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Sammanfattning 

Sverige är ett demokratiskt land där demokratiska värderingar står som grund. Det är inget 

undantag att skolan ska följa samma anda och ses som en medproducent av elever som förstår 

och kan använda sig av ett demokratiskt synsätt. Framtiden är inte bara de vuxnas utan vårt 

samhälles barn är de som ska verka och leva i den. I skolans värld yttrar sig demokrati som 

elevinflytande och delaktighet i elevernas eget lärande. Utmaningen består i att skolan ska leva 

upp till kraven i styrdokumenten trots att det inte erbjuds några direkta riktlinjer för hur 

inflytandet ska praktiseras och tolkas. Detta för frågan om elevinflytande intressant. Vad betyder 

egentligen begreppet elevinflytande? 

 

Syftet med studien är att undersöka hur fyra lärare i årskurserna ett till tre uppfattar och upplever 

elevinflytandet utifrån ett lärarperspektiv. Undersökningen är en kvalitativ studie som syftar till 

att ta reda på vad de fyra lärarna anser att elevinflytande är. För att besvara forskningsfrågorna 

behöver lärarens uppfattningar kring sitt handlande synliggöras. Valet av metod blir därför en 

samtalsintervju (Esaiasson, m.fl., 2011, s. 252-256). Studien ämnar även undersöka vad syftet med 

användandet av elevinflytande är samt se om lärarna upplever några svårigheter i användandet av 

elevinflytande. Mina teoretiska utgångspunkter är John Deweys teorier om pedagogik och 

demokrati samt Eva Forsbergs teorier om makt.  

 

Resultatet i studien visar att lärarna inte kan definiera begreppet elevinflytande, alla dras till att 

förklara hur de praktiskt sett jobbar med det under lektionerna då eleverna får vara med och 

bestämma i olika moment. Någon tydlig variation av svaren kunde inte utläsas, utan visade på 

liknande arbetssätt när det gäller arbetet med elevinflytande. Vidare beskriver lärarna 

motivationen och glädjen som kommer av att låta eleverna få ta eget ansvar, men att elevernas 

ålder och tidsbrist skapar ett stort problem för att kunna arbeta med elevinflytande, anser de fyra 

intervjuade lärarna.  
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Inledning 

Jag är lärarkandidat och kommer att avsluta mina studier vid Uppsala Universitet i juni år 2014. 

Jag valde att studera elevinflytande som är något jag anser är aktuellt i mitt kommande uppdrag 

som lärare. Studien fokuserar på lärarnas syn på elevers inflytande i och under skolans 

undervisning samt vad de anser att begreppet elevinflytande innefattar. Jag fokuserar på hur de 

tänker kring detta mycket viktiga ämne. Förhoppningen är att arbetet ska kunna fungera som 

underlag för vidare diskussioner inom skolan med syftet att göra lärare mer uppmärksamma på 

vad elevinflytande verkligen betyder och vad syftet med dess användande är. 

 

Frågan om elevers inflytande i skolan har under de senaste åren kommit att bli mer 

uppmärksammad. Därför är det betydelsefullt att i dagens samhälle undersöka hur det faktiskt ser 

ut, och hur lärarna ser på elevinflytande som en del i undervisningen. Anledningen till att denna 

studie är viktig är därför att det bör ligga i allas intresse att våra elever blir sedda och hörda i 

skolan. Samhället bygger på demokratiska principer och dessa ska förmedlas inom ett 

demokratiskt utbildningsväsende (Lgr, 2011, s.7). Styrdokumenten vittnar om att ämnet 

elevinflytande blir mer och mer populärt, för varje ny upplaga tycks det få ett allt mer centralt 

innehåll. Dessa två citat är hämtade från grundskolans läroplan 2011, som beskriver skolans mål 

och där står det att, varje elev; ”successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och 

det inre arbetet i skolan” (Lgr, 2011 s.15) och ”har kunskap om demokratins principer och 

utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former” (Lgr, 2011, s.15). Detta är två mål som 

varje elev ska få chans att uppnå och det är lärarna som ska arbeta för att förverkliga detta. Målen 

hör intimt ihop då vi för att ”lära ut” demokrati också måste arbeta och praktisera demokrati. 

 

Det ska även tilläggas att detta arbete från början skrevs tillsammans med en annan student. 

Samarbetet avbröts och därefter har de gemensamt författade delarna omarbetats av mig.  

Jag vill även passa på att tacka alla lärare som har medverkat i min studie, utan era tankar och 

åsikter hade inte mitt examensarbete blivit någonting alls. Jag vill också tacka min underbara vän 

Therese Larsson som stöttat och peppat mig under de längsta och jobbigaste perioderna. Ett 

stort tack till min handledare Anna Nørholm Lundin för all handledning under vägen. 
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Bakgrund 

Begreppsdefinition 

Begreppet elevinflytande har diskuterats genom åren och betydelsen av begreppet är inte alltid 

självklart. Inflytande kan förklaras som att en person har chans till att påverka någonting i större 

och mindre grad. Det är denna gradering av inflytandet som gör begreppet svårt att exakt 

definiera. Den svenska pedagogikforskaren Eva Forsberg beskriver elevinflytande som 

delaktighet i en beslutsprocess. Det kan vara själva beslutet eller hela processen där man 

inkluderar utvärderingsdialoger och planering (Forsberg, 2000, s. 14). Däremot finns ingenstans 

preciserat vilka frågor eleverna ska ha inflytande i. Här lämnas rum för individuell tolkning.  

 

Delaktighet är ett begrepp som ofta används synonymt med inflytande. Delaktighet kan förstås 

som att ha chans att delta i något redan bestämt, medan inflytande innebär att tillsammans besluta 

om något (Arnér, 2006, s. 26). Begreppen elevinflytande och delaktighet används alltså ofta 

synonymt används men ovan nämnda definitioner är de som ligger till grund för mitt arbete. 

Elevinflytande i lagar och förordningar 

Idag är elevinflytande en växande trend, en trend som jag hoppas är här för att stanna! Begreppet 

är inte något statiskt och tolkas på väldigt många olika sätt. Elevinflytande är något som används 

genomgripande och praktiseras i alla skolor i Sverige fast på olika sätt (Forsberg, 2005, s. 20ff) 

Dagens styrdokument pekar på att lärarna ska arbeta mer med elevinflytande i undervisningen. 

Skollagen tar också upp detta och menar att:  

 
Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 
samhället vilar på.(SFS, 2010, s. 800) 

 

Utbildningen i den svenska skolan är styrd av en lag som instiftas av regeringen. Skollagen gäller 

alla skolformer och den kan inte bortses ifrån eller omförhandlas på något sätt. När det gäller 

elevinflytande och demokrati har jag valt att ta fasta på följande paragraf: 

 
9§ Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande 
stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas 
informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för barnens och 
elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid 
ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras 
inflytande över utbildningen. Elevernas och deras sammanslutningars arbete med 
inflytandefrågor ska även i övrigt stödjas och underlättas.(SFS, 2010, s. 800) 

 



 

 3 

Mats Danell visar i sin licentiatuppsats Vad händer i skolans hus? att inflytandet för elever har 

omnämnts i läroplaner sedan Lgr69 fram till Lpo94. Danell beskriver också att elevers inflytande 

har utvecklats för varje ny läroplan men att utvecklingen i praktiken inte alltid tagit de steg som 

önskats (Danell, 2003, s. 33). Danell skriver att det var först i Lpo94 som elevinflytandet 

förtydligades. Hur det skulle komma till uttryck bland annat i undervisningens innehåll, planering 

och utvärdering (Danell, 2003, s. 34). Enligt Lgr 2011 Läroplanen för grundskolan, ska den svenska 

skolan fostra demokratiska medborgare som själva kan ta ansvar för sitt kunskapsinhämtande:  

 
Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 
(Lgr11, s.7) 

 

Vidare fastställer styrdokumenten att elever ska ha inflytande över undervisningen i skolan. Detta 

är en målsättning, och eleverna ska få möjligheten att få erfarenheter om vad det innebär att ta 

ansvar och ha inflytande i ett samarbete som styrs av demokrati (SOU, 1996:22). 

 

Frågan om elevers inflytande i skolan har under de senaste åren kommit att bli mer 

uppmärksammad. Därför är det betydelsefullt att i dagens samhälle undersöka hur det faktiskt ser 

ut, och hur lärarna ser på elevinflytande som en del i undervisningen.  

Elevinflytande i forskningen 

Danell (2006, s. 21) skriver i sin avhandling På tal om elevinflytande om allt ansvar som ligger hos 

just lärarna; att leda och organisera verksamheten samtidigt som eleverna ska fostras till 

demokratiska medborgare. Läraren ska värna om läroplanens mål och gällande skolplikt; allt detta 

samtidigt som eleven erbjuds inflytande över dessa områden. Forsberg (2000, s. 44) beskriver 

också detta i sin avhandling Elevinflytandets många ansikten, där hon menar att omfattningen av 

lärarnas ansvar har ökat i och med den socialisering som pågår i svensk skola. Allt detta bidrar, 

menar Forsberg, till att eleven blir passiv i sin roll och att läraren får ta den större delen av 

talutrymmet i anspråk.  

 

I doktorsavhandlingen Jag vill ha inflytande över allt menar Amelie Tham (1998, s. 34) att 

elevinflytande avses vara samarbetet mellan eleverna och personal där eleverna känner sig 

respekterade, delaktiga och hörda. Främst innefattar det arbetsmiljön, olika formella 

beslutsprocesser och själva arbetet i skolan. Inget kommer gratis. Detta ställer krav på skolan, 

dvs. att låta elever vara med i olika beslutsprocesser innebär mer planering.  

 

Forsberg har länge forskat om ämnet elevinflytande. En del av hennes forskning visar att eleverna 

i skolorna är maktlösa när det kommer till elevinflytande. Forsberg menar att förståelsen för 

begreppet elevinflytande behöver vidgas och att begrepp så som intresse och makt bör kopplas 
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till frågan. Hon menar att det sällan görs någon distinktion mellan makt och inflytande samt att 

makt ofta uppfattas som någonting som ägs av en person samt är knutet till dennas position och 

dess behörigheter (Forsberg, 2005, s. 27) 

 

I boken Grupprocesser, om inlärning och samarbete i grupper beskriver Svein Stensaasen och Olaf 

Sletta (1997, s. 102) vikten av att elever upplever frihet. Både när det gäller påverkan på sitt arbete 

och sin arbetsmiljö. Författarna menar att eleverna bör vara delaktiga i utformningen av både 

miljö och regler för att uppleva en frihetskänsla. Detta kan ses som ett led i den demokratiska 

kompetens skolan med dess lärare har som uppgift att förmedla till sina elever. Elevinflytande är 

som sagt ett begrepp som praktiseras på en mängd olika sätt. De flesta skolor arbetar med det 

formella inflytandet, så som elev- och klassråd. Det informella elevinflytandet bestäms främst av 

lärare. Den exakta innebörden är ingen självklarhet utan kan innefatta det mesta från val av regler, 

undervisningsformer, mat och arbetssätt till vilken färg toaletterna ska ha (Skolverket, 1998, s. 

56ff). Vad som då är informellt respektive formellt inflytande kan också skiljas åt då varje enskild 

lärares tolkning och begreppsuppfattning ser olika ut. Enligt Christer Ferm (1993) har alla 

människor olika uppfattningar om vad elevinflytande innebär och vi måste, menar Ferm, 

organisera former för så kallat medbestämmande där vi reder ut vad eleverna bör ha inflytande 

över. För att över huvud taget ha ett inflytande måste det finnas tid för diskussion och dialog 

(Ferm, 1998, s. 81).  

 

I ovanstående ges några anledningar till att jag i denna studie valt att studera lärares uppfattningar 

kring just elevinflytande. Studien lyfter fram fyra pedagogers perspektiv av elevinflytande, hur 

lärarna berättar om och hur de förstår elevinflytande. Undersökningen är central eftersom 

inflytande, delaktighet och demokrati genomsyrar läraryrket. Genom att lyfta fyra lärares röster 

och lyssna till deras berättelser, möjliggör jag en inblick i hur elevinflytande kan förstås ur ett 

lärarperspektiv.  
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Litteraturöversikt 

Elevinflytande är ett centralt begrepp i skolan, men vad är elevinflytande och varför arbetar man 

med det? Detta är några av många frågor som forskare ställt sig genom åren. I det här avsnittet 

presenteras de perspektiv inom det forskningsfält som rör elevinflytandet. 

Tidigare forskning 

Elevinf ly tande som begrepp 

I avhandlingen Elevinflytandets många ansikten skriver Forsberg (2000, s.10) att begreppet 

elevinflytande är mycket svårtolkat då det kan ha olika betydelse beroende på vem man frågar. 

Forsberg anser att begreppet är en sammanblandning av en rad företeelser och att det ofta 

likställs eller förväxlas med begrepp som elevaktiva arbetssätt och elevaktivitet. Vidare 

presenterar Amelie Tham i sin doktorsavhandling Jag vill ha inflytande över allt (1998, s .5) att 

begreppet elevinflytande används i skollagen, styrdokumenten och av lärare, men ingenstans 

preciseras detta diffusa begrepp. Det blir då öppet för tolkning, vilket leder till att olika lärare 

tolkar och tillämpar elevinflytande på olika sätt. Tham menar också att då begreppet är 

svårdefinierat så är eleverna beroende av vuxna, rektorer och lärare på skolan, som delar med sig 

av sin kunskap om vad elevinflytande är. Förutom detta är eleverna även beroende av att lärarna 

faktiskt arbetar med elevinflytande och inte bara försummar det (Tham, 1998, s. 7).  Danell 

(2006, s. 32) skriver i sin doktorsavhandling om elevinflytandet från ett historiskt perspektiv där 

den nationella utredningen av grundskolan 1992 visade att synen på elevinflytande var begränsat 

till val av bänk-kompis, klassresor och val av studieplats till exempel i korridoren. Vidare påpekar 

Tham att eftersom Sverige har ratificerat FN:s barnkonvention ska hela vårt samhälle och därmed 

skolan vila på dess grunder om barns rätt. Barn ska alltså ha rätt att få uttrycka sina åsikter och bli 

hörda, även staten är skyldiga att involvera barn i frågor som även rör dem (Tham, 1998, s. 7). 

Demokrat i  och e l ev inf ly tande i  skolan 

Gunnar Sundgren (i Forsell 2005, s. 114ff) menar att demokratin i skolan framställts med olika 

innebörder. Han hävdar att eleverna utövade inflytande genom formella forum som elevråd och 

klassråd. Frågor som skolans miljö eller administrering var det inflytande i skolan tidigare 

handlade om. Vidare skriver Sundgren (s. 116ff) att det huvudsakliga syftet med inflytande var att 

eleverna övades i demokratiska färdigheter.  

 

Åsa Brumark (2010) diskuterar i sin studie Den formella skoldemokratins roll för medborgarfostran och 

elevinflytande, att det mest framträdande ämnet när det kommer till forskning om elevinflytande är 
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uppdraget att fostra demokratiska medborgare. Brumark framhåller att elevinflytande här handlar 

mer om en metod än det huvudsakliga syftet. Utövandet av demokrati blir då elevinflytandes 

syfte (2010, s. 90ff).  Rönnlund (2011, s. 70) finner i sin studie Demokrati och deltagande. 

Elevinflytande i grundskolans årskurs 7-9 ur ett könsperspektiv, en särskiljning i användandet av 

elevinflytande som hon benämner formellt och informellt elevinflytande. Det första syftet menar 

hon är att man kan tala om elevinflytande som demokratisk fostran, detta kännetecknas av en 

organiserad struktur där eleverna får möjlighet att träna demokrati framförallt genom elev- och 

klassråd. Det andra syftet menar Rönnlund (2011) är att ge eleverna möjlighet att påverka sin 

undervisning, detta i ett mer informellt sammanhang menar Rönnlund (2011). Här är lärarna 

öppna för elevernas synpunkter som har med till exempel undervisningsinnehåll att göra, då i 

helklass i samband med planeringar och på initiativ av läraren (Rönnlund, 2011, s. 71ff). En 

grundförutsättning för att elever ska kunna uppnå styrdokumentens mål och samtidigt kunna 

påverka verksamhetens utformning är enligt Skolverkets undersökning att de informeras om 

utbildningens innehåll, arbetsformer och mål. Känner eleverna inte till dessa kommer de inte 

heller kunna ta ett eget ansvar, det ansvar inflytandet kräver (Skolverket, 1998, s. 58) 

Elevinf ly tandets  för t jänster  och svårigheter 

När det gäller elevinflytande och kunskapsprocessen har Gunvor Selberg i sin avhandling Främja 

elevers lärande genom elevinflytande, (2001, s. 149ff) studerat relationen mellan elevinflytandet och 

elevens lärande. Hon tar ställning för den progressiva pedagogikens innebörd av elevinflytande; 

med det menat att skolan skall vara en demokratiskt verkande kraft för eleverna. Här visade 

resultatet att det fanns en relation mellan elevernas inflytande och deras lärande. Hon menar att 

elever med större erfarenheter av just inflytande visade sig ha bättre möjligheter när det gäller 

lärande i meningen att ställas inför kravet att göra självständiga val inom undervisningens 

innehåll. Vidare visade det sig att dessa elever även var mer medvetna om hur de skulle gå till 

väga för att lära sig. Dessa elever hade större möjligheter i och med sin vana av att ha inflytande, 

jämfört med elever med ”liten vana av inflytande att ta ansvar för det egna lärandet och att få ut 

hållbara kunskaper ur detta ”(s.150). Selberg beskriver också John Deweys tankar om att läraren 

måste låta eleven stå i centrum och genom detta har eleven möjlighet att kunna utveckla sin 

identitet. Danell (2003) beskriver i sin licentiatuppsats Vad händer i skolans hus? att skolans regler 

kan begränsa elevers inflytande vilket gör att det råder delade meningar om vilket inflytande 

elever ska få ha i skolan och att det leder till att eleverna måste förlita sig på lärarens kunskap 

kring detta. Vidare visar resultatet i Danells uppsats att elever i yngre åldrar behöver mogna för 

att ha ett inflytande i sin undervisning. Att de först behöver konkreta riktlinjer att följa innan de 

kan erbjudas inflytande av läraren(Danell, 2003, s. 56ff). 

 

Även Rönnlund (2011, s. 75f) är inne på liknande tankar som Selberg och menar att de elever 

som deltog aktivt i inflytandeprocesser har stärkts i sin förmåga att påverka kollektivt. Eleverna 
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själva menade att i situationer där personalen håller låg profil framhålls elevinflytande som en 

lärandeprocess. Där är eleverna i hög grad självbestämmande. Det betyder att möjligheterna till 

positiva effekter för eleverna av elevinflytande, stärks av ett nedtonat fostrande förhållningssätt 

från lärarna. Något som bör uppmuntras mer i skolorna menar Rönnlund (2011, s. 75ff) är 

upplevelsen av en kollektiv samhörighet. Att ingå i en tydligt definierad grupp som arbetar mot 

ett definierat mål ses som mycket positivt för elevernas deltagande i gruppen. Brumark (2010, s. 

90ff) lyfter fram några de positiva effekter av elevers inflytande, då i programnära grupperingar så 

som kulturråd, matråd och liknande grupper. Hennes tanke är att eleverna under dessa 

sammanhang får möjlighet att delta i en demokratisk process och diskutera elevnära relevanta 

ämnen.  

 

Men var går gränsen för elevinflytande? Rönnlund (2011, s. 75f) menar att detta är något som 

personalen och eleverna inte är överens om i skolorna. Så som i vilka frågor eleverna bör ha 

tillgång till inflytande och inte. Eleverna menar att de får möjligheter att uttrycka sin åsikt men 

inte alltid blir dessa åsikter till verklighet. Forsberg (2000, s. 94ff) beskriver förutsättningarna och 

menar att eleverna saknar en större förståelse för sitt eget lärande. Eleverna vet inte vad de kan 

välja eller bör välja för att få ut det mesta av sitt lärande. Därför kan det bli problematiskt att som 

lärare ”släppa fram” eleverna hela vägen. Andra anledningar att elevernas åsikter inte alltid blir 

verklighet kan enligt Forsberg bero på bland annat schemats utformning och tidspress. I 

klassrummet är det vanligt med en så kallad envägskommunikation med passiva elever. 

Anledningen till detta menar lärarna i Forsbergs studie är av praktiska anledningar så som tidigare 

nämndes, brist på resurser, schema, lokaler, tid och så vidare. Forsberg menar här att lärarna inte 

har de erfarenheter som behövs för att kunna arbeta med elevinflytande i skolan. En blandning 

av statens skolstyrning och den kontroll som lärarna har i undervisningen, är det som behövs för 

att arbeta med elevinflytande i framtiden men även i nuet beskriver (Forsberg, 2000, s. 106ff). 

 

Brumark (2010, s. 84ff) problematiserar den medborgarfostran som sker i skolan och menar att 

den inte främjar alla elever. Detta eftersom så många av olika skäl föredrar att hålla sig passiva 

eller väljer att inte diskutera inom reglerande ramar. Dels kan problemet ses som en naturlig följd 

av att eleverna är under utveckling och att denna utveckling då sker i otakt, framförallt när det gäller 

psykosocial mognad, sammanträdesvana och kommunikativa färdigheter. Vidare beskriver 

Brumark att eleverna under klass- och elevråd måste använda kunskaper och förmågor som de 

samtidigt är där för att tillägna sig och utveckla i egen takt och på sina egna villkor. Detta går inte 

att ta för givet att alla elever har då dessa förmågor och kunskaper är i ständig utveckling. 

Dessutom skiljer sig klassråds- och elevrådsmötena från andra kommunikationsutvecklande 

aktiviteter inom skolan genom att vara mer formaliserade och ge sken av att vara på riktigt. 

Denna mötesprocedur som är formell i strukturen beträffande ramar och språk kan för många 

elever innebära en konflikt mellan olika sociala och kommunikativa normsystem och sätta 
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eleverna i en situation som upplevs främmande, antingen för att de inte accepterar det 

formaliserade genomförandet eller helt enkelt för att de ännu inte behärskar det (Brumark, 2010, 

s. 84ff). 

 

De risker som kan uppstå i och med användandet av elevinflytande är det ansvarstagande som 

kommer med valfrihet, detta kan leda till särskiljning och exkludering istället för inkludering i skolan. 

Marianne Dovemark menar att det är invandrareleverna som drabbas hårdast av detta. Det kan 

bli svårt för dem att socialisera sig in i den svenska skolans system när denna undervisningsform 

skiljer sig så pass från den traditionella, där läraren är den som har en bestämmande auktoritär 

ställning. De olika koderna blir så svåra att ta till sig och förstå samt vilka krav och förväntningar 

skolan ställer (Dovemark, 2007, s. 48ff). Pedagogikforskaren och filosofen Michael Tholander 

understryker att det finns tre saker som tidigare forskning kring demokrati och elevinflytande 

visat. Det första är att eleverna inte utnyttjar den rätt som styrdokumenten ger dem att vara 

delaktiga på. Den andra punkten är att elever vill ha ett informellt inflytande, detta kan styrkas av 

ett flertal undersökningar som visar på samma resultat likt detta (Forsberg, 2000, s. 17). Den 

tredje punkten är att elever ofta kan sakna de färdigheter som krävs för ett lyckat utövande av 

inflytande, precis som Brumark beskrev det (2010, s. 84ff).  Forsberg påstår att många lärare 

misstror sina elever, och menar att många lärare själva anser att deras elever inte kan ta det ansvar 

ett ökat inflytande förutsätter (Forsberg, 2000, s. 17). ”Vem tror på skolan” är titeln på den 

attitydundersökning som Skolverket lagt fram. Den visar att 84% av de tillfrågade lärarna ansåg 

att eleverna inte borde ha mer inflytande över undervisningen än de har. 77% tyckte att eleverna 

kunde få ett större inflytande över skolmiljön och regler som gäller på skolan (Skolverket, 1998, s. 

82) 

Teoretiska utgångspunkter 

Två teoretiska perspektiv används i denna studie för att analysera och koppla samman empiri och 

litteratur. John Deweys teori om vikten av kommunikation i undervisningen och elevers 

delaktighet i densamma samt Eva Forsbergs teorier och forskning om elevinflytande som makt.  

John Deweys pedagogik 

Sundgren (2005) menar att den svenska skolan har en stark influens av Deweys pedagogik. Den 

bygger på att lärandet ska kännas meningsfullt för eleverna. Eleverna måste få känna att de är en 

viktig del av sin egen skolgång och att de är tillåtna att vara delaktiga. Dewey menar att då 

samhälle och skola går hand i han måste skolan ta vara på den sociala samvaron, eftersom 

människor i grunden är samhällsvarelser med olika sociala behov. Enligt Sundgren är Dewey 

emot all form av att se eleven som passiva mottagare av kunskap. Detta var som mest tydliggjort i 

den traditionella skolformen, där Dewey menade att eleven blev en osynlig del i en massa, och 
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läraren var den enda styrande (Sundgren, 2005, s. 87). Enligt Dewey (i Hartman, Lundgren & 

Hartman, 2004) uppstår problematik då traditionell utbildning sätts i motsats till progressiv 

utbildning, eftersom skolan då ses som en institution för sig själv, som inte liknar någon annan i 

dagens samhälle, Dewey (i Hartman, m.fl., 2004, s. 150ff). Vidare skriver Dewey (i Hartman, Roth 

& Rönnström, 2003) att det är kritiskt att skolan inte skiljer sig från hur resten av samhället är 

uppbyggt för att utveckla den demokratiska grunden.  

 

Deweys progressiva pedagogik syftar till att eleven ska ta en större del i undervisningen genom att 

stå i centrum och då få tillfälle att utveckla sin identitet (Selberg, 2001, s. 43). Dewey kan ses som 

den progressiva pedagogikens grundare. Han grundade den reformpedagogiska och 

progressivistiska rörelsen i USA, i ”The Laboratory School”. Med sitt banbrytande pedagogiska 

synsätt, där barnet och vikten av praktisk arbete stod i fokus blev Dewey ledande representant för 

stora delar av världen.  

 

Dewey hade stort inflytande på skolfrågor. Tyngdpunkten i Deweys pedagogik kretsar kring 

skolans socialiseringsuppdrag. Han betonade att all pedagogik handlar om att reproducera 

värderingar, färdigheter och kunskaper (i Hartman, Lundgren & Hartman, 2004, s. 23). Uppgiften 

för pedagogiken blir då att reproducera ett socialt system; tillgången till samhällets grundläggande 

värderingar, den kunskap som finns där samt språk, måste ges till det uppväxande släktet. Genom 

samspel med sin omvärld utvecklas individen och lär sig förstå sammanhang.  

 

Något Dewey gärna skrev om var betydelsen av att ge utrymme åt den enskilda elevens fria växt 

och utveckling. Han betonade också nödvändigheten av att överge ett förelagt ämnesidealt 

lärarstoff till förmån för ett arbete med de praktiska problem som eleverna skulle komma att 

möta i samhället. Han menade att skolan bör föras närmare det samhälle vars syften den skall 

tjäna. Både när det gäller elevernas egen utveckling och samhällets framtid så är skolan 

styrinstrument. Uppdelningen mellan teori och praktik bör därför överges menar Dewey(i 

Hartman. Lundgren & Hartman, 2004, s. 55f). 

 

Enligt Dewey(1999) är lärarens främsta uppgift att uppmärksamma elevernas intressen och 

stimulera dem till lösning av olika problem. Dessa problem måste dock relateras till ett 

sammanhang så att det inte endast blir informationssamlande. Skolan måste möta elevens behov 

och intressen för att lära skriver Dewey (1999, s. 220ff). Även om läraren tar hänsyn till behov, 

begåvning och preferenser så måste ett intresse finnas, annars riskerar utbildningen att bli 

ineffektiv då eleven ser uppgiften som en läxa som bara behöver läras in(Dewey, 1999, s. 173ff). 

 

Utbildningens mål skall vara ett led till lösning på eventuella framtida problem, anser Dewey (i 

Hartman, Lundgren & Hartman, 2004) och inte reproduktion av det som varit tidigare (Stensmo, 
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1994 s.25). Att kunna vägleda, styra och organisera ett samspel mellan en växande individ och en 

föränderlig omgivning är pedagogens främsta uppgift. Samspelet mellan utbildning, erfarenhet 

och omgivning ger också kunskap, som i sin tur är en viktig förutsättning för att individen ska 

kunna påverka det samhällssystem han hon lever i (i Hartman, Lundgren & Hartman 2004, s. 

31ff). 

John Deweys demokrat ibegrepp 

Dewey (i Hartman, Lundgren & Hartman 2004) analyserar förhållandet mellan demokrati och 

utbildning samt påvisar utbildningens, undervisningen och lärandets kommunikativa potential 

vad gäller att stärka och utveckla demokratin som livsform. Dewey är förespråkare för ett 

samhälle med nyfikna undersökande medborgare. Medborgare som prövar olika lösningar i en 

öppen respektfull anda. Dewey (i Hartman m fl., s.150) påstår att demokrati och utbildning kan 

ses som ett av de allra första uttrycken för en pragmatisk samhällsfilosofi, där interaktion samt 

kommunikation är i fokus, Dewey(i Hartman, m.fl., 2004, s. 152). Just demokrati bör inte 

studeras och läras ut som ett isolerat ämne utan ska vara något som genomsyrar hela livet i 

skolan. Därför menade Dewey(i Hartman, m.fl., 2004) att det är otillräckligt att eleverna endast 

tränas i formellt beslutsfattande, med formellt menas sådant som sker i elevråd.  

 

Demokrati enligt Dewey ska handla om ett informellt samspel mellan skolans olika aktörer, när 

det gäller arbetssätt och samspel ska detta vara ständigt och permanent (i Hartman, Lundgren & 

Hartman, 2004, s. 153ff). Kunskapen blir på detta sätt summan av ständigt omprövade teorier och 

praktiska övningar i undervisningen. Dewey ifrågasätter hela tiden vad förväntan på undervisning 

i ett samhälle kan vara, hur demokrati kan blåsa nytt liv in i undervisningen. Även hur denna 

undervisning kan gynna samhällsutvecklingen (a.a). Enligt Dewey måste skolan följa resten av 

samhällets förändrade sociala situation för att inte bli en isolerad institution (i Hartman, m.fl., 

2004, s.155ff).  

 

Skolan ska fostra medborgare som kan anpassa sig till de samhällsförändringarna som sker. Målet 

blir då att skolan ska utbilda elever till att ta eget initiativ samt till att bli flexibla. På detta sätt 

menade Dewey(i Hartman m fl., 2004) att lärarna skapade meningsfullhet hos eleverna, som ett 

viktigt led i lärandet, förutsatt att eleven lär sig genom att göra och att det är i eftertanken som 

lärande och kunskap har en möjlighet att uppstå. (i Hartman, Lundgren & Hartman, 2004, s. 

109ff).  
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Makt och e l ev inf ly tande 

Forsberg (2000, s. 143) menar att ha makt eller inflytande är att påverka, oavsett om det är med 

negativa eller positiva förtecken. Genom att tala om makt som en relation menar Forsberg att det 

gör den till ett socialt fenomen, en påverkan som kommer till uttryck mellan två till flera personer 

(Forsberg, 2000, s. 130). Begreppen makt och inflytande kan tolkas som någonting som en 

individ eller grupp har mer eller mindre av. En sådan grupp är eleverna, de har inflytande och 

makt, frågan blir dock hur mycket makt de har och om denna makt har negativa eller positiva 

förtecken. Denna makt kan utövas på två olika sätt; som en gemenskap eller som en dominans. 

Betraktar man makt som dominans innebär det att den ena partens handlingar underordnas den 

andras krafter. Då till en slags dominans som tillhör en person eller grupp över en annan 

(Forsberg, 2000, s. 133). Just denna uppfattning av makt bygger på att den ena parten, en person 

eller en grupp, vinner över den andra som automatiskt då förlorar. Att använda makt som en 

gemenskap innebär att den används tillsammans med andra, då blir makt en relation. Ser vi makt 

utifrån detta synsätt handlar makt om delaktighet och att klassen har ett gemensamt mål 

tillsammans med läraren och det är genom diskussion med varandra som de hittar 

tillvägagångssätt för att nå det gemensamma målet (Forsberg, 2000, s. 138f). En tydlig vinnare 

och förlorare kan vi inte finna på samma sätt som i den dominerande makten, där båda kan vinna 

eller förlora och vid vissa tillfällen samtidigt förlora och vinna. Sett till elevinflytande kan detta 

komma till uttryck om den ena parten, elev eller lärare har ett förslag som den andre godtar eller 

ratar, antingen helt eller delar av. Forsberg (2000) anser att makt och inflytande inte innehas av 

någon utav dem, den skapas i gemenskap med varandra i undervisningen. Dock poängterar hon 

att pedagogen måste förstå makt som en relation och som ett samspel, först då kan eleverna ses 

som medproducenter i undervisningen. Sker inte detta används makten för dominans i 

undervisningen. 

 



 

 12 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur begreppet elevinflytande uppfattas och upplevs av fyra 

grundskollärare samt se på variationen i deras svar.  

 

Frågeställningarna är: 

 
-‐ Hur beskriver de olika lärarna elevinflytande som begrepp? 

-‐ Vilket är elevinflytandets syfte enligt lärarna? 

-‐ Hur beskriver lärarna svårigheterna/ riskerna med att använda elevinflytande? 
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Metod 

Metod för datainsamling  

I min studie har jag valt bort att ge elevernas bild av sitt eget inflytande då jag vill belysa 

elevinflytande ur ett lärarperspektiv. Mitt arbete syftar till att beskriva lärarnas uppfattningar och 

upplevelser kring elevinflytande. 

 

Då det ligger i mitt intresse att försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera, eller att 

urskilja samt särskilja varierade handlingsmönster så föll valet på en kvalitativ metod (Trost, 2010, 

s. 32). Den kvalitativa undersökningsmetoden var en förutsättning för att få svar på mina 

forskningsfrågor då dessa går på djupet för att få syn på subjektiva upplevelsevärldar. Jag vill i 

likhet med Kvale ”erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i syfte att tolka de beskrivna 

fenomenens mening” (Kvale, 1997, s. 13).  Forskningsobjektet i studien är lärarens uppfattningar 

och upplevelser kring elevinflytande. För att besvara forskningsfrågorna behöver lärarens 

uppfattningar kring sitt handlande synliggöras. Valet av metod blir därför en samtalsintervju 

(Esaiasson, m.fl., 2011, s. 227, 252-256). Här är intervjupersonerna själva och deras uppfattningar 

studieobjekt. Enskilda intervjuer har genomförts. Intervjun har en halvstrukturerad karaktär med 

basen i en intervjuguide med huvudteman och underteman. Teman belyser de olika delarna av 

forskningsfrågorna för att möjliggöra att syftet kan besvaras. De risker som kan komma att 

uppstå är att intervjun blir ostrukturerad och förlorar fokus på det som jag vill undersöka, eller att 

den blir för strukturerad så att det blir mer som en muntlig enkät (Kvale, 1997, s. 13ff). 

Urval 

Jag valde att göra urvalet i flera olika steg. Då min studie avsåg att undersöka skillnader eller 

likheter mellan mina studieobjekt valde jag att söka mina respondenter på kommunala skolor. 

Valet av just kommunala skolor gjorde jag för att lärarna skulle ha så lika utgångspunkt som 

möjligt. Valet av endast fyra respondenter beror på att materialet annars skulle bli för stort för ett 

examensarbete och att jag annars skulle få svårigheter att utveckla alla lärares tankar och 

resonemang. Lärarna arbetar på olika skolor. Detta då jag ville undvika att de pratade och 

påverkade varandra och dels för att tankarna och arbetet kan se olika ut på grund av olika miljöer, 

förutsättningar och lärare. Då jag vill se på variationen i lärarnas svar kan det vara till fördel för 

studien om lärarna inte på något sätt kan påverka varandra, och att deras arbetsmiljö ser 

någorlunda lika ut.  
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Då min datainsamlingsmetod är kvalitativa respondentintervjuer där läraren ses som en 

representant för sin yrkesgrupp och det är respondenternas unika tankar som jag avsåg att fånga 

var mitt krav för val av lärare att de hade en lärarexamen och att de när studien genomfördes var 

yrkesaktiva (Esaiasson, 2012, s.258-259). Då jag hade för avsikt att studera skillnader eller likheter 

av lärarens uppfattningar av elevinflytandet gjorde jag ytterligare ett urval för att möjliggöra mitt 

syfte. jag valde att studera klasslärare i lågstadiet Det demografiska upptagningsområdet för 

delstudien valdes utifrån likvärdighetsprincipen, det vill säga att en offentlig tjänst ska vara av lika 

värde, detta betyder inte att tjänsterna i de olika kommunerna är exakt identiska men de bör vara 

någorlunda jämförbara. Dessa områden består av två mindre orter. 

Genomförande av datainsamling 

Just det här avsnittet skrevs tillsammans med den andra studenten som jag från början jobbade 

tillsammans med. Då vi använder samma intervjuguide blev det svårt att bearbeta om detta stycke 

för mycket, då dessa teman och tankar fortfarande gäller. Intervjuguiden finns att hitta under 

bilagor.  

 

Jag har använt mig av en tematisk intervjuguide när jag utarbetade mina frågor för intervjuerna. 

Varje tema i guiden var konstruerad för att besvara mina frågeställningar. Utöver de fem temana 

använde jag mig inledningsvis av bakgrundsfrågor. Ett viktigt syfte med dessa bakgrundsfrågor är 

att ge respondenten en positiv känsla inför huvudfrågorna. Jag avslutade varje intervju med tre 

avslutande frågor där jag gav respondenterna möjlighet att lägga till ytterligare tankar och/eller 

exempel kring ämnet elevinflytande. Det blev extra viktigt att ge respondenten möjlighet att 

framföra dennes avslutande tankar, då ämnen som jag möjligtvis inte haft för avsikt att studera 

kunde lyftas fram av respondenten 

 

I tema ett hur definieras elevinflytande var avsikten att fånga respondenternas personliga erfarenheter 

av elevinflytande och uppfattningar som var kopplade till dessa. Jag började med en bred och 

öppen fråga för att låta respondenterna med egna ord, utan min påverkan, beskriva vad 

elevinflytande var för dem. Jag var noggrann att följa upp med följdfrågor för att hjälpa 

respondenten att utveckla sina svar och tydliggöra sina tankegångar. Tema ett avsåg också ge mig 

svar på frågeställningen Hur resonerar lärarna i studien om begreppet elevinflytande?. Tema två Utövande av 

elevinflytande avsåg att synliggöra respondentens tankar kring användandet av elevinflytande. Detta 

tema avsåg hjälpa mig att besvara min första och sista frågeställning, Hur resonerar lärarna i studien 

om begreppet elevinflytande? och Vilka riskfaktorer/svårigheter kan läraren se med arbetet kring elevinflytande. 

Min avsikt var att i detta tema, tema två, fråga om egna upplevelser och uppfattningar från 

skolans verksamhet. Ur detta tema ledde jag respondenten in på frågor som gav denne 

möjligheter att berätta om svårigheter de mött kring elevinflytandet. I Tema tre, Elevinflytande i 

relation till eleven, byggde jag vidare på tema två med syftet att synliggöra ytterligare upplevelser och 
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uppfattningar kring elevinflytandets möjligheter och svårigheter. Även en ansats till att besvara 

min andra frågeställning Vilket upplever lärarna är syftet/ena med att använda elevinflytande? fanns i detta 

tema. För att få heltäckande svar på min andra frågeställning lämnades hela nästa tema till detta, 

därför döpte jag tema fyra till Elevinflytandets syfte. Jag började med en vid fråga kring vad 

respondenterna ansåg var elevinflytandets syfte. Jag ansåg det var relevant för min studie att först 

ge respondenten möjlighet att synliggöra sina egna motiv till att använda elevinflytande för att sen 

gräva djupare och se om det fanns andra tankar. Det sista temat, tema fem Möjligheter och 

svårigheter, avsåg kasta ett sista ljus på min sista frågeställning. Tema fem blev således en sista 

möjlighet till att repetera vissa frågor från tidigare teman.  

Bearbetning och analys av insamlade data 

Intervjuerna har dokumenterats med ljudupptagning för att möjliggöra en djupare analys. Varje 

intervju är mellan 30-50 minuter. Efter genomförda intervjuer skrevs en översikt över det 

insamlade materialet samt personerna som deltagit. Efter intervjuerna transkriberade jag mitt 

material. I flera omgångar lyssnade jag på intervjuerna och varje intervju har resulterat i fyra till 

åtta sidor dataskrivet material. Totalt transkriberat dataskrivet material uppgick till 22 sidor.  

 

Min studie avser inte att säga något generellt om verkligheten utan har som syfte att visa fyra 

olika lärares uppfattningar av elevinflytande utifrån deras erfarenheter och perspektiv. När allt 

material var insamlat lade jag fokus på att hitta återkommande teman och variationen, alltså 

likheter/skillnader i informanternas svar. Utifrån dessa teman som låg väldigt nära mina 

forskningsfrågor valdes rubriker ut. Detta fick göras upprepade gånger för att till slut leda till att 

empiriska exempel valdes ut. De utvalda exemplen anser jag vara tydliga och talande exempel 

som på olika sätt besvarar mina frågeställningar. På detta sätt började den röda tråden sakta växa 

fram.  

Forskningsetik 

Då studien från början skrevs tillsammans med en annan student innehåller samtyckesbreven 

båda våra namn, exakt som de var när vi skickade ut dem till deltagarna. Dessa finns att hitta 

under bilagor.  

 

Vid genomförande av forskningsstudien finns det vissa etiska aspekter att ta hänsyn till. 

Forskning ska beröra viktiga frågor och bör därför hålla en hög kvalitet. Den första aspekten som 

rör min studie är individskyddet. Det innebär att jag som bedriver studien har vissa skyldigheter 

gentemot de som deltar. Först har vi informationskravet vilket innebär att informera de deltagande 

om deras rättigheter samt syftet med studien (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5) som i det här fallet är 

en studie om fyra pedagogers tankar och resonemang kring elevinflytande. Deltagarna får vara 
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anonyma i texten som senare blir mitt examensarbete. Deltagandet är frivilligt och deltagarna kan 

avbryta oavsett tidpunkt under studiens gång. Detta har informerats via e-post när förfrågan 

gjordes. En förfrågan om samtycke skickades även ut till skolornas rektorer då studien kommer 

att beröra skolans verksamhet. Allt detta nämns under det så kallade samtyckeskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9f).  

All information om personuppgifter behandlas konfidentiellt och skyddas, en utomstående 

person ska inte kunna identifiera deltagarna, konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). 

Jag tar även hänsyn till nyttjandekravet vilket betyder att den information jag samlat in om 

deltagarna inte lämnas vidare och brukas utanför den forskning som deltagaren deltagit i.  

Då min studie är relativt liten är de tre första delarna av individskyddskravet mest aktuellt. Att 

informera om rättigheter och ha ett bra förhållningsätt mot deltagarna i studien. Det är självklart 

av stor vikt att känna till vilka riktlinjer som styr en verksamhet innan man beger sig in i den. 

Validitet och Reliabilitet 

Trost (2010) beskriver i sin bok begreppen, Validitet och Reliabilitet. Då trovärdigheten utgör ett 

av de största problemen med kvalitativa studier och kvalitativa intervjuer, så måste denna 

trovärdighet kunna visas av mig för andra som tar del av studien. Jag måste kunna visa att datan 

jag samlat in är seriös och relevant för mina aktuella frågeställningar. Reliabilitet bygger på att få 

samma svar på en fråga då den ställs vid skilda tillfällen. Detta för att visa på konstans, det vill 

säga att människan är statisk eller stabil i sina föreställningar och åsikter. Dock blir detta ett galet 

sätt att se på intervjuer då människan inte alls är statisk utan en deltagare i en process. Detta 

innebär att svaren inte nödvändigtvis skulle bli detsamma varje gång den givna frågan ställs 

(Trost, 2010, s. 132). Dock kan jag förebygga att detta skulle kunna ske, när jag utförde mina 

intervjuer tänkte jag på hur miljön var utformad, d.v.s. att det är lugnt runt i kring och att 

personen som blev intervjuad kände sig trygg, lugn och inte kunde störas av diverse omgivning. 

Därför fick alla de intervjuade i min studie själv välja intervjuplats.  

Med validitet menas att frågan skall mäta det den avser att mäta. För att få svar på mina 

frågeställningar anser jag att min metod, kvalitativa intervjuer, passar bäst, då jag hade som syfte 

att studera uppfattningar och upplevelser. Hade jag haft frågor där syftet skulle vara att se hur 

lärarna arbetade med inflytande hade möjligtvis observation som metod varit passande. Men för 

att få en hög validitet på just mina forskningsfrågor, var denna metod mest passande(Trost, 2010, 

s. 133). 

 

Metodreflektion 

Insamling av empirisk data till min studie gick som jag förväntade mig. Intervjuerna med lärarna 

fungerade bra och jag fick en känsla av lugn under samtalen. Att lärarna själva fick välja plats tror 
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jag var en bidragande del till denna trygghet. Under intervjun med lärarna utvecklades 

intervjuerna till en samtalsform, precis som jag önskat. Där jag höll mig förtroget till 

intervjuguidens teman. Under mina intervjuer utvecklades även fler diskussionsämnen som jag 

valde att utveckla under intervjuernas gång. Dessa tankar visade sig senare vara värdefulla för att 

synliggöra ytterligare relevanta delar av lärarnas uppfattningar och upplevelser av elevinflytande. 

Lärarna diskuterade inte själva begreppet elevinflytande, trots många försök att föra in samtalen 

på ämnet.  
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Resultat och analys 

I detta avsnitt behandlas resultatet av intervjuerna med de fyra utvalda lärarna i årskurs ett till tre. 

För att leva upp till konfidentialitetskravet benämns lärarna med följande fiktiva namn: Sara, 

Lotta, Mia och Stina. Jag har valt att dela in resultatet i de olika centrala teman som framkom 

under bearbetningen av intervjuerna för att få svar på mina tre frågeställningar. Först i avsnittet 

kommer en resultatredovisning av varje fråga och därefter en sammanfattning och analys, direkt 

efter resultatredovisningen för varje fråga. Skälet till att göra detta är för att det ska bli tydligare 

för läsaren. Jag använder talspråk i citaten för att språket ska ligga så nära intervjupersonerna som 

möjligt. Nedan följer bakgrundsinformation om varje lärare. 

 

Sara 

Sara är 44år och har arbetat som lärare i 20 år. Hon är utbildad låg- och mellanstadielärare i 

ämnena SO och Idrott. Men hon har även andra ämnen som hon undervisar i upp till klass tre. 

Skolan som Sara jobbar på ligger i en liten kommun utanför Uppsala. Skolan har runt 300elever. I 

klassen som hon har går det 18 elever.  

 

Lotta 

Lotta är 64 år och har jobbat som lärare i 44år. Hon är utbildad lågstadielärare i alla ämnen. 

Skolan som hon jobbar på ligger i en kommun utanför Uppsala, och har runt 400 elever. I klassen 

går det 18 elever. Tidigare har hon jobbat på tre andra skolor. 

 

Mia 

Mia är 30år och har jobbat som lärare i ett år. Just nu jobbar hon i en tvåa på en skola i Gävle. 

Hon är utbildad låg- och mellanstadielärare, ämnena som hon undervisar i är Svenska, Matematik 

och SO. På skolan går det ungefär 500 elever. I Mias klass går det 18 elever. 

 

Stina 

Stina är 35 år och har jobbat som lärare i 15år. Hon har jobbat på flera olika skolor tidigare. Stina 

är utbildad låg- och mellanstadielärare i ämnena engelska, svenska, matematik och SO. Skolan 

hon jobbar på består av cirka 500 elever. I klassen går det 28 elever, jämnt fördelat mellan killar 

och tjejer. 
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Hur definierar lärarna elevinflytande 

Samtliga lärare jag intervjuade fick frågan om vad elevinflytande betyder, vad de associerade till 

när det gäller begreppet elevinflytande. Såhär definierar Sara och Mia elevinflytande: 

 
Ja men det är ju att dom ska få va med och bestämma lite. Dom kan ju få 
bestämma, liksom... vill de jobba i grupp med grupparbete, enskilt, hur dom vill 
redovisa. Det är så svårt jag kan inte riktigt förklara, jag tolkar det som jag 
använder det helt enkelt. Men att man i stigande ålder får liksom vara med lite 
mera…(Sara) 

 
Jag tänker ju att barnen ska få vara med och bestämma, att de ska få ha inflytande 
över sin egen inlärning. De ska få vara med och bestämma vad och hur de ska lära 
sig.(Mia) 

 

Båda dessa lärare ser på elevinflytande som något där barnen får vara med och bestämma. Sara 

kan inte riktigt sätta ord på exakt vad hon anser att elevinflytande är. Hon säger att det är hur hon 

väljer att arbeta med det och att detta inflytande ökar allt eftersom eleverna växer. Hon kan inte 

uttrycka någon vidare förklaring för mig om vad själva begreppet betyder. De båda ser det som 

att elevinflytandet har en praktisk dimension, där eleverna är delaktiga i planeringen av 

redovisningsformer och olika sätt att jobba. Stina och Lotta ser begrepp på ett sätt som skiljer sig 

från Saras och Mias synsätt: 

 
För mig är det som två begrepp, ett, hur mycket delaktig dom får vara i 
klassrummet och komma med egna förslag på hur vi ska göra olika saker. Men sen 
är det ju också det här med Skolverket som dom är inne på, att man ska ha 
elevinflytande i innehållet. Och hur man jobbar med det på skolan och hur dom 
kan påverka på skolan och i undervisningen.… men det finns så mycket som man 
inte tänker är elevinflytande som är det.(Stina) 

 
Att eleverna blir lyssnade på tänker jag, att man kan fånga upp deras intressen... 
Det tycker jag är inflytande. Sen finns det ju klassråd det här med elevråd och 
klassråd och sådant som jag tycker är viktigt då. Något eleverna har rätt till.(Lotta) 

 

Både Stinas och Lottas svar tyder på att de ser flera aspekter av elevinflytandet. För Stina betyder 

inflytande att; eleverna får vara delaktiga i den egna undervisningen, vad man ska göra, hur man 

ska göra, men också i skolan som organisation. Vad exakt Stina menade med ”i skolan som 

organisation” fick jag inget riktigt svar på. Utifrån hennes svar kan man tänka sig att hon menar 

det som inte rör undervisning och planering av undervisning. Hon påpekar också att det finns 

mycket som är elevinflytande som man kanske inte tänker på som lärare. Detta är hon medveten 

om men kan inte ge några exempel på. Hon menar att elevinflytande är så stort och att det är 

svårt för henne att veta exakt vad det bör handla om. Först beskriver Lotta att inflytande handlar 

om att ta tillvara på elevernas intressen, hon tar även upp en annan aspekt av elevinflytande, 

klassråd och elevråd, här handlar det om det formella inflytandet. Lottas svar blir två kategorier 
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av elevinflytande, den första att fånga intresset hos eleverna. Lotta menar inte att eleverna måste 

bestämma utan att hon är lyhörd för deras intressen. Den andra kategorin av elevinflytande blir 

enligt Lotta, klass- och elevråd. Lottas elever går i ettan, men hon pekar på betydelsen av att ha 

elev- och klassråd redan i den här åldern. Hon berättar att det är viktigt både för henne och för 

eleverna. De flesta av lärarna var eniga om att elevinflytande är när eleverna får bestämma. Här 

beskriver några av lärarna vad de konkret menar med det: 

 
Som i SO nu när vi har jobbat med asagudarna, då fick dom vara med jättemycket i 
början på temat och liksom berätta vad dom ville lära sig och hur dom ville lära 
sig.(Mia) 

 
Ja välja jobb kan dom ju göra, om man nu ska sätta igång med ett arbetsområde 
tillexempel, så ritar jag en tankekarta, vad vet dom? Dom kanske får tala om vad de 
vill veta mer om. Ah lite så också. (Lotta) 

 
Ett exempel är ju forntiden nu då, då fick dom välja vilket dom ville jobba med, 
och på vilket sätt, pjäs eller plansch eller bok, grupp eller ensamma? Det är det 
Skolverket är ute efter, att dom ska kunna påverka undervisningen.(Stina) 

 

Liknande uttalanden var vanligt återkommande under alla intervjuer. Lärarna är överens om att 

elevinflytande ska förstås som ett praktiskt redskap som främst används vid de praktiska delarna 

av undervisningen. Delmoment såsom att bestämma hur de ska arbeta och hur de ska bli testade 

är de mest påpekade delarna. Inte nödvändigtvis att eleverna ska få vara med och bestämma 

redan i planeringsstadiet. 

 

Jag valde att fråga lärarna hur de tolkade elevinflytande i läroplanen för att möjligtvis få en 

definition på vad begreppet elevinflytande betyder. Svaren var delade. Sara menar att hon inte har 

”koll” på den biten, det som står om elevinflytande i läroplanen. Sara påpekade att hon tolkade 

begreppet elevinflytande i läroplanen som jag nämnde tidigare. Hur säger att hon väljer att 

använda det till vardags med eleverna och att det är hennes svar på tolkningen hon gör av 

elevinflytande i läroplanen. Och att ”det succesivt ska öka” allt eftersom eleverna blir äldre.  Mia 

och Stina svarade såhär: 

 
asså de aaah…men att det är ganska stort, eleven ska ju ha ganska stort inflytande 
på sin egen inlärning.(Mia) 

 
Ja men just i ämnena, att få styra undervisningen och få vara med och välja 
arbetssätt och så…aah det är svårt.(Stina) 

 

Lärarna upplever sig ha problem med att tolka läroplanen och förstå vad begreppet elevinflytande 

betyder där. Många av svaren handlar om hur man bör göra, den praktiska aspekten är 

återkommande. Sara menade att hon tolkade det som något som ska öka i takt med att eleverna 
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blir äldre. Svaren kring frågorna runt vad begreppet elevinflytande betyder och vad det innefattar 

blev mycket likartade, Lotta var den enda som pratade om klass- och elevråd när jag ställde frågan 

om vad elevinflytande betyder för dem. 

Sammanfattning och analys  av frågan om vad e lev inf ly tande är  

Sammanfattningsvis kan man se att svaren på vad elevinflytande som begrepp är inte alltid blir 

tydligt. Synen på vad begreppet är kan man se skiljer sig en del, eftersom lärarna ser mycket 

praktiskt på begreppet och vill gärna styra samtalet åt det hållet. Alla lärare jag intervjuade är 

överens om att elevinflytande handlar om att eleverna får vara med och påverka undervisningen, 

antingen när det gäller innehåll eller arbetssätt. Detta förespråkar Dewey(i Hartman, Lundgren & 

Hartman, 2004, s. 31ff) när han menar att eleverna ska erbjudas ett samhälle där de prövar olika 

lösningar. Detta för att skapa en öppen och respektfull anda runt dessa elever.  

 

Skillnaden är dock att lärarna använder olika sätt för att uttrycka elevinflytande. Man kan alltså 

inte utläsa något tydligt gemensamt svar. Varför lärarna inte har ett gemensamt svar på 

begreppets innebörd kan förstås utifrån vad Forsberg (2000, s. 10) beskriver då hon menar att 

elevinflytande är en sammanblandning av olika företeelser och förväxlas med begrepp som bland 

annat elevaktiva arbetssätt. Detta påstod också Tham (1998, s. 5) då hon menade att begreppet är 

öppet för tolkning då det ingenstans i styrdokumenten står preciserat vad det betyder. Det 

framkom också att Sara tolkar elevinflytande precis som hon väljer att hon använda det, att 

eleverna är med och bestämmer innehåll, detta menar Dewey (i Hartman, Lundgren & Hartman, 2004, 

s. 153ff) är bra, då just denna delaktighet är så essentiell i all undervisning. De elever som får vara 

med och bestämma har över lag ett ökat intresse för ämnet, och kan utifrån det ta till sig mer.  

 

När lärarna talar om vad elevinflytande innebär och hur de förstår begreppet, har inte ordet 

demokrati nämnts. Dewey (i Hartman m fl., 2004) menar att demokrati inte bör studeras och 

läras ut som ett isolerat ämne utan ska genomsyra allt i skolan (Hartman, Lundgren & Hartman, 

2004, s. 152ff). Detta kan vara en av förklaringarna till varför lärarna inte tog upp demokrati i 

samband med mina intervjufrågor om elevinflytande. Lotta uttrycker att elevinflytande är något 

som eleverna har rätt till. När lotta uttrycker sig att elevinflytande är något eleverna har rätt till, 

kan man tänka sig att Lotta jobbar med elevinflytande av just demokratiska skäl.  

 

Lotta var den enda lärare som nämnde klass- och elevråd när hon berättade om vad 

elevinflytande betyder för henne. Enligt Dewey (i Hartman, Lundgren & Hartman, 2004) är detta 

ett formellt sätt att tränas i beslutsfattande. Lotta påpekade att detta var viktigt för både henne 

och eleverna då de får en chans att dela med sig om saker som intresserar dem. Vidare beskriver 

Dewey att detta inte är tillräckligt som enda form av beslutsfattande i skolan, utan att demokrati 

handlar om ett informellt samspel mellan skolans olika aktörer (Hartman, Lundgren & Hartman, 
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2004, s. 153ff). Detta kommer till uttryck när lärarna beskriver att de låter eleverna påverka sin 

egen undervisning. 

Lärarnas syfte med elevinflytande i skolan 

Sara beskriver syftet med elevinflytande, och förklarar att det handlar om en bra relation till sin 

elevgrupp: 

 
För att få ihop gruppen och få en bra relation till gruppen. Att dom känner att 
dom har en lärare som lyssnar på dem. Och dom kan uttrycka sig och önska. Att 
dom får …ja men sen växer ju dom. Och då gör dom ett bra jobb.(Sara) 

 

Hon menar att elevinflytande handlar, som syns i citatet ovan, mycket om att få ihop klassen till 

en grupp och skapa en bra relation mellan eleverna och henne själv. Det är viktigt att eleverna 

känner tillit till henne som lärare och att eleverna utifrån det vågar uttrycka sina egna åsikter. Då 

menar Sara att de växer i sig själva. Lotta är inne på samma spår, att syftet är att få en slags 

relation och utifrån det få eleverna att känna sig viktiga. Utan den skulle det inte fungera berättar 

hon: 

 
Ja dels för att bygga en relation och dels för att släppa fram dem för då känner de 
att de är viktiga då ser ju jag vad de har i tankarna. Jag tror aldrig man skulle få dem 
någonstans om man inte har en relation, det är det som är basen alltså…att ha den 
relationen med dem och att dem känner att de kan påverka mig i undervisningen 
också. Att vi jobbar ihop mot samma grej, jag kan ändra mig många gånger om 
dagen, om någon tycker på ett annat vis så måste jag inte hålla fast i mitt, det växer 
dom ju av.(Lotta) 

 

Lotta påpekar att relationen är basen och utan den skulle eleverna troligtvis inte ens jobba. 

Genom relationen kan eleverna känna att de tillsammans med henne jobbar mot samma mål och 

kan påverka hennes beslut i undervisningen, då hon menar att hon aldrig står fast vid sin 

planering utan kan ändra sig många gånger efter elevernas idéer.  

 

Mia menar likt Lotta att eleverna troligtvis inte skulle göra särskilt mycket om hon inte lyssnade 

till deras åsikter. Syftet är också enligt Mia att eleverna ska veta om att deras åsikter räknas och att 

dem har rätt att uttrycka sig, men även en sådan sak som att lyssna på andra är i hennes mening 

syftet. Det beskrev hon såhär: 

 
För att motivera dom men också för att de ska tycka att det är roligt för skulle man 
inte lyssna på dom så skulle dom ju sluta att prata till slut, men det är ju det att alla 
ska få våga stå för sin åsikt. Och att alla ska veta att man räknas. Att man har rätt 
att yttra sig och säga vad man tycker och en sådan sak som att lyssna på andra, det 
e ju syftet.(Mia) 
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Vidare beskriver Stina likt Mia att eleverna ska få vara med och påverka och menar att syftet är 

just detta: 

 
Att dom får vara med och bestämma. Det är lite som när vi blir 18, då får vi rösta. 
Kunna vara med och påverka och det är ju så i skolan också. Vi har ju klassråd, 
dom får ju ta med sakerna dom tänker på, till elevrådet, och så får de svar, funkar 
det eller inte?... dom fostras ju till samhället i stort, i och med att dom redan nu får 
vara med.(Stina) 

Sammanfattning och analys  av frågan om sy f t e t  med e l ev inf ly tande 

Sammanfattningsvis kan vi se att relationen är mycket viktigt för lärarna i arbetet med 

elevinflytande. Genom relationen skapar eleverna tillit till sin egen yttrandeförmåga. Relationen 

skapar även förutsättningar för att eleverna ska känna att de kan vara med och påverka sin egen 

undervisning. Lotta och Stina beskriver det som att eleverna växer i och med detta 

ställningstagande som kan ske i tillexempel klassråd men även i planeringen av ett nytt område. 

Att se inflytande som ett sätt att växa och utvecklas på det här sättet hänger också samman med 

skolans demokratiska uppdrag (Forsberg, 2000). Deweys(2004, s. 23) tyngdpunkt ligger i just skolans 

socialiseringsuppdrag och han menar att lärarens uppgift är att reproducera ett socialt system där 

tillgången till samhällets grundläggande värderingar finns nära. Detta menar Stina är nyttigt för 

eleverna redan i deras unga ålder. 

 

Mia berättade också att hennes syfte med elevinflytandet var att öka elevernas motivation och 

glädje till det som görs i skolan. Detta menade Dewey, (1999) påverkar elevernas resultat, om de 

får lov att vara med och bestämma. Enligt Dewey visar eleverna en större entusiasm och detta 

leder bara till värdefulla saker som att eleverna känner större glädje i skolarbetet och 

motivationen ökar.  

 

Lotta beskriver hur hon flera gånger om dagen skulle kunna ändra sin egen planering i syfte att 

låta eleverna få påverka undervisningen och vara delaktiga. Här finns en tydlig koppling till 

Forsberg och maktbegreppet som en gemenskap, där den enes makt stärker den andres makt 

(Forsberg, 2000, s. 130f).  Om eleverna inte kan påverka Lottas redan planerade undervisning kan 

det vara tal om makt som dominans Då den ena partens handlingar underordnas den andras krafter 

(Forsberg 2000, s. 133).  

Svårigheter och risker med elevinflytande enligt lärarna 

Mia beskriver svårigheterna med att använda elevinflytande: 

 
Vi skrev upp massa saker på tavlan som de ville forska om. Och sedan satte jag 
ihop grupper utifrån vilket område de ville ha, så satt jag i timmar och letade 
material...sedan fick de leta själva, det gick inte så bra…..liksom sitta vid en dator 
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och leta…det var ju deras val…och sedan insåg dem när vi gjorde utvärderingen 
att ”oj det gick nog inte så bra”, dom visste inte hur de skulle skriva sökord och de 
visste inte hur de skulle läsa det, det vart för stor mängd. Så det insåg de själva efter 
tio minuter, och då var jag där och försökte hjälpa dem och det gick ju inte det var 
ju supersvårt. (Mia) 

 

Mia påpekar att det inte fungerar särskilt bra om eleverna ska få vara med och bestämma i sådan 

stor utsträckning. Mias elever fick själva välja vad de ville forska om, hur de ville forska och sedan 

leta fakta själva. Mia berättar att texterna de hittade på datorn inte passade för eleverna, och att de 

själva insåg detta ganska fort. 

 

Stina talar om svårigheten att ha många elever och samtidigt kunna se och lyssna på alla. Hon 

berättar om fördelen med att dela upp klassen när de har en resurs som kan ta hand om den 

andra delen, då hinner hon höra på alla:  

 
 Nu har jag haft jätteförmån sista veckorna och fått en resurs i klassen. På grund av 
en massa olika omständigheter. Som har gjort att helt plötsligt så kan man ju dela 
upp klassen och ha halvklass eller man kan gå iväg med en elev åt gången eller 
sådär, så nu har man ju haft lite möjlighet att sitta med alla och gå igenom mål som 
de har och vad de vill träna mer på. Jag har hunnit göra intervjuer med inte alla än 
så länge men med många, typ ”vad tycke du, hur tycker du att du lär dig bäst?” 
”vad tycker du är lätt/svårt ?” Och det skulle man ju behöva göra med alla, liksom 
ha det som rullande, hela tiden.( Stina) 

 

Att kunna ha enskilda samtal är något som Stina prioriterar som något mycket viktigt. I samtalet 

kan eleverna få uttrycka sig direkt till henne, därför värderar hon en extra resurs till klassen 

mycket högt. Hon beskriver för mig att hon gärna vill ha samtalen/intervjuerna rullande under 

perioder, men att detta inte fungerar då hon mestadels är ensam med klassen och då blir tiden ett 

hinder. Lotta ser svårigheterna ur en annan synvinkel och menar att det är läraren som måste visa 

vägen annars blir det svårt för dem när de är så pass unga. 

 
En risk är ju att styr man dem inte och är där och pekar och petar lite så finns det 
ju risk att dom inte gör det dom ska. För dom vet ju inte vad dom har för mål 
riktigt, dom går ju fortfarande bara i ettan. Även om jag har rabblat dom flera 
gånger…jag tror det är mycket rappakalja för dom. Även om jag har skrivit om 
dom ”….”satt om dom får bestämma för mycket så kommer man inte hinna göra 
allt så dom klarar alla mål(Lotta) 

 

Här berättar Lotta att elevernas unga ålder har betydelse, och att de själva inte riktigt vet vad de 

vill. Hon beskriver det som att eleverna inte riktigt har den självinsikten av vad de själva kan utan 

det är något som eleverna måste få ”växa in i” menar hon. Hon beskriver det som att det bör 

finnas en balans av hur mycket hon som lärare är med och styr och hur mycket eleverna får vara 

med och bestämma. Då eleverna inte är så medvetna om målen kan det finnas risk att det som 

ska göras inte blir gjort. 
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Sammanfattning och analys  av frågan om svårigheter  och r isker  

Sammanfattningsvis så kan man se att de mest uppenbara svårigheterna som lärarna i den här 

studien tampas med är bland annat antalet elever, Stina berättar att elevantalet blir det svåra och 

att det underlättar att vara en till vuxen i klassen. Då har hon mer tid för individanpassade samtal, 

bland annat. Dewey (i Selberg, 2001) menar att eleven erbjuds tillfälle att utveckla sin identitet 

genom att låta eleverna stå i centrum. Men Stina är osäker på om tiden som finns utsatt för att 

vara med eleverna på undervisningstimmarna räcker för att se alla elever och ta hand om deras 

individuella behov. Mia påpekar svårigheten med att veta hur mycket hon vågar släppa fram 

eleverna och när det kanske inte passar. Dewey(i Hartman, Roth & Rönnström, 2003) menar att 

eleverna utvecklas och lär genom ”att göra” och det är i eftertanken som kunskap och lärande har 

en möjlighet att uppstå. Det krävs alltså ständigt omprövande av praktiska övningar och att det 

istället bara ses som nyttigt för eleverna. Lotta påpekade även hon att det kan vara så att eleverna 

måste få växa in i just det här sättet att vara med och påverka i sitt eget lärande, och att detta är 

svårt då de fortfarande är så unga. Dewey menar att det är en av lärarnas främsta uppgift att 

kunna organisera detta samspel mellan en växande individ och en föränderlig omgivning. Det kan 

vara så att Lotta inte känner sig så pass säker i sitt sätt att hantera detta och att det då känns som 

en svårighet för henne (Dewey, 2004, s. 31ff). 

 

Sara anser att svårigheten är att låta eleverna bestämma för mycket och att ”tydliga ramar” är 

nödvändigt när de är så pass unga. Brumark (2010) tar upp detta problem och menar att skolans 

uppdrag är att erbjuda eleverna verktyg och kunskap, just för att de ska kunna utveckla färdigheter 

och chans till egen reflektion. Saras tanke med att ha ”tydliga ramar” kan därför ses som något 

oerhört viktigt i syfte att hjälpa eleverna komma vidare i sina tankar. Forsberg understryker att 

läraren inte ska backa tillbaka och lämna undervisningen helt i elevernas händer, utan att 

inflytande och makt skapas i gemenskap med varandra i undervisningen. Det är svårt att säga om 

Sara inser hur relationer och samarbeta kan ses som ingredienser av makt. Skulle det vara så att 

hon gör det, så skulle hennes kompetens kunna användas för att låta eleverna vara med och 

bygga sin egen undervisning(jfr Forsberg, 2000). 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

I min studie har jag lagt fokus på hur lärare i årsklass 1-3 tolkar och resonerar kring 

elevinflytande. Arbetet syftade ej till att dra några generella slutsatser om verkligheten, detta har 

jag inte heller försökt göra. Begreppet elevinflytande har visat sig vara mycket omfattande och 

lärarna i min studie har svårt att formulera något gemensamt svar på vad elevinflytande är, detta 

kan man också se i den tidigare forskning som presenterats på området.  

 

Resultatet visar att lärarnas egna upplevelser och uppfattningar formar vad elevinflytande är för 

dem. Lärarna hade inte en och samma definition av elevinflytande. Istället kom det fram svar om 

hur de arbetar med detta praktiskt. En bidragande orsak till detta kan vara att begreppet 

elevinflytande i likhet med det Tham (1998) presenterar, inte står preciserat någonstans i 

styrdokumenten. Delaktighet är ett begrepp som ofta används synonymt med inflytande och kan 

förstås som att ha chans att delta i något redan bestämt, medan inflytande innebär att tillsammans 

besluta om något menar (Arnér, 2006, s. 26). Lärarnas resonemang om elevernas delaktighet i 

undervisningen var därför inte helt oväntat om man ser till dessa begreppsförklaringar. De flesta 

av lärarna pratar om delaktighet synonymt med inflytande och gör ingen vidare skillnad på dessa 

två begrepp eller någon tydligare definition av begreppet elevinflytande.  

 

Frågan jag ställer mig när jag hör svaren är om lärarna arbetar och praktiserar något som de själva 

inte kan definiera. När det gäller styrdokumenten och elevinflytande tycktes ingen av lärarna 

kunna förklara detta på något vidare sätt än det som sagts innan om att eleverna får vara med och 

bestämma. Hur ska vi förstå detta? Dewey (i Hartman, Lundgren & Hartman, 2004) menar att en 

progressiv utbildning är svårare att arbeta med än enligt den traditionella. Detta eftersom den inte 

kräver samma kompetens som hos lärarna idag då det mesta följs upp och man har inte några 

tydliga riktlinjer för hur man ska gå tillväga med eventuella händelser osv.  

 

På frågorna som handlade om användandet av elevinflytande, var tidsbrist och 

åldersanpassningsvårigheter något som ofta kom på tal. Det kan vara så att det tar mer tid att 

arbeta med elevinflytande i undervisningen då eleverna fortfarande går i lågstadiet. I Selbergs 

studie visade resultatet att elever med längre erfarenhet av inflytande hade bättre möjligheter när 

det gäller lärande i den meningen att ställas inför kravet att göra självständiga val inom 

undervisningens innehåll. Elever som går på mellanstadiet kan ha lättare att göra egna val i den 

egna undervisningen eftersom de troligtvis har en längre erfarenhet av att få ha 

inflytande(Selberg, 2001). 
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Lärarna i Forsbergs studie menar att schemats utformning samt tidspress är två av anledningarna 

till den envägskommunikation med passiva elever som lätt kan uppstå i klassrummet. Detta 

menar Forsberg kan bero på att lärarna saknar erfarenhet för att kunna arbeta med elevinflytande 

(Forsberg, 2000). Det kan också vara en av orsakerna till att lärarna i min studie känner att tiden 

inte räcker till eller att eleverna är för unga för att ta ett aktivt val i syfte att utveckla sitt lärande. 

Forskning visar på att lärarnas misstro till elevernas förmåga att ta ansvar är mycket vanligt bland 

lärare. Denna misstro är inte obefogad, utan en av tre saker Tholander menar att forskningen 

hittills lyckats bevisa om elevinflytande (Tholander, 2005). Syftet med den här undersökningen 

anser jag vara väl uppfyllt då lärarna med egna ord djupgående har fått berättat sin uppfattning 

och upplevelser av ämnet elevinflytande. 

 

Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att elevinflytande fortfarande är ett så pass nytt 

fenomen att använda sig utav. Själva begreppet i sig är inte nytt, men den succesivt ökande del 

elevinflytande tagit i media idag kan vara en bidragande orsak till att lärare upplever detta begrepp 

som problematiskt att jobba med. Själv tror jag i likhet med (Forsberg 2005) att begreppet skulle 

behöva vidgas och att det skulle behövas en enhetlig syn på vad elevinflytande innefattar och hur 

det ska definieras, främst i dagens läroplan eller på skolorna genom rektorer eller tillsammans i 

arbetslagen. Lärarna behöver guidas i sitt användande av elevinflytande så att alla känner sig säkra 

på vad elevinflytande är och hur de kan arbeta med detta i skolan. Detta kan vara en förklaring till 

det som Danell (2003) menade när han skrev att utvecklingen i praktiken inte tagit de steg som 

önskats.  

 

Konklusion & Fortsatt forskning 

Resultaten av den här studien visar att lärarna har svårt att definiera elevinflytande som begrepp 

men hur de jobbar med elevinflytande kan de beskriva. Lärarna i studien värderar relationen med 

barnen väldigt högt när det kommer till deras syfte med användandet av elevinflytande. Att skapa 

en motivation och glädje är också något som ligger bakom arbetet med elevinflytande. Till sist 

kunde jag se att den tydligaste svårigheten att jobba med elevinflytande är storleken på gruppen 

och tiden. Lärarna påpekar att elevinflytande tar tid och den tiden finns inte alltid. Alla lärare 

arbetade just nu i lågstadiet. Lärarna påpekar att åldern är ett av de största hindren till varför de 

inte alltid väljer att släppa fram eleverna hela vägen, då mognaden i att ta beslut och välja vad som 

är bäst för en själv inte alltid finns hos just dessa lärares elever, på grund av åldern. 

 

Det var mycket intressant att undersöka hur lärarna uppfattade begreppet elevinflytande. Efter att 

ha studerat ämnet elevinflytande och en del forskning som har pågått och fortfarande pågår kring 

detta har jag upptäckt vilka fantastiska fördelar det kan bära med sig för eleverna. 
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I mitt sökande efter ett tydligt återkommande svar av vad elevinflytande är, anser jag att 

intervjugruppen skulle kunnat utökas, detta hade möjligtvis gett ett tydligare resultat för 

variationen. Ett elevperspektiv på elevinflytande skulle också varit av intresse att undersöka, då 

studien hade kunnat visa flera aspekter av elevinflytandeprocessen. Fortsatt forskning behövs för 

att nå förståelse för varför svårigheter som tidsbrist och ålder på eleverna, ses som ett hinder i 

användandet av elevinflytande. Ett förslag på fortsatt forskning är att se vidare på själva 

skillnaden i svar, över årskurserna. Hur resonerar lärare i grundskolans senare år om svårigheter? 

Märker de att arbetet med elevinflytande blir lättare ju äldre eleverna blir? Samtidigt är det 

intressant att se hur vi skulle kunna bidra till en bredare kunskap om elevinflytande för lärarna 

och vad det innebär att arbeta med detta otydliga begrepp inom skolan. Hur skulle man kunna 

göra för att få lärare motiverade att vilja jobba med detta ännu mer? 

 

Min framtida yrkesroll innebär ett stort ansvar och kräver en bred kompetens i mitt dagliga arbete 

med elever och även föräldrar. Jag tror därför på ständig problematisering av elevinflytandets 

innebörd samt nyfikenhet kring andra lärares arbete med detta för att skapa en demokratisk skola 

för alla. 
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Bilaga 1   

Intervjuguide  

Bakgrundsfrågor 
-‐ Hur länge har du arbetat som lärare? 

-‐ I vilken årskurs arbetar du nu? 

-‐ Kan du beskriva elevgruppen? 

-‐ Hur många barn går i klassen? 

-‐ Har du arbetat på andra skolor tidigare? Vilka årskurser/inriktningar?  

-‐ Vilken lärarexamen har du 

-‐ Kan du beskriva skolan där du arbetar nu? 

-‐ Hur många elever har ni på skolan? 

-‐ Hur ser fördelningen på lärarna ut i de olika klasserna? 

Tema 1: Hur definieras elevinflytande 
-‐ Hur skulle du vilja definiera elevinflytande? 

-‐ Vad betyder demokrati, inflytande och delaktighet för dig? 

-‐  Kan du se några andra aspekter av elevinflytande?  

Brukar ni prata om elevinflytande i arbetslaget? 
-‐ Vad pratar ni om då? kan du utveckla? Ge exempel?  

-‐ Varför tror du att det är just dessa delar som lyfts fram? 

-‐ Tror du att det påverkar på något sätt att tala om begreppet i arbetslaget? 

Tema 2: Utövande av elevinflytande 

I vilken utsträckning använder du dig av elevinflytande? 
-‐ Finns det anledningar till begränsa inflytandet? (Här kan svårigheter komma upp) 

Vad tycker du att eleverna ska ha inflytande över? 
-‐ Vad är det som gör dessa områden lämpliga? Vill du ge ett exempel? 

-‐ Finns det områden som är olämpliga? Varför tycker du det? 

Tema 3: Elevinflytande i relation till eleven 

Tycker du att elevens lärande påverkas av att använda elevinflytande? 
-‐ På vilket sätt? Varför tror du att det är så? 

Tycker du att elevinflytande främjar alla elever?  
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-‐ (nej)Varför tror du det? / (ja)På vilket sätt? 

-‐ Kan du se för eller nackdelar med att använda elevinflytande om man ser till elever med 

särskilda behov / tysta elever? 

-‐ Vilken betydelse tror du din egen relation till eleverna har när det kommer till att arbeta 

med elevinflytande? På verkar er relation / påverkas er relation i någon mening? 

Hur eller på vilket sätt diskuteras elevinflytande i klassen? 

 

Tema 4: Elevinflytandets syfte 

 

Av vilka anledningar använder du dig av elevinflytande? 
-‐ Kan du se flera anledningar till att använda elevinflytande? 

Hur tolkar du läroplanen när det gäller elevinflytande? 
(Hur tolkas dessa meningar) 

-‐ Fostra demokratiska medborgare 

-‐ Tillit till den egna förmågan 

Vilka är enligt dig elevinflytandets användningsområden? 
(fokus för frågan) 

-‐ Klassråd 

-‐ Inflytande i planeringen av undervisningen  

Tema 5: Möjligheter och svårigheter/ risker 

Vad tycker du möjliggör respektive sätter gränser för ditt arbete med elevinflytande? 

 
-‐ Ser du några fördelar eller nackdelar med att använda elevinflytande? 

-‐ Tror du att det finns några risker med att använda elevinflytande? 

-‐ Har du några personliga erfarenheter/exempel? 

Avslutningsfrågor 
-‐ Hur skulle du vilja att arbetet med elevinflytande ser ut i framtiden? 
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Bilaga 2 

Information om en studie av elevinflytande 

Hej 

Jag heter Nathalie och går sista terminen på lärarprogrammet och har påbörjat ett examensarbete 

vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. Min examen 

kommer att vara mot grundskolans tidigare skolår och med inriktning Matematik och Svenska. 

Jag skriver till er med anledning av att jag nu söker fyra lärare med lärarexamen för årskurs 1-3 

för intervjuer. 
 

Syfte med studien är att studera lärarens uppfattningar av elevinflytande och vilka faktorer läraren 

tycker påverkar arbetet med elevinflytande i undervisningen och planeringen av undervisningen. 

Varje intervju tar ca en timme och inga förberedelser krävs. Intervjuerna är kvalitativa till sin 

karaktär och utarbetade som samtalsintervjuer. Alla intervjuer kommer att spelas in för att sedan 

transkriberas och allt material från intervjuerna kommer att förstöras efter att examensarbetet är 

slutfört. All data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av 

den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien (publikationer, seminarier och 

konferenser) kommer alla personuppgifter vara borttagna. Materialet kommer inte att användas 

för annat än forskning och presentationer av studiens resultat. Deltagandet i studien är frivilligt. 

Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att datainsamlingen är genomförd. Ingen 

ekonomisk ersättning utgår.  

 

Om du är positiv till deltagande skriver du ut den medföljande blanketten om medgivande och 

skriver under, blanketten samlas in vid intervjutillfället. Om du har ytterligare frågor angående 

studien går det bra att kontakta mig eller min handledare innan ett beslut tas (se nedan för 

kontaktuppgifter). Jag kommer även att ta in medgivanden från rektor.  

 

Min förhoppning är att intervjuerna ska kunna genomföras under perioden 29/4-5/5.  

 
Med vänliga hälsningar   Handledare: 
Nathalie Johannesson-Pol    Anna Lundin Nørholm 
Nathalie.Johannessonpol@hotmail.com    Universitetslektor 
Tele: 076-213 13 32   anna.lundin@edu.uu.se  

    Tele: 018-471 1674 
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Till lärare 

Medgivande till deltagande i en studie om elevinflytande 

Studien, som kommer att handla om elevinflytande, kommer att utföras inom ramen för ett 

examensarbete. Studien utförs av Sanna Johnsson och Nathalie Johannesson-Pol som går sista 

terminen på lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid 

Uppsala universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att medverkar i ovan nämnda studie.  

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att intervjuas 

och jag förstår vad studien handlar om och jag vill delta. 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är frivillig 

och när som helst kan avbrytas. Jag vet att jag kan begära att forskning inte utförs på insamlade 

data där jag deltar, även efter att datainsamlingen har genomförts.  

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att 

deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 

forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

 

Deltagarens namn …………………………………………… 

Deltagarens titel ……………………………………………... 

Födelsedatum: ……………………………………………….. 

Adress: …………………………………………………………………………….. 

Telefon: …………………………………… 

 

..............................................                                       …………………………………… 

Ort och datum   Underskrift 

Till rektor 
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Medgivande till deltagande i en studie om elevinflytande 

 

Studien, som kommer att handla om elevinflytande, kommer att utföras inom ramen för ett 

examensarbete. Studien utförs av Sanna Johnsson och Nathalie Johannesson-Pol som går sista 

terminen på lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid 

Uppsala universitet. 

Jag ger härmed mitt medgivande till att ovan nämnda studie genomförs på enheten.  

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att lärare i verksamheten 

kommer att intervjuas. 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min/skolan/lärarnas 

medverkan är frivillig och när som helst kan avbrytas. Jag vet att jag kan begära att forskning inte 

utförs på insamlade data från enheten, även efter att datainsamlingen har genomförts.  

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att 

deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 

forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

 

Deltagarens namn …………………………………………… 

Deltagarens titel ……………………………………………... 

Födelsedatum: ……………………………………………….. 

Adress: …………………………………………………………………………….. 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

..............................................                                       …………………………………… 

Ort och datum   Underskrift 


