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Syftet med arbetet har varit att undersöka hur aktiva lärare tolkar begreppet 
elevinflytande och vilka möjligheter och begränsningar de anser de har för att 
förverkliga elevinflytande i sin verksamhet i förhållande till elevernas läroprocesser i 
förskola och i grundskola. Vi har genomfört en kvalitativ studie där vi har använt oss 
av personliga semistrukturerade intervjuer. Resultatet visade att trots att begreppet 
elevinflytande är omfattande och mångsidig fanns det enighet om gynnande och 
begränsande faktorer bland lärarna vi intervjuade.  Ett tydligt dilemma som framkom 
i vår studie var att tillmötesgå gruppens och individens behov och intressen i 
undervisningssituationen.  
 
_______________________________________________ 
Nyckelord: elevinflytande, demokrati, ansvar, samspel, delaktighet. 
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1. Inledning  
 

Skolan har två viktiga uppdrag; kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget 
(Eriksson & Bostedt, 2010). I vårt arbete kommer vi att fokusera på elevinflytandets 
betydelse för kunskapsuppdraget men samtidigt ingår demokratin som en viktig del. 
Utöver litteraturen är vi intresserade av lärarnas reflektioner kring begreppet 
elevinflytande i praktiken och därför kommer vi även intervjua verksamma lärarna i 
förskola och skola. Vi har blivit inspirerade av Selbergs (2001) modell om 
elevinflytande i läroprocessen där författaren konkretiserar hur läraren kan uppnå en 
hög grad elevinflytande i sin undervisning angående elevernas egen lärprocess. 
Forsberg (2000) uppmärksammar oss på att det inte finns så mycket forskning om 
elevinflytande som kunskapsområde och att Skolverket har publicerats mest 
lägesrapporter angående elevinflytande. 
 
Elevinflytande är en viktig aspekt i skolornas verksamhet idag viket även speglas av i 
Lpo94 (Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet), Lpfö98 (Läroplan för förskolan) och i skollagen. Enligt läroplanerna 
Lpo94; Lpfö98 ska eleverna ges inflytande i skolarbetet, bland annat genom att ta 
eget initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga för att arbeta självständigt 
(Utbildningsdepartementet, 2006). I de nya uppdaterade läroplanerna (Lgr11, 
Lpfö98 reviderad 2010) och i den nya skollagen betonas elevinflytande ytterligare 
vilket tyder på att inflytande har fått även mer uppmärksamhet 
(Utbildningsdepartementet, 2010). Dock är det upp till varje enskild lärare om hur 
elevinflytande uppnås i praktiken, det vill säga hur begreppet elevinflytande tolkas 
och vilka möjligheter en lärare ser för att ge eleverna inflytande samt i vilka 
sammanhang. Skolverkets lägesrapport om elevinflytande i skolorna visar att trots att 
elevinflytande betonas i styrdokumenten har eleverna relativt lite inflytande gällande 
undervisning (Danell, Klerfelt, Runevad & Trodden, 1999). Lärarna är osäkra på var 
gränserna går för elevinflytande och hur mycket ansvar eleverna klarar av (Ericsson 
& Bostedt, 2010). Vi själva upplever att begreppet elevinflytande kan tolkas olika, och 
att det inte finns något konkret material för lärarna att använda för att förverkliga 
elevinflytande i praktiken. Denna problematik intresserar oss. Enligt Dovemark 
(2007) används begreppen ansvarstagande, flexibilitet och valfrihet alltför ofta inom 
skoldebatten utan att kritiseras och problematiseras. Dovemark poängterar även att 
lärarnas arbete med ökat elevansvarstagande och de val som eleverna ställs inför kan 
leda till oväntade följder samt kan skapa förvirring för eleverna i fråga. 
 
Vi är eniga med dessa författare att frågor kring elevinflytande och ansvarstagande 
som vårt litteraturval har belyst är nödvändiga att reflektera över och diskutera, för 
att utveckla elevinflytande i praktiken och framförallt få klarhet i vad elevinflytande 
innebär.  



   

 6 

1.1 Syfte 

 
Syftet med denna studie är att undersöka hur aktiva lärare tolkar begreppet 
elevinflytande och vilka möjligheter och begränsningar de anser de har för att 
förverkliga elevinflytande i sin verksamhet i förhållande till elevernas läroprocesser i 
förskola och grundskola. 

1.2 Frågeställningar 

 

 Hur definierar lärarna begreppet elevinflytande? 

 Vilka faktorer gynnar och begränsar elevers inflytande enligt lärarna? 

 Vilken betydelse har läraren för elevinflytande enligt dem själva? 

1.3 Begreppsdefinition 

 
Elevinflytande är inte ett entydigt begrepp (Forsberg, 2000; Selberg, 2001). 
Elevinflytande knyts oftast till inflytandebegreppet (påverkan) och till maktbegreppet 
(beslutsmakt). I vårt arbete har vi framförallt utgått från en definition av begreppet 
inflytande vilket betyder att påverka (Norstedts svenska ordbok, 1992). Utifrån denna 
definition kan begreppet elevinflytande förstås som en term som beskriver elevernas 
påverkan i förskolan och skolan på olika sätt i olika sammanhang, individuellt 
respektive kollektivt. Beroende på vilken synvinkel begreppet betraktas ifrån skiljer 
sig tolkning av detta begrepp och leder till olika sätt att jobba med elevinflytandet. 
Vår tolkning av elevinflytande är enig med Danell m.fl. (1999) som knyter begreppet 
till beslutsfattandeprocesser, valmöjligheter, eget arbete, elevaktiva arbetssätt, 
ansvarstagande samt tema med fördjupningsuppgifter.   

2. Litteratur   
 
I litteratur avsnittet presenterar vi litteraturen som belyser elevinflytandets historiska 
bakgrund i läroplanerna, elevinflytandets komplexitet och olika författares syn på 
elevinflytande samt hur olika författare ser på lärarens roll i pedagogisk praktik.  

2.1 Historisk bakgrund 

 
Enligt Forsberg (2000) har elevinflytande betonats sedan 1940 i skolutredningar och 
därefter har elevinflytande fått en större betydelse, även i de olika offentliga 
dokumenten. Selberg (2001) skriver att de demokratiska skolreformerna i Sverige 
började med 1940-talets skolutredningar även om elevernas egen aktivitet 
debatterades redan tidigare i början av 1900-talet, bland annat av Ellen Key och Elsa 
Köhler. Enligt Selberg (2001) var det dåvarande skolpolitiker och ecklesiastikminister 
Fridtjuv Berg som år 1907 uppmanade lärarna att använda nya uppfostringstankar i 
sitt arbete vilka baserade på John Deweys vision av lärandet; ”lära genom att göra”. 
Denna nya reformpedagogik tog avstamp i Deweys tankar om att all undervisning ska 
utgå från människans egna intressen och behov. Dessa tankar bär även tydliga spår 
utbildning och undervisningsmetoder i dagens skola till exempel i form av 
projektarbete och problembaserat lärande (Forssell, 2005). 
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Enligt Forsberg (2000) nämns elevinflytande i den första läroplanen för grundskola 
(Lgr 62) och elevinflytandet kopplades då till fostran både individuellt och socialt i 
form av elevaktivitet och elevrådsarbete. Forssell (2005) hävdar att behovet av ett 
nytt skolsystem uppstod efter andra världskriget och nya arbetsformer fick plats i det 
svenska skolsystemet eftersom de äldre arbetsformerna inte gynnade uppfostran av 
självständiga och kritisk tänkande samhällsmedlemmar. Också Forsberg (2000) 
skriver att elevinflytande betonades i Lgr 62 som en nödvändighet för att uppfostra 
aktiva medborgare. Normell (2008) sammanfattar detta med att en traditionell 
lydnadskultur har bytits ut i det svenska samhället mot en demokratisk 
ansvarskultur. 
 
Begreppen inflytande och delaktighet blir centrala för samhällets utveckling och 
demokratisering under 1990-talet (Forsberg, 2000). Därför står begreppet 
elevinflytande oftast för positiva framsteg inom skolverksamheten. Sedan 1991 finns 
riktlinjer för inflytande med i skollagen, Lpo94 och Lpfö98 där anges det att 
elevinflytande ska preciseras i skolans arbetsplaner. Med det påpekar Forsberg 
(2000) att fokus i elevinflytandet har förflyttats från kollektiva inflytanden till det 
individuella inflytandet. Enligt Danell (2006) fick demokrati och inflytande som 
förväntades uppnå genom läroplanerna (Lpo94; Lpfö98) inte så stort genomslag i 
praktiken. Statens offentliga utredningar under 1990-talet visade att eleverna hade 
medbestämmande angående till exempel skolresor och arbetsgrupper men fick 
begränsat inflytande i undervisning. Danell påpekar att det finns ett spänningsfält 
mellan skolan man önskar och skolan som är möjligt att skapa.  

2.2 Fördjupad definition av begreppet elevinflytande 

 
Elevinflytande är ett komplext begrepp och dess betydelse kan variera. Vi kommer att 
presentera några författares tolkningar av begreppet elevinflytande som berör 
undervisning och elevernas läroprocesser. 

2.2.1 Dimensioner av elevinflytande 

 

Skolverket (2010) har gjort sammanställningar av forskningsresultat och det 
konstateras att innebörden av begreppet varierar och därför är det viktigt att ha en 
gemensam förståelse av begreppet när man jobbar med elevinflytandefrågor. Detta 
uppnås genom diskussioner vilket innebär att begreppet prövas ständigt.  
 

 
Dimensioner av elevinflytande, Skolverket(2010). 
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Enligt granskning av forskning om elevinflytande kan det skiljas 4 olika dimensioner 
av elevinflytande; individuellt respektive kollektivt och formellt respektive informellt 
(Skolverket, 2010).  

2.2.2 Olika typer och nivåer av elevinflytande 

 
Nilsson (1997) delar in elevinflytandet i tre olika typer: när-inflytande, vad-
inflytande, hur-inflytande som alla har betydelse för vilka möjligheter eleverna får 
till inflytande i undervisningen. Dessa olika typer beskriver på vilket sätt eleverna får 
utöva inflytande i undervisningen. Genom när-inflytande får eleverna påverka 
tidsaspekten, genom vad-inflytande får eleverna vara med och bestämma angående 
innehållet och genom hur-inflytande kan eleverna vara med och bestämma angående 
arbetsformer. Författaren utesluter inte möjligheten att det går att använda de tre 
typerna samtidigt, men råder dock att låta eleverna pröva alla tre separat och anpassa 
enligt ämnen eller arbetsområden beroende på vilken aspekt som anses viktigast i 
sammanhanget (Nilsson, 1997). 
 
Enligt Nilsson (1997) kan elevinflytande ske på fem olika nivåer som är uttryck för 
olika grader av inflytande i skolan. Den första nivån representerar det ”icke 
existerande elevinflytande” (s. 9) där läraren ensam bestämmer och eleverna ges 
ingen möjlighet att påverka. Den andra nivån står för ”ett begränsat elevinflytande” 
(s. 9) vilket innebär att eleverna ges möjlighet att uttrycka synpunkter i vissa 
situationer, men allt fortvarande äger rum på lärarens villkor. Den tredje nivån 
innebär att eleverna får yttra sig över lärarens förslag, men det är läraren som fattar 
beslutet. Om det tas hänsyn till det vad eleverna tycker eller inte är upp till lärare. 
Den fjärde nivån innebär att eleverna får uttrycka sig över förslag och därefter 
bestämmer eleverna och läraren tillsammans. Den femte nivå betecknar ”renodlad 
elevdemokrati” (s. 9) vilket innebär att eleverna fattar beslut utan lärarens styrning 
(Nilsson, 1997).  
 
Dessa olika nivåer kan i sin tur kopplas enligt Nilsson (1997) till begreppen 
elevdemokrati, elevinflytande och elevmedverkan. Elevmedverkan anser författaren 
vara ett fristående begrepp utan att behöva innefatta varken elevinflytande eller 
elevdemokrati. Det handlar om det praktiska vardagsarbetet i skolan där eleverna har 
en medhjälparroll i viss förväg organiserade sysslor. Elevinflytande däremot betyder 
att eleverna ges möjlighet att påverka inom olika områden i skolan, individuellt eller i 
form av representanter. Det är inte en självklarhet att detta medför demokrati där 
alla elever kan delta. Begreppet elevdemokrati innehåller både möjlighet att påverka 
och att delta i en demokratiskt organiserat situation (Nilsson, 1997).  
 
Selberg (2001) anser att elevinflytande innefattar elevaktivt arbete där lärare ger vida 
ramar för eleverna så att de kan påverka arbetets innehåll och aktiviteter i en större 
utsträckning. Enligt Selberg är lärande en process som består av 8 steg: 1)ingång, 
2)förberedelse för val, 3)val, 4)planering, 5)genomförande, 6)bearbetning och 
planering 7)redovisning, 8)utvärdering.  
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Elevinflytande i lärandeprocessen, Gunvor Selberg (2001). 

 
Enligt denna modell beror graden av inflytande i lärprocessen på hur många steg  
Eleven har en möjlighet att vara aktiv i. Ju flera steg eleven kan vara aktiv i desto 
högre grad av inflytande har eleven i arbetet. 

2.3 Elevinflytande i en pedagogisk praktik 

 
I följande avsnitt kommer vi att beskriva om hur elevinflytande kan förstås och ges 
betydelse i olika sammanhang i en pedagogisk praktik.  

2.3.1 Elevinflytande och läroplaner 

 
Elevinflytande i läroplanerna Lpo94; Lpfö98 uttrycks genom begreppen påverka, ta 
ansvar och vara delaktig, dessa används i förhållande till arbetssätt, arbetsformer, 
arbetsuppgifter och sin arbetsmiljö. Läroplanerna ställer kraven men det är lärarna 
som behöver hitta former för att möjliggöra dessa aspekter. Läroplanerna ställer 
bland annat krav att eleverna ska kunna ta ansvar för sitt eget lärande, vilket i sin tur 
innebär att eleven måste vara medvetna om målen. Det är lärarens roll att se till att 
det sker. Det som Nilsson (1997) påpekar är att inflytande och ansvarstagande tas för 
givet. Nilsson skriver att elever behövs tränas i ansvarstagande och medinflytande 
borde ske som en del i det vardagliga arbetet i skolan. Enligt Nilsson borde delar av 
ansvaret överlämnas till eleverna stegvis när de bedöms vara mogna för det. Arbetet 
med elevinflytande ställer krav på både elev och lärare (Nilsson, 1997). Det är 
lärarens ansvar att göra eleverna medvetna om ramarna för att eleverna skulle veta 
vad som är förutbestämt och vad som går att påverka.  
 
Vi är medvetna om att elevinflytandet betonas tydligare i de nya läroplanerna (Lgr11, 
Lpfö98 reviderad 2010). Vi har konstaterat att nya läroplanerna följer samma linje 
med tidigare läroplan men lärarna kommer att ha mer ansvar att stimulera och 
möjliggöra elevernas inflytande i utbildningen. 

2.3.2 Elevinflytande och lärande 

 
En av förutsättningarna för elevinflytande enligt Nilsson (1997) är arbetsdisciplin och 
detta uppnås genom att pröva olika arbetssätt och genom att träna på hur 
arbetsprocessen går till och få insikt om hur det är möjligt att påverka 
undervisningssituationen. Utbildning och träning sker genom att läraren är med i 
träningstillfället och instruerar eleverna under tillfället (Nilsson, 1997). Även Selberg 
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(2001) betonar vikten av erfarenhet av inflytande och ansvarstagande vilket eleverna 
skaffar sig bland annat i olika vardagliga situationer, exempelvis i leken. Selberg 
anser att elevernas erfarenhet av inflytande har betydelse för hur de lär sig. 
Elevaktivitet är centralt i lärandet enligt Selberg (2001) där författaren stödjer sig på 
Deweys pedagogiska modeller. Elever som har hög grad av inflytande i sin lärprocess 
får en djupare och bredare kunskap på grund av aktivt lärande. 
 
Forsell (2005) skriver att enligt Deweys idéer var barnens erfarenheter och intressen 
en viktig utgångspunkt i lärandet som även förutsätter relationer där eleverna och 
lärare ska vara aktiva och engagerade. Med det menas att ansvar och initiativ för 
utbildningen inte enbart ligger hos eleverna utan att det är pedagogens uppgift att 
bemöta elevernas behov och intressen för att organisera aktiviteter för eleverna 
därefter. Enligt Dewey konstrueras kunskap genom praktisk aktivitet där elevernas 
spontanitet förverkligas i samverkan med andra (Forsell, 2005). Därmed betonade 
Dewey vikten av att träna individens självständighet och reflektionsförmåga genom 
samhörighet. Forsell skriver att enligt Dewey är det nödvändigt att beröra elevernas 
känsloliv och anknyta elevernas impulsiva intressen, uppfattningar och motivation 
för att uppnå framgång i undervisningen och skolan. Enligt Dewey är viljan att lära 
en avgörande faktor (Forsell, 2005). Lärarens uppgift är därmed framförallt att skapa 
läromiljön där eleverna kan skaffa egna erfarenheter genom att pröva sina spontana 
teorier i samspel med andra (Dysthe, 2003).   
 
Prage och Svedner (2000) anser att läraren är både handledare och kunskapsmedlare 
vilket ställer större krav på lärarens muntliga förmåga. Författarna påpekar även att 
lärarrollen i lägre åldrar skiljer sig något jämfört med de högre åldrarna för att det 
ställs olika krav på språkutvecklingen genom olika muntliga aktiviteter. I lägre åldrar 
läggs vikten på högläsning och fritt berättande, däremot i högra åldrar handlar det 
mest om att följa instruktioner och redovisa kunskaper. Talet och samtalet har blivit 
en viktig aspekt i undervisningen för att det anses var viktig i kunskapsprocessen. 
Samtalet är en betydelsefull komponent i grupparbete, problemlösning, planering, 
genomförande och leder till en social utveckling, samt eleverna kan komma längre i 
sitt lärande när de hjälper varandra. Lärarens uppgift är att stimulera samtalen samt 
träna elever att delta i olika muntliga aktiviteter. Även Selberg (2001) betonar att 
dialogen mellan lärare och elev är ett viktig redskap för att möjliggöra delaktighet för 
alla. Författaren skriver att elevinflytande blir möjligt och får uttryck till när läraren 
och eleverna gemensamt skapar villkor för att vidareutveckla sina kunskaper. 
Dialoger som innehåller stöd, hjälp och bekräftelse från lärare och kamrater relaterar 
till lärandet (Selberg, 2001).  

2.3.3 Elevinflytande och demokrati 

 

Dagens Sverige har förändrats över tid från auktoritärt, kollektivistisk och statiskt 
samhälle till demokratisk, individualistisk och föränderligt samhälle och denna 
förändring har även effekter i skolans arbete (Normell, 2008). Enligt Normell (2008) 
är ändring en process där människor ska inte vara ”ytterstyrda”(s. 16) där lydnad är 
centralt utan vara mer ”innestyrda”(s. 16) som innebär att individer ansvarar själva 
för sina val och sitt handlande. Eget ansvarstagande har blivit en viktig del av dagens 
samhälle och i skolan, det ifrågasätts hur mycket och vilken slags personligt ansvar 
vuxna respektive barn ska ha. Enligt Normell har lärarens personlighet, 
förhållningssätt, känslomässig mognad och relationell kompetens stor betydelse 
eftersom goda ämneskunskaper och modern pedagogik bara inte är tillräckliga längre 
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för att arbeta som lärare i dagens skola. Goda relationer och känslomässig mognad är 
värdefulla i den nya kunskapssyn som behövs.  
 
Läraren har utmaningen att kombinera skolans uppdrag och mål med möjligheter till 
valfrihet och ansvar (Eriksson & Bostedt, 2010). Detta tyder på att läraren behöver ha 
ledarkompetens för att skapa handlingsutrymmet där eleverna kan utveckla olika 
förmågor och färdigheter. Dialog och diskussion är en viktig del i demokratifostran 
för att skapa utrymme till att ge uttryck för sina egna och för att överväga andras 
åsikter och synpunkter. Dessa bygger på kunskaper vilka prövas i ett socialt 
sammanhang, det vill säga mening kunskap och förståelse skapas genom interaktion 
(Erikson & Bostedt, 2010). 
 
Enligt Normell (2008) är valfrihet och ansvarstagande oftast förknippad med något 
eftersträvat och positivt men komplicerade förhållanden och gränslös valfrihet kan 
leda till att eleverna behöver hjälp att orientera. Normell hänvisar till 
Folkhälsoinstitutets rapport Ungdomar, stress, och psykisk ohälsa (SOU 2006:77) 
där det har rapporterats att psykiska problem hos ungdomar har ökat under de 
senaste åren eftersom mängder av val och möjligheter som ungdomar ställs inför 
skapar problem angående deras liv och framgång. 
 
Arnér (2009) påpekar att ordets inflytande kopplas oftast med makt, det vill säga att 
både föräldrar och lärare tror att elevinflytande innebär att eleverna ska bestämma 
istället för lärarna och tror egentligen inte att elevinflytande är något positivt i 
skolsammanhang. Delvis beror det på skoltraditioner, där läraren har uppgift att 
upprätthålla regler. Författaren betonar att elevinflytande handlar om att respektera 
barnens idéer och ge utrymme för barnens eget initiativ, ge möjlighet att påverka 
skolsituation och ta ansvar för sina handlingar. Det betyder inte att lärarna ger total 
frihet för barnen, utan att man är flexibel i sina planeringar och lyssna på deras idéer, 
och använder dem när det finns möjlighet. Det handlar mycket om respekt och 
uppskattning från vuxna genom att tillvarata barnens sätt att tänka vilket skapar 
glädje och inspiration. Barnen lever i här och nu, därför är det viktigt att ”ge 
inflytande i den vardag där de befinner sig ”(Arnér, 2009, s. 7).  

2.3.4 Samspel mellan elev och lärare 

 
Enligt läroplanerna har lärare en språkstimulerande funktion. Lpfö98 betonar 
utvecklingen av elevernas förmåga att kommunicera och uttrycka sina tankar genom 
att lära sig berätta, lyssna och reflektera. Lärarens ansvar är att stödja och stimulera 
barnens kommunikativa utveckling så att barnen lär sig att uttrycka sina 
uppfattningar och därmed utveckla kompetensen att påverka sin situation. Lpo94 
ställer även högre krav på den kommunikativa förmågan i form lära sig diskutera och 
argumentera samt att använda nyanserat och vårdat språk både i tal och skrift (Prage 
& Svedner, 2000). Enligt Åberg och Taguchi (2005) beror det på pedagogen om 
barnet ges tillfälle att uttrycka sina tankar för att inverka på sin vardag. Detta kan 
uppnås genom att läraren ger utrymme för den gemensamma diskussionen och 
samtalen där alla har möjlighet att komma fram med sina åsikter och att man lyssnar 
på varandra. Det är viktigt oavsett elevernas ålder, att man som lärare skapar en trygg 
och öppen lärmiljö som bygger på en ömsesidig respekt mellan vuxna och barn 
(Eriksson & Bostedt, 2010). 
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Normell (2008) skriver att skolorna idag står inför svårigheten att ge eleverna det 
mån ansvar de klarar av eftersom ansvarstagande skiljer sig på åldersmässigt och 
även på den mognadsnivå eleverna befinner sig. Normell (2008) poängterar att en 
demokratisk lösning på problemet kan vara att samtala med barnen. Enligt Dysthe 
(2003) är samtalet en viktig faktor vilket visar betydelsen av kommunikativa 
processer i elevinflytande. Genom samtal och dialog möjliggörs interaktion som är 
grunden till att kunna konstruera elevinflytande i praktiken. Interaktionen betonas 
även Vygotskijs teori om lärandet. Vygotskij ser både eleven och läraren som aktiva 
agenter vilket han anser vara en förutsättning till lärande och utveckling (Dysthe, 
2003). Vygotskij förespråkar den så kallad konfliktfyllda i läroprocessen vilket leder 
till förändring sitt sätt att se. Därför anser Vygotskij att både samarbetet och 
konfrontation s.k. ”samspel och motspel” (Dysthe, 2003, s. 82) kan leda till lärande 
och utveckling. Därmed är lärarens roll central där läraren inte bara stödjer men även 
utmanar eleverna. Läraren har uppgiften att leda eleven till egen kunskap genom att 
använda kunskap om eleven, stoffet och samhället för att organisera läromiljö.  
 
Läraren har uppgiften att strukturera, sammanfatta och bevara samtalsdisciplinen 
samt stimulera samtal (Prage & Svedner, 2000). Författarna betonar starkt lärarens 
handledning i muntliga aktiviteter och struktur på samtalstillfällen. Att ställa 
frågorna är inte längre lärarens sätt att kontrollera elevernas kunskap angående viss 
uppgift, istället ställs frågor med syftet att undersöka vad eleverna har för 
erfarenheter och vad är de nyfikna på för att använda det som en utgångspunkt i 
undervisningen (Prage & Svedner, 2000). På så sätt kan man också skilja mellan 
öppna och slutna frågor, det vill säga undersökande och kontrollerande frågor. 
Läraren är som en instruktör och informatör men även samtalsledare.  

3. Metod 

3.1 Datainsamlingsmetod 

 
Vi har valt att göra en kvalitativ studie där vi använder semistrukturerade intervjuer 
för att få djupare förståelse om ämnet. Eftersom vi är ute efter respondenternas 
uppfattningar och åsikter då är intervjuer den lämpligaste metod enligt Denscombe 
(2009). Semistrukturerade intervjuer utgår från färdiga frågor och teman men ger 
intervjuaren flexibilitet att ändra frågornas ordningsföljd och ställa följdfrågor vid 
behov för att ge respondenten möjligheten att utveckla sina svar mer utförligt. 
Dessutom använder vi oss av personliga intervjuer vilket innebär att vi intervjuar en 
person i taget, därmed underlättar det för oss att följa resonemanget av en person 
(Denscombe, 2009). Efter vi hade valt ut våra respondenter skickades 
respondenterna missivbrev i god tid för att presentera oss själva och introducera vårt 
tema och syftet med studien. I missivbrevet belyser vi även att intervjun kommer att 
spelas in, dessutom informerar vi om respondentens rättigheter som innefattar 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer; informationskravet, 
konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet (se 3.5 forskningsetiska 
principer s. 14).   
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3.2  Urval 

 
Vi har valt att personligen intervjua fem lärare i en förskola och fem lärare i en 
grundskola, dessa valdes slumpvist. Vi använder oss av ett icke-sannolikhetsurval 
vilket enligt Denscombe (2009) är konsekvensen av att vi har en liten 
undersökningsgrupp. Då vi har en liten undersökningsgrupp kan vi inte heller dra 
generella slutsatser av intervjuresultaten. 

3.3 Databearbetning och analysmetod 

 
Själva intervjuerna är inspelade på en diktafon vilket är ett litet diskret redskap för 
ändamålet och avskräcker ej en respondent som eventuellt en klumpigare utrustning 
med lös mikrofon skulle kunna göra. I enighet med Denscombe (2009) så är enklare 
utrustningar att föredra. Sedan har transkriberingar gjorts av samtliga intervjuers 
inspelningar på en PC-dator med Microsoft Word, vilket i sin tur har tagit mycket tid 
i anspråk mot vad annan intervjumetod hade gjort Denscombe (2009). 
 
Det var även av vikt att vi blev förtrogna med datan som respondenterna gav oss från 
intervjuerna. Detta skedde genom att vi gick igenom intervjumaterialet flertalet 
gånger och analyserade materialet var för sig för att fördjupa oss av datan som var 
grunden till informationen den senare tolkades till Denscombe (2009). En 
kategorisering av transkriberad data har gjorts för att underlätta själva 
presentationen av resultatet (Denscombe, 2009). Vi valde att kategorisera efter 
intervjufrågorna för att utförligt kunna presentera relevant information. Därefter har 
vi gjort analys där vi kategoriserar ytterligare för att få svar våra frågeställningar. 

3.4 Reliabilitet och validitet 
 
Reliabilitet handlar om arbetets tillförlitlighet, vilket uppnås genom att använda 
pålitliga källor och pålitlig mätinstrument. Det är viktigt att forskningsinstrumentet 
är neutral så att om vem som helst skulle genomföra en liknande undersökning, 
använda detta instrument och komma fram till liknande slutsatser (Denscombe, 
2009). I denna arbetet är mätinstrumentet personlig intervju. För att uppnå en högre 
reliabilitet i vårt arbete och kom fram till att en semistrukturerad personlig intervju 
är mest lämplig metod för att undersöka vårt problemområde och få svar på våra 
frågeställningar. Denna metod ger oss möjligheten att få mer utförlig information om 
ämnet på grund av öppna intervjufrågor samt lämnar utrymme för eventuella 
följdfrågor (Denscombe, 2009).   
 
Validitet handlar om att ha ett mätinstrument som är lämpligast för att få fram 
relevant information för arbetet det vill säga att man har ett mätinstrument som 
mäter just det man har avsikt att mäta (Stukat, 2005 ).  För att uppfylla 
validitetskraven hade vi skriftliga intervjufrågor vilket gav möjligheten för 
respondenterna att återgå till frågan och hålla sig till ämnet. Genom personliga 
intervjuer kunde vi förklara frågor vid behov för respondenter och undvika 
feltolkningar. Respondenternas svar spelades in för att få svaren ordagrant. Genom 
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att ställa följdfrågor kunde vi be respondenterna att utveckla sina resonemang och få 
mer utförliga svar. Dock är vi medvetna om att följdfrågor från intervjuarna medför 
en risk att påverkan svaren. Genom att transkribera alla inspelade intervjuer 
ordagrant kunde vi lättare välja ut relevant material som ger svar för våra 
frågeställningar. Dessutom underlättar skriftliga intervjuer kategorisera data samt 
hitta upprepade begrepp i materialet vilket i sin tur ger möjligheten att upptäcka det 
särskilda eller dra mer generella slutsatser utifrån upprepade svaren (Denscombe, 
2009).  

3.5 Etiska ställningsstaganden 

 

Vi har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilka vi även 
informerade för respondenterna både i missivbrevet och före genomförandet av 
intervjuerna. Informationskravet innebar att respondenterna i förväg fått veta vad 
syftet med arbetet var samt hur intervjuerna kommer att genomföras och sist vad 
resultatet av arbetet skulle ge för allmännytta. Konfidentialitetskravet innebar att 
respondenterna fått reda på att deras identiteter förblir dolda samt att informationen 
som uppkom endast behandlades av intervjuarna själva. Nyttjandekravet gick ut på 
att insamlad data används bara i forskningsändamål i denna studie och data bevaras 
med försiktighet det vill säga att det inte utlånas eller används i andra syften.  
Samtyckeskravet innebär att respondenterna informeras om att deltagande är 
frivilligt och att medverkan kan avbrytas när respondenten vill utan att ha några 
konsekvenser. Dessutom kan respondenterna delta på egna villkor, exempelvis att 
man får välja plats och tid (Vetenskapsrådet, 2009).   

4. Presentation av studiens resultat 

4.1 Tematisering av resultat 

 

Syftet med denna studie har varit att ta reda på hur lärarna tolkar och resonerar kring 
begreppet elevinflytande och vilka faktorer som möjliggör eller begränsar 
elevinflytande i praktiken. Vi kategoriserar data utifrån intervjufrågor (se bilaga 2) 
för att strukturerat presentera respondenternas svar. 

4.1.1 Hur definieras begreppet elevinflytande? 

 

De flesta respondenter använde sig av exemplen i olika sammanhang från vardagen i 
förskola eller skola för att tydliggöra sina tankar kring elevinflytandets innebörd, 
exempelvis påverka undervisningen genom att få vara med och bestämma ett tema 
eller påverka arbetssätt genom att ge eleverna alternativ på att olika sätt att lära in. 
En av respondenterna uttrycker sig så här: 
 

… dels så tänker jag så här att de ska få vara med och bestämma kanske, få påverka 
undervisningen, ämnena som man säger. Till exempel, har vi ett tema eller någonting 
sådant att de då kan vara med och påverka vad ska vi jobba med runt omkring vintern till 
exempel när vi jobbar med vinter, att de får vara med och påverka då, att vad vill de veta 
om till exempel … om ämnet.   

 

 
 
 



   

 15 

En annan respondent berättar: 
 

… det elevinflytande betyder ju att man ska kunna vara med, välja hur man söker 
kunskap kanske, olika sätt, om man vill … olika forumen, genom en dator, titta in en bok, 
att man söker fakta …  

 
Flera av respondenter var osäkra på innebörden av begreppet och beskrev begreppet 
med hjälp av följande uttryck: få vara med och bestämma, få styra, få göra sig hörda, 
få önska och få välja mellan olika alternativ. Några respondenter svarade att barn ska 
få styra över sina aktiviteter under dagen genom att kunna ha önskemål hur en dag 
ska läggas upp och därigenom ta in sina egna intressen. Flera respondenter tog upp 
elevernas möjlighet att påverka sin omgivning och lärandet i förskolan och skolan 
exempelvis genom att välja arbetssätt och plats efter inlärningsstil. Att ta hänsyn till 
barnets intressen betonades. En av respondenterna förklarade begreppet inflytande 
så här: 

 
Att man utgår från barnens intressen genom att lyssna på deras åsikter och försöka 
tillmötesgå dem i den mån det är möjligt.  

 
Några respondenter kopplade elevinflytandet till maktbegreppet där de betonade att 
läraren bestämmer över den pedagogiska verksamheten, men att barnen ges 
utrymme för att välja bland olika alternativ. Exempelvis få välja mellan olika 
arbetsböcker, gå ifrån till någon annan plats för att arbeta med sin uppgift eller få 
välja och hämta material som de behöver för att kunna lösa sina uppgifter. En 
respondent kopplade elevinflytande till demokratin där hon betonade vikten av goda 
grupprelationer genom att man ska vara rädda om varandra och att alla har får 
samma möjligheter i gruppen.  

4.1.2 Lärarens egenskaper  

 

Alla respondenter betonade att läraren ska vara lyhörd för att möjliggöra 
elevinflytande i klassen. De flesta av respondenterna berättade att det är viktigt att 
man lyssnar in och läser av barnet för att få veta vad barnet vill eller är intresserad av. 
En av respondenterna säger att lyhördhet är avgörande om barnen får inflytande eller 
inte:  

 
           Att man lyssnar in barnen … för lyssnar jag inte in dem så kan jag ju ändå inte veta vad 

dem vill … det kan ju vara en sådan enkel sak att våras yngsta barn står och pekar på 
någonting och jag är jag inte lyhörd för att det är pusslet dem vill ha då får dem ju inte det 
och då blir det automatiskt att dem har ingen inflytande även dem är små måste jag hela 
tiden  se och höra vad är det de vill …  

 
En annan respondent berättade att man ska vara tydlig och klargöra målen för 
eleverna för att barnen skulle veta vad de vill eller bör ha inflytande över. Dessutom 
ansågs det vara viktigt att läraren själv har kunskap om hur man uppnår 
elevinflytande i sin verksamhet. En av respondenter berättar så här:  

 
Ja man måste kunna ändå möjliggöra … jag måste kunna veta kanske hur jag ska kunna 
göra för att få med eleverna, alltså även kanske, utveckla deras tankar över vad de vill ha 
eller bör ha inflytande över, att man kanske mera lyssnar av, lyhörd av och ändå kunna 
veta hur jag ska göra för att få med elevinflytande.  

 

Några få respondenter lyfter fram flexibilitet som en viktig egenskap för att kunna ta 
in barnens önskemål i pedagogisk verksamhet och utveckla deras tankar. En av 
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respondenterna förklarade att det är viktigt att se alla barn som de är och att man är 
uppmärksam för barnens behov. Dessutom betonades att det är viktigt att läraren 
inte är stressad och har tid för at se varje barn. 

4.1.3 Faktorer som påverkar elevinflytande i undervisningen  

 

De flesta respondenterna nämner att ålder och gruppens storlek är faktorer som 
påverkar graden av elevinflytande i undervisningen. Flera av respondenterna 
beskriver att när man har en stor grupp är det svårt att var lyhörd och se varje barn 
vilket kan leda till att barnen inte får inflytande. Medan några andra respondenter 
påpekade att ålder och mognad är betydelsefulla faktorer i förhållande till förmåga att 
ta eget ansvar och veta om vad man kan ha inflytande över som elev. En annan 
respondent reflekterar över hur man själv är som lärare har betydelse för 
elevinflytande i klassen och i läroprocess genom att hur tillåtande man är som lärare, 
det vill säga hur mycket inflytande man lämnar eleverna. Några respondenter 
nämner att olika sorter av resurser har betydelse för att förverkliga barnens intresse 
och önskemål i undervisningen, exempelvis tillgång till olika sorts material, fler 
personal, tillgång till lokaler för att gruppera barnen och genomföra olika aktiviteter. 
En respondent nämnde att nivån på språkutvecklingen kan påverka elevinflytandet i 
undervisning genom att det blir svårare med att göra sig förstådd och få fram sina 
önskemål. Några respondenter berättar att barnen behöver förklaringar på vilka idéer 
och tankar som är möjliga eller omöjliga att förverkliga. En av respondenterna 
berättar följande: 
 

… det kanske alltid inte går för det inte alltid realistiska saker som dem vill … och då 
måste man försöka men ändå förklara varför det inte går ... men så mycket så möjligt 
kunna ta reda på saker dem är hungriga på och även kunna förklara varför det kan inte 
fungera så tror jag. 

4.1.4 Faktorer som påverkar elevernas egen läroprocess  

 

Det flesta respondenter säger att det är viktigt att ta vara på barnens intressen, väcka 
barnens nyfikenhet och uppmuntra dem till olika saker för att få eleverna mer 
motiverade. Respondenterna berättar att när barnen själva har kommit med 
någonting så är de redan nyfikna på det och känner lust att lära sig. En respondent 
poängterar att leken kan vara ett verktyg för lärandet eftersom aktiviteten sker på den 
nivån att barnet förstår.  
 
Några andra respondenter säger att det är viktigt att man utgår från barnens 
mognadsnivå och att det är viktigt att ge barnen chansen att arbeta i egen takt utifrån 
egen kapacitet. En annan respondent betonar även vikten av olika typer av läromedel 
för att locka fram barnens nyfikenhet: 
 

Det är viktigt när man beställer läromedel att man har många olika typer, för barn är 
olika, det bästa för barnets utveckling det är ju att de får jobba med någonting de är 
intresserade av, som fascinerar dem. Viktigt att eleven kan jobba med materialet 

  
Medan några av respondenter framhäver att miljön har en stor betydelse för lärande. 
Med det menar respondenterna att barn själva borde kunna välja hur de lära sig bäst 
exempelvis angående arbetsplats och arbetssätt beroende på vilken inlärningsstil 
man har och därmed välja en miljö där man lär sig bäst.  
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4.1.5 Förväntningar på eleven att förverkliga elevinflytande i 
undervisningen 

 

Några få respondenter svarar att man inte ska ha förväntningar på barn utan att man 
utgår från det som barngruppen har kapaciteten till. En annan respondent hävdar att 
det är läraren som har makten att för ändra undervisningsinnehållet: 

 
Du har tänkt att du ska göra på ett sätt nu … när du är i gruppen så känner du att det 
funkar inte det här går inte hem ... eller här går inte in då … ska du också som pedagog 
ska kunna byta … inte byta ämne, men byta riktning, att sänka nivån liten eller om 
barnen behöver höja nivån … men du ska aldrig köra på så att inte dem förstår vad det 
ens har frågan om och det finns ingen anledning ha för långa samlingar eller för långa 
undervisningar och ingen förstår vad du egentligen säger. 

 
Medan några andra respondenter poängterade att man kan ha höga förväntningar på 
barn när lärare formar undervisningen eller väljer läromedel, det vill säga att man 
som lärare kan lägga ribban högt för de barn som klarar av det. De flesta av 
respondenterna förutsätter att barnen ska kunna ta ansvar över sitt egna lärande och 
att klara av det ansvar barnen har fått för att möjliggöra elevinflytandet. Exempelvis 
att barnet ska kunna jobba självständigt med sina arbetsuppgifter även om barnet 
jobbar på en annan plats utanför lärarens synhåll. Respondenter betonar att inte alla 
barn klarar av ansvaret över sitt lärande och behöver därför ofta uppmärksamhet och 
tillsyn av lärare.  
 
De flesta respondenter förutsätter att barn själva är intresserade, nyfikna och 
motiverade samt att de har lust själv för att kunna ge inflytande för barnen. En 
respondent berättar att barnen ska vara lyhörda och med det menas barnens förmåga 
att lyssna och ta in informationen från lärarna. En annan respondent svarar att 
barnen behöver veta vad de får ha inflytande över samt att en bra relationer mellan 
elev och lärare är en förutsättning för inflytandet för att barnet skulle få möjligheten 
att tycka, säga, fråga och prata: 
 

Då måste de kunna ha förmåga kanske att diskutera, förklara, de kanske behöver kunna 
diskutera … de kanske behöver att ha förmågan att kunna uttrycka sig för att kunna ha ett 
inflytande. Då måste man även förmågan att uttrycka sig i ord så att jag förstår eller att 
läraren förstår och kunna även att kanske argumentera … så klart. 
Det måste vara jätte viktigt man måste även kunna argumentera för, ”jag vill göra så här 
därför att …  ”  

 
De flesta respondenter hävdar att barnen gradvis fostras in eller tränas in i en viss 
arbetsrutin i en grupp, exempelvis räcka upp handen och jobba självständigt med en 
uppgift. Respondenterna menar att eleverna får gradvis mer och mer inflytande och 
ansvar både i sin läroprocess och i sitt undervisningsinnehåll. Genom det blir de mer 
mogna för att vara med och bestämma.  

4.1.6 Fördelar och nackdelar 

 
De flesta respondenter hävdade att fördelen med elevinflytande i undervisningen är 
att barn blir mer intresserade när de själva är delaktiga och själv får bestämma vad 
man vill jobba med. Flera respondenter poängterade att undervisningen blir roligare 
om barnen får komma fram med sina idéer. En respondent säger; 
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Jag tror att fördelen kan vara att om dem får vara med och ha ett inflytande ... så växer 
dem i sig själva … de får bättre självbild … bättre självförtroende. 

 
En annan respondent framhäver följande: 
 

Fördelarna är väl då … det kopplar jag till att man får mer intresserade elev som 
är arbetsvilliga. Då får jag mer lugn och ro så jag hinner mer med de andra som 
behöver mig mer. 

 
De flesta av respondenterna tyckte att det inte finns några nackdelar med 
elevinflytande och berättade om svårigheter istället som kan uppkomma för att ge 
barnen inflytande.  
 
En av respondenter anser att svårigheten kan vara att få elevinflytande att fungera i 
en stor grupp eftersom det blir för många önskemål samtidigt, vilket kan leda till ett 
kaos i klassrummet eller att läraren blir stressad eller tappar tålamodet. En annan 
respondent lyfter fram att det kanske inte alltid fungerar med inflytande det vill säga 
att det måste finnas struktur i undervisningen: 

 
Det beror på helt och hållet vad man har för elever många gånger … har man elever som 
har svårigheter kanske hur man uppför sig, eller minnes svårigheters, svårighet att ta 
ansvar … det finns många olika bitar så … Har man elever som behöver stöd av olika slag 
för att klara av sitt jobb… och behöver kanske ha rutiner mer stadiga saker … då måste 
man hålla inom vissa ramar annars blir det ingenting av det hela här. 

 
En annan aspekt som de flesta respondenter tar upp är att om det finns för stora 
grupper blir även barnen oroliga, eftersom det tar för mycket tid att lyssna på varje 
enskilt barn. En annan respondent påpekar att det inte är lätt att veta hur man ska ta 
med sig alla barnens intressen i all verksamhet i skolan och förskolan och därför 
borde man allmänt jobba mer med inflytande för att bli bättre på att se tillfällen för 
det.  
 
En av respondenterna berättade att det kan vara svårt för barn att vara med och 
bestämma om man inte vet vad man vill eller vad man väntar sig. De flesta 
respondenter kopplade det till att de har för små barn och att de fortvarande inte är 
mogna för att ta större ansvar. 

4.2 Analys  

4.2.1 Ett komplext begrepp 

 
I vårt resultat framkommer det tydligt att respondenterna hade svårt att definiera 
begreppet elevinflytande och upplevde att det är väldigt omfattande och brett 
område. Detta är något som även forskningen pekar på, bland annat Forsberg (2000)  
och Selberg (2001). Kanske just därför hade respondenterna svårt att ge en entydig 
beskrivning av begreppet. Eftersom begreppet är så brett valde de flesta respondenter 
beskriva innebörden av elevinflytande genom ett eller flera exempel. De flesta 
kopplar begreppet elevinflytande till rättigheten att uttrycka sig och bli hörd, samt att 
vara med och bestämma, vilket visar kopplingen till skolans demokratiuppdrag. Det 
framkommer att det är viktigt att eleverna får vara med och uttrycka sina tankar och 
därigenom få göra sina intressen synliga. Respondenterna påpekade dock att det inte 
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alltid går att förverkliga barnens förslag av olika anledningar. Respondenter förklarar 
att delvis beror det på mognad, ålder, tid, lokal och resurser.   
 
Respondenterna tog upp olika aspekter av elevinflytande vilket visar att begreppet är 
omfattande och mångsidig. Trots att lärarna uttryckligen säger att det är svårt att 
definiera begreppet elevinflytande men ändå reflekterar över det. Vi drar slutsatsen 
utifrån det att respondenterna beskriver olika dimensioner av elevinflytande. Detta 
visar tydligt att informanterna reflekterar över att det finns komplexitet kring 
elevinflytandets betydelse. 
 

4.2.2 Att undervisa delaktighet 

 
I vårt resultat framkommer det att lärarens egenskaper och lärarens egna kunskaper 
om elevinflytande har en stor betydelse för att uppnå hög grad elevinflytande både i 
undervisningen och i barnets egen läroprocess. Från respondenternas svar kan man 
avläsa att de anser att det är högsta grad viktig att barnen får uttrycka sina tankar och 
idéer samt vara med och påverka eftersom det leder till mer motiverade och nyfikna 
elever.  
 
Det framkommer också att det beror mycket på en lärare vilka förutsättningar man 
anser att måste finnas i klassrummet för att förverkliga elevinflytande. De flesta 
respondenter ansåg till exempel att det har betydelse vilka elever man har och hur de 
fungerar tillsammans som en grupp samt hur gamla de är och hur mogna de är för att 
ta ansvar. De flesta förklarade att eleverna måste klara av att jobba självständigt och 
detta kommer inte automatiskt utan att det är lärare som tränar eleverna för att bli 
självständiga. Detta betonar även Nilsson (1997) att det är lärare som tränar upp 
eleverna om hur arbetsprocessen går till, och därigenom lär sig eleverna om hur man 
kan påverka en undervisningssituation.  
 
Respondenterna beskriver utförligt att det är bra att eleverna kan uttrycka sina idéer, 
vara med och välja läromedel, material, plats och så vidare. Vi tolkar att det finns en 
positiv inställning mot elevinflytande och vi märker att lärarna är mycket 
intresserade och engagerade för att ta in barnens förslag i den pedagogiska 
verksamheten. Men när det gäller frågor om förverkligandet, så är inte lärarna längre 
så entusiastiska, snarare oroliga och fundersamma. I praktiken är det bland annat 
resurser som sätter gränser för elevinflytande i form av brist på personal, lokaler, 
material och tid.   
 
Utifrån respondenternas svar kan man avläsa att de är mycket medvetna om att 
inflytandet är en viktig och positiv aspekt i undervisningen och i barnens egen 
läroprocess.  Samtidigt känner respondenterna sig osäkra på hur detta ska 
förverkligas eftersom det är fortvarande lärarens uppgift att planera den pedagogiska 
verksamheten som riktar sig mot förutbestämda kunskapsmålen i styrdokumenten. 
Respondenternas svar hänger ihop med Nilsson (1997) kategorisering av 
elevinflytande där författare redovisar: vad-inflytande, när-inflytande och hur-
inflytande. I våra intervjuer kommer det fram att lärarna beskriver elevinflytande 
utifrån dessa aspekter; eleverna kan välja plats där de vill jobba, och hur de vill jobba, 
men sällan får eleverna bestämma när aspekten, det är oftast lärare som vill ha 
kontroll över det för att hinna med sina pedagogiska planeringar eller strukturen på 
dagen. Utifrån respondenternas svar drar vi även slutsatsen att ett begränsat 
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elevinflytande var det vanligaste vilket enligt Nilsson (1997) betyder att eleverna ges 
utrymme för eleverna att uttrycka sina åsikter men att det är fortvarande lärare som 
tar beslutet.  

4.2.3 Pedagogiska problem 

 
Vi tolkar utifrån respondenternas svar att de oftast vill ta in elevernas funderingar 
och idéer, men planerar inte vidare tillsammans med barnen utan använder utvalda 
delar av dessa i den pedagogiska planeringen. Lärarna upplever att det är en 
utmaning att möta barnens spontana idéer, som kanske bland annat inte alltid är 
möjliga att realisera på grund av brist på olika resurser och tid eller att man inte har 
kunskapen om det barnen frågar efter.  
 
I vårt resultat framkommer ett tydligt dilemma mellan grupp och individ i 
förverkligandet av elevinflytande i klassrummet. Utifrån respondenternas 
entusiastiska beskrivningar av elevinflytande kan man se att det oftast beskrivs 
inflytandet utifrån en individs perspektiv. När det gäller förverkligandet av 
elevinflytande, så inser många att det är problematiskt att genomföra det i en stor 
grupp. Eftersom guppen består av flera individer och flera olika önskemål då uppstår 
problemet att läraren inte hinner lyssna på alla elever eller att gruppen tröttnar på att 
lyssna på varandra.  

4.2.4 Sammanfattning av analysen 

 

Genom respondenternas svar tydliggörs att det finns stark vilja hos lärarna att arbeta 
med elevinflytande både i skolan och i förskolan, men resurserna är avgörande om 
förverkligandet av elevinflytande sker. I vår studie kom det fram att lärarna är mycket 
medvetna om vad som krävs för att arbeta med elevinflytande vilket tyder på att 
lärarna saknar inte kunskaper om elevinflytande, det är resurser så som tid, lokaler, 
personaltäthet som sätter gränser. Elevinflytandets möjligheter beror även på 
elevgruppen, det vill säga hur gamla eleverna är och hur mogna de är för att arbeta 
självständigt och ta ansvar för olika uppgifter i skolan. Enligt Nilsson (1997) behöver 
eleverna tränas på att ta ansvar, det vill säga att eleverna behöver viss förkunskap om 
arbetsprocesser och arbetsdisciplin för att kunna påverka undervisningssituation och 
sitt eget lärande. Flera författare betonar att elevinflytande inte bara innebär att 
lärare ger valmöjligheter, utan även att läraren kan leda en hel grupp och samtidigt 
vara lyhörd för individens intressen.  

5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion  

 

Vi valde att göra en kvalitativ studie där vi använde oss av intervjuer för att samla in 
data för att få svar på våra frågeställningar. Eftersom vi använde oss av 
semistrukturerade intervjuer, kunde vi vara anpassbara angående frågornas ordning 
och därefter ställa följdfrågorna vid behov. Vi valde att göra personliga intervjuer för 
att det är lätt att anordna och lätt att ha fokus på en person vid intervjutillfället 
(Denscombe, 2009). Vi spelade in intervjusvaren, vilket är till fördel eftersom det är 
enkelt att spara respondenternas svar ordagrant.  Dock kunde vissa respondenter 
uppleva detta som ett stressmoment, vilket är en av nackdelar enligt Denscombe 
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(2009). För att underlätta tolkningsprocessen valde vi transkribera de inspelade 
intervjuerna. Trots att transkribering är mycket tidskrävande är det ett bra sätt att bli 
trogen med materialet och välja ut relevant information från det utskrivna datat samt 
finna mönster i svaren. Andra brister som enligt Denscombe (2009) kan förekomma 
när man använder intervjuer är att intervjuarens personlighet kan påverka 
respondentens villighet och ärlighet att ge informationen (Denscombe, 2009). 
Eftersom vi är bekanta med skolan och de flesta respondenter känner till oss sedan 
tidigare så minskar den nervositet som eventuellt kunde uppkomma och 
respondenterna blir mer avslappnade. Vi var försiktiga med följdfrågor eftersom  
dessa enligt Denscombe (2009), kan ändra riktningen av svaren. 

5.2 Diskussion – elevinflytande som dilemma 

 
Innebörden av elevinflytande förekommer i olika styrdokument men är långt ifrån 
entydiga och självklara, vilket även författarna (bland annat Forsberg, 2000; Selberg, 
2001) konstaterar. Därför håller vi med om att arbetet med elevinflytande borde 
börja med att definiera detta begrepp. I vår studie uttrycks komplexiteten genom 
respondenternas beskrivningar av elevinflytandes olika dimensioner. Detta enligt vår 
tolkning visar att lärarna inte är eniga om elevinflytandets innebörd. Vi instämmer 
med Skolverket anvisningar att i arbetet med elevinflytande frågor är det viktigt att 
uppnå en gemensam förståelse av begreppet genom samtal. Enligt oss skulle det 
belysa just elevinflytandets mångsidighet.  
 
Elevinflytande enligt vår tolkning av litteraturen innebär elevens möjligheter att 
påverka undervisningen och den egna läroprocessen. Hur detta kommer till uttryck i 
praktiken beror på vilken aspekt i undervisningen som lärarna anser att ge eleverna 
inflytande över. Enligt respondenternas beskrivningar av begreppet kan man skilja 
två olika typer av elevinflytande som Nilsson (1997) redogör för: vad-inflytande, hur-
inflytande. Enligt vår tolkning ger respondenterna möjligheten till eleverna att 
påverka både undervisningsinnehållet (vad-inflytande) och arbetsformer (hur-
inflytande). Dock är elevinflytandet mycket begränsat enligt dem, vilket 
sammanfaller med Nilssons andra nivå av elevinflytande som författaren kallar ”ett 
begränsat elevinflytande” (Nilsson 1997, s. 9). Det innebär att eleverna ges inflytande 
på lärarens villkor, exempelvis läraren bestämmer vilken uppgift som ska göras, men 
eleverna ges möjligheten att välja arbetsmetod, material eller plats för det. Dessa 
villkor är oftast kopplat till elevernas ålder och mognadsnivå enligt vår tolkning av 
respondenternas svar. Respondenterna bedömer vilken sorts ansvar och hur mycket 
ansvar eleverna klarar av och utifrån detta ger de eleverna valfrihet. Vi är eniga med 
Arnér (2009) och Nilsson (1997) att elevinflytande inte betyder gränslös frihet för 
eleverna utan elevinflytande har sina ramar vilka måste tydliggöras av en lärare. En 
sak som alla respondenter verkar ha gemensamt är att de anser att det är viktigt att 
behålla strukturen i undervisningen och därför påstår de flesta att de inte har 
elevinflytande i sina barngrupper. Vi tolkar detta som att strukturen i undervisningen 
anses vara som en begränsande faktor för elevinflytande enligt respondenternas svar. 
 
En av de viktigaste förutsättningarna för elevinflytande enligt respondenterna är 
samspel mellan lärare och elev vilket bygger på ömsesidig respekt. För att kunna 
påverka måste läraren vara lyhörd, vilket anses vara en av de viktigaste egenskaperna 
hos en lärare enligt respondenterna. Både respondenterna och Arnér (2009) betonar 
även vikten av lärarens förmåga att vara flexibel det vill säga att lyssna in barnen och 
att vara förberedd på att anpassa undervisningen enligt barngrupper. Det förutsätter 
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att läraren ger utrymme till gemensamma samtal där eleverna kan synliggöra sina 
tankar. Detta innebär att läraren behöver ha förmågan att lyssna och ge respons. 
Enligt Dysthe (2003) innefattar elevinflytande en kommunikativ process. Vi tolkar 
det som att samspel är en avgörande faktor för elevinflytande enligt respondenterna, 
eftersom om läraren inte ger möjlighet för eleven att synliggöra sina tankar och 
önskemål blir det då inget inflytande.  
 
Det som vi tolkar som en av de största problem i arbetet med elevinflytande utifrån 
respondenternas svar är att kombinera individuella dimensionen med den kollektiva 
dimensionen. Elevinflytande innefattar ständiga dilemman mellan individ och grupp 
vilket synliggörs även Skolverkets tabell om elevinflytandets olika dimensioner 
(2010). Problemet som enligt respondenternas svar uppstår är att det blir svårt att 
tillgodose det enskilda barnets önskemål och kombinera det med förutbestämda 
kunskapsmål i styrdokumenten. Detta betyder att läraren har ständiga dilemman om 
hur man synliggör det enskilda barnets intressen och hur man kan använda dessa i en 
grupp. Ytterligare ett dilemma som framkom i vår studie angående grupp och individ 
är att det kanske inte finns tid att gå in i långa diskussioner med enskilda barnet, när 
man har ansvar för hela gruppen.  
 
Att arbeta med elevinflytande är ett krav för lärarna. Denna studie har varit givande 
för oss och belyst hur mångsidig begreppet elevinflytande är. Kanske därför finns det 
inte något konkret material att arbeta med elevinflytande. Dock kan vi konstatera att 
genom ständiga diskussioner kan man konkretisera hur man kan arbeta med 
elevinflytande på medvetet sätt.  

5.3 Slutsats 

 
Vi drar slutsatsen utifrån respondenternas svar att de är eniga om elevinflytandets 
gynnande och förhindrande faktorer. Det som skiljde var deras definition av 
begreppet och därmed olika sätt att arbeta med elevinflytande. 
 

I vår studie framkommer ett tydligt dilemma mellan två aspekter av elevinflytande, 
nämligen individ och kollektiv. För att lärarna skulle kunna tillmötesgå elevernas 
individuella behov och intressen måste det göras kompromisser i en grupp. För att 
beakta varje elevers åsikter och idéer behövs det fler resurser som lokaler, personal 
och material. 

5.4 Pedagogisk relevans och vidare forskning 

 

Läroplanerna Lpo94 och Lpfö98 ställer krav på lärarna att stimulera och ge 
elevinflytande i skolarbetet till eleverna, men det finns inget konkret material om hur 
man praktiskt ska genomföra det. Därför, enligt oss har denna studie en pedagogisk 
relevans. Vi hoppas att vår studie ger en djupare förståelse för och belyser olika 
dimensioner av elevinflytande. Genom vår studie har vi konstaterat att elevinflytande 
är ett komplext begrepp och därför problematisk i praktiken. Detta är anledningen att 
elevinflytandets olika dimensioner skulle kunna studeras närmare och diskuteras. 
Alternativet för vidare studie skulle vara att undersöka elevernas syn på 
elevinflytande.   
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Bilaga 1 

 
MISSIVBREV 
 
Bästa pedagog i förskola och skola. 
Vi är två lärarstudenter från Mälardalens högskola som skriver ett examensarbete om 
elevinflytande utifrån lärarens perspektiv. Ämnet elevinflytande har fått mer plats i 
de nya läroplanerna och i den nya skollagen och därför har vi valt att undersöka vad 
elevinflytande innebär för lärare i praktiken.  
Vi har valt att använda oss av intervjuer i vårt arbete för att samla in information 
angående ämnet. Syftet med intervjuerna är att undersöka hur ni, lärare, resonerar 
kring elevinflytandet. 
Vi hoppas att Du som pedagog inom förskolan och skolan, har möjlighet att svara på 
våra frågor. Vi vill påpeka att inget tvång föreligger på att delta och att det när som 
helst går att avbryta sin medverkan. Vi kommer att spela in intervjuerna för att kunna 
transkribera dem för databearbetning. Inga namn nämns i uppsatsen.  
 
Vi hoppas att Du är intresserad av att delta och om det är några frågor får Du gärna 
höra av dig till oss. Om intresse finns för att läsa den färdiga studien kommer detta 
att kunna genomföras. Önskar du ytterligare upplysningar om den aktuella uppsatsen 
eller intervjufrågorna så får du gärna höra av dig till någon av oss uppsatsskrivare, på 
telefon eller mejl.  
 
 
 
 
Evi Terav        Virge Andersson 
Tel.073-7159888   Tel.076-3381030  
evi80t@hotmail.com  van07002@student.mdh.se  
 
 
Tack på förhand för din medverkan. 
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Bilaga 2 

 
Intervjufrågor 
 
1. Beskriv vad innefattar begreppet elevinflytande för dig? 
 
2. Vilka egenskaper behöver en lärare ha för att möjliggöra elevinflytande i 

klassen?  
 
3. Vilka faktorer påverkar graden av elevinflytande i klassen?  
 
4. Vilka är viktigaste faktorer för att uppnå elevinflytande i elevernas egen 

lärprocess?  
 
5. Vilka förväntningar kan en lärare ha på eleverna för att kunna ge inflytande i 

undervisningen? 
 
6. Vilka fördelar anser du med elevinflytande i undervisningen? 
 
7. Vilka nackdelar anser du med elevinflytande i undervisningen? 

 

 


