick förlora sin auktoritet och yttersta bestämmanderätt. 

Ja under förutsättning att de förstår innebörden, inflytande – ansvar.

Hur mycket? Det är nog bra om de först är ordentligt insatta i kursplaner etc..

Jag tycker absolut att det är viktig att elever ska ges inflytande över de områden där 
detta är möjligt. Svårigheten för mig som lärare är att finna dessa lämpliga 
områden

Det är viktigt att elever kan känna sig delaktiga. Lärarens bestämmanderätt får 
dock inte urholkas för mycket

Ja, i viss mån. De klarar lätt av en del konkreta saker som ligger nära dem som t.ex. 
val mellan några uppgifter att göra, samt i vilken ordning dessa ska göras.

Till viss del. Det mesta måste dock vara styrt av läraren.

Blott en respondent uttryckte ett direkt motstånd över elevinflytande i 
undervisningen.

Tycker faktiskt inte att elever ska vara med och påverka undervisningen. De har 
helt enkelt inte den kompetensen. Det måste vara jag som lärare, med min 
utbildning och kompetens som bestämmer detta. Eleverna är inte tillräckligt 
mogna utan vill bara välja det som de tycker är kul.
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Elevinflytande i praktiken

Vad som framgår av undersökningen är att inflytande främst ges när det gäller att 
välja, arbetsområden, arbetsordning, samt i någon mån vilken nivå man skall arbeta 
på. Samtidigt medger flera av respondenterna att de i själva verket inte alls är speciellt 
flexibla när det gäller detta. Denna brist av flexibilitet motiveras främst utifrån 
tidsbrist samt att man helt enkelt inte vill delegera ansvar till eleverna.

Följande respondenter anser sig vara ganska så flexibla, främst inom val av 
arbetsområde, examination, vilken nivå eleven vill jobba med.

Exempelvis i arbetsområdet religion får de göra val mellan Asiens religioner, 
bestämma examinationssätt. Eleven har även EA – tid som de själva styr över.

Eleven har möjlighet att välja i vilken ordning de ska göra uppgifterna De får 
bestämma vad de ska göra inom arbetsområdet. Tex. stickning  - de kan välja 
mössa, halsduk etc. . 

Utifrån ämnenas mål sätter jag upp dels ”fasta” områden som vi ska arbeta med 
och även ”valfria” områden där eleverna har en stor del av hur vi ska nå målen. På 
vilket sätt vis ska arbeta.

Somliga av respondenterna tecknar en aningen svepande och något oklar bild över hur 
de arbetar med detta konkret. 

Jag försöker ge eleverna så mycket ansvar som är möjligt utifrån vad vi ska hinna 
med.

De få välja arbetsområde när detta är möjligt

Tre av respondenterna uttrycker ger uttryck för att inte uppvisa någon direkt 
flexibilitet i denna fråga.

Inte allt för mycket. Jag ger dem valmöjligheter ibland, att välja mellan uppgifter.

Eleverna får ge tips och komma med ideer. Jag försöker även anpassa 
undervisningen efter elevernas kunskapsnivå. Men der är hela tiden jag som 
bestämmer.

Elevinflytandets styrkor och svagheter

När frågan om elevinflytande sedan breddades så att respondenterna skulle inkludera 
såväl vad de ansåg vara positivt och negativt finns det en viss samstämmighet i svaren. 
Alla respondenter medger, om än i olika former, att inflytande över sin undervisning 
bidrar till en höjd motivation för den enskilda eleven. De nackdelar som ventileras kan 
sammanfattas i en punkt.

- Elevernas oförmåga

Den första respondenten ger dock uttryck för en eventuell konfliktsituation då eleven 
ges inflytande över undervisningen.

Fördelar är: att de kanske inte inser hur mycket jobb det innebär och därmed är 
beredda, eller tvärt om, de inser att de kanske inte är så mycket som de trodde. Det 
kan skapa större motivation om de fått vara med och påverka
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Nackdel: Det kan skapa merarbete i ett redan pressat schema. Det kan skapa 
konflikter med elever som tror sig ha rätt till ett visst betyg

Att elevens oförmåga var ett problem syns tydligt i dessa svar nedan. Svaren innehöll 
två dimensioner. Elevers okunskap samt elevers bristande mognad

Det positiva är att flexibilitet bidrar till att höja motivationen och att de känner sig hörda. Det 
negativa är att stoffurvalet blir sämre. De har inte kunskapen att riktigt kunna välja.

Fördelar : Bidrar till elevernas individuella utveckling, studievana. Alla elever får 
förhoppningsvis en arbetssituation de trivs med.

Nackdelar: ibland kan det leda till att eleverna inte är riktigt mogna för att ha 
inflytande, man får då styra upp det hela som pedagog.

Flera av respondenterna uppger att då visserligen ett ökat inflytande leder till bättre 
studiemotivation för eleverna, leder detta även till en orimlig arbetsbörda för läraren. 
Samtidig lyfts tvivel angående eleverna förmåga att på bästa sätt ta det ansvar det 
innebär att ges inflytande över undervisningen. Främst fruktar lärarna att eleverna 
antingen inte är kompetenta att välja och genomföra arbetet på ett sätt att målen 
uppfylls. Samtidigt är man från lärarhåll rädd för att eleverna skall välja den enkla 
vägen och enbart försöka göra så lite som möjligt.

Vidare uppstod något av en delning av respondenterna huruvida eleverna faktiskt vill 
ha och eftersträvade detta inflytande över undervisningen. Antingen var man av 
åsikten att elever ganska tydligt eftersträvade mer inflytande och att detta överlag 
upplevdes som något positivt från eleverna. Flera av respondenterna som uttryckte att 
elever ställde sig positiva till ett utökat inflytande gjorde även kopplingen till att denna 
positivism oftast gick att härleda till att eleverna trodde att detta skulle innebära 
mindre jobb från deras sida. De som ansåg att eleverna ställde sig negativa till ett 
utökat inflytande över undervisningen gjorde kopplingen att eleverna upplevde en 
otrygghet om inte läraren bestämde. Elevernas bristande erfarenhet av att arbeta 
självständigt framhölls som en förklaring till denna otrygghet

Tycker att eleverna många gånger känner sig osäkra med att vara med och 
bestämma. Särskilt i årskurs 7 brukar de alltid vilja att jag bestämmer vad de ska 
göra. 

Eleverna är lite osäkra. Jag upplever att de helst vill att läraren skall bestämma

Elevernas vilja att få inflytande ställt mot deras bristande förståelse samt tron Att 
detta skulle innebära mindre jobb formulerades så här

Elever vill ha större inflytande. Men dem känner ej till sina skyldigheter.

Många är positiva för att det kanske blir lättare, mindre jobb och roligare. Många är 
negativa för att det är svårt att välja vad som är bäst och vad man behöver kunna.

Men det fanns även en respondent som inte uttryckte några eventuella problem i 
samband med att eleverna ville ha mer inflytande

Överlag positiva. Ingen vill att jag bestämmer exakt vad de ska göra.
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Elevinflytandets största utmaning

Intressant här är att, bortsett från en respondent, nästan alla menade att det största 
hindret med att införa elevinflytande i undervisningen låg hos eleverna själva. 
Oförmåga, bristande erfarenhet, omognad var några exempel på de hinder hos 
eleverna som omöjliggjorde att de kunde ges mer inflytande. 

Två första svaren lägger tyngdpunkten hos elevernas bristande kunskaper som den 
enskilt största anledningen

Att få med alla på tåget. ¾ av eleverna fixar detta men ¼ gör det inte. Många 
elever mår dåligt om det inte finns en tydlig struktur. Eleverna blir dessutom sämre 
och sämre i läskicklighet, något som är en förutsättning för att kunna jobba mera 
självständigt.

Det är elevernas oförmåga att planera och deras bristande erfarenheter. De vet inte 
vad det finns att ta reda på och behöver se hjälp att se världen i ett vidare 
perspektiv. 

Men även mognad och bristande erfarenhet var även detta ett stort 
problem enigt de två respondenterna nedan.

Det är helt enkelt så att eleverna inte är tillräckligt mogna för att kunna ta detta 
ansvar. De har heller inte den kunskap som skulle behövas för att på ett korrekt sätt 
kunna påverka mer.

Att eleverna inte är ”inkörda” i detta arbetssätt. Låg och mellan stadiet måste börja 
med att skola in eleverna i detta. Det är omöjligt för oss på högstadiet att ha tid att 
göra detta. Speciellt när bedömningen i form av betyg spelar så stor roll på 
högstadiet.

7.2 Resursperspektivet

Praktiska hinder

Vad som framkom under denna rubrik var att det rörde sig främst om två praktiska 
aspekter.

- Tid

- Materiella medel

De som angav tidsaspekten formulerade sig enligt följande:

Tidsaspekten. Att låta eleverna få mer inflytande över undervisningen och att jobba 
på andra sätt kräver mer tid i form av planering, examination, utvärdering.. Det är 
tid som helt enkelt inte finns. 

De har möjlighet att utöva inflytande över examination, eventuellt om de vill dela 
upp ett prov i flera läxförhör, dock aldrig över hur examinationen ser ut. Ibland har 
de även inflytande över arbetssätt samt på vilken nivå de vill arbeta. Problemet är 
tiden, den räcker inte till alla gånger.

Svårt att säga. Det blir nog inte att eleverna får bestämma så ofta, det blir oftast 
effektivare när jag gör det då tiden är knapp.
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En annan respondent ställde sig positiv till elevinflytande med menade att tiden helt 
enkelt inte fanns.

Det positiva är att de känner sig delaktiga. Det negativa är att jag upplever att det 
helt enkelt inte finns tid för att genomföra detta fullt ut.

När det gäller den rent materiella sidan uttryckte sig den respondenten så 
här:

Kräver bättre och mer litteratur, datorer som inte finns, eftersom inflytande kräver 
frihet i val av arbetssätt och delvis innehåll. Dessutom är det svårt att som ensam 
lärare på 30 elever att räcka till då elevinflytande kräver mer individuell 
handledning för varje enskild elev.

Hjälp av styrdokumenten?

Enbart en respondent såg här styrdokumenten som något som faktiskt underlättade 
arbetet med elevinflytande. De resterande tyckte att dokumentens ramkaraktär är 
alldeles för otydligt och oprecist för att kunna erbjuda någon hjälp med 
implementeringen av elevinflytande i undervisningen. 

Nej tyvärr!.

Nej. Styrdokumentet över lag känns mest som mer vikt på oket över axlarna.

Ramverk! Inget konkret. Står att de ska ges inflytande, dock inte i vilken grad.

För luddigt! Inga konkreta riktlinjer

Nej. Ett styrdokument ska visserligen vara enbart en riktlinje men jag önskar att de 
var tydligare.

Allt som står i papper stämmer inte med verkligheten. Styrdokumentet är för 
mycket av ett ramverk.

Styrdokumenten fokuserar i min mening för mycket på lösa teorier. Vi behöver ha 
mera konkreta riktlinjer.

?.

Blott en respondent uttryckte sig gott om styrdokumenten.

Absolut! De är så subtilt skrivna att jag kan tolka dem på väldigt olika sätt. Jag kan 
införa uppgifter som jag tror eleverna tycker är intressanta. Uppgifter som de själva 
kommer på...

Elevinflytande en prioritering?

Med undantaget från en så menade respondenterna att detta inte var något som 
diskuterades och prioriterades gemensamt från skolan eller lärarkåren. En respondent 
menade att de på skolan visserligen diskuterade och arbetade med elevinflytande. 
Dock aldrig med elevinflytande över undervisningen. 
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Ja – EA –tiden. Ett ständigt samtalsämne. Borde vara bra men eleverna ser inte 
fördelarna. Även klassrådens plats på schemat och dess innehåll.

Vidare ställdes sig en respondent positiv till det faktum att detta var något som 
avhandlades på skolan. Om än aningen svävande.

Tror det. Att handledarna försöker arbeta med sina elever.

De resterande svaren ställde sig alla negativa till påståendet att elevinflytande över 
undervisningen var något som avhandlades och prioriterades gemensamt

Nej. Jag tycker inte alls vi gör det

Nej. Jag upplever att alla lärare har elevinflytande till en viss grad, men inte i hög 
grad

 Nej. Konstigt nog så tycker jag aldrig att den frågan kommer upp på konferenser 
osv. 

Inte så mycket som vore önskvärt.

Vi var bättre för några år sen. Då togs det upp på konferenser och dylikt. Upplever 
dock att detta i det närmaste helt har försvunnit.

Nej. I den mån vi diskuterar elevinflytande är det alltid utifrån andra 
utgångspunkter. Exempelvis att involvera eleverna som kamratstödjare eller 
liknade. Jag har aldrig varit med om att det diskuterats elevinflytande i just 
undervisningen.

Nej.

8. Sammanfattning av resultatet

Vilken syn på elevinflytande i undervisningen kan då sägas framträda i denna studie? 
Svaret som kan ges av denna studie är att frågan om elevinflytande i undervisningen 
innehåller främst två begrepp, elevperspektiv och ett materiellt perspektiv. 

Elevperspektivet

På en relativt öppen fråga om lärarna anser att inflytande över undervisningen är 
något att betrakta som positivt svarar nästan samtliga att de faktiskt tycker att detta är 
positivt. Nästan samtliga lärare svarade dessutom att genom att eleven får inflytande 
över undervisningen ökar elevens motivation. Så på plussidan kan två punkter 
formuleras:

- Lärarna är generellt positiva till elevinflytande

- Flera av lärarna upplever att de till viss del är flexibla och ger elever ett visst 
inflytande

- Lärarna upplever att eleverna får ökad studiemotivation genom att ges 
inflytande över undervisningen

Studien visar dock samtidigt att lärarna upplever att det är elevernas bristande 
kunskaper och mognad  som är det enskilt största hindret när det gäller att lyckosamt 
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kunna implementera elevinflytande i undervisningen. De eventuella förutsättningar 
som måste finnas och som respondenterna inte anses finns är att:

- Eleverna är insatta i såväl kursplaner som mål

- Eleverna är mogna nog att hantera det ansvar som kommer med inflytande

- Eleverna är inskolade i ett arbetssätt som ligger till grund för mer självständigt 
arbete.

- Eleverna har kompetensen , exempelvis läsförståelse, att kunna arbeta 
självständigt.

- Eleverna själva måste vara intresserade av att få mera inflytande

Resursperspektivet.    

Utöver frågan om huruvida eleverna var kompetenta eller mogna nog att ges 
inflytande över undervisningen framstod främst diverse problem som kan läggas 
under det materiella perspektivet. Sammanfattat i punktform var de viktigaste 
aspekterna följande.

      -     Mer tid måste ges till lärarna då denna arbetsform är långt mer tidskrävande

- De materiella resurserna på skolan måste utökas för att möta detta arbetssätt.

- Styrdokumenten måste vara tydligare så att de kan erbjuda ett praktiskt stöd.

- Frågan om elevinflytande måste prioriteras från skolan samt att man måste ha 
ett kollegialt stöd om detta ska kunna fungera.

9. Analys

Överlag anser jag att resultaten i denna studie ganska väl överensstämmer med de 
tidigare studiernas resultat. De dominerande inslagen i de tidigare studierna har varit 
precis det som denna studie landade i. Nämligen elevperspektiv samt 
resursperspektiv.. 

Elevperspektivet

I jämförelse med de tidigare studier som genomförts på detta område går det att finna 
många beröringspunkter med denna studies elevperspektiv. Eva Forsbergs (1995) 
samanställning av de hinder, såväl objektiva som subjektiva, får här utgöra den 
tydligaste referenspunkten. Forsberg skriver bland annat att elevers bristande 
erfarenhet av alternativa elev – och lärarroller samt undervisningssituationer var att 
betrakta som ett hinder. Mattson och Svensson (1994) berör även detta i sin studie där 
de menar att lärarna inte ansåg att eleverna kunde leva upp till de ansvar de förväntas 
ta om de ges större inflytande. Detta bekräftas av respondenternas uppfattningar i 
denna studie där eleverna i många fall inte ansågs ha den kompetensen att ges större 
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inflytande samt att många elever sades inte heller vilja ha detta. Dewey (1997) skrev 
om vikten av att skolan bidrog till att fostra flexibla människor som ”fostras till 
initiativ och anpassningsförmåga”(s.126).  Inom montessoripedagogiken formulerades 
detta genom att ta ”tillvara på barnets spontana lust till att arbeta genom att låta deras 
eget intresse vara motiv nog för att söka kunskap” (Parmhag Nilsson 1988, s.150). 
Stensmo (1997) skrev angående elevens valmöjligheter att ”då elever har möjlighet att 
välja uppgifter antas de vara mer motiverade (intresserade) än då uppgifterna är 
ålagda”(s. 180). Denna studie kan faktiskt i mångt och mycket bekräfta det 
ovanstående. Merparten av respondenterna i denna studie hävdar att de faktiskt är 
flexibla och låter sina elever ha ett inflytande över undervisningen. Stensmos tes om 
motivation vid valmöjligheter bekräftas även den av många av respondenterna. 

Styrdokumenten formulerade främst två aspekter till vilka en tydlig koppling till 
elevinflytande kunde göras. Demokratiprocessen samt lärandeprocessen, som för 
övrigt även var ett av de formulerade teoretiska begrepp. ILpo 94 stipuleras detta 
tydligt genom formuleringen ”De demokratiska principerna att kunna påverka, ta 
ansvar och vara delaktig, skall omfatta alla elever” (s.15).  Studiens resultat visar att 
många av lärarna faktiskt upplevde att de uppvisade en viss flexibilitet och lät deras 
elever göra demokratiska val inom vissa områden av undervisningen. Visserligen 
uttryckte ingen av lärarna specifikt att just ”demokratiprocessen” eller att elevens 
demokratiska fostran var viktig men de uttryckte ändock att det fanns utrymme för ett 
visst inflytande som är kopplat till demokratiska arbetsformer. I skolverkets rapport 
Skola i utveckling  (1999) formulerades tydligt det andra begreppet om vikten av 
inflytande för att främja lärandeprocessen:  ”Genom att eleverna ges utrymme att 
påverka sitt lärande menar lärarna att eleverna känner glädje i att studera och att de 
får lust att lära mer och gå vidare i lärandets djungler” (s.13). Detta påstående kan 
denna studie sägas bekräfta. Nästan samtliga respondenter medgav att elevernas 
studiemotivation främjades av att de fick mer inflytande över sina egna studier. Än en 
gång gjordes visserligen ingen direkt koppling till att detta främjade elevens 
”lärandeprocess” men att inflytande ökade motivationen rådde det nästan koncensus 
kring. Dock fanns det vissa reservationer kring detta där respondenten menade att 
eleverna främst sökte inflytande för att de trodde att studierna skulle bli enklare och 
deras prestation mindre. 

Samklangen med den tidigare forskningen är mycket intressant. Många av 
respondenterna var tydliga i sina redogörelser att eleverna faktiskt var de största 
problemet när det gällde att kunna införa elevinflytande i undervisningen. Detta 
samtidigt som, många gånger samma respondenter, faktiskt ansåg sig flexibla och 
kunde se fördelar med att ge elever inflytande över undervisningen. 

Men samtidigt finns det en dualitet i resultaten.

Flera lärare hävdar att eleverna själva inte vill ha detta inflytande och flexibilitet, utan 
är tryggast då läraren bestämmer helt och hållet. Lägg där till de lärare som faktiskt 
inte anser att elever skall ges inflytande över undervisningen och motiverar detta 
genom att åropa ett av de teoretiska begreppen, nämligen att det finns ett 
motsatsförhållande mellan kunskapsinhämtning och demokratiska arbetsformer då 
eleverna inte har kompetensen att ges inflytande. Resultat av denna studie kan med 
andra ord sägas stå med en fot i de teoribaserade lägret där eleven måste ges frihet och 
inflytande för att växa medan den andra foten står fast i en övertygelse att inflytande 
snarare är till nackdel för elevens utveckling som till viss del bekräftas av de tidigare 
gjorda empiriska studierna. Hur ska då denna dualitet förklaras?
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Självklart kan denna dualitet till viss del förklaras med att respondenterna helt enkelt 
tycker olika. Vissa är mer öppna för ett elevinflytande i undervisningen än andra och 
därför tvingas resultaten och analysen att gå två motsatta vägar. Detta tror jag är det 
ena svaret. Det andra svaret tror jag går att finna i mötet mellan två världar. Jag 
upplever att denna dualitet uppstår i mötet mellan teori och praktik. En 
överväldigande majoritet av respondenterna i denna undersökning är på allmänna 
grunder positiva till att ge elever inflytande över undervisningen. Problemen uppstår 
snarare när detta skall implementeras. Av svaren i denna studie att döma upplevs ett 
elevinflytande som väldigt svårt att på ett lyckosamt sätt införa i sin undervisning. 
Som resultatet visat upplever lärarna att denna implementeringsproblematik främst 
rör eleverna och övriga resurser. Som nämndes inledningsvis är detta ungefär samma 
slutsats tidigare studier landat i.

Resursperspektivet

När det gäller studiens andra perspektiv, resurser, går det även där att till viss del 
likställa denna studies resultat med tidigare forskning på området.

Forsberg (1995) talar om de ekonomiska och administrativa hinder som påverkar 
implementeringen av elevinflytandet. Även detta framkommer i denna studie bland 
annat genom att en respondent tydligt önskade större materiella resurser för att 
effektivt kunna implementera elevinflytandet.  

Forsberg (1995) skriver även att föreställningar om kurser med ett utifrån läromedel 
fastlagt innehåll som ska hinnas igenom även detta är att betrakta som ett hinder. 
Även denna tes bekräftas i denna studie där flera av respondenterna hävdar att 
tidsbrist och vikten av att hinna igenom det som är uppsatt är en försvårande 
omständighet när det gäller implementeringen av inflytande i undervisningen

Det är samtidigt intressant att observera det faktum att lärarna faktiskt till stor del är i 
synk med styrdokumenten, som påvisades under analysen av elevperspektivet,  trots 
att de själva upplevde det som att de inte fick någon som helst hjälp av dessa. En lärare 
uttryckte sig till och med så här drastiskt:

Styrdokumentet över lag känns mest som mer vikt på oket över axlarna

En teori är att styrdokumenten faktiskt är till stor hjälp, dock inte på det sätt man kan 
tro. Måhända är det så att det som fastslås i styrdokumenten blir inkorporerat i 
skolans verksamhet i form av arbetssätt, skolkultur m.m.  Som enskild lärare är man 
måhända inte medveten om att hur jag arbetar och bedriver den dagliga verksamheten 
till stor del har stipulerats i dessa styrdokument, men att detta nått mig via andra 
vägar. 

Samtidigt är det intressant att undra över just resursfördelningen. Är det måhända så 
att resurser finns men riktas åt fel håll. I Jormfeldts (1994) studie över hur det faktiska 
elevinflytande ser ut i skolan kommer han fram till att elever oftast ges mest inflytande 
över rekreations och ordningsfrågor snarare än undervisningsfrågor. Visserligen kan 
inte denna studie helt säga bekräfta denna tes men en respondent uttryckte sig helt 
klart åt det hållet:

I den mån vi diskuterar elevinflytande är det alltid utifrån andra 
utgångspunkter. Exempelvis att involvera eleverna som kamratstödjare eller 
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liknande. Jag har aldrig varit med om att det diskuterats elevinflytande i just 
undervisningen

Kan det måhända vara så att de resurser som efterfrågas i denna studies resultat, 
materiella, tid, m.m. inte nödvändigtvis behöver tillföras utifrån. Utan i självaverket 
redan finns inom verksamheten och kan lösgöras ifrån andra områden? 

10. Diskussion

Metoddiskussion

Denna studie stod inför främst ett metodval. Detta bestod i huruvida regelrätta 
intervjuer skulle genomföras eller om en form av enkätfrågor skull delas ut för 
respondenterna att besvara. Valet föll på enkätfrågor då bedömningen var att genom 
att använda dessa bidra till att öka antalet respondenter. En utvärdering av detta får 
sägas resultera i både ris och ros. På plussidan tycker jag helt klart det faktum att nio 
respondenter deltog bör stå. Hade regelrätta intervjuer använts hade denna siffra med 
största säkerhet inte kunnat uppnås. På minussidan bör man behandla det faktum att 
vissa av frågorna besvarades väldigt kort och ej särskilt utförligt från respondenternas 
sida. Detta var en risk som jag var väl medveten om när beslutet togs att använda 
dessa enkätfrågor. Självklart resulterar detta i att vissa frågor blir torftigt besvarade 
och att känslan av att vilja veta mer om hur respondenten resonerat uppstår. Detta 
kan helt klart till viss del ses som något av ett metodproblem som direkt påverkar 
studiens relevans. Samtidigt som en annan aspekt bör beaktas. Att det som inte skrivs 
är lika viktigt som det som skrivs. Om man exemplifierar med frågan respondenterna 
fick om styrdokumenten, där svaren överlag var ganska magra, för att bringa klarhet i 
mitt resonemang. Om svaret som ges helt enkelt är: ”Nej! Den erbjuder mig ingen 
hjälp” kan detta självklart skapa frustration och frågan som hänger i luften blir då: 
Hur menar du? Vidare kan självklart frågan väckas huruvida respondenten är 
medveten om läroplanens demokratiska aspekt i samband med elevinflytande eller ej? 
I min analys drev jag ju poängen att denna medvetenhet inte fanns. Kan jag utifrån ett 
sådant kort svar vara helt säker på detta? Svaret är självklart nej, och ja. Självklart kan 
jag inte till hundra procent vara säker på att respondenten inte är medveten om att det 
finns en tydlig demokratiformulering i läroplanen som är kopplad till elevinflytande. 
Det jag dock helt och fast kan vara säker på är att oavsett om respondenten känner till 
formuleringen eller ej anser den inte att den på något sätt är till nytta för honom eller 
henne. Då respondenten valt att inte beröra demokratiaspekten är detta liktydigt med 
att denne antingen inte känner till formuleringen eller känner till den men inte har 
förstått vikten av dess innebörd.  Dessa två alternativ anser jag kan likställas i denna 
studie. 

Detta innebär självklart inte att metoden och tillvägagångssättet i denna studie är att 
betraktas som perfekt. Måhända hade ett alternativ varit att utfärda enkäten samt 
komplettera denna med ett lågt urval av intervjuer för att bredda svaren. Med andra 
ord använda sig av någon form av metodtriangulering.  Detta bör betänkas av de som i 
framtiden vill trampa i denna studies fotspår.
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Resultatdiskussion

Denna studie har visat att lärare på ett allmänt plan faktiskt är ganska positiva till 
tanken att låta elever få ett inflytande över undervisningen. Problemet uppstår när 
detta inflytande skall implementeras och fungera i det vardagliga arbetet i skolan. 
Kring denna implementeringsproblematik lägger lärarna främst två perspektiv, 
elevperspektiv samt resursperspektiv. Dessa två perspektiv har visat sig återkomma i 
de tidigare studier om elevinflytande som gjorts och är således inte något nytt. 

De tankar som denna studies resultat väcker är främst två.

- Pedagogens ansvar i implementeringen av elevinflytande

- De befintliga resursernas utnyttjande

Om vi börjar med pedagogens ansvar. Jag finner det faktum att pedagogens roll, 
kompetens och ansvar helt har utelämnats i denna studies resultat. Respondenterna 
vänder så att säga nästan aldrig blicken inåt. Ansvaret för de problem som uppstår 
med att implementera ett elevinflytande i undervisningen vänds nästan ensidigt till 
elevernas eventuella kompetenser och brister, eller till de bristande resurser man 
upplever, de må vara både tidsmässiga eller rent materiella. Pedagogens roll har av 
respondenterna helt utelämnats. Om eleverna inte har kompetensen att ges mera 
inflytande, ligger det då inte på läraren att hjälpa denna elev att få denna kompetens? 
Har jag som lärare rätt kompetens för att bedriva undervisningen på ett sådant sätt så 
att ett elevinflytande blir möjligt? Jag tänker här inte uttala mig om respondenternas i 
denna studies kompetens. Denna studie kan inte på något sätt ge ett korrekt svar på en 
sådan fråga. Men jag finner det intressant att respondenterna inte ger ett ödmjukare 
intryck i förhållande till sin egen roll i inflytandets förutsättningar. Allra helst om man 
betänker det faktum att de flesta av respondenterna medger att frågan inte prioriteras 
av skolan och att man därigenom inte får det kollegiala stöd som anses nödvändigt. 
Samt att de flesta respondenter inte anser sig kunna söka stöd eller inspiration i någon 
av de styrdokument som finns. För om denna ödmjukhet existerade tror jag att man 
faktiskt kunde komma vidare och verkligen komma någonvart. För om lärarna 
måhända kunde vända blicken inåt och fråga sig. Gör jag verkligen allt jag kan för att 
elevinflytandet ska fungera? Då kanske man kunde använda de befintliga resurserna 
på ett bättre sätt. Kanske skulle detta kunna leda till att man istället för att diskuterade 
hur man ska få bukt med de ”bråkiga” eleverna, kanske istället kunde diskutera hur 
man skall kunna inkludera dessa bråkiga elever genom att lyssna på dem och ge dem 
förutsättningar att kunna påverka sin situation. Det känns som flera av 
respondenterna i denna studie ser elevinflytande som något ”extra” som skall införas, 
utöver allt annat. Jag tror det är ett felaktigt sätt att se på saken. Jag tror att 
elevinflytande och en inkludering av alla elever är att se som något grundläggande som 
snarare än att skapa problem hjälper till att förebygga problem. 

Med detta menar jag inte att respondenterna i denna studies upplevelser på något sätt 
är ”felaktiga”. Självklart är det viktigt att inkludera elevernas förutsättningar samt de 
faktiska resurser man har till förfogande i en diskussion om 
implementeringsproblematik av elevinflytande. Men för att en sådan diskussion skall 
bli riktigt konstruktiv måste den innehålla tre komponenter, elev, pedagog, resurser. 
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Vidare forskning

Jag tycker att denna studie visar på behovet av mer forskning rörande främst två 
saker. 

1. Forskning som tar sin utgångspunkt i hur lärare faktiskt arbetar med att 
implementera elevinflytande i sin undervisning. Detta tror jag är en nyckel till att 
förstå hur mötet mellan elev och lärare ser ut. Och först då kan vi på allvar börja 
diskutera eventuella tillkorta kommande hos elevens kompetenser och hur vis skall 
kunna möta dessa.

2. Resursanvändandet kopplat till elevinflytande i undervisningen. Är det 
verkligen så att externa resurser måste tillsättas eller är det så att dessa resurser 
mycket väl finns inom verksamheten. Denna forskningsfråga kan mycket väl tänkas 
förenas med den ovan.
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