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Syftet är att problematisera det informella elevinflytandets förutsättningar i 

undervisningspraktiken. Genom enkäter och observationer undersöktes förutsättningar 

för det informella elevinflytandet. Genom en kvalitativ analys av resultatet av enkäterna 

och observationerna kom jag fram till att det informella elevinflytandet begränsas för att 

demokratimålen får stå tillbaka för kunskapsuppdraget på grund av tre anledningar. 

Dels fanns det inte en gemensam syn på hur lärarna definierade begreppet i enkäterna, 

dels ansåg lärarna i enkäterna att mål och kriterier begränsade elevinflytandet. Till sist 

begränsades elevernas inflytande i mina observationer när läraren använde monologisk 

kommunikation i undervisningspraktiken. I enkäterna skrev lärarna också att elevernas 

inflytande begränsades när läraren monologiskt presenterade stoff som angivits av 

ämnesplanerna.  
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1. Inledning 
Skolinspektionens rapport ”Tillsyn och kvalitetsgranskning 2009 – Skolinspektionens 
erfarenheter och resultat” till regeringen visar att i var tredje gymnasieskola fanns 
brister när det gäller elevers möjlighet till inflytande. Det gör elevinflytande till ett av de 
tio vanligaste områden som vanligast kritiseras vid regelbundna tillsyner, skriver Rädda 
barnen (2012) på sin hemsida1.  

Den här uppsatsen handlar om elevinflytande. Jag har stött på det här begreppet under 
min lärarutbildning. Det har inte varit självklart för mig hur elevinflytande kan omsättas 
i lärarens arbete i vardagen. I skolverksamheten har jag hört och sett uttryck för många 
olika definitioner av elevinflytande, men också olika sätt att arbeta med det. Jag 
upplever att det är vanligt att läraren ger eleverna valmöjligheter i 
undervisningsprocessen, men också att det är vanligt att elevaktiva arbetssätt som till 
exempel ”eget arbete” definieras som att eleverna har inflytande.  

Fil dr i pedagogik och forskningsassistenten Eva Forsberg (2005) har i en artikel i 
Pedagogiska Magasinet nr 03/2005 skrivit att det är en vanlig missuppfattning att 
lärarna måste förminska sin egen roll för att elevinflytande ska kunna äga rum. Istället 
menar hon att lärarens roll är viktig i arbetet med elevinflytande. Läraren ska fungera 
som en dörröppnare och koppla ihop elevernas egna intressen med målen som 
formuleras i styrdokumenten. Det måste ske i en öppen dialog mellan lärare och elever 
där inflytande tillåts. När läraren kopplar ihop elevernas kunskapsmässiga och 
personliga intresse med styrdokumentens mål leder det till att skolans 
kunskapsuppdrag och demokratimål kan gå hand i hand, menar Forsberg. Gunnar 
Sundgren (1996) är fil. dr och verksam som universitetslektor i pedagogik även han 
menar att demokratifrågan i skolan handlar om mer än bara elevernas handlingsfrihet. 
Det måste finnas en tanke- och yttrandefrihet i undervisningspraktiken där eleverna har 
möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter. Utifrån Forsbergs och Sundgrens 
resonemang handlar elevinflytande om mer än bara ”eget arbete” och valmöjligheter. 
Den här uppfattningen får stöd i Läroplanen där det framgår att elevinflytande handlar 
om mer än valmöjligheter och rätt till självständigt arbete.   

Läroplanen för gymnasiet (2011) framhåller elevernas inflytande över sin utbildning och 
att eleverna ska stimuleras att vara aktiv i sin skolgång. Det står också att skolan ska vila 
på en demokratisk grund och omfatta de demokratiska värdena som samhället vilar på.  

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska 
värden. Undervisningen ska dessutom bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla 
elevernas förmåga och vilja att ta personligt ansvar och aktivt delta i samhällslivet. 
(Läroplanen för gymnasiet 11 S.6.) 

I citatet ovan betonas vikten av att skolan ska bedrivas i demokratiska former och inte 
bara undervisa om vad det innebär att vara demokratisk. Eleven ska också utveckla en 
förmåga och vilja att ta personligt ansvar genom att delta aktivt i samhällslivet. Skolan 

                                                           
1
 http://www.rb.se/press/kommentarer/Pages/kommentar_till_skolinspektionens_senaste_rapport.aspx. 

Hämtat2012-12-07. 

http://www.rb.se/press/kommentarer/Pages/kommentar_till_skolinspektionens_senaste_rapport.aspx
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ska föra över de demokratiska värdena för att eleven ska kunna vara och bli en 
ansvarsfull aktiv samhällsmedborgare. Påståenden om elevens inflytande över sin 
skolgång och att eleven ska utvecklas till en ansvarsfull aktiv medborgare återkommer 
ofta i Läroplanen. Det visar den betydelse skolan som institution ges i utbildning och 
fostran av framtida demokratiska medborgare. Då vi lever i ett demokratiskt samhälle är 
det också viktigt att skolan som institution bedriver en utbildning som tillåter att 
demokratiska arbetsformer praktiseras.  

2. Motivet för denna studie 
I genomläsningen av litteratur som behandlar begreppet elevinflytande såg jag att 
elevinflytande är mångtydigt och brett. I styrdokumenten framgår det att eleverna har 
rätt till inflytande över sin skolgång. Samtidigt finns ingen tydlig definition av 
begreppet. Tham (1998) och Forsberg (2000) talar om olika typer av elevinflytande, 
formellt och informellt. Formellt inflytande innebär att eleverna får vara med och 
bestämma i olika typer av råd, exempelvis elevråd och klassråd. Informellt inflytande 
innebär att eleverna har inflytande i hela skolans vardag och arbete. Det betyder att 
eleverna har inflytande i undervisningsprocessens planering, genomförande och 
utvärdering. Min ambition i detta arbete är att undersöka elevinflytande i 
undervisningspraktiken. Jag vill studera vilka förutsättningar som finns för att 
elevinflytande ska fungera i undervisningspraktiken. Därför fokuseras den här studien 
på det informella elevinflytandet.   

I en tidigare studie2 undersöker jag det informella inflytandet i undervisningsprocessens 
alla delar utifrån ett elevperspektiv. Undersökningen handlar om hur eleverna upplever 
elevinflytande och i vilken omfattning eleverna anser att de har inflytande över sin 
undervisning. En del av resultatet visar att eleverna tycker att läraren pratar större delen 
av lektionen. Slutsatsen blev att elevinflytande handlar om mer än olika råd i skolan där 
eleverna kan påverka olika formaliserade beslutsprocesser. Min tidigare studie bidrog 
till mitt intresse för hur lärare ska arbeta för att ett informellt elevinflytande ska ta form.  

Min tidigare studie handlade om elevers attityder kring sitt elevinflytande och det finns 
många studier om lärares samt elevers upplevelser om huruvida de tilldelas inflytande 
respektive skaffar sig inflytande i undervisningen. Tham (1998) menar att det är ett 
vanligt sätt att undersöka elevinflytande på. Hon menar vidare att det ger ett 
endimensionellt sätt att se på begreppet. Om undersökningens fokus istället handlar om 
vad som egentligen sker i skolan kan vi se elevinflytande utifrån flera olika dimensioner. 
Forsberg (2000) nämner också att de allra flesta studier om elevinflytande tar sin form i 
attitydundersökningar och resulterar i eländesbeskrivningar om elevers inflytande i 
skolan. Hon menar vidare att attitydundersökningarna sällan studerats empiriskt utan 
att det är en fråga om upplevelser i verksamheten. Men istället för att undersöka hur 
lärare och elever upplever elevinflytandet i skolan är min avsikt att undersöka hur det 
informella elevinflytandet ser ut i skolan i undervisningspraktiken. För att kunna bidra 
med hur lärare kan arbeta för att främja informellt elevinflytande. 

                                                           
2
 B-uppsats, ”En undersökning om elevinflytande i undervisningen, utifrån ett elevperspektiv”. Av: Evelina 

Häggmark (2009) 
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2.1 Syfte och frågeställning 

Syftet är att problematisera det informella elevinflytandets förutsättningar i 
undervisningspraktiken. Uppsatsen undersöker förutsättningarna som finns för att 
informellt elevinflytande ska fungera genom enkäter och observationer. Resultatet 
jämförs sedan med litteraturgenomgången.  Jag konkretiserar syftet i tre 
frågeställningar:  

Hur definierar lärare elevinflytande?  

Ser lärare utmaningar i ett vardagsarbete där eleverna ges utrymme för elevinflytande 
och i så fall vilka? 

Hur ser det informella elevinflytandet ut i undervisningspraktikens vardag? 

3. Bakgrund till studiens motiv 
I litteraturgenomgången har jag ringat in det som litteratur samt tidigare forskning tar 
upp i förhållande till lärarens arbete med det informella elevinflytandet i 
undervisningspraktiken. Inledningsvis definierade jag elevinflytande i två kategorier 
informellt och formellt. Min studie fokuseras på informellt elevinflytandet. Jag har delat 
in litteraturen i teman. Uppdelningen baseras på de utmaningar som litteraturen tar 
upp i förhållande till lärarens arbete med det informella elevinflytandet.  

3.1 Skolans ramar 

I en studie om elevinflytande ska hänsyn tas till skolans ramar, menar Eva Forsberg 
(2000) i sin avhandling Elevinflytandets många ansikten. Skolans ramar påverkar 
lärarens ambition att skapa inflytande. Hon menar att det finns yttre och inre ramar 
som påverkar lärarens arbete. De yttre ramarna är exempelvis kommunens och skolans 
ekonomi, fysiska miljö och antalet elever i klassen samt schemat. Yttre ramarna är svårt 
att påverka som enskild lärare. De inre ramarna är skolans kultur och tradition, 
lärarrollen och inställningen till elevinflytande samt hur läraren angriper sitt ämne. Min 
problemformulering är hur lärare kan arbeta för att främja informellt elevinflytande och 
därför fokuseras studien på de inre ramarna som läraren i vis mån kan påverka. 

3.2 Elevinflytande- ett vagt och samtidigt mångsidigt begrepp 

I lärarens arbete med informellt elevinflytande är det betydelsefullt att lärare ser på 
elevinflytande i ett större perspektiv, än att eleven ska var involverad i olika 
beslutsprocesser. Forsberg (2000) och Tham (1998) tar upp vikten av att begreppet 
elevinflytande vidgas. Forsberg och Tham anser att det är viktigt hur begreppet förstås i 
vardagen i klassrummet. I min studie utgår jag från Forsbergs (2000) vidgade förståelse 
av begreppet elevinflytande.  

I Forsbergs (2000) observationer av elevinflytande skedde det en rad olika 
påverkanssituationer, förutom att elever var delaktiga i en beslutsprocess. Därför vill 
hon vidga begreppet elevinflytande. Hon menar vidare att om elevinflytande har den 
snäva definitionen att eleven ska vara delaktig i en beslutsprocess, ses elever ofta som 
maktlösa när elevinflytande studeras. Många lärare har uppfattningen att läraren måste 
träda tillbaka för att elever ska få reellt inflytande. Enligt den snäva uppfattningen av 
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elevinflytande att elever måste vara delaktiga i olika val, menar Forsberg att det blir en 
konflikt mellan skolans kunskapsuppdrag och demokratiskfostran, å ena sidan och 
elevens eget intresse, å andra sidan.  Därför söker Forsberg en vidgad förståelse av 
elevinflytandet. Forsbergs (2005) vidgade förståelse av elevinflytande omfattar de 
påverkanssituationer som hon upplever i sina observationer. I den vidgade förståelsen 
vill hon att skolans kunskapsuppdrag och skolans uppdrag att fostra eleverna till 
demokratiska medborgare ska gå hand i hand med elevens egna önskemål. Där ska inte 
läraren behöva träda tillbaka. 

Forsberg (2000) tar avstamp i begreppen makt och intressen. Makt och intresse tar sig 
uttryck både i relationen och i dialogen mellan lärare och elever. Makt kan ses som 
dominans eller att parterna strävar mot ett gemensamt mål. Makten ger sig i uttryck i 
den påverkan som sker mellan elev och lärare i strävan att nå målet. Forsberg (2005) 
utgår från tre olika former av intresse. Den första formen är elevens personliga och 
kunskapsmässiga intresse, det vill säga det subjektiva intresset. Den andra formen är 
det objektiva intresset och det är lärarens intresse som läraren ger uttryck för. Lärarens 
intresse innebär vad som är bäst för eleven baserat på skollagen, läroplaner, kursplaner 
och betygkriterier. Den tredje formen är det formativa intresset. Det formativa intresset 
är ett mellanting och förenar elevens subjektiva intresse och lärarens objektiva intresse 
då varken lärarens eller elevens intresse är oproblematiska var och en för sig.  

Forsberg (2000) hävdar att när det skapas gemensamma intressen eller när 
intresseskapandet sker, kan det ses som en process som antingen är en fri process där 
det råder tanke- och yttrandefrihet eller, en snäv process där det inte ryms tanke- och 
yttrandefrihet. Det som kännetecknar den fria processen är möten och dialog. Forsberg 
(2005) menar att processen som inbegriper när formativa intressen skapas är intressant 
att studera i en undersökning om elevinflytande. 

Danell (2006) har i sin avhandling ”På tal om elevinflytande, hur skolans praktik formas 
i pedagogers samtal” undersökt hur elevinflytande formas i lärares samtal. Han 
förklarar tre strategier. Strategierna använde lärarna för att förklara hur de hanterade 
elevers inflytande i den praktiska undervisningen. Den första strategin är 
Begreppsförskjutning det vill säga lärarna använder endast begrepp sinsemellan som är 
vaga och som kan passa in i olika pedagogiska situationer. Därmed kan de anpassas till 
den enskilda lärarens handlingsutrymme. Definieras begreppet kollektivt kan det inte 
lika lätt anpassas till den enskilda läraren. Den andra strategin är 
uppmärksamhetsförskjutning det vill säga att begreppet elevinflytande anpassas efter 
aktivitet och elev. Den tredje strategin är problemförskjutning. Här används 
bortförklaringar i syfte att lärarna skyller på elevernas förmåga att vilja ta ansvar, 
initiativ och vilken tidigare kunskap eleven har. Men även problem som ligger utanför 
lärarnas sfär anges som bortförklaring, som till exempel skolans organisation till att 
elevinflytande inte fungerar. Danell hävdar att hur lärarna omsätter begreppet i 
praktiken inte kan förstås utifrån den enskilda läraren, utan att det måste förstås genom 
de institutionella förutsättningarna.  

Danell (2006) menar vidare att det finns en föreställning bland lärarna i hans 
undersökning att demokratimålen samt kunskapsmålen krockar. Då prioriteras 
kunskapsmålen då de oftast är kunskapsmålen som senare ger utslag på olika 
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mätningar. Forsberg (2000) tar också upp konflikten mellan kunskapsuppdraget samt 
demokratiuppdraget. Det är viktigt att läraren definierar elevinflytandet i ett vidare 
perspektiv. För om begreppet innefattar att eleven ska vara med i en beslutsprocess 
riskerar demokratiuppdraget att få stå tillbaka i förhållande till kunskapsuppdraget.  

I Danells (2006) avhandling framgår det inte att hans resultat är ett hinder för 
elevinflytande. Demokratimålen riskerar att bli sekundära om lärare omsätter 
elevinflytande till att passa in i sin egen undervisning genom begreppsförskjutning, 
uppmärksamhetsförskjutning samt problemförskjutning. Det kan leda till att informellt 
elevinflytande begränsas.  

Utifrån Danells (2006) avhandling samt Forsbergs avhandling (2000) är det motiverat 
att undersöka hur lärare ser på begreppet och hur de arbetar med det i vardagen för att 
kunna studera vilka förutsättningar som finns för ett informellt inflytande i 
undervisningspraktiken. Både Danells och Forsbergs resonemang pekar på att det är av 
vikt hur pedagoger definierar elevinflytande i verksamhetens vardag för att det 
informella elevinflytandet ska fungera.  

3.3 Relationer och kommunikation 

Det är betydelsefullt hur läraren använder sig av kommunikationen i 
undervisningspraktiken. Relationen till eleverna är också betydelsefull i arbetet med det 
informella elevinflytandet. Tham (1998) tar upp betydelsen av relationen samt 
kommunikationen i sin rapport till Skolverket.  

Annelie Tham (1998) menar att det finns pedagogiska verktyg samt pedagogiska 
förhållningssätt som kan främja arbetet med det informella elevinflytandet. Hon tar upp 
tre faktorer som är viktiga för elevinflytande. Den första är att kritiskt reflektera över 
skolan som verksamhet och på systemnivå. Den andra faktorn är samtalet eller 
dialogen. Genom att läraren har en dialog med eleverna så kan det bidra till att fler 
människor får sin röst hörd. Den tredje faktorn som Tham tar upp är mötet, vilket 
förutsätts av kommunikation. Hon menar att i relationen där elever och lärare lär känna 
varandra och möts är det svårare att bortse från vad den andra parten uttrycker. Tham 
menar vidare att elevinflytande handlar om relationen mellan elev och lärare och att i 
relationen ska det finnas ett inflytande som sträcker sig bortom de formaliserade 
beslutsprocesser där eleven får ta olika beslut.   

Thams (1998) resonemang om pedagogiska förhållningssätt och pedagogiska verktyg 
kan jämföras med Skolverkets uttalanden i deras utvärdering av elevinflytande i 
skolorna (2003). Skolverket hävdar att läraruppdraget mer och mer har gått över till att 
se eleverna som ett subjekt än ett objekt, det vill säga som aktiv part i undervisningen. 
Samtidigt är det viktigt att ha en levande diskussion och ha styrdokumenten som en 
gemensam utgångspunkt för att elevinflytande ska fungera, menar skolverket.   

3.4 Flerstämmighet - hur kommunikation kan användas för att främja 

elevinflytande 

Forsbergs (2005) och Sundgrens (1996) resonemang om vikten av dialog och öppenhet i 
undervisningspraktiken, när det handlar om informellt elevinflytande, togs upp 
inledningsvis. Dysthes (2005) bok Det flerstämmiga klassrummet tar upp hur läraren 
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kan arbeta i undervisningssituationen för att främja det informella elevinflytandet. Hon 
menar att det flerstämmiga klassrummet är en modell för hur människor fungerar i ett 
demokratiskt samhälle. Läroplanen uttrycker att skolan ska bedrivas i demokratiska 
former och utveckla elevernas förmåga och vilja att ta personligt ansvar (s.6). Dysthes 
flerstämmiga klassrum kan bidra till hur läraren kan förstå det informella 
elevinflytandet i praktiken och kan ses som en förutsättning i arbetet med begreppet.   

Dysthe (2005) skriver om den språkliga inlärningsmiljön i undervisningssituationer. 
Vidare ger hon praktiska exempel på hur lärare skapar större utrymme för elevernas 
röster. Det flerstämmiga klassrummet innebär att lärarens röst är en av många som 
skapar en inlärningsmiljö. Eleverna är medskapare till undervisningen och lär även av 
varandra. Kommunikationen är mer en dialog än en monolog i ett flerstämmigt 
klassrum. Detta kan relateras till Forsberg (2000). Forsberg menar att inflytande sker i 
påverkan mellan lärare och elever där olika röster hörs och där tankar och åsikter får 
utrymme. I skolans demokratiuppdrag där elever har rätt till inflytande är det viktigt att 
elevernas röster ges plats. Liedmans (1986 s 15) definition av demokrati passar in i 
sammanhanget. Han menar att demokrati är rätten att vara oeniga och till och med 
uppmuntring till att vara oeniga.      

Flerstämmighet förutsätter inte bara att läraren öppnar upp för att eleverna är 
medskapare av undervisningen. I undervisningspraktiken räcker det inte att 
individualisera undervisningen att varje enskild elev får inflytande över sin 
undervisningssituation genom att eleven får välja arbetssätt och innehåll. Dysthe (2005) 
menar att eleverna och läraren måste mötas i en diskussion där fler åsikter och tankar 
kommer till tals och där elever och läraren kan ta del av varandras synsätt och 
upplevelser.  

3.5 Att vara tydlig i sin ledarroll 

Uppfattningen av elevinflytande är för snäv om den innefattar att elever får vara 
delaktiga i beslutsprocesser, menar Forsberg (2000). Den snäva uppfattningen har 
resulterat i att lärare tror att de måste träda tillbaka från sin yrkesroll och sitt uppdrag 
för att eleverna ska få ett reellt inflytande. Forsberg menar att lärarna ska använda sin 
professionalitet för att sammanväga elevernas önskemål med skollagen, läroplanen, 
ämnesplanen och betygskriterier (det objektiva intresset). När lärare kopplar ihop 
elevernas personliga och kunskapsmässiga intressen med skollagen, läroplanen, 
kursplanen samt betygskriterierna skapas så kallade formativa intressen. Läraren har en 
viktig roll i processen när elevernas önskemål sammanvägs med skollagen, läroplanen, 
kursplanen samt betygskriterierna, alltså då formativa intressen skapas.  

Dysthe (2005) menar att struktur och fasta ramar är viktigt i ett flerstämmigt klassrum. 
Hon tar upp lärarens roll som stödgivare och menar att även om eleverna får gradvis 
ökad kontroll över undervisningen är det viktigt att både lärare och elever blir medvetna 
om vilket ansvar var och en har över inlärningsmiljön i klassrummet. Struktur och fasta 
ramar får eleverna att känna sig trygga. Det är viktigt för att våga uttrycka sig. Dysthe 
menar att ett misstag lärare kan göra är att lämna över ansvaret för tidigt till eleverna. 
Dysthe (2005) och Forsberg (2000) betonar vikten av ett tydligt ledarskap i arbetet där 
eleverna är medskapare av undervisningen.  
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3.6 Varierande i inflytandet beroende på aktivitet och elev 

Lärarens utmaning i en undervisningssituation är att låta alla elever få lika mycket plats. 
Läraren måste skapa en balans mellan elever som gärna uttrycker sina åsikter och elever 
som inte gör det. Forsberg (2000) menar att en utmaning är att inte låta de högljudda 
eleverna ta över allt inflytande över innehåll och form. Dysthe (2005) skriver att skolan 
alltid kommer vara en plats där det finns fakta och lösningar som elever måste lära sig. 
Därför är det viktigt att kunskap och lösningar som kan, presenteras på ett dialogiskt 
vis. För det möjliggör att elever kan se saker utifrån olika perspektiv och lyssna på 
varandra.  

3.7 Skolans styrdokument som en gemensam utgångspunkt 

Utifrån vad som tidigare nämnts i litteraturgenomgången är det viktigt med dialog om 
undervisningen i arbetet med informellt elevinflytande. Ett samspel som tillåter 
inflytande ska pågå. Forsberg (2000) menar att läraren ska vara en dörröppnare som 
kopplar ihop elevens intressen med styrdokumentens intressen. Detta leder till att 
skolans kunskapsuppdrag kan gå hand i hand med elevinflytande. Skolverket (2003) 
och Tham (1998) tar också upp vikten av att styrdokumenten synliggörs och att det blir 
en gemensam utgångspunkt för att elevinflytandet ska fungera.  

Informellt elevinflytande förutsätter att elever vet vad som krävs för att uppfylla de krav 
som styrdokumenten uttrycker. Samtidigt bör eleven också bli delaktig i hur man lär sig, 
så kallad metakognition, för att ytterligare kunna påverka undervisningspraktiken. 
Forsberg (2000) menar att en förutsättning för att elever ska kunna ta ansvar och utöva 
inflytande över undervisningspraktiken är att de vet vad som krävs för att uppfylla de 
krav som ställs. I Läroplanen för gymnasiet (s.11) står det att eleven ska utveckla en 
förmåga och vilja att ta personligt ansvar, vidare står det att de ska vara aktiva i sin 
skolgång och för det krävs verktyg. Därför är det viktigt att synliggöra kraven, men också 
hur eleven når dit.  

4. Metod 

4.1 Kvalitativ 

Min forskningsansats är kvalitativ och genererar kvalitativa data. Syftet är att 
problematisera de villkor som förutsätter informellt elevinflytande i 
undervisningspraktiken. Det här examensarbetet tar fram empiri i form av text, där de 
olika förutsättningarna kan urskiljas i form av olika teman. För att göra detta användes 
två olika metoder. För det första utförde jag öppna enkäter som delades ut till lärare för 
att kunna titta på återkommande teman i deras svar. För det andra utförde jag 
ostrukturerade observationer för att få ett annat perspektiv i min empiri (Stukat, 2005, 
Denscombe, 2000 och Bryman, 2002).   

4.2 Enkät 

Syftet med enkäterna var att få fram material för att problematisera det informella 
elevinflytandets förutsättningar. I enkäterna formulerades två öppna frågor för att få 
fram så utförliga svar som möjligt. Respondenten skulle helt fritt besvara frågorna 
skriftligen. Detta medför att det blir ett djup i undersökningen som öppnar för 
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tolkningsmöjligheter. De två frågorna är: Hur lärare definierar elevinflytande och hur 
lärarna praktiskt arbetar med elevinflytande i vardagen. Jag valde en enkätstudie dels 
för att enkäter är mer tidseffektiv då fler respondenter kan nås dessutom minskar risken 
för att undersökaren påverkar resultatet, så kallad omedveten styrning (Stukat, 2005, 
Denscombe, 2000 och Bryman, 2002) .   

4.3 Observationer 

Ostrukturerade observationer som gjorts är med förutbestämda företeelser. Syftet med 
observationerna var att titta på hur det informella elevinflytandet ser ut i klassrummet. 
Under observationer undersöks inte bara vad respondenterna säger att de gör utan 
också vad som sker i klassrummet (Stukat, 2005, Denscombe, 2000 och Bryman, 
2002). Jag observerade dialogen mellan elev/lärare och mellan elev/elev. Jag 
observerade hur dialogen gestaltades, vem som sa vad och även hur dem sa det. Jag 
antecknade vad som skedde under undervisningspraktiken, som sedan skrevs ut i en 
löpande text. Vissa situationer valdes ut som observerades. Det beror på att jag inte är 
ute efter kvantitet utan kvalitet.  

4.4 Kvalitativanalys av material 

I analysen tillämpade jag Denscombes principer och gjorde en kvalitativanalys av mitt 
material. Jag ville få fram material i form av text där jag kunde urskilja förutsättningar 
för det informella elevinflytandet och problematisera dem. Jag gick efter fem olika steg 
som Denscombe tar upp. Här är de fem stegen: 

- Förberedelse av data   
- Förtrogenhet med data 
- Tolkning av data (utveckla koder, kategorier och begrepp) 
- Verifiering av data 
- Presentation av data 

(Denscombe 2000, s.369ff) 

Jag började läsa igenom mitt material från enkäterna noga och flera gånger. Jag delade 
in mina enkätsvar i teman. Temana belyser de förutsättningar som respondenterna 
upplevde för det informella elevinflytandet i lärarens vardag. Min analys av mitt 
material grundar sig på en process som rör sig fram och tillbaka. Jag har aktivt under 
arbetets gång rört mig fram och tillbaka mellan mitt empiriska material och de teman 
som jag fann, det vill säga min analys grundar sig på en repetitiv process (Denscombe, 
2000). Jag har också undvikit i den mån det går att föra in fördomar i min 
tolkningsprocess. För att minska risken att föra in fördomar i mitt resultat har jag 
tillämpat och arbetat efter Denscombes principer när jag gjorde en kvalitativ analys av 
mitt material. Jag har jämfört mitt resultat med litteratur som togs upp i bakgrunden, 
men inte direkt hämtat begrepp utifrån litteraturen. Mina slutsatser härleds endast till 
min empiri och därför är inte begreppen direkt hämtat från litteraturen (Denscombe, 
2000). 

När jag utförde mina observationer skrev jag anteckningar. När jag analyserade mina 
observationsanteckningar gjorde jag även här en kvalitativanalys. Jag började läsa 
igenom mina anteckningar noga och flera gånger. Jag delade in mina 
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observationsanteckningar i teman och underkategorier. Temana och underkategorierna 
belyser de förutsättningar för det informella elevinflytandet som fanns under 
observationstillfällena. Jag tillämpade en repetitiv process som innebär att forskaren 
går fram och tillbaka mellan teman och empirin (Denscombe, 2000). Jag har arbetat 
aktivt med mina teman och studerat om återkommande begrepp och ord. Jag har också 
undvikit i den mån det går att föra in fördomar i min tolkningsprocess. För att minska 
risken att föra in fördomar i mitt resultat har jag tillämpat och arbetat efter Denscombes 
principer när jag gjorde en kvalitativ analys av mitt material.  I min analys har jag 
jämfört mitt resultat med tidigare forskning och problematiserat det informella 
elevinflytandets förutsättningar. Jag har inte hämtat begrepp direkt från litteraturen. 
Mina slutsatser härleds endast till empirin.      

4.5 Urval 

Jag gjorde mina observationer på två gymnasieskolor och de ligger i Mellansverige i en 
medelstor stad. Observationerna gjordes vid 8 tillfällen, sammanlagt observerade jag i 
12.5 timmar.  Kriterierna var att det skulle vara olika lärare och olika årskurser. Det för 
att få en relativt heterogen undersökningsgrupp. Det var ett så kallat strategiskt urval 
(Stukat, 2005). Observationerna gjordes på sex olika lärare i två olika årskurser och i 
ämnena religion, biologi, fysik samt samhällskunskap. Detta val skedde dock 
slumpmässigt. I årskurs ett under religionslektionerna var det cirka 70 elever 
närvarande samt läraren, i religion B var det cirka 25 elever närvarande, under 
biologilektionerna var det cirka 20 elever närvarande samt läraren, under fysiklektionen 
var det cirka 20 elever samt läraren, under samhällskunskapslektionerna i årskurs 1 var 
det cirka 25 elever närvarande samt lärarna och under samhällskunskapen i årskurs 2 
var det 10 elever närvarande samt läraren.  Här nedan visas en tabell för att tydliggöra 
urvalet av mina observationer. 

Observation 
1 

Observation 
2 

Observation 
3 

Observation 
4 

Observation 
5 

Observation  
6 

Observation 
7 

Observation 
8 

Religion Religion Fysik Biologi Religion B Samhällsk  Samhällsk  samhällsk 

Årskurs 1 Årskurs 1 Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 2 Årskurs 2 Årskurs 1 Årskurs 1 

Lärare 1 Lärare 1 Lärare 2 Lärare 3 Lärare 4 Lärare 5 Lärare 5 Lärare 6 

2 timmar 2 timmar 2 timmar 2 timmar 1 timmar 1,5 1,5 timmar 1.5 timmar 

Enkäterna delades ut till tio lärare på skolan. Kriterierna för respondenterna var att de 
skulle vara behöriga verksamma lärare. Utefter dessa kriterier valdes sedan 
slumpmässigt tio lärare ut. 

4.6 Forskningsetiska principer 

Innan undersökningen utfördes tillfrågades skolledningen och lärare på skolan. Därmed 
har samtyckeskraven tillämpats. Missivbrev finns som bilaga. Informationskravet 
tillämpades då syfte, tillvägagångssätt samt vad resultatet ska användas till delgavs 
samtliga respondenter och även att de är anonyma. Alla respondenter är över 15 år 
därmed behövdes inget samtycke från föräldrar. 

4.7 Studiens tillförlitlighet 

Det är viktigt att förhålla sig kritiskt till sin forskningsprocess och diskutera 
undersökningens eventuella förtjänster och brister. Reliabiliteten innebär att forskaren 
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har kommit fram till sitt resultat på ett tillförlitligt sätt. Min studie är kvalitativ och 
Denscombe (2009) menar att det är svårt att kontrollera en kvalitativ metod utav två 
orsaker. Den första orsaken är att det är svårt att kopiera en social omgivning. En social 
miljö förändras över tid och få en liknande omgivning och liknade människor som 
studerats en gång till är praktiskt taget omöjligt. Den andra orsaken är att forskaren 
tenderar att bli tätt knuten till sin insamling och sin analys av data. Därför är de svårt att 
komma fram till liknande resultat och slutsatser. Jag valde en kvalitativ metod för att få 
så utförliga svar som möjligt. Jag har redogjort för alla faser i forskningsprocessen för 
att läsaren ska kunna granska både tillvägagångssättet samt slutsatserna. När en tydlig 
redogörelse av alla faser i forskningsprocessen finns skapas genomskinlighet och 
pålitlighet i forskningsprocessen. Det understödjer studiens tillförlitlighet (Bryman 
2002). Jag har gjort en noggrann genomgång av alla faser i forskningsprocessen för att 
möjliggöra för läsaren att granska hur jag kommit fram till mina slutsatser och bedöma 
dess värde. 

Validiteten handlar om att man mäter det som ska mätas, men också hur bra 
träffsäkerhet metoden har (Stukat 2005). Två pilotstudier genomfördes av mina 
observationer för att säkerställa att jag fokuserade på rätt situationer. Jag gjorde ingen 
pilotstudie av mina enkäter. Det kan ha resulterat i feltolkning av mina enkätfrågor. Jag 
fick ett bortfall i min enkätundersökning. Det kan bero på att den ansågs för krävande 
att svara på. En del enkäter var utförligare än andra, vilket också kan tyda på att enkäten 
sågs för krävande att svara på. Andra sidan fick jag bra underlag för att identifiera 
teman i de enkäter som var utförliga och tillräckligt med underlag i de enkäter som var 
mindre utförliga. Jag kan inte dra generella slutsatser utifrån mitt material, men det är 
heller inte syftet med min undersökning som är kvalitativ och genererar kvalitativ data.  

I min läsning av respondenternas svar och av mina observationer har jag aktivt försökt 
att tematisera utsagorna och observationsanteckningarna. Det har gjorts genom att 
studera om vissa begrepp eller ord som var återkommande i svaren. Jag har rört mig 
fram och tillbaka mellan empirin och mina teman, det vill säga min kvalitativa analys 
grundar sig på en repetitiv process (Denscombe, 2000). En kvalitativ forskningsansats 
genererar empiri som måste tolkas och förstås och därför är det viktigt att analysen 
grundar sig på en repetitiv process. Mitt resultat representerar det sätt som jag upplever 
bidrar till en tydlighet för läsaren för att förstå mina slutsatser.  
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5. Resultat 

5.1 Sammanfattning av enkätsvar  

Jag identifierade fyra teman som belyser förutsättningar som finns för informellt 
elevinflytande i undervisningspraktiken. De övergripande temana är ”Elevinflytande 
utifrån två dimensioner”, ”Lärarna om en flerstämmig undervisningspraktik”, ”Lärarna 
talar om ledarskap”, ”Lärarnas arbete med styrdokumenten. Det övergripande syftet är 
att problematisera elevinflytandets förutsättningar. Därför har jag även lyft fram 
situationer då elever haft mindre grad av informellt inflytande.  

5.1.1 Elevinflytande utifrån två dimensioner 

 Flertalet av respondenterna definierar elevinflytande genom att nämna både informellt 
och formellt inflytande. Det informella inflytandet beskrivs genom ord som välja, 
bestämma, påverka, ha åsikter om och ta beslut. Från enkät 1 vill jag lyfta fram ett 
exempel: Elevinflytande betyder att eleven kan påverka innehåll och upplägg av deras 
studier. I ytterligare ett exempel från enkät 7 definieras elevinflytande i liknande 
termer: kan vara att de får välja vad de ska ha i läxa och hur de vill arbeta under 
lektioner. 

 I flertalet enkäter kom det informella elevinflytandet också till i uttryck i beskrivningen 
av relationen mellan elev och lärare. När det informella elevinflytandet beskrevs genom 
relationen visade det sig när respondenterna beskrev hur de arbetar med elevinflytande 
i den praktiska vardagen. När respondenterna beskrev det informella elevinflytandet i 
relation till relationen användes ord som öppet klassrumsklimat, ha ständigt öppen 
dialog, se positivt på eleverna och ta hänsyn till elevers åsikter. I enkät 9 skriver 
respondenten följande: Sammanfattningsvis är elevinflytande som en öppen dialog 
mellan lärare och elever. Respondenten i enkät 4 skriver att:  

Generellt försöker jag hela tiden vara öppen för elevernas synpunkter och förslag och jag 
uppmuntrar egna initiativ. Jag vill ha ett öppet klassrumsklimat där olika åsikter får komma 
fram. 

I enkät 7 framhäver respondenten att göra eleverna delaktiga i stort och smått och 
framförallt se positivt på eleverna. Mina exempel från enkäterna visar att det 
informella elevinflytandet kan ses på två olika sätt, det vill säga två olika dimensioner. 
Dels genom undervisningsprocessens alla delar då eleven kan påverka innehåll och 
arbetssätt och ta egna beslut. Den andra dimensionen är genom relationen mellan lärare 
och elever, då öppet klassrumsklimat nämns och att se positivt på eleverna.   

5.1.2. Lärarna om en flerstämmig undervisningspraktik 

Några av respondenterna strävade efter att skapa en flerstämmig undervisningspraktik 
när de arbetade med det informella elevinflytandet. Respondenterna uttryckte i 
enkäterna att de tog hänsyn till elevernas åsikter och tankar. I enkät 5 uttryckte sig 
respondenten så här:  

elevinflytande är som en öppen dialog mellan lärare och elever. Viktigt är att vara lyhörd under 
kursernas gång och att anpassa både innehåll och planering kontinuerligt.  



16 
 

 
 

I ytterligare två enkäter återkommer lyhördhet, att det är viktigt att ha ett öppet 
klassrumsklimat där elever vågar uttrycka sig. Det visade sig som en förutsättning i 
arbetet med det informella elevinflytandet i enkäterna. I enkät 3 står det att  

man tar ständigt hänsyn till deras tankar och åsikter.. eleverna ska få ha åsikter om allt och 
diskussionen ska få ta plats, men sedan om det blir så eller inte avgörs av mig. Styrdokumenten 
måste alltid följas. Det är viktigt att lyssna och låta eleverna ta plats.  

Några respondenter uttrycker i enkäterna att de strävar efter att skapa en 
flerstämmighet i klassrummet när de arbetar med elevinflytandet. Det kan konstateras 
genom att respondenterna nämner lyhördhet samt att ha en diskussion med eleverna i 
undervisningspraktiken. I enkät 4 framhäver läraren att 

Generellt försöker jag hela tiden vara öppen för elevernas synpunkter och förslag och jag 
uppmuntrar egna initiativ. Jag vill ha ett öppet klassrumsklimat där olika åsikter och tankar 
kommer fram.   

5.1.3. Lärarna talar om ledarskap 

Respondenterna tog upp att ett tydligt ledarskap var viktigt och då framförallt i vissa 
situationer eller kurser. Respondenterna uttryckte att i en kurs där det var mycket nytt 
stoff och eleverna inte hade förkunskaper var de tvungna att styra mer. Det ämnet har 
jag styrt upp mycket denna termin. Det är mycket stoff att ta in. Ja, mycket att hinna 
med (Enkät 1).  Eftersom … är ett nytt ämne för de flesta är det också svårare att 
påverka innehåll (Enkät 9). Respondenterna upplevde också att de måste gå in och 
styra mer beroende på olika elever, men också olika grupper, även att lärarna har ett 
ansvar att följa styrdokumenten. Det kan ses utifrån exemplen nedan som jag lyft fram.  

Ibland måste man som lärare gå in och styra mer. Det är inte alltid praktiskt genomförbart i 
vissa grupper. Målen i kurserna måste alltid följas. (Enkät 2) 

De kan komma med förslag om vad som helst men det är alltid jag som beslutar i slutänden. 
Ibland kan man bara gå dem delvis till mötes. (Enkät 3) 

Vissa styr helt själva och har massor att säga. Vissa säger ingenting och vill att jag ska styra i 
början. Det är en mycket ambitiös elevgrupp som tar egna initiativ och då blir det automatiskt 
mer elevinflytande än en grupp som inte vill ta eget ansvar. (Enkät 4) 

I enkäterna framhävdes även att respondenterna gjorde en grovplanering av kursen för 
att sedan delge eleverna för diskussion. ”Vanligtvis arbetar jag fram ett skelett där det 
finns olika alternativ som eleverna kan välja mellan” (enkät 9). I enkät 8 skriver 
respondenten att eleverna är med och påverkar planeringen av kursen, men jag gör 
alltid en först. Det visar på att respondenterna säger att de har kontroll över innehållet 
och formen för att sedan diskutera med eleverna. I enkät 3 står det att som lärare kan 
man inte tillfredställa alla elever, utan man försöker göra sitt bästa. Ofta styr jag mer 
i början för att sen ge utrymme för eleverna.  

5.1.4 Lärarnas arbete med styrdokumenten 

I enkäterna uttrycker flertalet av respondenterna att de ser styrdokumenten som ett 
hinder och att det minskar elevernas inflytande. Här har jag lyft fram några exempel: Ur 
enkät 4: Många saker i skolan kan varken lärare eller elever påverka t.ex. målen och 
betygskriterierna i olika ämnen. Respondenten i enkät 2 uttrycker sig liknade 
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Elevinflytande innebär för mig att eleverna i så stor utsträckning som möjligt kan vara med att 
styra undervisning och skolverksamhet. Som du märker har jag strukit under ordet möjligt – 
detta för att det inte är praktiskt genomförbart exempelvis när det gäller målen i en kurs.  

Flertalet av respondenterna menade att eleverna måste nå målen i kursen och de 
uttryckte att de kände en konflikt mellan skolans kunskapsuppdrag och elevinflytandet. 
Samtidigt uttryckte flertalet av respondenterna att när styrdokumenten kräver en viss 
kunskap är det också svårt att ge inflytande då vissa begrepp och ett visst stoff måste 
behandlas. I enkät 9 skriver respondenten så här: I … däremot är tiden knapp och 
eleverna många. Det är mycket stoff att ta in och många nya begrepp. Det är här inte 
lika lätt att få med elevinflytande.  

I enkät 5 skriver respondenten att  

i min kurs är det inte något krav på muntligt/skriftligt så de får alltid välja vilken 
redovisningssätt de vill. Men är det ett krav i målen måste de ju göra exempelvis muntlig 
annars når de inte målen och då klarar de inte kursen. Inflytande minskar ju då, men det är så 
det är.  

I exemplet ovan kan också ses att respondenten tycker att styrdokumenten minskar 
inflytandet hos eleverna och detta är ett återkommande tema i enkäterna.  

5.1.5 Lärarnas definition av elevinflytande och lärarnas arbete med 

informellt elevinflytande- analys 

Syftet är att problematisera informellt inflytande i undervisningspraktiken och 
undersöka vilka förutsättningar som finns. Temat i resultatet ”Elevinflytande utifrån två 
dimensioner” visar att elevinflytande kan förstås på två olika sätt. Dels tog ett flertal 
respondenter upp att begreppets betydelse innefattar att eleverna får vara med i olika 
beslutsprocesser i undervisningspraktiken och vara med att påverka innehåll och form. 
Dels tog några respondenterna upp att relationen mellan lärare och elev är viktigt i 
arbetet med informellt inflytande. De nämnde öppet klassrumsklimat och att se positivt 
på eleverna. Forsberg (2000) anser att begreppet måste vidgas för att 
kunskapsuppdraget och demokratimålen ska gå hand i hand med begreppet 
elevinflytande. Forsberg (2000) menar att elever ses som maktlösa i studier om 
elevinflytande, om begreppet har den snäva betydelsen att elever endast ska få vara med 
att bestämma. I mina enkäter tycks några respondenter även definiera elevinflytandet 
utifrån relationen. Forsberg (2000) menar att i processen när gemensamma intressen 
skapas ska vara en öppen dialog mellan parterna och där parterna påverkar varandra. 
Några respondenter tar också upp öppet klassrumsklimat där det ska finnas en dialog 
mellan lärare och elever, vilket kan jämföras med Forsbergs (2000) resonemang om den 
vidgade förståelsen.  

Respondenterna i mina enkäter hade olika definitioner av begreppet elevinflytande. 
Samtliga tog upp att eleverna ska vara med i en beslutsprocess, medan några nämnde 
relationen då ett öppet klassrumsklimat är viktigt för begreppet. Alla respondenter delar 
inte uppfattningen av elevinflytande utifrån två dimensioner. Danells (2006) strategi 
begreppsförskjutning ligger nära till hands. Den strategin använde lärarna i hans 
avhandling som förklaring till vad som var möjligt när det gäller elevers inflytande. 
Lärarna i Danells undersökning använde begrepp som var vaga för att kunna passa in i 
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olika pedagogiska situationer. Det kunde lättare passa in i den enskilda lärarens 
undervisning när lärarna använde vaga begrepp och när begreppet inte definieras 
kollektivt. Lärarnas svar i mina enkäter visar att de inte har en gemensam syn på 
elevinflytande. Demokratimålen riskerar att få stå tillbaka och elevinflytandet begränsas 
om lärarna definierar elevinflytande efter att passa in i sin egen undervisning.  

Under temat flerstämmighet tar ett flertal respondenter upp öppet klassrumsklimat, 
öppen dialog, att de är lyhörda, tar hänsyn men också låta eleverna ta plats när de 
besvarar hur de arbetar med elevinflytande. Dysthe (2005) menar att i en flerstämmig 
inlärningsmiljö är det fler röster än bara läraren som skapar undervisningen. Eleverna 
är medskapare av undervisningen och lär även av varandra. Lärarna i enkäterna säger 
att de strävar efter ett öppet klassrumsklimat där tankar och åsikter tillåts och får rum. 
Lärarnas uttalanden kan relateras till Dysthes (2005) flerstämmiga klassrum eftersom 
det bygger på att lärare och elever i en dialog är medskapare av undervisningen. 
Sundgren (1996), Tham (1998) och Forsberg (2000) är inne på samma spår. Flertalet av 
respondenterna utryckte att elevinflytande förutsätter att undervisningspraktiken är ett 
öppet klassrumsklimat där en tanke- och yttrande frihet råder. När ett öppet 
klassrumsklimat är rådande kan även demokratimålet uppfyllas. Där kan elever 
utvecklas till aktiva samhällsmedborgare som även utvecklar en förmåga och vilja att ta 
personligt ansvar.     

I temat ”Lärarna talar om sitt ledarskap” uttrycker ett flertal av respondenterna att det 
är viktigt att vara tydlig i sitt ledarskap. Några av lärarna lyfte fram att de kände ett 
ansvar att följa styrdokument och då framförallt mål och betygskriterier. Därför har 
lärarna fasta ramar. Två respondenter tog upp att när det var mycket nytt stoff att gå 
igenom fick elevinflytandet stå tillbaka. Danells (2006) strategi problemförskjutning 
ligger nära till hands. Den strategin använde lärarna i hans avhandling som förklaring 
till vad som var möjligt när det gäller elevers inflytande. Lärarna sköt över problemet till 
eleverna och angav förklaringar att eleverna inte hade tillräckliga förkunskaper. När 
Danells strategi problemförskjutningar tillämpas får demokratimålen stå tillbaka för 
kunskapskraven.  

Lärarna skrev i enkäterna att de gjorde en grov kursplanering till en början för att sedan 
diskutera den med eleverna. Flertalet av respondenterna styrde mer i början av kursen 
för att sedan ge utrymme för eleverna. Det här kan jämföras med Forsbergs (2000) 
resonemang om att vidga begreppet elevinflytande för att begreppet ska gå hand i hand 
med kunskapsuppdraget. Hon menar att elevernas kunskapsmässiga och personliga 
intressen ska mötas med lärarens intresse som är att följa läroplanen och ämnesplanen. 
Elevinflytande skapas när eleverna släpps in i processen mot målet, som är skolans 
styrdokument. I processen omformas intressena i en dialog. Forsberg menar att läraren 
ska använda sin profession för att sammanväga elevernas intressen med Läroplanen.  

En rådande samsyn bland respondenterna är att styrdokumenten begränsar 
elevinflytandet.  De ser en konflikt mellan kunskapskraven samt demokratimålen eller 
elevinflytandet. Danell (2006) visade att även lärarna i hans undersökning ansåg det. 
Det behöver inte betyda att lärarna inte diskuterar kunskapskraven med eleverna, men 
vad som är tydligt är att de ser läroplanerna, kursplanerna, målen samt betygkriterierna 
som ett hinder för elevinflytande. Istället för att se mål och betygskriterier som ett 
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hinder bör lärarna se diskussionen om målen och betygskriterierna med eleverna som 
en möjlighet till inflytande.  Tham(1998) och Forsberg (2000) menar att det är en viktig 
förutsättning för elevinflytandet att man lyfter styrdokumenten i undervisningen, om 
eleverna vet vad som krävs av dem kan de bli mer delaktiga och få mer inflytande. En 
diskussion om mål och betygskriterier kan ske i skolorna, men problemet kan ligga i att 
de inte kopplar ihop det med att eleverna får inflytande. 

5.2 Sammanfattning av observationerna 

Jag har identifierat fyra teman i mina observationer som belyser förutsättningar för 
informellt elevinflytande utifrån observationerna. Temana är ”Lärarna som ledare eller 
följare”, ”En flerstämmig undervisningspraktik”, ”Skolans styrdokument, som en 
gemensam utgångspunkt” och ”Olika grad av inflytande beroende på innehåll och form i 
undervisningen” . Jag lyfter fram exempel ur mina observationer för att tydliggöra 
temana. Syftet är att problematisera förutsättningarna som finns för ett informellt 
inflytande. Därför har jag även lyft fram situationer då elever haft mindre grad av 
informellt inflytande.  

5.2.1. Lärarna som ledare och följare 

I mina observationer visade sig en gemensam nämnare för lärarnas ledarskap. Lärarna i 
mina observationer hade en tydlig roll som ledare, men kunde ta ett steg tillbaka och ge 
eleverna utrymme i undervisningen. Lärarens roll var att få igång eleverna, följa upp 
intressanta resonemang, styra in på ämnet och fördela ordet. Läraren tog ett steg 
tillbaka, men tog även ett steg fram när det behövdes för att undervisningen skulle 
fungera. Till exempel i observation 4 där läraren avbröt diskussionen eftersom alla 
elever pratade. Läraren frågade sedan tydligt vilka som ville lyfta sina resonemang i 
helklass. Även i observation 5 gick läraren in och sa att nu pratar vi en i taget och bad 
två elever lyfta sitt resonemang i helklass. Läraren återtog kontrollen och styrde 
samtalet. Ett annat exempel från observation 1 gick läraren in och förklarade begrepp 
som lyftes av eleverna och kopplade begreppen till innehållet i undervisningen. Lärarna 
styrde och kontrollerade undervisningspraktiken för att ett visst ämne skulle behandlas 
och för att undervisningspraktiken skulle fungera. Lärarna var också tydliga med vad 
som skulle ske under lektionen. Ett exempel ges från observation 7. Läraren kopplar 
innehållet till en uppgift och förklarade kunskapskraven för momentet. När de skulle ha 
gruppdiskussioner var läraren närvarande i alla grupper och fördelade ordet samt 
ställde följdfrågor till eleverna. Här är även ett exempel från observation 3 då eleverna 
skulle ha prov gick läraren först igenom uppgifterna inför provet och efterhand blev 
eleverna mer aktiva och delaktiga genom att de ställde frågor och förklarade olika 
uppgifter. Lärarna hade en tydlig roll genom att leda arbetet, se till att undervisningen 
fungerade och samtidigt värnade om kunskapsmålen.   

5.2.2 En flerstämmig undervisningspraktik 

Under denna rubrik fokuseras innehållet på temat flerstämmighet. Jag har delat in en 
flerstämmig undervisningspraktik i underrubriker då flerstämmigheten yttrade sig på 
olika sätt. Här nedan ges exempel ur mina observationer som visar på hur det kan se ut.  
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Eleverna tar ordet utan lärarens uppmaning 

I mina observationer förekom det vid flera tillfällen att eleverna tog ordet utan lärarens 
uppmaning. Eleverna gav informativa yttranden om innehållet i undervisningen och 
reagerade även på andra elevers yttranden. I observation 1 reagerade eleverna på när 
läraren berättade om en kastlös och dennes rättigheter och tog ordet utan att läraren 
uppmanade till det. ”Det är olagligt och mot mänskliga rättigheter” sa en elev och en 
annan fyllde i ”ja, det är odemokratiskt”. Läraren gav positiv feedback till eleverna och 
spann vidare på de mänskliga rättigheterna i förhållande till religion. Några fler elever 
bröt in utan att läraren uppmanade till det. En elev säger ”men gud vad ojämställt”. En 
annan elev säger ”men är det inte mellan kvinnor och män?” Fler elever började prata. 
Läraren avbröt diskussionen och förklarade skillnaden mellan jämställdhet och 
jämlikhet. En liknande situation skedde i observation 6 där ämnet var samhällskunskap. 
En elev frågar om presidentvalet i USA, läraren fångar upp det och frågar hur många 
som följer det i media. En diskussion om vem som kommer vinna samt kampanjandet 
drar igång. Läraren drar paralleller till Sverige och de kommer in på skattesystemet i 
Sverige som var dagens tema av lektion. Av exemplen ovan kan ses att eleverna ges 
utrymme för deras intresse och de tog ordet utan att läraren uppmanade till det. 

 I observation 7 höll klassen på med begreppen främlingsfientlighet/rasism i 
samhällskunskap. De skulle diskutera en film och lektionen började med att definiera 
begreppen. Läraren förklarade att det finns forskning på att människan inte är olika 
raser och därför passar begreppet främlingsfientlighet bättre, läraren förklarade vidare, 
”då olika kulturer skiljer oss åt, inte att vi är olika raser”. En elev säger, ”kan man säga 
då att det finns till exempel olika färg på schäfrar, men de är ändå samma ras”. Läraren 
svarar att det var en bra liknelse. Fler elever yttrar sig utan lärarens uppmaning om 
definitionen av begreppen. Här sker en flerstämmighet då flera perspektiv på 
definitionen av begreppen kommer fram och flera elever yttrar sig utan lärarens 
uppmaning.    

Under observation 5 använde läraren en internetsida som visade en mångkulturell 
kalender i religionskunskap B. Läraren förklarade kalendern och en elev avbröt och 
frågade ”hur det går om man har flera religioner i samma land då” och det svarar en 
annan elev på och ytterligare en elev gör ett inlägg. Eleverna yttrar sig utan att läraren 
uppmanar till det och för in nytt innehåll i undervisningen som sedan andra elever 
svarar på, här blir eleverna medskapare av undervisningen. 

Elever står för merparten av aktiviteten i undervisningspraktiken 

I mina observationer förekom situationer då eleverna stod för merparten av aktiviteten i 
undervisningspraktiken. I observation 5 där ämnet var religion, stod eleverna för 
merparten av aktiviteten och lärarens roll var att fördela ordet, sammanfatta 
diskussionen samt koppla tillbaka till ämnet som lektionen handlade om. Eleverna hade 
inflytande över innehållet då deras tankar och åsikter värdesattes i 
undervisningspraktiken då de gavs utrymme att diskutera.  

Under observation 4 som är en lektion i Biologi skulle de förbereda sig för det 
kommande provet. Läraren frågade vad de skulle börja med. Könsbundet arv, sa några 
elever. ”Jag skriver på tavlan och ni säger”, sa läraren. Det kommer svar från många 
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olika håll och läraren ritar det eleverna säger. En diskussion uppstår mellan eleverna. 
Eleverna börjar prata med varandra och läraren avbryter diskussionen och frågar vem 
som vill lyfta sitt resonemang. I den här situationen stod eleverna för merparten av 
aktiviteten. Läraren avbröt för att styra in eleverna på ämnet. Här får eleverna möjlighet 
att komma till tals och utifrån olika perspektiv få ämnet förklarat. Eleverna medverkar i 
undervisningen och fick komma med ytterligare förslag som de behövde diskutera inför 
det kommande provet.  

Under observation 2, 6 och 7 skedde diskussioner i mindre grupper och sedan i helklass. 
När elever först får diskutera i mindre grupper och sedan i helklass skapas också en 
flerstämmighet då flera olika åsikter och tankar får mötas. I observationerna styrde 
läraren helklassdiskussionen och fördelade ordet samt sammanfattade de eleverna sa. 
Eleverna var här medskapare av undervisningen då de fick styra innehållet inom 
ramarna för mål och betygskriterier. Utgå ifrån den scenen som gjorde starkast intryck 
på er och gör kopplingar till er själva och vårt samhälle, förklarade läraren under 
observation 7. Eleverna hade inom ramarna för styrdokumenten ändå frihet att relatera 
till sig själva och sina egna erfarenheter. Efter gruppdiskussionen i observation 7 skulle 
eleverna skriva en reflekterande text om diskussionsfrågorna vilket gjorde att det fanns 
olika former att visa sina förmågor i.  

Läraren utgår från eleverna  

I mina observationer uppstod det situationer då läraren utgick från eleverna. Innehållet 
tog form utifrån läraren och eleverna. I observation 6 där lektionen handlade om skatter 
var det en elev som sa att ”jag tycker inte vi ska behöva betala för hemlösa personer för 
dem knarkar ju bara upp alla pengar eller super”. En annan elev säger att ”men så kan 
man inte tänka. Du vet väl inte vad personerna har varit med om”. Diskussionen 
fortsatte och olika åsikter kom fram om ämnet. Läraren fångade upp ämnet som 
engagerade eleverna.  

I observation 1 påverkades innehållet av eleverna när läraren fångade upp elevernas 
intresse för kastlösa i Indien och mänskliga rättigheter. Läraren förklarade även 
begrepp som användes av eleverna och som eleverna inte behärskade. Innehållet styrdes 
av eleverna när läraren var lyhörd inför elevernas intresse. I observation 1 frågade en 
elev även om arrangerade äktenskap och kopplingen till kastsystemet i Indien och detta 
fångar läraren upp. Läraren fortsatte att prata om arrangerade äktenskap, kastsystem 
och mänskliga rättigheter. En annan elev frågade om det har med politik att göra. 
Läraren sa att det är en bra fråga och fortsatte att förklara politik, kultur och religion. I 
fler av mina observationer tog innehållet en ny vändning genom att eleverna gjorde sina 
röster hörda om innehållet.  

5.2.3 Skolans styrdokument som gemensam utgångspunkt 

I mina observationer framkom det tydligt att lärare och elever hade ämnesplaner och 
mål som en gemensam utgångspunkt. I observation 7 lyfte läraren fram kunskapskraven 
inför den uppgift som de höll på med. Lektionen började med en diskussion om 
definitionen av begreppen främlingsfientlighet/rasism och sedan gjorde läraren 
eleverna medvetna om kunskapskraven. En elev frågade varför de såg ”This is England”. 
Läraren förklarade utifrån ämnesplanen och gav konkreta exempel utifrån filmen som 
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sedan kopplades till målen samt kunskapskraven. Läraren avslutade med ”självklart får 
ni ta in andra exempel på utanförskap och gemenskap. Filmen är ett exempel på vad 
man kan ta upp, men det är helt fritt att koppla annat till uppgiften. Men det kan vara 
tryggt för vissa att ha något att utgå ifrån medan andra inte föredrar det.” En elev 
förklarade hur den förstod uppgiften och frågade om hur formen på texten ska se ut? 
Läraren fortsätter sedan att förtydliga syftet med uppgiften genom att referera till 
ämnesplanen. Läraren gjorde eleverna medvetna om vad som krävdes av dem, vilket 
ledde till en diskussion om varför detta var viktigt och det skedde även i observation 3 
0ch 4.  

I observation 6 lyfte läraren målen, när eleverna ifrågasatte formen på 
undervisningspraktiken. ”Ni ska presentera för mig både muntligt och skriftligt, till 
exempel i form av debatter. Hur skulle vi annars kunna göra då?” sa läraren. Efter en 
diskussion kom de fram till att eftersom de var så få skulle de debattera i helklass och 
använda ämnet skatter. Under denna observation blev eleverna medskapare av 
undervisningspraktiken genom att läraren lyfte målen och sedan lät eleverna diskutera 
utifrån den. Under observation 1 ifrågasatte en elev innehållet i undervisningen genom 
att fråga om inte kristendomen kan bytas ut till en annan religion (eleverna hade i 
uppgift att jämföra kristendomen med en annan religion). Läraren hänvisar till 
kursplanen där det står i målen att eleven ska jämföra kristendomen med en annan 
religion. Det är en tradition i Sverige att vara kristna säger läraren vidare. En elev säger 
att ”pappa har gått ur svenska kyrkan för att få betala mindre skatt”. Läraren säger att 
”man anser fortfarande att kristendomen är en tradition i Sverige, men påpekar att det 
är bra att ifrågasätta.” I dessa två exempel ifrågasätter eleverna varför 
undervisningspraktiken ser ut som den gör och detta är också ett exempel på ett öppet 
klassrumsklimat där åsikter kommer fram.  

5.2.4 Elevinflytandet varierar 

I mina observationer såg jag olika grad av inflytande beroende på innehåll och form i 
undervisningspraktiken. Läraren hade en mer framträdande roll i olika situationer 
beroende på vilket innehåll och vilken form undervisningspraktiken hade. Under 
samma lektion kunde inflytandet variera som eleverna hade. Till exempel i observation 
8 då läraren inledde med en föreläsning i ekonomisk politik. Eleverna gjorde inga 
yttranden, som handlade om ämnet under genomgången. Läraren ställde ledande frågor 
och eleverna svarade på lärarens frågor. Nästa moment var gruppdiskussioner och 
sedan helklassdiskussion. Under gruppdiskussionen samt helklassdiskussionen var 
eleverna mer aktiva och hade en högre grad av inflytande.  

Under observation 3 var det genomgång av ett häfte i fysik som eleverna skulle ha prov 
på. Läraren frågade eleverna vilken uppgift de ville gå igenom, men fick inget svar så 
läraren valde. Under denna genomgång hade eleverna inget direkt inflytande över 
undervisningspraktiken, utan läraren förklarade uppgifterna. Läraren var den som stod 
för innehållet.  

I mina observationer var det vissa elever som hade mer inflytande än andra över 
innehåll och form. En del elever var mer aktiva och tog för sig mer än andra och kunde 
påverka undervisningens innehåll samt form. Det skedde i både helklass, men även då 
det var diskussion i mindre grupper. I gruppdiskussionen i observation 7 var läraren 
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delaktig och kontrollerade fördelningen av ordet. Läraren lyfte även in elever som inte 
tog ordet själv och frågade följdfrågor till de elever som svarade med enstaka ord. Den 
första frågan som ställdes var att eleven skulle utgå från en scen i en film som gjorde 
starkast intryck och utifrån den skulle eleverna utveckla sina svar. I observationen var 
det en tydlig skillnad mellan olika elevers aktivitet i undervisningspraktiken.   

Läraren gick inte runt under värderingsövningen i observation 2. Eleverna skulle ta 
ställning utifrån olika påståenden. Detta ledde till att många pratade om annat eller inte 
pratade alls. Läraren koncentrerade sig på några elever längst fram. Läraren lyfte sedan 
deras resonemang inför helklass, då fick de elever inflytande över innehållet medan 
majoriteten av klassen inte fick det. I observationerna framkom att ett fåtal elever hade 
hög grad av inflytande och majoriteten hade låg eller inget inflytande beroende på form 
och innehåll.   

5.2.5 Analys av de observerades lärares roll i förhållande till det informella 

elevinflytandet 

Syftet med uppsatsen är att problematisera det informella elevinflytandets 
förutsättningar och undersöka vilka förutsättningar som finns i 
undervisningspraktikens vardag för att främja informellt elevinflytande. I mina 
observationer studerades hur det informella elevinflytandet ser ut i vardagen i 
klassrummet. Jag tolkar elevinflytande i min analys utifrån utrymmet för 
kommunikation och hur kommunikationen ser ut mellan lärare - elev och elev - elev. 
Genom Englund (2000) vill jag visa hur kommunikationen kan begripas som 
demokratisk eller inte.  

Pedagogikprofessor Tomas Englund (2000) skriver om det deliberativa samtalet i syfte 
att ge en bakgrund och ett sammanhang till skolans demokratiuppdrag. Det deliberativa 
samtalet innebär att skilda synsätt ställs mot varandra, att olika argument ges utrymme 
och att ha tolerans och respekt för den andra samt att lära sig lyssna. Det deliberativa 
samtalet går ut på att komma överens eller i alla fall tillfälliga överenskommelser. I min 
analys och tolkning av elevinflytande är begreppet tätt knutet till demokrati. Min 
definition av demokrati kan sammanfattas genom Liedmans (1986 s.15.) uppfattning av 
demokrati som är rätten att vara oeniga och till och med uppmuntring till att vara 
oeniga.   

Temat ”Lärare som ledare och följare” belyser rollen som lärarna har i mina 
observationer. Lärarna var tydliga i sin yrkesroll och i sitt uppdrag att värna om 
kunskapsmålen och demokratimålen, men kunde samtidigt ta ett steg tillbaka och tillåta 
inflytande från elever. Lärarnas roll var att få igång eleverna, följa upp intressanta 
resonemang, styra in på ämnet och fördela ordet. Forsberg (2000) tar upp vikten av att 
inte träda tillbaka i sin ledarroll, som en viktig förutsättning i arbetet med informellt 
inflytande. Annars kan det bli svårt för elevinflytandet, det vill säga demokratimålen att 
gå hand i hand med skolans kunskapsuppdrag. I mina observationer såg jag exempel på 
Forsbergs resonemang om formativa intresseskapandet, där elevernas personliga och 
kunskapsmässiga intresse omformas när det möter mål och betygskriterier. Ett exempel 
från mina observationer är när läraren fångar upp elevers kunskapsmässiga intresse för 
ämnet och kopplar samman det med mål och kriterier. Läraren träder inte tillbaka från 
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sitt uppdrag utan strävar efter att föra samman elevernas intresse med skolans 
styrdokument. I den processen sker påverkan från båda hållen, menar Forsberg (2000).  

Temat ”Flerstämmighet” belyser hur de observerade lärarna arbetar med 
kommunikationen i klassrummet. Jag delade in flerstämmighet i tre olika underrubriker 
för att den yttrade sig på olika sätt. Undervisningen i mina observationer blev 
flerstämmig när eleverna yttrade sig utan lärarens uppmaning, när eleverna växelvis 
stod för den mesta aktiviteten och när läraren utgick från elevernas personliga och 
kunskapsmässiga intressen. Elever och lärare påverkade undervisningssituationen. Den 
flerstämmighet som visade sig i mina observationer kan jämföras med Dysthe (2005). 
Hon menar att det flerstämmiga klassrummet är en modell för hur människor fungerar i 
ett demokratiskt samhälle. Inlärningsmiljön i ett flerstämmigt klassrum påverkas av 
lärare och elever. Elever är medskapare av inlärningsmiljön och lär även av varandra. 
När eleverna får mer talutrymme och när läraren utgår från eleverna blir 
undervisningspraktiken flerstämmig, menar Dysthe. Forsberg (2000) lyfter fram vikten 
av att elever blir medskapare av undervisningen för att inflytande ska äga rum. I mina 
observationer blev eleverna medskapare av undervisningen när eleverna yttrade sig utan 
lärarens uppmaning, när eleverna stod stundtals för den mesta aktiviteten och när 
läraren utgick från elevernas intressen.  

Englund menar i sin artikel i Pedagogisk Forskning i Sverige (2008 årg 13 nr 3 s 233–
235) att när deliberativa samtal studeras empiriskt har det framkommit att samtal kan 
utformas på många olika sätt och att det inte behöver finnas strategier från lärarens sida 
hur dessa samtal ska utformas, men också att samtalen är beroende av sammanhanget 
och situationen. Han menar vidare att svårigheterna med att studera deliberativa samtal 
är att det kan uppfattas på olika sätt av lärare och forskare. Därför finns ingen normativ 
teori som kan föras över till en reell undervisningspraktik. Utan det deliberativa 
samtalet bör fungera som inspiration och vägledning för utvärdering av deliberativa 
samtal. Genom att relatera mitt resultat till Dysthes (2005) flerstämmighet och 
Forsbergs (2000) resonemang om den vidgade förståelsen av elevinflytande är min 
förhoppning att det informella elevinflytandet som jag studerade i mina observationer 
blir mer begripligt. Dysthe (2005) och Englund (2000) har flera gemensamma 
beröringspunkter i sina resonemang som även kunde ses i mina observationer.  

I mina observationer var målen samt kunskapskraven närvarande och lyftes för 
diskussion. Eleverna fick förutsättningar att påverka undervisningen när mål och 
kunskapskrav diskuterades. När lärarna och eleverna hade styrdokumenten som en 
gemensam utgångspunkt kan det ses som att båda parterna hade makt och strävade mot 
ett gemensamt mål.  Forsbergs (2000) resonemang om att processen mot målet ska vara 
en öppen process som tillåter påverkan från båda hållen kan jämföras med mina 
observationer. I mina observationer var det fler röster än bara lärarens som fick 
medverka i undervisningspraktiken när mål och kriterier diskuterades i undervisningen. 
Processen mot målet öppnades upp för elevernas möjlighet till inflytande.    

I mina observationer fanns en variation av hur mycket inflytande eleverna hade. Dysthe 
(2005) menar att det är viktigt att ha struktur och tydliga ramar i ett dialogiskt klassrum 
för det skapar trygghet bland eleverna och kan då leda till att flerstämmigheten främjas. 
Forsberg (2000) hävdar också att tydliga ramar och struktur är viktigt i det informella 
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elevinflytandet och att inflytande är påverkan utifrån och inte bara från elevens eget 
intresse. I mina observationer där eleverna hade lägre grad av inflytande behandlade 
läraren något ämne. Eleverna lyssnade och läraren pratade. Det kom någon enstaka 
fråga från läraren till eleverna. Sammantaget var eleverna lite aktiva och delaktiga i 
situationer när läraren föreläste.  

Danells (2006) strategi problemförskjutning ligger nära till hands. Den strategin 
använde lärarna i hans avhandling som förklaring till vad som var möjligt när det gäller 
elevers inflytande. Lärarna sköt över problemet till eleverna och angav förklaringar att 
eleverna inte hade tillräckliga förkunskaper eller vilja att ta egna initiativ eller eget 
ansvar. Dock kan jag inte med säkerhet säga att det är så. Men i mina observationer när 
eleverna var lite aktiva och delaktiga i undervisningen föreläste läraren om något stoff. 
Därför passar mina iakttagelser in i Danells avhandling om lärares förklaringar till vad 
som är möjligt med elevers inflytande.  

En föreläsning om stoff som är nytt för eleven och som styrdokumenten ger uttryck för 
att de ska kunna, kan då rättfärdiga att eleverna hade lite eller inget inflytande. Men å 
andra sidan kan detta ligga till grund för inflytande senare i kursen, då både Forsberg 
(2005) och Dysthe (2005) hävdar att fasta ramar, struktur och tydlighet är viktigt för 
den flerstämmiga undervisningspraktiken samt elevinflytande. Dysthe hävdar också att 
det finns kunskap och lösningar som bara kan presenteras på ett sätt. Därför är det 
viktigt att den kunskap och de lösningar som går, diskuteras och presenteras i en 
flerstämmig miljö.  

Mina observationer visade att inflytandet varierade för varje enskild individ. Här måste 
läraren ha en förmåga att balansera de högljudda och de tysta elevernas intressen, 
menar Forsberg (2000). Dysthe (2005) tar upp vikten av ett tydligt ledarskap och fasta 
ramar för att skapa trygghet i gruppen där alla ska våga utrycka sig.  

När elevinflytande studeras menar Forsberg (2000) att elever ofta ses som maktlösa om 
begreppet har den snäva betydelsen att elever ska vara med i en formaliserad 
beslutsprocess. Min undersökning utgår från Forsbergs vidgade betydelse av 
elevinflytande. Elevinflytande innebär att både lärare och elever ska ha möjlighet att 
påverka processen mot det gemensamma målet, som är styrdokumenten. Det gör att 
min studie om de förutsättningar som finns för det informella elevinflytandet inte 
resulterade i att eleverna är helt maktlösa i undervisningspraktiken. Mina enkäter och 
mina observationer visade att det informella elevinflytandet varierade, men inte att 
eleverna var helt maktlösa.  

Ett problem med en studie om elevinflytande kan också vara att det problematiska med 
elevinflytande oftast är upplevda hinder och att det sällan har studerats empiriskt, 
menar Forsberg (2000). Min studie undersöker vad lärarna upplever som problematiskt 
med elevinflytande, men detta kompletteras med mina observationer som belyser hur 
det informella elevinflytandet ser ut i vardagen i klassrummet. Uppsatsens resultat 
belyser två perspektiv eftersom jag använder både enkäter och observationer. Det gör 
att mitt resultat av problemen med det informella elevinflytandet bygger på dels 
lärarnas upplevelser, dels utifrån mina observationer. 
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6. Pedagogisk relevans   
Min uppsats bidrar till hur elevinflytande kan förstås i skolans vardag i arbetet i 
klassrummet. Uppsatsen belyser även de problem som kan uppstå i vardagsarbetet med 
elevinflytande. Genom att visa hur elevinflytande kan förstås och lyfta fram problem 
som kan uppstå i arbetet kan uppsatsen ge tips på hur lärare kan arbeta i klassrummet 
för att motverka de problem som kan uppstå.  

7. Slutdiskussion  
När jag studerat förutsättningarna som finns för ett informellt elevinflytande i 
undervisningspraktiken kom jag fram till följande som är problematiska angående 
informellt inflytande i undervisningspraktiken.   
 
När lärarna definierade elevinflytande i enkäterna fanns ingen gemensam syn på 
begreppet. När lärare definierar elevinflytande för att passa in i sin egen undervisning 
finns risken att demokratimålen får stå tillbaka och att elevens inflytande begränsas.  
 
I mina enkäter skrev lärarna att de såg läroplanen, ämnesplanen, mål och kriterier som 
ett hinder. De ansåg att styrdokumenten stod i vägen för elevens informella 
elevinflytande. Mina enkätsvar kan inte säkerställa om lärarna diskuterade målen och 
kriterierna med eleverna, men lärarna skriver att de inte ser det som en förutsättning för 
det informella elevinflytandet. I arbetet med det informella elevinflytandet är det viktigt 
att se styrdokumenten som en möjlighet till inflytande, inte ett hinder. När lärare ser 
styrdokumenten som ett hinder sker en konflikt mellan kunskapsuppdraget och 
demokratimålen och det kan leda till att demokratimålen får stå tillbaka och att 
inflytandet begränsas.  
 
I mina observationer varierade elevernas informella inflytande beroende på vad som 
behandlades i undervisningen och hur det behandlades. De tillfällen som eleverna inte 
var aktiva eller delaktiga i undervisningen var när läraren föreläste om ett ämne. 
Läraren var den som var aktiv och styrde innehållet i undervisningen. 
Undervisningspraktiken blev monologisk. Även i enkäterna utryckte två respondenter 
att elevinflytandet fick stå tillbaka när det var mycket stoff som skulle hinnas med. Det 
kan förstås som att läraren måste föreläsa om ämnet för att eleverna har för lite 
förkunskaper och eleverna har inte förmågan att ta ansvar över att lära sig ämnet. Det 
kan också ligga till grund för inflytande senare i kursen eftersom det är viktigt med 
struktur, fasta ramar och tydlighet. Men det blir problematiskt när lärare låter 
kunskapsmålen gå före demokratimålen. Det kan leda till att demokratimålen får stå 
tillbaka för kunskapsuppdraget och genom det begränsas elevens inflytande.  
 
Sammanfattningsvis är min slutsats att ett problem med elevinflytande är att få 
kunskapsuppdraget och demokratimålen att gå hand i hand. Problemet ligger i att 
lärarens uppdrag, som är att värna om skolans kunskapsuppdrag och demokratimål inte 
ska begränsas å ena sidan och att inte elevernas inflytande ska begränsas å andra sidan. 
Jag tycker att Forsbergs (2000) resonemang om att vidga förståelsen av elevinflytande 
är viktigt i arbetet med det informella elevinflytandet för att varken elever eller lärare 
ska begränsas. Inflytande bör ses i processen mot målet, som är att uppfylla skolans 
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styrdokument och där påverkan sker från elev och lärare. Elevinflytande bör också ses i 
relation till skolans ramar där skollagen, läroplanen, ämnesplanen, mål och 
betygskriterier är de ramar som inflytandet kan ske inom. Elevinflytande är en del av 
demokratimålen. Demokrati är rätten att vara oeniga och till och med att individen 
uppmuntras till det. Men strävan efter att komma överens om så tillfälliga 
överenskommelser ska vara målet.   
 

8. Vidare forskning 
Nya forskningsfrågor som uppkommit är att vidare undersöka elevernas inflytande i 
olika ämnen i skolan för att se om det skiljer sig åt och i så fall i vilka ämnen och även på 
vilket sätt. Är det så att elever har mer inflytande i vissa ämnen? Det skulle också vara 
intressant att undersöka relationen mellan elev och lärare i förhållande till 
elevinflytande. Hur stor påverkan har relationen mellan elev och lärare på 
elevinflytandet i klassrummet? Hur ser relationen ut? En horisontell relation i 
klassrummet är det möjligt i alla situationer? Kan det påverka problemet med att 
kunskapsuppdraget ska gå hand i hand med demokratiuppdraget?  
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Bilaga 1 Missivbrev till skolledaren 
Hej! 

Jag heter Evelina Häggmark och läser till gymnasielärare på Mälardalens högskola. Det 

är nu dags för examensarbetet.  Syftet är att problematisera det informella 

elevinflytandets förutsättningar i undervisningspraktiken. Jag vill undersöka de 

förutsättningar som finns för att ett informellt elevinflytande ska fungera, för att sedan 

jämföra mina resultat med litteraturgenomgången. Metoden är observation och då 

kommer jag att observera lektionstillfällen. Det är en ostrukturerad observation och jag 

kommer att observera hur det informella elevinflytandet ser ut i 

undervisningssituationer. Även en enkätundersökning kommer att göras och då är 

respondenterna lärare. Intresset ligger i att ta reda på hur lärare definierar 

elevinflytandet, men även hur de praktiskt arbetar med begreppet.  

Skolan är med helt frivilligt och ni kan avbryta er medverkan när som helst. Materialet 

kommer inte att användas för något annat syfte än mitt examensarbete och ni är helt 

anonyma.  

Tack på förhand!  

Evelina Häggmark 
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Bilaga 2 Missivbrev inför observationen 
Hej! 

Jag heter Evelina Häggmark. Jag läser till gymnasielärare på Mälardalenshögskola och 

ska skriva mitt examensarbete om elevinflytande. Mitt syfte är att problematisera det 

informella elevinflytandets förutsättningar i undervisningspraktiken. Jag vill undersöka 

de förutsättningar som finns för att ett informellt elevinflytande ska fungera, för att 

sedan jämföra mina resultat med litteraturgenomgången är. Under det här tillfället 

kommer jag att observera er, alltså titta på vad ni gör.  

Jag har frågat skolledaren och fått tillåtelse att utföra min undersökning på er skola. 

Men ni är helt anonyma och det enda jag observerar är det som jag nämnde tidigare. 

Hur elevinflytande ser ut i vardagen i verkligheten.  

Tack för att ni gör detta examensarbete möjligt! 

Med vänliga hälsningar  

Evelina Häggmark 
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Bilaga 3 Missivbrev inför enkätundersökningen 
Hej! 

Jag heter Evelina Häggmark. Jag läser till gymnasielärare på Mälardalenshögskola och 

ska skriva mitt examensarbete om elevinflytande. Mitt syfte är att problematisera det 

informella elevinflytandets förutsättningar i undervisningspraktiken. Jag vill undersöka 

de förutsättningar som finns för att ett informellt elevinflytande ska fungera, för att 

sedan jämföra mina resultat med litteraturgenomgången. Enkätundersökningen består 

av två frågor och du ska skriftligen besvara dessa.  

Du är med helt frivilligt och är anonym så skriv inte namn. Du kan även avbryta din 

medverkan när som helst. Svaren på enkäterna kommer att presenteras i mitt 

examensarbete och kommer inte att användas för något annat syfte än vad som angetts.  

Tack snälla för att du hjälper till att göra det möjligt för mig att utföra denna 

undersökning! 

Hur definierar du begreppet elevinflytande? Och hur arbetar du med 

begreppet elevinflytande i den praktiska vardagen i skolan? Ge gärna 

konkreta exempel. 

 


