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Sammanfattning 

Studien har genom kvalitativa samtalsintervjuer studerat lärares uppfattningar av elevinflytande. En 

fenomenografisk ansats har tagits för att möjliggöra en studie med uppfattningar som studieobjekt. 

I examensarbetet studeras elevinflytandets innebörd avseende användningsområde och faktorer, 

som möjliggör och försvårar arbetet med elevinflytande i skolan. Resultatet visade att lärarna 

uppfattade elevinflytandets innebörd, som elevernas möjlighet, att genom delaktighet påverka 

arbetssätt och redovisningsform i undervisningen. Dessutom ska eleven tränas till att bli en 

framtida medborgare, genom att utveckla en metakognition och delta i olika former av råd (klass- 

elev, matråd mm). Lärarna använde elevinflytandet med syfte att göra eleven delaktig här och nu, 

eller för att fostra för framtiden. Elevinflytandet, som avsågs att användas i elevens framtid, 

präglades av en individuell karaktär, medan elevinflytandet, som avsågs användas här och nu, hade 

en kollektiv karaktär. Faktorer, som lärarna uppfattade som försvårande, var i regel kopplade till 

yttre omständigheter, som elevens mognad, elevgruppens karaktär, skolans styrning genom 

läroplanen och/eller föräldrars brist på förståelse. Förutsättningarna var starkt kopplade till lärarens 

prestationer, så som förmåga att skapa trygghet för att möjliggöra delaktighet genom tillit och 

relationer. 

Nyckelord 

Fenomenografi, uppfattningar 

Kvalitativ intervju 

Elevinflytande, makt, delaktighet   
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Inledning 

Denna uppsats började som en delstudie utav två, i en gemensam ansats att skapa ett 

examensarbete, skrivet av två, för varandra okända studenter. Trots goda avsikter visade sig 

svårigheterna för stora och de två delstudierna delades upp i två självständiga studier. I uppsatsen 

kommer det därför på vissa ställen finnas material, som delas med den andra studentens uppsats.  

Intervjuguiden och medgivandeblanketterna, som respondenterna i båda studierna tagit del av (se 

bilagor) är identiska. Uppsatsens empiri är för övrigt självständigt utformad, genomförd och 

resultat, analys, diskussion och konklusion är skrivna efter uppdelningen. Litteraturöversikten 

påbörjades gemensamt, men är till större delen skriven efter uppbrottet. Det har varit min avsikt 

att presentera en självständig studie av elevinflytande, som återspeglar mina egna vägval och 

prestationer. Mina tankar kring elevinflytande som fenomen är kluvna. Först tänkte jag på alla de 

vinster som skulle komma med ett rikt och välutvecklat elevinflytande, men samtidigt kunde jag 

inte bortse från den komplexitet, som låg laddad i ordet. Vad betyder egentligen elevinflytande och 

är det verkligen i alla elevers intresse? Ju mer information jag fick, desto djupare blev konflikten 

och jag, som (förhoppningsvis) snart nyexaminerad lärare, såg i denna uppsats möjligheten att få 

djupdyka in i elevinflytandets värld, för att förhoppningsvis komma ut lite klokare på andra sidan. 

Jag vill tacka de fyra lärare, som deltagit i min studie och delat med sig av sina tankar kring ämnet. 

Jag vill också tacka min handledare Anna Lundin Nørholm för stöd, tips och goda råd och min 

kära mor, som ställt upp med banpassning och korrläsning av alla mina texter under hela 

skrivprocessen. 
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Bakgrund 

I rådande valtider är skolan i allra högsta grad ett hett samtalsämne. Skolan är utformad och 

påverkas av skiftande regeringar och av vilken politisk vind som blåser starkast. Genom att forma 

olika styrande dokument reglerar statsmakten skolans utformning. Ett begrepp som vuxit sig 

starkare för varje ny läroplan de senaste 50 åren, är elevinflytandet. Eva Forsberg (2000 s.44) visar 

i sin avhandling elevinflytandets många ansikten just på denna framväxt. Elevinflytandet preciserades 

för första gången i text på 1940-talet, när det skrevs in i skolutredningen och har sedan dess fortsatt 

att växa. I läroplanen från 1962 (Lgr 62) skrevs elevinflytandet in, som elevernas rättighet till elevråd 

och 1976 infördes klassråd. Från att först avse olika dokument till att år 1991 tydligt preciseras i 

Skollagen (Rönnlund, 2013, 66ff). Dagens elevinflytande är ur ett historiskt perspektiv mer 

preciserat, men det lämnas ändå tolkningsutrymme avseende begreppets innebörd. Skollagen anger 

att eleven ska ges inflytande i skolan och att inflytandet ska präglas av aktivt deltagande. I paragraf 

nio kan man läsa följande:  

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). 

Detta visar på elevinflytandets relevans då lagen är tvingande och avser alla grundskolans former, 

såsom kommunala och friskolor. Alla elever har således en rättighet att i skolan möta och delta i 

utformandet av det inflytande som avser deras egen utbildning. I dagens gällande läroplan, som 

gavs ut 2011, konkretiseras elevinflytandets användningsområde något. Där anges att eleven ska 

ges inflytande över sin utbildning och att inflytandet ska anpassas efter elevens förutsättningar och 

mognad. Inflytandet ska avse arbetssätt, arbetsform och undervisningens innehåll. Eleverna ska 

förberedas att delta och ta ansvar i ett demokratiskt samhälle, men även att eleven förstår de 

rättigheter och skyldigheter som följer med inflytandet (Lgr, 2011, s. 15).  

Rönnlund (2013, s. 66ff), menar att elevinflytandet idag är både en rättighet avseende att existera 

här och nu, men har också en fostrande karaktär av framtida medborgare. Det finns en förskjutning 

från att avse inflytande i formella sammanhang, som klass och elevråd, till att nu avse informella 

sammanhang, som undervisningen och planeringen av undervisning. Det finns även en 

förskjutning, från att avse det kollektiva till det individuella. Hon menar vidare att det saknas 

preciseringar för vad som verkligen avses med elevinflytande, vilket skapar en problematik i dagens 

skola. Läraren står i en konfliktsituation, där styrande dokument och lagar skapar ramarna för 

verksamheten. Då skolan ska vara lika för alla skapar det en stor press på läraren, att tolka och 

värdera detta tvetydiga begrepp. Jag finner det därför motiverat att studera lärares uppfattningar av 

elevinflytandet och hur de tolkar begreppet, som det framställs i läroplanen lgr 11. 
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Litteraturöversikt 

Elevinflytande är ett centralt begrepp i skolan, men vad är egentligen elevinflytande och vilka 

innebörder går att finna? För att möjliggöra en studie av lärares uppfattningar av fenomenet 

elevinflytande måste först forskning som berör elevinflytandets innebörd tydliggöras, men även 

teorier om uppfattningar hos individer studeras. 

Tidigare forskning  

Jag valde att avgränsa det tidigare forskningsfältet i min uppsats till avhandlingar och artiklar, som 

behandlade elevinflytande ur ett elev-eller lärarperspektiv och som fokuserar sin studie på 

elevinflytande som fenomen. Sedan år 2000 har ett antal större studier om elevinflytande 

genomförts och på grund utav uppsatsens ringa storlek, har jag valt att ytterligare avgränsa 

översikten, då det helt enkelt inte fanns utrymme att få med alla. De avhandlingar som jag har valt 

att ta med, är betydelsefulla för min studie och bidrar till att problematisera elevinflytandet, vilket 

jag ser som önskvärt i relation till studies syfte. 

Elevinflytandets två arenor – formellt och informellt 

Eva Forsberg (2000, s. 42ff), skriver i sin avhandling Elevinflytandets många ansikten om 

elevinflytandets utveckling under 1900-talet och hur begreppet har vuxit fram i skolans läroplaner. 

Hon konstaterar att elevinflytandet har vuxit fram och existerade från första början endast i 

formella sammanhang, där eleven endast deltog i elevråd och senare även klassråd. Det formella 

inflytandet genomfördes utifrån läraren/rektorns initiativ och på angiven tid, plats och dagordning. 

Det formella inflytandet har utvecklats i strävan att fostra demokratiska medborgare. Eleven avsågs 

träna demokratiskt utövande genom att dels skapa, dels följa regler. Forsberg (2000, s. 47ff), menar 

vidare att det finns tendenser till att det elevinflytande, som finns i skolan idag, handla mer om att 

följa regler än att skapa dem. Utöver det formella inflytandet har även ett informellt inflytande vuxit 

fram. Det har sin huvudarena i informella sammanhang, såsom undervisning, raster och andra 

informella sammanhang i skolan. Ett viktigt forum för läraren blir då samtalet som arbetsform. 

Lärarens förhållningsätt till undervisningen är också en avgörande faktor, för vilket inflytande, som 

kan utvecklas. Eleven ses i spannet från att vara en passiv mottagare, till en deltagare i processen 

och därmed en medskapare. Det informella inflytandet avser oftast genomförande och redovisning, 

men även tidsplanering, arbetssätt och schema kan förekomma. Innehållet bestäms nästan 

uteslutande av läraren. Forsberg vill visa på den komplexitet som ligger i begreppet elevinflytande 

och vilken problematik som kan uppstå när begreppet ska tolkas. Hon menar att utöver 

problematiken att förstå elevinflytandets innebörd, behöver det också synliggöras, vilka andra 

aspekter som elevinflytande kan komma i konflikt med. På så sätt blir motiven för att använda 

elevinflytande synliga. Hon menar vidare, att det i benämningen av formellt och informellt ligger 
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en värdering, som ger det informella inflytandet en underordnad position på grund av att det 

generellt sett ges företräde för det formella i olika sammanhang i samhället. Genom denna 

benämning, kan således tolkningen att det formella inflytandet skulle vara det rätta och enda 

inflytandet, få fäste i skolan. Forsberg vill med detta påvisa att de båda formerna av inflytande, har 

en likvärdig relevans och skiljs endast åt i sammanhanget som de används i (Forsberg, 2000, s. 

110,117). 

Maria Rönnlund (2011, s. 176ff) har i sin avhandling, Demokrati och deltagande – elevinflytande i 

grundskolans årskurs 7-9 ur ett könsperspektiv, också kommit fram till att det finns skillnader i hur det 

formella och informella inflytandet uppfattas av lärare och skolledning. Det informella inflytandet 

avser främst undervisningen och undervisningsrelaterade situationer, medan det formella avser råd 

(elev-, klass-, matråd mm) av olika slag. Det informella inflytandet anses fungera som en viktig väg 

att nå de formella inflytandet, vilket tyder på att det formella inflytandet har en överordnad position. 

Den fostrande karaktär som finns från lärarens sida, i de formella sammanhangen, finns inte alls i 

de informella sammanhangen. Som möjlig orsak till denna uppdelning av inflytandet anger 

Rönnlund avsaknaden av råd, där undervisningen kan behandlas. Namnen på råden verkar 

hämmande i sig och oftast hänvisas frågor om undervisning till den enskilda läraren. Eleverna gör 

till skillnad från lärarna ingen skillnad på det formella och informella inflytandet, utan uttrycker 

istället ett allmänt missnöje över den representativa modellen, som idag används för att träna 

demokrati. De önskar istället att inflytandet skulle styras utifrån intresse, frivillighet och flexibilitet. 

Det framgår att de upplever inflytandet som ytligt och avser ointressanta och irrelevanta 

ämnen/frågor. Det fanns ett vi och de synsätt gentemot skolans personal, vilket inte fanns från 

personalens sida.  

Mats Danell (2003, s. 80) har i sin avhandling, Vad händer i skolans hus? visat på lärarens 

uppfattningar och tolkningar av elevinflytandet i den dagliga undervisningen. Han menar likt 

Forsberg att det informella inflytandet ofta avgränsas, till att avse olika arbetsformer och att 

innehållet bestäms av läraren. Han vill ytterligare påvisa konflikten mellan skolans styrning och det 

realistiska genomförandet av undervisningen. 

Helene Elvstand (2009 s. 119ff), menar också likt Forsberg att ett huvudsakligt syfte för det 

formella inflytandet är att träna demokrati. Hon väljer i sin avhandling, Delaktighet i skolans 

vardagsarbete, att benämna det som ett politiskt deltagande och menar att elevinflytande oftast 

begränsas till att enbart avse den mer formella demokratidelen. Eleverna tränas till att bli framtida 

samhällsmedborgare, där en demokratisk kompetens krävs. Det formella elevinflytandet sker i 

organiserade former, såsom elev-och klassråd. Åsa Brumark (2010 s. 88ff) lyfter i artikeln, Den 

formella skoldemokratins roll för medborgarfostran och elevinflytande, fram kritik till klassrådets relevans, när 

det handlar om att fostra medborgare till att uppnå demokratisk kompetens. Hon menar, att det 

finns en konflikt, mellan klassrådets struktur och lärarens överordnade maktposition, som gör att 

relevansen kan ifrågasättas (se avsnitt om makt). Hon menar vidare att det finns en positiv effekt 

av elevers inflytande i programnära grupperingar, såsom matråd, kulturråd och liknande. Under 
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dessa sammanhang får eleverna möjlighet att delta i en demokratisk process och diskutera elevnära 

relevanta ämnen. Elvstarnd (2009, s.118), menar dock att det inte går att särskilja dessa två former 

av elevinflytande, de existerar parallellt med varandra och bör användas tillsammans, för att 

möjliggöra ett verkligt inflytande för eleverna. 

Delaktighet en grund för att förstå elevinflytande 

Forsberg (2000, s. 95ff) menar att elevinflytande kan förstås som elevernas möjlighet till delaktighet. 

Att betrakta elevinflytande som en fråga om att bli delaktig i en mer eller mindre formaliserad 

beslutsprocess (2000, s.95)  

Hon menar att eleverna i skolan har rätt till inflytande, vilket regleras i styrdokumenten.  Inflytandet 

kan ta olika uttryck i en process där eleven görs mer eller mindre delaktig, genom olika beslut 

rörande skolans verksamhet. Forsberg (2000, s.100), menar att det är i relationerna mellan elever 

och lärare, som inflytande kan uppstå och att det i den relationen också finns en inbyggd 

maktstruktur (se avsnitt om makt). 

Elvstrand (2009, s. 81, 133), har också identifierat delaktighetens roll i sammanhang av 

elevinflytandets skapande och genomförande. Hon menar, att delaktigheten sker i relationen mellan 

elev och lärare, men också mellan elever. Delaktigheten sker där eleverna ges möjlighet att få 

inflytande, men som begreppet elevinflytande rymmer också delaktigheten en komplexitet i sig 

själv. Delaktigheten kan avse både att förhandla sitt deltagande/inflytande och av processen att 

skapa gemenskap för att delta. Elvstrand (2009, s. 133ff), har visat på en inflytandeförhandling, som 

skapar förutsättningar för elevernas deltagande och därigenom också deras inflytande. Att 

inflytesförhandla sker i sju steg. Dessa steg är utan inbördes ordning och kan ske parallellt med 

varandra. Det beskrivs som sju strategier för elever och lärare att använda, för att förhandla 

inflytande och skapa deltagande. Den första strategin är att informera. Denna strategi nyttjas av både 

lärare och elever och kan ses som en mer passiv metod för att utöva inflytande. Syftet är att eleven 

genom att få information, tar ett första steg mot att också kunna få inflytande över situationen. 

Läraren är oftast den som ger informationen, men även eleverna förmedlar ibland information. 

Det rör sig då oftast om situationer som uppstått när läraren inte varit närvarande, exempelvis 

rasten. Den andra strategin är att motivera, vilket syftar till att tydliggöra uppgifter/ämnesområden 

och motivera varför vissa saker ska genomföras. Exempelvis kan läroplanen användas för att 

motivera vad läraren är skyldig att undervisa om, men även vilka områden eleven kan vara med och 

påverka. Den tredje strategin är att göra val och syftar till att eleven ges olika valmöjligheter, såsom 

att välja vad de vill arbeta med på vissa lektioner, vilken uppgift eller ämne de vill ha först, eller 

vilket arbetssätt de föredrar på vissa av lärarens förutbestämda innehåll. Den fjärde strategin, att 

komma med förslag, syftar till att eleverna kommer med förslag, som efter diskussioner kan leda 

till att eleven får inflytande över en skolsituation. Den femte strategin, att överenskomma syftar till 

att elever och lärare ska kunna komma överens om saker, som sker i klassrummet. Det är saker, 
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som det först är oense om och som de efter diskussioner kan komma överens om. Eleverna får 

därigenom en chans att utöva sitt inflytande. Den sjätte strategin, att utvärdera, syftar till att eleverna 

är med och i efterhand utvärderar en undervisningssituation eller annan aktivitet, som genomförts 

i skolan. Eleverna får på det viset inflytande över utformningen av nästa tillfälle. Den sjunde strategin, 

är att protestera, vilket syftar till att eleverna protesterar då de upplever att de är missnöjda över en 

situation, beslut, eller när ett beslut ändras. Protesterna kan ske högljutt, eller som tysta passiva 

protester, där eleven demonstrativt utrycker sitt missnöje genom att inte delta (Elvstand, 2009 s. 

134- 144). Hon menar vidare, att denna inflytelseförhandling oftast sker i formella sammanhang 

(se avsnitt om elevinflytandets två arenor).  

För att förstå hur delaktighet kan skapas i de informella sammanhangen, har Elvstrand 

konstruerat begreppet att gemenskapshetsbygga. Det syftar till elevernas skapande av relationer i 

skolans sociala samvaro, för att få möjlighet till deltagande och inflytande. Fyra processer ligger till 

grund för att förstå hur inflytandet kommer till uttryck. Den första är förtroendeskapa, vilket visar 

på betydelsen av att elever och lärare skapar relationer. Det är viktigt för att en delaktighet ska 

kunna ske och att eleven känner förtroende för de vuxna i skolan. Detta kan ske genom att läraren 

bjuder på sig själv och är öppen och skämtsam, men också att läraren är lyhörd och lyssnar på 

eleverna och finns där, som ett stöd i olika situationer. Den andra processen är viktigöra, vilket syftar 

till att eleven erkänns, som en individ värd att lyssna på och att man tar hänsyn till varje individs 

intressen och behov. Det är viktigt att se individerna i gruppen. Den tredje processen, är att gruppträna, 

vilket innebär att eleverna får träna på att vara tillsammans i grupper, för att skapa gemenskap. Det 

tar sig uttryck i att läraren försöker skapa en trygg miljö, där alla elever kan ge uttryck för sina 

åsikter. För de elever, som är exkluderade ur gemenskapen, föreligger det stor problematik att få 

tillgång till delaktigheten på lika villkor, som de populära eleverna. Ett viktigt tillvägagångsätt vid 

gruppträning, är att föra samtal mellan lärarna och eleverna i de olika grupperna. Den fjärde processen, 

är kompisagera, som handlar om elevers relationer till varandra. Hur dessa relationer ser ut påverkar 

vem som får företräde att tala och vem som blir lyssnad på. Elever som är populära och har många 

vänskapsrelationer, tenderar att uppleva en högre grad av delaktighet, än elever med få eller inga 

vänskapsförhållanden. De exkluderas ur deltagandeprocessen. Att bli bekräftad och få stöd ökar 

delaktigheten, medan att bli sviken har en hämmande effekt (Elvstrand, 2009, s. 81-99, 111-117). 

Makt  

Forsberg (2000, s. 143ff), har i sin avhandling tagit sin utgångspunkt i maktbegreppet. 

Elevinflytandet beskrivs som ett fenomen, som likt makten existerar i relation mellan individer. 

Hon menar att det ur denna uppfattning inte är lämpligt att presentera eleven ur ett offerperspektiv, 

utan lyfta positiva och negativa effekter ur processen av att skapa inflytande/makt. Hon menar att 

makt inte existerar, varken hos läraren eller eleven, utan makten är något, som skapas mellan dem 

i relation till undervisningens innehåll och vilka arbetssätt som används/väljs. Eleven har en 

tydligare roll av mer än enbart en deltagare. Eleven är med och skapar maktrelationer och 
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inflytande. Hon menar att det som är av intresse inte är om eleverna har inflytande, utan om de 

gynnas eller missgynnas i situationen. Att läraren abdikerar, som hon uttrycker det, är därför ingen 

lösning för att ge eleverna ett större inflytande. I likhet med Forsberg, menar Brumark (2010), att 

läraren och eleven befinner sig i en maktrelation, men att läraren får en hierarkiskt överordnad 

maktposition gentemot eleven. Det verkar hämmande på elevens utveckling mot ett större 

inflytande. Eleverna ges därigenom inte verkligt inflytande, utan inflytande över vad läraren anser 

att eleverna ska få ha inflytande över. I arbetet med elevinflytande menar Brumark att fokus ligger 

på metoden, snarare än att ge eleverna ett relevant inflytande över elevnära ämnen. Hon menar, att 

syftet kan gå förlorat, om eleverna inte är motiverade att delta i processen och endast har inflytande 

över genomförandet och inte hur genomförandet utformas. Det är i denna relation viktigt att eleven 

ges utrymme att visa sina intressen och tankar. 

Elvstrand och Tholander (2012, s.2-3) skriver i artikeln, Children's experiences of democracy, 

participation, and trust in school, om elevers uppfattningar av sina möjligheter till inflytande i skolan, 

ur ett vidare demokratiskt perspektiv, men också i undervisnings sammanhang. Elevernas syn på 

inflytande var nära sammankopplat med deras känslor för inflytande. De elever, som kände att de 

hade inflytande kunde framföra en åsikt, som blev hörd av en vuxen och kunde leda till en 

förändring. Det ledde till en positiv känsla för inflytandet. I en av de tre skolorna, som studerats, 

bedrevs ett aktivt arbete kring elevinflytande och eleverna i den skolan upplevde att de kunde vara 

med och förändra beslut. De var delaktiga i skolans demokratiska process. Vilken typ av makt och 

kontinuitet, som eleverna mötte, skapade i sin tur olika känslor av tillit. Det blir därför ett viktigt 

begrepp, som tar sig tre uttrycksformer, avseende tillit från eleverna till läraren. De yngre barnen 

utrycker en naiv tillit, som innebär att läraren vet vad som är bäst för dem. Denna tillit tror de 

kommer från den grundläggande strukturen av en vuxen-barn maktordning, där den vuxna har en 

genom samhället hierarkiskt överordnad maktposition. När eleverna blir äldre, utvecklar sig två nya 

former av tillit, där den ena är misstro och den andra är grundad tillit. Beroende på om eleverna 

upplever att de har inflytande, eller inte och kan vara med och styra över sin egen skolvardag, 

utvecklas en grundläggande tillit till läraren eller inte. Det påverkar elevens deltagande i en 

demokratisk process eller att en misstro skapas hos eleven (Elvstrand och Tholander, 2012, s. 7-8). 

Faktorer som påverkar elevinflytandet 

Ur de två arenorna där elevinflytande skapas (vilket beskrevs i föregående avsnitt) menar Danell 

(2003, s. 93ff), att skolans styrning i relation till lärarens genomförande av undervisning, kan vara 

en av orsakerna till att det utöver dessa två arenor, är svårt att identifiera en entydig betydelse av 

elevinflytande. Han har genom att studera lärares uppfattningar kommit fram till att elevinflytandet 

tar sig olika uttryck i lärarens tankar. Det handlar om hur elevinflytande bör nyttjas och hur det 

faktiskt används i den egna verksamheten. Han menar att lärarna har intentioner för användandet 

av elevinflytande, men blir blockerade av exempelvis läroplanen, som reglerar undervisningens 

innehåll och styr hur elevinflytandet utformas. En annan tänkbar orsak är att det finns svårigheter 
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att omvandla de intentioner som finns angående elevinflytande till den faktiska undervisningen. 

Han lyfter fram lärarnas handlingskultur, vilket syftar till att lärarna utifrån sina erfarenheter, väljer 

att använda elevinflytande utifrån vissa handlingsmönster. Utöver detta har han också visat på en 

variation av uppfattningar hos olika lärare, vilket ytterligare komplicerar bilden av elevinflytandets 

innebörd. Även Forsberg (2000, s. 104, 116ff), menar att det finns en konflikt mellan de mål som 

eleverna avses uppnå genom undervisningen och det inflytande, som eleven har rätt att ta. Hon 

framhåller dock att det inte nödvändigtvis är en nackdel för elevens inflytande, då det inte är en 

önskvärd situation om läraren abdikerar från undervisningen till förmån för elevens inflytande. Det 

är därför nödvändigt att se elevinflytandet ur ett helhetsperspektiv. Rönnlund (2011, s. 203) har likt 

Forsberg också uppmärksammat hur det finns problem med elevinflytandets betydelse i relation 

till hur och när det ska användas. Det visar den tolkningsvidd som kan förekomma hos lärarna och 

hur det kan försvårar för eleverna att ta ett inflytande, då det är oklart för dem vad inflytandet 

avser. Danell (2003, s. 72ff) håller med Forsberg och Rönnlund i avseende att elevinflytande är 

otydligt i läroplanen, vilket försvårar hur det ska omsättas i undervisningen. Hur kollegorna i 

arbetslaget upplever innebörden av elevinflytandet kan ytterligare försvåra för den enskilde läraren, 

om denne har avvikande uppfattning. I detta sammanhang utrycks även regler som hämmande, då 

de kan motverka elevinflytandet. Utöver detta, är en övergripande faktor som försvårar arbetet, en 

överhängande tidsbrist både av planeringen, undervisningen och schemats utformning.  

Elvstrand och Tholander (2012) visar på betydelsen av skolans övergripande struktur och 

framhåller betydelsen av kontinuitet, för att eleverna ska kunna uppleva att de har ett verkligt 

inflytande. Genom ett samband mellan antalet lärare som passerade genom en klass under en viss 

tid och elevernas känsla av delaktighet, kunde de visa på relevansen av kontinuitet i relation till 

elevinflytande. Elever med färre lärarbyten utryckte att de var mer delaktiga i utformandet av sin 

skolvardag. Vid varje lärarbyte raderades ofta de gemensamma reglerna och elevernas inflytande 

omintetgjordes på så sätt. Elevernas inflytande var därigenom också starkt kopplat till lärarens 

maktposition. 

Mats Danell (2006, s. 167ff) har i sin avhandling, På tal om elevinflytande – hur skolans praktik formas 

i pedagogers samtal, identifierat en paradox, genom pedagogers samtal både möjliggörs och försvåras 

elevinflytandet i undervisningen. Han menar att arbetslaget kollegialt har omedvetna strategier, för 

att bevara den enskilde lärarens självstyre över den egna undervisningen. De omedvetna 

strategierna kan kategoriseras i tre former, begrepps-, uppmärksamhet och problemförskjutning. 

Vid begreppsförskjutning neutraliseras innebörden av olika begrepp, som används när lärarna talar 

om elevinflytande. Begreppen ges en liknande innebörd utan att tydligt definieras, vilket leder till 

ett antagande att alla tycker lika. I själva verket finns det en variation i begreppets verkliga betydelse 

för de deltagande lärarna. Det förekommer också att begrepp växlas med andra värdeladdade ord, 

som då tillskrivs en liknande innebörd, men i själva verket har en annan betydelse. Vid 

uppmärksamhetsförskjutning riktas uppmärksamheten mot läroplanen och därigenom 

marginaliseras elevinflytandets innebörd, vilket vanligtvis övertriumferas av läroplanens mål och 
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innehåll. Det förekommer också att uppmärksamheten förskjuts genom att bara vissa delar av 

elevinflytandet lyfts fram, både av den enskilde läraren, men också av hela arbetslaget. Vid 

problemförskjutning anges en eller flera elevers oförmåga, som orsaka till omständigheter som 

försvårar arbetet med elevinflytandet. Problemförskjutningen omfattar även bortförklaringar, där 

problematiska situationer beskrivs som orimliga. Läraren bortförklarar hur elevinflytandet används 

eller utformas, exempelvis genom att ange skolans styrning eller föräldrars krav som orsak. Det 

finns en orsak som skapar en situation, där läraren inte har möjlighet att arbeta med inflytandet 

som denne kanske önskade (Danell, 2006 s. 153ff). 

Elevinflytandets komplexitet en förutsättning för min studie  

Jag vill ta min utgångspunkt i det faktum att de studier som presenteras i den tidigare forskningen, 

alla har genomförts då skolan reglerades av läroplanen Lpo 94 (med undantag för två artiklar som 

publicerats efter 2011). Det blir därför relevant att ytterligare studera lärares uppfattningar av 

elevinflytande i en skolverksamhet som nu arbetar förankrat med Lgr 11. Då min empiriska ansats 

till viss del liknar studier, som genomförts under 1990-, 2000-talet, anser jag utifrån den 

läroplansskiftning, som genomfördes 2011, att det är befogat att göra ytterligare studier av 

elevinflytandet i skolan. Det finns också möjligheter att göra en jämförelse för att se om inflytandet 

ökat eller inte, i och med detta läroplansskifte (fast det är inte aktuellt för min studie). Jag vill 

dessutom visa på relevansen av att lyfta fram elevinflytandets komplexitet i den tidigare 

forskningen, då det är ett fenomen med många tolkningsmöjligheter. Detta är ytterligare en grund 

för att genomföra en studie av lärares uppfattningar, för att se hur de svarar mot den tidigare 

forskningen och om det finns ett överensstämmande eller en avvikelse av elevinflytandets 

innebörd. 

Teoretisk utgångspunkt 

Ur den tidigare forskningen vill jag vidare ta fasta på den ram som avgränsar min studie. Jag har i 

mitt val att studera lärares uppfattningar utgått från fenomenografin, en lära för att studera 

fenomens betydelse för den enskilde individen.  

Fenomenografin som teori  

Fenomenografin grundades under 1970-80-talet av Ference Marton, professor vid Göteborgs 

universitet. Han utarbetade fenomenografin som en teori för att studera lärande. Vid detta tillfälle 

arbetade han bland annat med Lars Owe Dahlgren, Lennart Svensson, Roger Säljö och 1977 gav 

de ut Inlärning och omvärldsuppfattning, vilket också bidrog till att skapa namnet INOM-gruppen.  

Utifrån det verket skrev Marton (1981), Phenomenography – describing conceptions of the world around us, 

där han presenterar fenomenografin för världen. Marton (1981) menar att fenomenografin är en 
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ansats att studera lärande, genom att visa på hur uppfattningar av fenomen påverkar individens 

möjligheter till lärande. Genom att studera individers uppfattningar av olika fenomen, kan 

forskaren få en djupare förståelse av inlärningen och i förlängningen ger det möjligheter att utveckla 

individens lärande.  Enligt Booth och Marton (2000, s. 45ff) är fenomenografin en ansats för att 

identifiera, formulera och hantera vissa typer av forskningsfrågor. Fenomenografins huvudsakliga fokus är 

att studera individers uppfattningar. Ett viktigt begrepp för fenomenografins grund blir därför 

erfarenhet, att erfara något. Erfarenheten är grunden för uppfattningen och det är hos individen 

uppfattningen finns, ur detta skapas en förståelse. Det är således i relationen mellan dessa tre som 

det centrala forskningsobjektet inom fenomenografin går att finna. Marton (1988, s. 2ff) menar att 

det finns ett begränsat antal sätt som ett fenomen kan erfaras, uppfattas eller förstås på och att 

lärande är när dessa uppfattningar, erfarenheter och förståelser för fenomenet förändras. För att 

ytterligare förstå fenomenografins teori måste ytterligare två aspekter förklaras. Först måste en 

särskiljning gentemot psykologin göras, där fenomenografins uppgift är att studera individens 

uppfattningar. Det är således inte vad som orsakar att något uppfattas på olika sätt utan hur de 

uppfattas som studeras. För det andra så avser fenomenografin att studera de fenomen som 

uppfattas och erfars genom att studera det som ligger bakom individens uppfattning av fenomenet, 

vilket är en djupare förståelse än den individen själv har av sin egen uppfattning. Avsikten är att 

studera vad individen uppfattar och förstår av fenomenet och vad som gör att det är just detta som 

individen uppfattar som dess betydelse, användningsområde eller relevans (Booth & Marton 2000, 

s. 147ff). 

Fenomenografin har en djup förankring i pedagogikens värld och förklaras, som en teori för att 

studera lärande, även om den med fördel kan användas inom andra områden. Tre övergripande 

områden är företrädelsevis representerade i studier med fenomenografisk utgångspunkt, 

fackdidaktiska, allmänpedagogiska och studier av utbildningseffekter. Det som gör fenomenografin 

lämplig för just dessa områden, är möjligheten att studera olika fenomen i relation till olika 

individer, för att särskilja olika kategorier. Dessa kategorier visar senare på effekter av exempelvis 

lärande (Larsson, 1986 s. 13ff).  Marton (1981) menar att kategorierna visar på fenomenografins 

förmåga att visa uppfattningarnas variation, i förhållande till de individer som deltagit i studien. 

Han menar att det går från att vara en kvantitativ studie, där uppfattningar kategoriseras, till att bli 

en kvalitativ studie, där uppfattningens innebörd för individen synliggörs och ger möjligheter att 

visa på djupgående kvalitativa egenskaper i de olika uppfattningarna. Inom fenomenografin kallas 

dessa kategorier av resultatet för studiens utfallsrum. 

Fenomenografins relevans för min studie  

För min studie av lärares uppfattningar av elevinflytande var det värdefullt att använda 

fenomenografin som teoretisk utgångspunkt. Det förankrade mitt forskningsobjekt och gav en 

tydlig ram för vilka avsikter denna studie tar, avseende möjligheter till utfall av mitt material. Jag 

har utifrån avsikten att studera lärares uppfattningar av fenomenet elevinflytande, funnit det 
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relevant att göra en djupare analys av lärares uppfattningar, då de ligger till grunden, för hur läraren 

tolkar begreppet och senare använder det i sin profession. Genom att använda fenomenografin 

som teoretisk utgångspunkt, kan dessa uppfattningar studeras värderingsfritt i syfte att visa på 

variationen i hur fenomenet tolkas och erfars. 
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Syfte 

Studien syfte är att synliggöra hur fyra lärare i årskurs 4-6 uppfattar elevinflytande, för att se om 

det finns likheter och/eller skillnader i deras uppfattningar, avseende elevinflytandets innebörd i 

skolverksamheten. 

Frågeställningar 

Vad uppfattar lärarna är elevinflytandets användningsområde/en?  

Vad uppfattar lärarna möjliggör respektive försvårar arbetet med elevinflytande? 
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Metod 

Metod för datainsamling 

Studien genomfördes med kvalitativa intervjuer. Valet att använda kvalitativa intervjuer, som 

metod, återkopplas till studiens teoretiska utgångspunkt i att studera uppfattningar, genom en 

fenomenografisk teori. Enligt Dahlgren och Johansson (2009, s. 122ff), är intervjuer en 

förutsättning för att studera uppfattningar och att välja en kvalitativ form lika så. Den kvalitativa 

intervjun ger rätt förutsättningar, för att synliggöra respondentens uppfattningar av ett fenomen, 

dvs. elevinflytande. Varje respondent ses som bäraren av en unik uppfattning, vilket genom en 

kvalitativ intervju, ges förutsättning att studeras. För att få en lyckad fenomenografisk studie 

utformades intervjun som en halvstrukturerad samtalsintervju, med utgångspunkt i en tematisk 

intervjuguide (se avsnitt om genomförande). Forskningsobjektet i studien är lärarens uppfattningar 

av elevinflytande, vilket tar sig uttryck i deras tankar om fenomenet, men även i deras handlande i 

undervisningen och hur den utformas i relation till centrala begrepp som tillit och makt. För att 

besvara forskningsfrågorna behöver lärarens uppfattningar av sitt handlande synliggöras. Valet av 

metod blir därför en respondent samtalsintervju (Esaiasson, mfl. 2011, s. 227, 252-256). 

Urval 

Jag valde att göra urvalet av studiens studieobjekt i flera olika steg. Det första steget i urvalet var 

att hitta likvärdiga studieobjekt. Jag valde därför att söka mina studieobjekt på kommunala skolor. 

Jag valde kommunala skolor, för att säkerställa att lärarna i min studie följde samma arbetsform 

och pedagogisk inriktning. Det fanns även en större tillgänglighet till dessa skolor. Då min 

insamlingsmetod var kvalitativa respondentintervjuer, där läraren ses som en representant för sin 

yrkesgrupp och det är dess unika tankar som jag avsåg att fånga, var mitt krav för val av lärare till 

studien, att de hade en lärarexamen och att de när studien genomfördes var yrkesaktiva, samt hade 

minst fem års yrkeserfarenhet. Det blev då en avgörande faktor för min studie, att lärarna hade just 

den erfarenheten, vilket även Esaiasson, m.fl. (2012, s. 258-259) beskriver som ett viktigt kriterium 

vid urvalet. När urvalet genomfördes var den här uppsatsen fortfarande en del av en gemensam 

uppsats, det första urvalet var således att göra en jämförelse mellan lärare i årskurs 1-3 och 4-6. Då 

samarbetet avslutades kom min studie att avse endast lärare i årskurs 4-6 och skillnader och/eller 

likheter mellan mina respondenter, istället för en jämförelse mellan de olika stadierna. 

Upptagningsområdet är ursprungligen genomfört från den tiden då uppsatsen fortfarande hörde 

samman med den andra uppsatsen. Utifrån det gemensamma urvalet valdes två likvärdiga 

demografiska områden. För min studie betyder det att två skolor kom att studeras. De båda 

skolorna är belägna på mindre orter. Valet att avgränsa till årskurs 4-6 grundas, dels på min egen 

avsikt att i framtiden arbeta i just de årskurserna, men även för att motverka motstridig data utifrån 

elevernas mognad (se avsnitt för tidigare forskning). 
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Genomförande 

Intervjuguiden är också utformad under uppsatsens gemensamma tid och genomförandet är 

således svårt att skilja från den andra uppsatsen. Jag använde mig av en tematisk intervjuguide vid 

genomförandet av intervjuerna, för att möjliggöra en halvstrukturerad samtalsintervju. För att 

respondenten skulle ges möjlighet att fritt beskriva sina upplevelser, användes inte alla frågor vid 

alla intervjuer, utan respondentens svar styrde intervjuns ordningsföljd, vilket kändes som en av 

styrkorna med den tematiska intervjuguiden. Varje tema konstruerades så de gav respondenten 

möjlighet att besvara de två frågeställningarna. Utöver dessa fem teman användes också 

inledningsvis bakgrundsfrågor. Ett viktigt syfte med dessa bakgrundsfrågor var att respondenten 

skulle känna sig trygg och förstärka känslan av att denne hade de rätta svaren. Dessa skulle också 

ge en positiv känsla inför kommande huvudfrågor, där det var viktigt att respondenten berättade 

vad denne upplevde och inte vad denne trodde att jag sökte för svar. Varje intervju avslutades med 

tre avslutande frågor, där jag gav respondenten möjlighet att lägga till ytterligare tankar och/eller 

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

framföra dessa tankar, då det visade sig att alla lärare tolkade intervjufrågorna lite olika. Beroende 

på vilka teman, som ytterligare behövde belysas, återkopplade jag med olika avslutningsfrågor för 

att täcka in alla teman. Dessa tankar visade sig senare värdefulla, för att synliggöra ytterligare 

relevanta delar av lärarnas erfarenheter av elevinflytandet. I det första temat, hur definieras 

elevinflytande, var avsikten att fånga respondenternas personliga erfarenheter av elevinflytande och 

vilka uppfattningar som var kopplade till dessa erfarenheter. Jag började alla intervjuer med en 

öppen fråga, om vad elevinflytande var för dem, för att låta respondenterna med egna ord och utan 

min påverkan beskriva vad elevinflytande var för dem. Jag följde vid behov upp med följdfrågor, 

för att hjälpa respondenten att utveckla sina svar och tydliggöra sina tankar. Tema ett avsåg att ge 

svar på den första frågeställningen, vad uppfattar lärarna är elevinflytandets användningsområde/en? Tema 

två, utövande av elevinflytande, avsåg att synliggöra respondenternas tankar kring användandet av 

elevinflytande. Detta tema avsåg att hjälpa till att besvara båda mina frågeställningar, avseende att 

fånga egna erfarenheter från skolans verksamhet, samt vad respondenten hade för tankar kring 

dessa erfarenheter. I tema tre, elevinflytande i relation till eleven, byggde jag vidare på tema två med 

syftet att synliggöra ytterligare tankar kring möjligheter och svårigheter. I tema fyra, elevinflytandets 

syfte, sökte jag respondentens egna motiveringar till användandet av elevinflytande, för att synliggöra 

vilka uppfattningar, som fanns av elevinflytandets olika användningsområden.  Jag började med en 

öppen fråga, om vad respondenterna ansåg var elevinflytandets syfte. Det var viktigt att lägga stor 

vikt vid utformandet av alla frågor, för att ge respondenten möjlighet att synliggöra sina egna motiv 

till att använda elevinflytande. Det sista temat, tema fem, möjligheter och svårigheter, avsåg att kasta ett 

sista ljus på min sista frågeställning. Det var dock inte nödvändigt att använda detta tema under alla 

intervjuer, då en del respondenter redan lämnat uttömmande uppgifter avseende denna 

frågeställning. Istället blev jag vid vissa intervjuer tvungen att gå tillbaka till vissa teman, då det inte 



 

19 
 

kändes som jag fått all den informationen jag sökte. Tema fem blev således också en sista möjlighet 

till att repetera vissa frågor från tidigare teman.  

Material 

Studien genomfördes på två grundskolor i en mindre kommun. Skolorna har ingen pedagogisk 

inriktning, utan benämns av respondenterna som traditionella skolor. På den första skolan går ca 

300 elever, fördelade relativt jämt över årskurserna, som är från F-9. Totalt arbetar 30 pedagoger 

på skolan. Elevgrupperna i de aktuella klasserna beskrivs som homogena, men med varierande 

betyg, från F-A. Det går mellan 32-38 elever i respektive årskurs fördelat på fyra pedagoger. I den 

andra skolan går ca 90 elever fördelat mellan årskurs F-6 och 9 pedagoger. Elevgrupperna i de 

aktuella klasserna beskrivs som något spretiga och med en del svaga elever, såsom olika diagnoser 

och svårigheter att nå målen, med många åtgärdsprogram som följd.  Två intervjuer genomfördes 

på vardera skolan och totalt intervjuades fyra lärare. Lärarna har mellan 10-19 års yrkeserfarenhet 

och examina för årskurs 1-7 inom ämnena svenska, matematik, engelska, samhällsorienterande 

ämnena, naturvetenskapsorienterande ämnena, idrott och musik. Vissa har behörighet för alla sina 

ämnen från åk 1-7, medan andra har vissa ämnen för åk 1-7 och andra för 1-3, beroende på vilken 

lärarutbildning de genomfört. Materialet omfattar fyra intervjuer på 32-48 minuter och mellan 

3560-5650 ord i transkriberat material.  

Databearbetning och analysmetod 

Jag valde att utgå från Dahlgren och Johanssons (2009, s. 126ff), fenomenografiska metod för 

databearbetning och analysmetod. För att på bästa sätt fånga respondenternas uppfattningar och 

få möjligheten att besvara mina forskningsfrågor, var det en förutsättning att använda 

ljudupptagning under intervjuerna, för att inte riskera att missa viktiga tankar och reflektioner. 

Utöver ljudupptagningen var det en förutsättning att transkribera alla intervjuer i sin helhet. 

Transkriberingarna är ordagranna, med vissa undantag, då materialet blev oläsligt. Mindre 

omskrivningar har då genomförts efter noggrant övervägande, för att inte förlora respondentens 

ursprungliga avsikt med uttalandet. Även längre pauser och hummande har skrivits ut, för att belysa 

respondentens uppfattningar kring frågan. Vidare arbetade jag med Dahlgrens och Johanssons 

sjustegsmodell. Det första steget var att bekanta sig med det transkriberade materialet. 

Transkriberingarna lästes upprepade gånger, samtidigt som anteckningar togs på de utskrivna 

transkriberingarna. Syftet var att komma närmare mitt material. I det andra steget började själva 

analysen. Delar ur det transkriberade materialet klipptes ut och markerades med respondentens 

namn. De delar som jag valde att klippa ut var relevanta, utifrån mina frågeställningar och gav en 

representativ bild av respondenternas svar. I det tredje steget, sökte jag efter likheter och skillnader 

i de urklippta materialet för att möjliggöra jämförelser. I det fjärde steget, grupperade jag 

skillnaderna och likheterna och var noga med att notera var dessa skillnader och likheter fanns, 
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samt att det kunde finnas både likheter och skillnader inom samma urklipp. I det femte steget, 

uttalade jag likheterna och sökte efter kärnan bland likheterna, för att sedan dra gränser mellan de 

olika kategorierna. Jag lade stor vikt vid att avväga var en kategori slutade och nästa började. I det 

sjätte steget, döpte jag kategorierna utifrån deras kärninnehåll. I det sjunde och sista steget, 

jämförde jag sedan mina kategorier, för att se om det fanns likheter mellan några kategorier. De 

kategorier som låg för nära varandra och berörde samma kärna fördes ihop och på så sätt bildades 

färre, men mer uttömmande kategorier. Ur kategorierna bildades olika utfallsrum som 

presenterades i resultatavsnittet med representativa citat.   

Reflektion över metoden 

Den empiriska studien avsåg att studera lärares uppfattningar av fenomenet elevinflytande. 

Studiens forskningsobjekt var således lärarnas uppfattningar. För att möjliggöra att det var just 

uppfattningar, som studerades, valdes kvalitativa intervjuer som metod. För att validiteten skulle 

bli hög, krävdes att metoden möjliggjorde studier av forskningsobjektet och att det var just 

forskningsobjektet som studerades och inget annat. Enligt Dahlgren och Johansson (2009, s. 122ff) 

är kvalitativa intervjuer en förutsättning för att synliggöra respondentens uppfattningar. Jag anser 

att validiteten för studien är hög, då metoden anpassades efter forskningsobjektet och empirin 

utformades med eftertanke. Vid intervjuerna användes frågor som möjliggjorde att respondenten 

fritt kunde berätta om sina erfarenheter, som låg till grund för deras uppfattningar. Att intervjuerna 

var av samtals karaktär är enligt Esaiasson mfl. (2011, s. 253) en förutsättning för att fånga 

uppfattningar. Utformandet av intervjufrågorna blev därför en av studiens viktigaste moment. Det 

gav respondenten möjlighet, att beskriva sina egna uppfattningar och inte måla en bild av vad denne 

trodde att jag ville höra. För att motverka denna intervjuareffekt, utformades frågorna som vida. 

För att få uttömmande svar, användes uppföljningsfrågor. Jag lade stor vikt vid att skapa en 

avspänd stämning och lät intervjupersonen, välja plats för intervjun, vilket Esaiasson, m.fl. (2011, 

s. 267) anger som viktiga aspekter för att få en god kvalitet i det insamlade materialet. En aspekt 

som jag upplevde, som försvårande, var min egen oerfarenhet av intervjusituationer. Den sista 

intervjun som genomfördes, var också den intervju, som gav de mest uttömmande svaren. Det 

skulle kunna bero på att min egen förmåga att ställa lämpliga följdfrågor, förbättrades genom den 

praktiska träningen, från de första intervjuerna. För att säkerställa resultatet, skulle jag vid en större 

studie ha genomfört dessa intervjuer, som provintervjuer och sedan genomfört fler intervjuer än 

fyra. För att få en tydligare bild av lärares uppfattningar som en kollektiv röst och för att se 

strukturer av uppfattningarna, tycker jag att fler intervjuer måste genomföras. Reliabiliteten kan 

således sägas vara lägre än validiteten, men fortfarande hålla en godtagbar nivå, då studien har en 

given form och möjligheterna till att genomföra fler intervjuer begränsades av den angivna 

storleken och tidsramen. 
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Etiska aspekter 

Vid genomförande av forskningsstudier finns det etiska aspekter från Vetenskapsrådet att ta hänsyn 

till. Den första aspekten av individskyddet är informationskravet, vilket betyder att jag informerade 

de deltagande respondenterna i intervjuerna om deras rättigheter. Jag informerade alla deltagare 

innan studien började, om deltagarens uppgift, vilket syfte studien hade och vilka villkor som gällde 

för deltagandet. Jag informerade också om att jag bedrev en studie genom lärarutbildningen på 

Uppsala universitet och att det omfattade en intervju, som transkriberas och presenteras i mitt 

examensarbete (se bilaga1 & 2). Deltagarna får vara anonyma i texten, som senare blev mitt 

examensarbete. Jag var också noga med att informera om att deltagandet var frivilligt och att 

deltagandet kunde avbrytas, oavsett tidpunkt under studiens gång. Jag var extra tydlig med att 

precisera, att det rörde sig om lärarens uppfattningar av ämnet elevinflytande och att materialet 

kom att tas upp med ljudupptagning, då det kunde vara känsligt för vissa och jag ville motverka 

risken att de senare skulle ångra sig och välja avbryta deltagandet. Utöver detta tog jag också hänsyn 

till individskyddskravet, genom att vara noga med att de deltagande gav sitt samtycke till att delta. 

Jag kontaktade de deltagande via e-post för att informera och söka samtycke. Kontakten om 

samtycke skedde innan studien genomfördes. Jag sökte även samtycke från skolornas rektor, då jag 

berörde skolans verksamheter med min studie. Jag informerade deltagarna om att de själva 

bestämde hur länge och på vilka villkor som deltagandet skulle ske. Jag respekterade deltagarens 

beslut att delta, inte delta eller avbryta sitt deltagande och var medveten om att deltagaren inte fick 

utsättas för påverkan eller påtryckningar. Det fick inte heller finns ett beroendeförhållande mellan 

mig och deltagaren, vilket jag var noga med i urvalet av deltagare. Jag valde skolor och lärare som 

jag inte hade någon personlig relation till, för att undvika detta. All information om personuppgifter 

behandlades konfidentiellt och skyddades. En utomstående person kunde inte identifiera 

deltagarna. Jag tog också hänsyn till nyttjandekravet, vilket betydde att informationen, som jag 

samlade in från deltagarna inte lämnades vidare och användes utanför den forskningen, som 

deltagaren gav medgivande till att delta i (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5ff). 

För min studie, som är relativt liten, är de tre första delarna av individskyddskravet mest aktuellt. 

Att informera om rättigheter och att 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. 
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Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat och analys. I det analyserade materialet identifierades 

fyra huvudkategorier, betydelser, genomförande, förutsättningar och svårigheter. I varje kategori 

presenteras de likheter och skillnader som framträdde i materialet, genom belysande citat. De två 

första kategorierna mynnar sedan ut i en analys, för att belysa den första forskningsfrågan om 

elevinflytandets användningsområde. De två sista kategorierna följs av en analys, för att belysa den 

andra forskningsfrågan om faktorer som påverkar elevinflytandet.  

Resultat del 1, Betydelser 

Den första kategorin av resultatet, syftar till att visa på vilken betydelse lärarna ger elevinflytandet. 

Två av lärarna berättade att deras mål med elevinflytandet i skolan, var att eleverna skulle få redskap 

att använda i framtiden 

Om jag ser framåt när barnen blir äldre, sådär så alla barnen ska åtminstone gå grundskolan och ja 

gymnasiet, det blir ju så och mitt mål med elevinflytande är att dom ska va så pass trygga i sig själva 

och lita på sig själv och förstå vad dom kan påverka, så att det ska i princip, ja även dom här som är 

så splittrade som jag säger. Dom ska va så pass trygga i arbetssättet att dom litar på att om jag gör 

såhär, så ska dom ha lärt sig en arbetsgång, att det ska funka sen då i nian eller gymnasiet eller nån 

ting, dom ska utveckla det så pass mycket. Det är för mig det slutgiltiga målet, eller man kan gå ännu 

längre. När dom kommer i arbetslivet, att dom vågar påverka där också, men förstå att det finns, 

men om jag jobbar på ett ställe så kan jag inte komma och röra om i grytan totalt, så jag får ju infinna 

mig litegrann i dom regler och ramar som finns på en arbetsplats, beroende på vad det är för en 

arbetsplats, men att dom är så pass trygga i sig själva att dom vågar lita på sina egna idéer och att det 

är värt nånting så dom vågar påverka i rimlig utsträckning, så att det känns mer meningsfullt för 

dom. 

Lärarnas berättelser visade på att det fanns ett huvudsakligt mål med elevinflytandet, som avsåg att 

eleven skulle bli trygg i sig själv och lita på sin egen förmåga. Denna tillit skulle eleven sedan nyttja 

i den fortsatta skolgången, men även senare i arbetslivet och samhället. En förutsättning för att 

klara detta var att eleven behövde förstå vad, som var möjligt att påverka. Det blev därför enligt 

lärarna viktigt att arbeta med regler och att eleven lärde sig, att inordna sig i en social struktur, 

parallellt med att våga påverka sin omgivning genom demokratiska former. För att kunna påverka 

behövde eleven göra sin röst hörd. En av lärarna berättade också om vikten av att bygga upp deras 

tilltro till sig själva, så att de vågar tro på sig själva och lade därför stor vikt vid att alltid motivera 

sina beslut inför eleverna och framförallt om elevernas idéer inte gick att genomföra. En annan 

lärare gick ännu djupare och berättade hur denne i elevinflytandet, såg vikten av att eleverna skulle 

förstå sin egen roll och att det syftade till att eleverna i förlängningen skulle kunna ta del av 

samhället till fullo. 

Det handlar ju om att dom ska förstå omvärlden också, asså det blir så stort elevinflytande, märker 

du det? Men det handlar ju om att, för mig handlar det om att om dom förstår vad dom kan ha 

inflytande över, vad man kan påverka i skolan, så blir det kanske förlängt sen, jaha men nu får jag 

ett arbete, vad kan jag påverka, vad kan jag liksom styra i mitt arbete och varför kan jag göra det och 
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varför kan jag inte vissa saker. Vi har precis haft demokrati och pratat om valet nu i höst och sådär 

och då tycker ju barnen att nämen det är klart att vi inte kan påverka, nej ni kan inte göra det för ni 

är inte arton år, när ni blir arton år så kommer ni kunna påverka och då kommer ni kunna ha 

inflytande över vem som ska styra Sverige men då måste ni ju först veta saker, ni måste ju först 

kunna och kunna ta reda på saker och så måste ni kunna bilda er en åsikt och så måste ni kunna, det 

är mycket ni måste kunna innan ni kan påverka för påverkar man saker fast man kanske inte tycker 

saker, eller man påverkar fel då kan det bli så tokigt. Det handlar ju om att klara sig bra i livet också, 

att veta var man står liksom och då blir det stort om man tänker så.  

Lärarna anger alla liknande syften för att arbeta med elevinflytande, men det finns ändå stora 

skillnader i vilken betydelse de lägger i elevinflytandet. Två av lärarna var mer skolorienterade och 

såg elevinflytandet som en möjlighet för eleverna att påverka sin egen skolvardag, avseende både 

undervisning och övrig skoltid. En av lärarna framhöll betydelsen av framtida skolverksamheter, 

där demokratiska kompetenser och självständigt tänkande blir allt viktigare, men även att senare i 

livet klara sig i samhället. Endast en av lärarna visade på ett ytterligare övergripande synsätt, som 

dominerades av att eleven måste utveckla kompetenser för att kunna påverka samhället. Eleven 

måste då ges möjlighet att först förstå vad och hur denne kan påverka, men också vad eleven tycker 

i olika frågor. Inte enbart att våga påverka utan också att finna en trygghet i sig själv för att veta 

vad denne vill och sen kunna påverka i rätt riktning. Elevinflytandet blir då något, som sker här 

och nu, men med fokus på att kunna användas där och då, i framtiden och i resten av samhället.  

Genomförande  

Samtliga lärare i studien skiljer på elevinflytandet i det demokratiska formerna, som avsåg att träna 

eleven för framtiden och det inflytande som avsågs för undervisningen. Det lärarna beskrev, som 

det inflytandet som användes dagligen, handlade i huvudsak om att göra eleverna delaktiga och att 

de fick möjlighet att påverka undervisningen och andra skolsituationer.  

Jag tänker att elever får vara delaktiga i planering av sina arbeten, att elever får vara med och påverka 

hur vi lägger upp saker och ting och till viss mån också se till att fundera över när saker ska bli färdiga 

det är en viktig del av elevinflytande. Givetvis så ska man också få delta i olika beslut som vi 

gemensamt fattar för det är också en viktig del. 

Det dominerande i lärarnas utsagor var undervisningen och att eleverna deltog i utformandet av 

arbetssätt och redovisningsform. Samtliga lärare framhöll att innehållet i undervisningen styrdes av 

dem. Det var en följd av antingen läroplanens centrala innehåll, som förhindrade elevens möjlighet 

att påverka, eller att eleverna inte hade kompetensen att välja, eftersom de inte kunde välja något 

de ännu inte kände till.  

Elevinflytande, hmm dom ska kunna ha möjlighet att påverka sin vardag på olika sätt, inte bestämma 

vad vi ska läsa idag men asså kunna bestämma hur vi ska lära oss om olika saker, på vilket sätt man 

vill redovisa på, vilket sätt man vill inhämta kunskap, ibland, dock inte alltid men ibland tycker jag 

att det är min roll att presentera nu ska vi göra på det här sättet och introducera nya sätt att göra på 

dom kan ju inte veta alla sätt från början heller, utan man får presentera ett smörgåsbord men ibland 

ska dom liksom ha möjlighet att bestämma själva hur dom vill göra. Eh också till en viss del tycker 

jag att vi brukar ha egen planering med dom äldre barnen för att dom då också ska kunna bestämma 

nemen på morgonen tycker jag det är skönt att göre matte eh och jag kan jobba bättre med SO på 
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eftermiddagen för då behöver jag inte va lika på alerten eller så. Såna möjligheter tycker jag också är 

elevinflytande. 

Tre utav lärarna framhöll att det var viktigt att väcka elevernas intresse, vilket elevinflytandet 

användes för. Alla lärare tyckte också att det var viktigt att eleverna, genom inflytandet fick 

möjlighet att arbeta på ett sätt som passade dem bäst. Två av lärarna framhöll också vikten av att 

eleverna förstod hur lärarna arbetade. Det blev således viktigt att det fanns en koppling till 

läroplanen i utformandet av undervisningen och att eleverna deltog i den processen. 

Jag tänker att eleverna är med och delar sitt eget lärande, att eleverna förstår varför dom gör saker 

och att dom kan ställa frågor kring varför vi gör det vi gör och varför dom ska kunna det dom ska 

kunna och att det hela tiden finns en koppling till läroplanen. Att dom förstår, läroplanen blir det ju 

i stort men det måste ju brytas ner och får man med eleverna i den förståelsen så blir det också 

elevinflytande i skolan 

Två av lärarna beskrev också hur det dagligen använder samtalet som form för att nå elevernas 

intressen och därigenom ge eleverna inflytande. En av lärarna framhåller också vikten av att ställa 

frågor och att våga fråga tills eleven når en förståelse för situationen och vad denne faktiskt tycker 

i olika frågor. Detta återkopplar till elevens möjlighet att senare i livet kunna påverka utifrån en 

trygghet i sin egen uppfattning.  

Alla fyra lärarna nämner elevinflytandet i det demokratiska forumet och lyfter fram elev- och 

klassråd, som situationer där elevinflytandet antingen tränas eller utövas. Två av lärarna framhåller 

ytterligare elevinflytandets relevans i klass- och elevråd, som forum för eleverna att träna demokrati 

och driva egna processer.  

Det demokratiska elevinflytanden i forum som klassråd och elevråd och så, att man kan lära dom 

den gången liksom om dom tar upp nånting på klassrådet och tar med sig det till elevrådet och 

faktiskt ser att det händer nånting, då blir det ju en form av demokratiskt elevinflytande brukar jag 

kalla det då, att man röstar och tar med sig klassens åsikter till vad man tycker. 

En av lärarna var skeptisk till relevansen av klassrådens innehåll och beskrev hur det ofta togs upp 

samma saker varje vecka. Även om lärarna i stora drag gav elevinflytande samma innebörd, så fanns 

det tydliga skillnader. En av lärarna beskrev hur det i tolkningen av elevinflytandet, i relation till 

läroplanen kunde uppstå missförstånd. 

Ofta blir det ju missförstånd mellan det här med vad elevinflytande är, eller missförstånd vi tycker, 

tänker olika på elevinflytande för jag tänker såhär, om jag har inflytande på min arbetsplats vad har 

jag, vad är det jag ska ha inflytande på, jo det är ju min, mitt eget arbete och hur jag vill jobba, det är 

ju mitt inflytande. Sen måste jag följa läroplanen och jag måste ta hänsyn till alla andra runt omkring 

och jag kan inte alltid få det som jag vill ha det utan jag måste liksom förhandla med andra och det 

är exakt det jag vill överföra på eleverna, du kan inte alltid få som du vill men man kan försöka 

diskutera och göra det bästa av situationen att man kan liksom påverka folk i diskussioner och sånt 

och precis som jag sa innan så jag tror att många tycker att elevinflytande handlar om att man ska få 

som man vill och kunna ta dom besluten man vill det är liksom som ett jag ser som att det krockar 

där. 

Läraren har tidigare berättat om svårigheterna kring arbetet med elevinflytande och hur föräldrarna 

tror att elevinflytande är något annat, än vad det är för läraren. Samtliga lärare påtalade också att 
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det var viktigt, att en gemensam utgångspunkt skapades. Ibland hade även eleverna en annan 

uppfattning om vad elevinflytandet avsåg.  

Det här demokratiska elevinflytandet, som många ser som elevinflytande bara, att man ska få 

bestämma vad man vill. Man ska få bestämma vilka nya gungor man ska ha på skolgården eller vilken 

mat man ska ha och så. 

Två av lärarnas beskrivningar av elevinflytandets genomförande, anslöt nästan oavkortat till 

undervisningen och tog sig utryck som metodanpassningar, medan de två andra lärarnas 

beskrivningar vittnade om en vidare användning, där ett mer övergripande perspektiv togs. 

Analys 1, elevinflytandets användningsområde  

Jag vill börja det här avsnittet med att återkoppla till den första frågeställningen, vad uppfattar lärarna 

är elevinflytandets användningsområde/en? Den kommer att belysas i den kommande analysen. I de två 

föregående avsnitten, redovisades resultaten av lärarnas uppfattningar, avseende elevinflytandets 

användningsområde. I materialet avgränsades användningsområdet till elevinflytandets betydelse 

och elevinflytandets genomförande, vilket möjliggjorde att följa lärarnas tankegångar, av vilken 

innebörd elevinflytandet hade för dem i skolverksamheten. En övergripande struktur av två olika 

uppfattningar av elevinflytandets användningsområde, var att elevinflytandets betydelse beskrevs 

som viktig för att använda här och nu, i den dagliga verksamheten, eller där och då, i ett framtida 

scenario avseende senare skolgång eller i samhället/arbetslivet. En lärare kunde uppleva att båda 

kategorierna användes i skolverksamheten, men även i olika grad värdera den ena kategorin högre 

än den andra. Alla lärare i studien använde elevinflytandet här och nu, medan inte alla ansåg där 

och då som ett användningsområde. Majoriteten av utsagorna avseende här och nu hade en 

liknande karaktär. Utsagorna avseende där och då skiljde sig däremot avsevärt, både genom hur de 

omnämndes och vilken relevans de tillskrevs. Det fanns således två typer av tänkande kring 

elevinflytandets användningsområde. Då inte alla lärare angav elevinflytandet där och då, som ett 

användningsområde vittnade det om en djupare förståelse av elevinflytandet, vilket visade på en 

helhetssyn, där båda betydelserna togs upp. Där och då perspektivet inrymde också här och nu, 

som en förutsättning, vilket ytterligare motiverade att värdera det synsättet som mera djupgående.  

Utifrån fenomenografins ansats att möjliggöra studier av individers uppfattningar, kan olika 

uppfattningar eller kategorier av uppfattningar värderas olika. Det beror på om de finns 

uppfattningar som bygger vidare på andra uppfattningar, vilket visar på en djupare förståelse. En 

individs uppfattningar går då utöver andras och visar på en helhetssyn. Det är inte att jämföra med 

att någons uppfattningar är bättre eller sämre än någon annans, utan snarare en möjlighet att förstå 

olika sätt att uppfatta ett fenomen (Dahlgren, Johanssons 2009, s. 123ff). Fenomenografins 

grundtanke är att studera individers uppfattningar, vilket betyder att det är hur elevinflytandet 

upplevs och erfars för lärarna, som ligger till grund för analysen. Det är därför viktigt att framhålla 

att det kan finnas andra uppfattningar, än de som presenteras och analyseras här. 
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Här och nu 

Elevinflytande som används här och nu, avser undervisningen och olika råd (elev-och klassråd). 

Råden genomfördes här och nu, för att eleven skulle kunna påverka sin skolvardag (ett annat 

användningsområde för råden är att träna eleverna till framtida medborgare, vilket presenteras i 

kommande avsnitt). Inflytandet i undervisningen avsåg främst arbetssätt och redovisningsform. 

Det separerades tydligt från undervisningens innehåll, vilket lärarna själva, med en egen styrning av 

läroplanens direktiv, inte inkluderar eleverna i. Detta i likhet med Brumark (2010) visar på 

elevinflytandets begränsningar, när eleven inte görs delaktig i innehållet, utan endast i utförandet 

av undervisningen. Det visade sig då finnas en ofrivillig maktstruktur, där lärarna anger läroplanen 

som styrande över innehållet, vilket hindrar eleven från att få inflytande över, vad Brumark anger, 

som relevanta delar av skolverksamheten. Ur denna konflikt som uppstår mellan elevernas 

möjligheter till inflytande över innehållet i undervisningen, vilket också den statliga styrningen 

anger att läraren ska inkludera eleverna i, vilket lärarna uppfattar som problematisk. Där finns en 

tydlig koppling till vilken relevans inflytandet över innehållet faktiskt har för elevens skolgång i ett 

helhetsperspektiv. Detta beskriver Forsberg (2000, s. 143), som ett möjligt synsätt på hur 

elevinflytandet behöver diskuteras i relation till sin utformning och vad som faktiskt gynnar eleven 

på bästa sätt. Då avsikten var att studera lärares uppfattningar, är det ur det perspektivet relevant 

att visa på olika tolkningarna av elevinflytandets användningsområde i lärarnas utsagor, men också 

visa på vilka möjliga orsaker det kan finnas till de olika uppfattningarna. Det finns alternativa 

motiveringar till att exkludera innehållet från elevinflytandet, vilket visar på en mer eller mindre 

uttalad medvetenhet hos lärarna. Den spänner från att medvetet uttala hur styrningen påverkar 

undervisningen, till att ange att innehåller inte är lämpligt att använda som inflytande. Det finns 

paralleller med Forsbergs uttalande om vad som främjar eleven, då det i en del av lärarnas utsagor 

är just eleven som är orsaken till att innehållet exkluderas. Lärarna angav arbetssätt och redovisning, 

som lämpliga användningsområden för elevinflytande. Det förefaller överensstämma väl med den 

tidigare forskningen, där det som traditionellt benämns som informellt elevinflytande, ofta tar sig 

uttryck som just arbetssätt och redovisning i undervisningen (Rönnlund, 2011, s. 176ff; Danell 2003, 

s. 73,80). Det kan vidare förstås som en konflikt mellan lärarens intentioner av vad som gäller för 

användningen och den faktiska användningen i undervisningen (Danell, 2003, s. 93) 

Både klass-, elevråd och undervisning, som används i relation till elevinflytandet här och nu, har 

till syfte att göra eleven delaktig och att väcka elevens intresse. Det förklarar Elvstrand (2009, s. 81, 

133), som att delaktigheten förstås som en levande process där eleverna genom interaktion kan 

ingå i en gemenskap. Det är framförallt strategin om att låta eleven göra val för att väcka intresse 

och skapa meningsfullhet som används av lärarna.  
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Där och då 

Klass- och elevråd används även i syftet att verka där och då, i elevens framtid. Formen används 

för att eleven i framtiden ska kunna delta i det demokratiska samhället. Då behöver eleven 

medvetandegöras, både av den kollektiva kraften, som verkar i den representativa demokratin, som 

styr dagens samhälle och om ett behov av att utveckla en förståelse över sitt eget tänkande. Det är 

då viktigt att eleven kan se sitt eget intresse och motivera sina åsikter, vilket visar på elevens behov 

av att utveckla en metakognition av sitt eget tänkande och tyckande. På så sätt kan eleven i 

framtiden använda sig av de demokratiska former som lärs ut i skolan. Det räcker alltså inte med 

att eleven förstår strukturen av det demokratiska samhället. Lärarens resonemang visar på en 

fördjupad förståelse för elevinflytandets problematik och genomslagskraft, vilket framhåller 

relevansen av, att det formella och informella elevinflytandet, måste ses ur relationen, att det 

informella inflytandet lägger en grund för det formella inflytandet. Eleven i 

undervisningssituationer utmanas att motivera sina val och att se sitt handlande, inte enbart varje 

enskild gång, utan i ett sammanhang, vilket beskriver hur de genom att våga fråga och fråga igen, 

ger eleven möjligheter att se sina egna tankar. På så sätt kan det informella inflytandet bli en väg 

för att nå det formella (Rönnlund, 2011, s. 176; Elvstrand, 2009, s. 118). 

Elevinflytandets användningsområde 

Avslutningsvis blir bilden av lärarnas uppfattningar av elevinflytandets användningsområde mer 

problematiskt, när det i en liten studie som denna går att visa på olika användningsområden och 

motiveringar till olika val av betydelse och genomförande hos de olika lärarna. Det framgår att 

lärarna uppfattar, att de har en gemensam uppfattning av elevinflytandets användningsområde, när 

de skapar ett vi och de förhållande mot föräldrar och ibland elever.  De uppfattningar som avviker 

från lärarnas anses vara felaktiga. Det finns således ett antagande att lärarens egen uppfattning 

också delas med övriga lärare. Danell (2006, s. 153,167) beskriver just den effekten av 

begreppsneutralisering, där det finns ett kollegialt antagande, att alla uppfattar innebörden av 

begreppet elevinflytande på samma sätt. Lärarna i studien gav alla uttryck för detta. Då 

elevinflytande redan i sin ursprungliga form är ett tvetydigt begrepp, leder denna 

begreppsneutralisering till ytterligare komplikationer. Det är tydligt att det rör sig om omedvetna 

antaganden, vilket enkelt skulle kunna motverkas, genom en gemensam diskussion om 

elevinflytandets betydelse och innebörd.  

 

Resultat del 2, Förutsättningar 

Fram tills nu har jag presenterat lärarnas uppfattning av elevinflytandets användningsområde, 

genom två resultatavsnitt och ett analyserande avsnitt. För att ytterligare synliggöra lärarnas 
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uppfattning av elevinflytandets innebörd, ägnas de två följande avsnitten åt att presentera studiens 

resultat av elevinflytandets förutsättningar och svårigheter. Detta följs av ett analyserande avsnitt. 

Alla lärare berättar att en förutsättning för att arbeta med elevinflytande, är att skapa förtroende. 

Förtroendet avser både läraren i relation till eleven, men också att det finns en trygghet i klassen 

och på skolan, så eleverna får utrymme att ta inflytande. 

Det måste finnas en trygghet för annars vågar man inte säga vad man tycker så då kan man ju inte 

heller påverka om man bara tycker som alla andra hela tiden. Så att det måste finnas en trygghet i 

gruppen för att man ska våga ta olika beslut både vad gäller en själv och andra, eller komma med 

idéer på hur man kan göra.  

Att eleven måste känna trygghet för att kunna delta i elevinflytandet framhålls som en förutsättning. 

Det beskrev lärarna som att inflytandet har en kollektiv karaktär, där det ofta är elevgruppen som 

utövar inflytandet. Det innebär att den kollektiva rösten, som elevgruppen för fram ibland kan 

domineras av vissa elever, vilket gör arbetet med att skapa en trygghet i klassen var något som alla 

lärare beskrev som viktigt. En annan lärare berättade också om vikten av att skapa en egen relation 

till eleverna, för att möjliggöra den ovan nämnda tryggheten i gruppen, men också för att eleverna 

skulle känna sig trygga i att ta utrymme med läraren. 

Nånting som jag tror är väldigt viktigt, att man har skapat en relation med sina elever, jag, min, jag 

bygger väldigt mycket mitt arbete med elever i alla åldrar med att skapa en relation, ehh då kan man 

jobba med vilket ämne som helst, även om det handlar om regler, värdegrund eller samarbete, jag 

menar allting så funkar det liksom då, men har du ingen relation och barn inte respekterar en som 

person så, dom måste känna en ömsesidig respekt, eleverna, det är en relation och då kan vi nog 

jobba med ganska svåra saker när man har en bra relation tycker jag. 

Tre av lärarna tyckte att en annan förutsättning var att vara lyhörd och ta sig tid för samtal, både i 

och utanför klassrummet. En av lärarna uttrycker hur viktigt det är att alla elever blir sedda och 

hörda varje dag. En annan att det måste få ta tid, att de som lärare behöver stanna upp och lyssna 

och våga fråga. Att det är bättre att säga att man inte har tid just nu, men att man alltid återkopplar 

och fångar upp elevens frågor.  

Att man tar upp trådar som dom är intresserade av också, eller att man bjuder in dom, man vågar 

låta det ta lite tid, lite mera tid än vad man kanske känner att man har på grund utav det centrala 

innehållet så kanske man låter, men ja som nu med Krim och Ukraina och såhär, det får ta lite tid 

för att dom är både oroliga och väldigt nyfikna på vad som händer så får det ta lite mera tid och då 

blir ju det ett slags inflytande över deras nyfikenhet och vad dom vill lära sig och vill veta. 

I relation till att vara lyhörd, beskriver två av lärarna också hur elevernas mognad, är en 

förutsättning för elevinflytande och då framförallt att läraren tar hänsyn till elevens förutsättningar 

att tillgodogöra sig. Det kräver enligt lärarna, att läraren är lyhörd och ser och känner in 

elevgruppen, men också de olika individerna. De beskriver vikten av att läraren är engagerad av 

elevernas inflytande, låter eleverna ta inflytande och bidrar till en god miljö där eleverna ges 

utrymme att medverka. Att läraren har en god inställning till inflytandet blir därför en förutsättning 

för elevernas inflytande. 
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Har jag en god inställning till det som vi ska arbeta med eller det som jag brinner för så att säga då 

vet jag också att jag har fler elever som kommer att lyssna på mig å vilja gå vidare med det här arbetet 

eller projektet man har som lärare så den första inställningen man levererar den är oerhört 

betydelsefull, om du tycker att det här är viktigt då blir det viktigt för eleverna också å sen att man 

kan följa upp det på ett bra sätt. 

Det var bara en lärare som angav den sista kategorin, som är att eleverna får en grundförståelse för 

vad eleverna kan ha inflytande över. Det återkopplar till ett av elevinflytandets betydelseområden 

(se föregående resultatavsnitt), där elevinflytandet i den djupaste nivån av betydelse, förutsatte att 

eleven utvecklade en förståelse över sitt eget intresse, för att helt tillgodogöra sig ett inflytande i 

samhället. Därför blir en förutsättning för elevinflytandet att eleven utvecklar just den förståelsen. 

Att eleverna får en förståelse för vad dom kan ha inflytande över, att man måste berätta för dom 

varför dom inte kan påverka vissa saker men att dom kan påverka andra saker och att, jag tror också 

att förutsättningarna att kunna påverka saker runt omkring handlar ju om att du först måste förstå 

var du själv står någonstans. Så förutsättningen är väl att dom förstår vad det handlar om. 

Sammantaget beskriver lärarna elevinflytandets förutsättningar som lyhördhet för elevens intresse 

och anpassning efter elevens mognad. Att skolan och klassrummet är en trygg miljö, där eleven 

kan känna tillit, utveckla goda relationer till läraren, de andra eleverna och där varje elev vågar och 

vill göra sin röst hörd. Att läraren tar sig tid att lyssna och samtala med eleverna, vågar ställa frågor 

och att läraren möjliggör för eleven att lära känna sig själv, för att förstå sitt eget inflytande. 

Svårigheter  

Utöver förutsättningarna beskriver lärarna fyra faktorer som försvårar arbetet med elevinflytande. 

Den första kategorin representeras av elever som inte får något gjort, när lärarna ger elevinflytande. 

Tre av lärarna anger att de upplever att vissa elever har svårt att arbeta, när de släpper på gränserna.  

För vissa är det jobbigt att bestämma, vissa får såhär åh jag vet inte hur jag ska göra, vissa tycker att 

det är svårt och blir ledsna och tycker det är bökigt vill ha en färdig så här och särskilt då om man 

har diagnoser och svårigheter med att strukturera och så där då är det ju svårt. Jag vet inte om jag 

blandar ihop nu men det är ju också en form av, det handlar ju mer om att kunna jobba självständigt 

och så där men jag tänker ända att för vissa är det skönt med en färdig såhär nu ska jag göra såhär 

och sen är det steget och så och då om eleven får välja själva vad ska jag göra först så får vissa 

ingenting gjort då nej utan då hattar man lite där eller oj den har börjat filma då kanske jag också ska 

börja med det men jag har inte riktigt samlat in min fakta än nemen vissa blir lamslagna liksom eller 

tappar det egna drivet eller att det blir för stort och greppbart för dom. Dom är inte mogna tycker 

jag, en del av dom. 

Alla lärarna beskrev det som en försvårande faktor när elevgruppen är, som de uttryckte det, 

spretig. Att den är spretig kunde bero på olika faktorer, som att det fanns elever med olika 

förutsättningar, där det är antingen stor skillnad vad gäller kunskapsnivå, intresse, möjligheter att 

delta på grund utav olika diagnoser eller mognad. Det visar också på elevinflytandet som kollektivt 

styrt, då det enligt lärarna var en orsak som försvårade utövandet. Det som ytterligare kunde 

försvåra och öka risken för en spretig grupp, var gruppens storlek. En av lärarna beskriver dock, 

att även en mindre grupp kan kännas som stor, då det finns för många oliktänkande elever. 
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Om man har en väldigt spretig elevgrupp där man har väldigt oliktänkande elever som bara vill sitt 

eget och bara lyfta det då kan det vara ganska svårt att ha elevinflytande om man vill komma någon 

vart så att säga. Eller om du har en väldigt stor grupp då kräver det att eleverna liksom på något sätt 

kan bli eniga i vad och hur man ska välja och så och givetvis är det viktigt att man kan följa upp dom 

olika besluten som tas. Det är väl lite såna tankar som jag fått genom åren. 

Två av lärarna beskriver hur tiden styr möjligheterna till att utöva elevinflytande och de svårigheter 

de mött genom detta. En av lärarna utvecklar tidsaspekten som begränsning till att också gälla den 

statliga styrningen. Genom läroplanens (Lgr 11) centrala innehållet begränsas enligt läraren 

möjligheterna till att låta eleverna välja innehåll. I Lgr 11 regleras det så detaljerat vad eleverna ska 

läsa och tiden räcker inte till för något annat än det som preciseras i det centrala innehållet. Även 

skolverkets direktiv på nationella prov begränsar möjligheterna till inflytande, då de tar upp mycket 

tid för lärarna i arbetslaget och från undervisning.   

Den här terminen till exempel så har det inte blivit så mycket elevinflytande alls för vi har haft 

otroligt många nationella prov då har det varit en målsträcka, eller vad säger man, en lång sträcka 

för att vi har repeterat och sen så har det varit nationella prov, det börjar i februari och slutar nästa 

vecka. Så det har inte varit något elevinflytande över huvud tagetl, det vi ska göra har liksom 

skolverket talat om för oss, gör nationella proven på det här sättet, det är väldigt fyrkantigt och då 

blir det ju inte så mycket elevinflytande mer än att någon elev har fått kunna välja vill du sitta i den 

gruppen som behöver lite längre tid eller vill du sitta i klassen. 

Två av lärarna beskriver en konflikt mellan elevinflytandet och olika säkerhetsaspekter. De menar 

att vad eleverna önskar genom inflytandet inte går att genomföra, då det genom regler inte tillåts 

på skolan, eller att det innebär en risk för säkerheten, vilket också förhindrar att eleven kan välja 

fritt. Det är i sig inte en inskränkning i frågan om eleverna ska få eller har inflytande, utan snarare 

en inskränkning i utbudet av valbara alternativ. En annan aspekt är vid utformandet av regler, vilket 

avspeglar ett skeninflytande, vilket har till uppgift att få eleverna att acceptera en på förhand 

bestämd ordning av regler, för att lära sig det lärarna anser att de bör lära sig. Det kan avse att träna 

inflytande i en demokratisk form, där eleverna måste samarbeta för att kollektivt ta ett beslut, om 

exempelvis ordningsregler. Det blir trots det en försvårande omständighet, då läraren på förhand 

har bestämt utfallet av rådet, visat på en makthierarki.  

Avslutningsvis så har ett antal svårigheter, i relation till elevinflytandets användningsområde 

redovisats, vilket ytterligare visar på relationen mellan de olika avsnitten i resultatet. Nedan kommer 

en analys av elevinflytandets förutsättningar och svårigheter.  

Analys del 2, faktorer som påverkar elevinflytandet 

I de två föregående avsnitten har resultaten av lärarnas uppfattningar, avseende faktorer som 

påverkar användandet av elevinflytande i skolvardagen redovisats. De förutsättningar och 

svårigheter som lärarna anger, utgår från de användningsområden som redovisades i föregående 

analys. Den kommande analysen bör därför ses som en fortsättning på den föregående analysen, 

med avseende att behandla positiva och negativa faktorer, som lärarna upplever möjliggör eller 

försvårar elevinflytandets användning. Analysen syftar till att behandla den sista frågeställningen 
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Vilka faktorer upplever lärarna möjliggör respektive försvårar arbetet med elevinflytandet? I materialet 

framträdde en struktur av att det som möjliggör elevinflytandet, kan härledas till lärarnas egna val 

och handlingar, medan det som försvårar härleds till eleverna, eller skolverksamhetens yttre 

styrning. En förklaring till uppkomsten av denna särskiljning i lärarnas uppfattning, kan enligt 

Danell (2003, s. 97,101) bero på att läraren är handlingsorienterad och utgår från elevens reaktioner 

i konstruerandet av uppfattningarna av elevinflytandet i undervisningen. Ett undantag är 

förutsättningen att eleven behöver utveckla en metakognition, för att kunna ta del av samhället 

senare i livet (vilket beskrevs under rubriken där och då i analys del 1). Danell (2006, s. 153ff) menar 

att lärarnas uppfattningar av elevinflytandets innebörd negligeras i de kollegiala samtalen. Detta 

leder till en begreppsförskjutning, där lärarens uppfattning antas delas med andra medlemmar i 

gruppen och ges likande innebörd som närliggande begrepp. För att tolka elevinflytandet, som då 

är ett tvetydigt begrepp i arbetslaget, används dessa strategier för att rättfärdiga det egna handlandet 

i undervisning. Dessa strategier är omedvetna för den enskilde läraren och arbetslaget. Ur dessa 

strategier skapas gemensamma förhållningsätt i arbetslaget, för att hantera situationer där den 

enskilde lärarens undervisning inte lever upp till målen, som avses för elevinflytandet. Genom dessa 

strategier, kan lärarens uppfattningar av exempelvis den yttre styrningens begränsande inverkan på 

elevinflytandet förstås. Med dessa omedvetna strategier i bakhuvudet, vill jag presentera lärarnas 

uppfattningar av elevinflytandets positiva och negativa sidor. 

 

Faktorer som möjliggör och försvårar 

Faktorer som är direkt kopplade till lärarens val, prioriteringar och inställning, påverkar 

elevinflytandet positivt eller negativt beroende på lärarens agerande. Att lärarna lyfter fram sin egen 

relevans i skapandet av elevinflytandet, visar på en maktstruktur, som läraren är medveten om. 

Lärarna framhåller att det har positiv effekt för elevinflytandet, om det finns en trygghet hos eleven 

och i elevgruppen. Den tryggheten kan enligt lärarna skapas genom att läraren skapar relationer till 

eleverna, eller att läraren skapar förtroende. I stora drag har de samma innebörd för elevinflytandet, 

att eleven är trygg med läraren och klassen, men i lärarens uppfattning visar det på två skilda 

förhållningsätt. Att skapa relationer syftar till att bygga något gemensamt, vilket Forsberg (2000, s. 

100) anger som en grund för elevinflytandet. Det skapas i relation mellan individer, lärare och elev. 

Att skapa förtroende för att nå samma mål, dvs. trygghet i klassrummet så elevinflytandet kan 

uppstå, visar på läraren som hierarkiskt överordnad eleven i en maktrelation, vilket kan motverka 

det avsedda målet att utveckla elevernas inflytande (Brumark, 2010). Två utsagor som ter sig lika 

vid en första anblick, visar således på två skilda uppfattningar kring en och samma förutsättning 

för elevinflytandet (att skapa trygghet). Detta visar på relevansen av att hela processen synliggörs, 

gällande hur läraren uppfattar och motiverar olika faktorer i relation till elevinflytandet. Det 

huvudsakliga målet, att eleven ska känna trygghet, för att våga och vilja delta i undervisningen, 

kräver i sin tur att eleven ges möjlighet att delta. Det förefaller finnas en särskiljning av 
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elevinflytandet som kollektiv eller individuell karaktär. Det kollektiva inflytandet beskrivs som 

överordnat det individuella inflytandet, där klassens gemensamma röst för elevinflytandet framåt. 

I relation till det kollektiva inflytandet lyfts lärarens egenskaper, som att vara lyhörd och skapa 

trygghet, som viktiga förutsättningar.  Elvstrand (2009, s. 133ff) menar just detta, att elevinflytandet 

förutsätter att eleven görs delaktig i en gemenskap. Läraren måste således reflektera över sin egen 

uppfattning över hur denna tillit och trygghet skapas, för att säkerställa att alla elever ges samma 

förutsättningar att påverka genom elevinflytandet. Det finns således en risk att elever med låg social 

status exkluderas från elevinflytandet (Elvstrand 2009, s. 81ff). Hur läraren förhåller sig, visar också 

på olika typer av tillit, som eleverna kan utveckla (Elvstrand & Tholander, 2012, s. 7-8).  De menar 

att antingen utvecklas en grundad tillit eller en misstro, där det avgörande är hur eleven görs 

delaktig. Att vara lyhörd blir metoden, som används för att säkerställa att alla elever fått möjlighet 

att delta. Det är lärarens förhållningsätt som avgör hur tilliten utvecklas.  

För att förstå lärarnas uppfattningar av hur elevinflytandets betydelse sätts i relation till de 

faktorer, som försvårar arbetet, finns en tydlig koppling till det Danell (2006 s. 167)(se ovan) anger 

vara strategier, för läraren att behålla sitt självstyre över sin egen undervisning. Strategin att 

bortförklara blir tydlig i lärarnas uppfattningar av vad som hindrar elevinflytandet. Utöver 

styrdokumenten, anges både föräldrar, elever och Skolverket som orsaker till att elevinflytandet 

inte genomförs, som läraren egentligen tycker att det borde göras. Det råder ett kollegialt 

samförstånd genom begreppsförskjutning. I relation till de försvårande situationerna, anges att 

tiden inte räcker till det som lärarna uppfattar, är det huvudsakliga användningsområdet för 

elevinflytande. 
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Diskussion  

I de två analysavsnitten har lärarnas uppfattningar av elevinflytandets användningsområden, 

förutsättningar och svårigheter presenterats. Sammantaget beskrevs lärarnas uppfattningar av 

elevinflytandets innebörd, som elevernas möjlighet att genom delaktighet påverka arbetssätt och 

redovisningsform i undervisningen. Eleven skulle tränas för att bli en framtida medborgare genom 

att utveckla en metakognition och att delta i olika former av råd. Elevinflytandet, som avsåg att 

användas i elevens framtid, präglades av en individuell karaktär, medan elevinflytandet, som avsågs 

användas här och nu hade en kollektiv karaktär. Faktorer som lärarna uppfattade som försvårande 

var i regel kopplade till yttre omständigheter, som elevens mognad, elevgruppens karaktär, skolans 

styrning genom läroplanen och föräldrars oförstående. Förutsättningarna var starkt kopplade till 

lärarens prestationer, såsom förmåga att skapa trygghet för att möjliggöra delaktighet genom tillit 

och relationer. Nedan följer en avslutande diskussion av analysens framträdande strukturer.  

Att tolka innebörden av elevinflytande 

Elevinflytandet i Lgr 11 beskrivs på ett sätt som kan liknas vid det informella elevinflytandet. Det 

finns en avsaknad av olika former av råd, som funnits preciserade i tidigare läroplaner. 

Elevinflytandet avser att fostra framtida demokratiska medborgare och att eleven ska göras delaktig 

avseende undervisningens innehåll, arbetssätt och arbetsform (Rönnlund, 2013, s. 66). Det skiljer 

sig från vad som anges i den tidigare forskningen, avseende det formella inflytandets överordnade 

position gentemot det informella. Det framgår av forskning som genomförts då skolan var styrd 

av Lpo 94 (Forsberg, 2000, s. 47). Det är problematiskt att beskriva elevinflytandet i termer av 

formellt och informellt (Rönnlund, 2013, s. 66). Enligt min studie kan elevinflytandet förstås som 

att det används, här och nu eller där och då. Här, för att göra eleven delaktig och där, för att fostra 

medborgare. Både det formella och informella inflytandet används här och nu, men inte i avsikt att 

fostra. Elevinflytandet som avsågs att användas här och nu, har överlag en kollektiv karaktär, vilket 

kan ses i motsats till vad Rönnlund (2013, s. 66) anger är en förändring i läroplanen från år 2011. 

Elevinflytandet gick från det kollektiva till det individuella. En annan aspekt som kvarstår och 

stämmer väl överens med den tidigare forskningen, var hur elevinflytandet separerades från att avse 

undervisningens innehåll. Det diskuteras om elevinflytandets komplexitet som begrepp, men det 

finns inget komplext i hur det skrivs fram i Lgr 11, avseende elevinflytandets inblandning i 

undervisningens innehåll. Trots detta är det ett återkommande fenomen, vilket presenterades i den 

tidigare forskningen. I likhet med de tendenserna framträdde samma mönster i min studie. 

Innehållet exkluderades helt från elevernas inflytande. I likhet med Danells (2006, s. 153) studie 

fanns i min studie tendenser till att elevinflytandet antogs ha en gemensam betydelse, samt att yttre 

faktorer påverkade användandet. Det är vad han anger som strategier, för att läraren ska kunna 

behålla den egna undervisningens autonomi.  
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Relationen mellan frågeställningarna 

Utifrån avsikten att studera lärares uppfattningar av elevinflytandets innebörd, valde jag att 

precisera innebörden som användningsområde och faktorer som möjliggjorde och-, eller 

försvårade arbetet, med det som lärarna angav som användningsområde. Det blev således svårt att 

diskutera vad lärarna avsåg med elevinflytandets användningsområde utan att diskutera vad som 

påverkade användandet. I syftet att synliggöra uppfattningar bidrog den andra frågeställningen att 

lärarna ytterligare reflekterade över sina erfarenheter, vilket är grunden för att visa på en 

uppfattning. Man kan således säga att den andra forskningsfrågan bidrog till att fördjupa förståelsen 

för den första frågeställningen, avseende elevinflytandets användningsområde. 
  



 

35 
 

Konklusion 

Elevinflytandet har visat sig vara ett komplext begrepp, som lärare i skolan ofrånkomligt måste 

hantera då det skrivs fram i läroplanen (Lgr 11). Trots begreppets framväxt de senaste 50 åren och 

en mängd omformuleringar, kvarstår samma dilemma. Elevinflytandet har en individuell innebörd 

för varje enskild lärare. Det trots att det preciseras att elevinflytandet ska avse undervisningens 

innehåll, arbetssätt och arbetsform, exkluderas innehållet med samma strategier som används i 

nästan tio år (om inte längre). En relativt stor samling forskare, har under de senaste 20 åren 

presenterat en rad studier för att visa på begreppets komplexitet och tolkningsvidd. Hur är det då 

möjligt att samma problem kvarstår? Jag tror att det behövs mer forskning av hur lärare tolkar och 

omsätter elevinflytandet i praktiken, för att tydliggöra varför ingen förändring sker. Jag tror också 

att det behövs en diskussion av hur den här typen av begrepp diskuteras i skolan, för att synliggöra 

det Danell (2006) anger som strategier för att kringgå att ta ansvar för begreppets riktiga mening. 

Det känns också som en relevant fråga att ställa såhär i slutet av skrivprocessen, hur kommer det 

sig att ingen läroplan tydligt definierat detta begrepp? Är det då ett rimligt antagande att det ligger 

något åtråvärt i tolkningens problematik av elevinflytandets innebörd och i vems intresse är det då?  

Vidare forskning utifrån min studie 

Jag tycker att det skulle vara intressant att komplettera min studies resultat med ett elevperspektiv 

både genom observationer och intervjuer där elevens uppfattningar och utövande av elevinflytande 

kan synliggöras i ljuset av Lgr 11.  
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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 

Kan du beskriva vad elevinflytande är för dig? 

- (Hur skulle du vilja definiera elevinflytande?) 

-  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? 

Tema 2: Utövande av elevinflytande 

I vilken utsträckning använder du dig av elevinflytande? 

- Finns det anledningar till begränsa inflytandet? 

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? 

Vad skulle du säga är förutsättningarna för att kunna arbeta med elevinflytande? 

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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- Hur eller varför inte? 

- Kan du se för eller nackdelar för olika elevkategorier? 

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

elevinflytande? 

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? 

(lyft dessa två aspekter om det inte kommit upp tidigare) 

- Fostra demokratiska medborgare 

- Tillit till den egna förmågan 

Vilka är enligt dig elevinflytandets användningsområden? 

(lyft dessa två aspekter om det inte kommit upp tidigare) 

- Klassråd 

- Inflytande i planeringen av undervisningen  

Tema 5: Möjligheter och svårigheter 

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

- Har du några personliga erfarenheter/exempel? 

Avslutningsfrågor 

- Hur skulle du vilja att arbetet med elevinflytande ser ut i framtiden? 

- Finns det någon specifik elevsituation kring elevinflytande som du vill lyfta fram som  

avslutande exempel? 

- Finns det något du skulle vilja tillägga?   



 

39 
 

Bilaga 2, medgivande  

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 
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Till rektor 

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  
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Bilaga 3, Informationsbrev 

Hej 

Jag heter Sanna 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 år och med inriktning på samhällsorientering. Jag 

skriver till er med anledning av att jag nu söker fyra lärare med lärarexamen för årskurs 4-6 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: 
Sanna Johnsson    Anna Lundin Nørholm 
Sanna.Johnsson.6550@student.uu.se   Universitetslektor 
Tele: 0706754315   anna.lundin@edu.uu.se  

    Tele: 018-471 1674 
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