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Abstract 
 
This essay has dealt with students' and teachers' experiences of student participation. The aim 
of the paper was to analyze and compare students' and teachers' perceptions of students' 
influence on their learning. The purpose was specified in three issues that affected students' 
and teachers' speech of influence, differences/ similarities between pupils' and teachers' 
experiences and how student influence manifests itself. This has been made possible through 
interviews with teachers and focus group interviews with students in grade four. Previous 
research on the topic has been raised to be related to this study. The results of the interviews 
were then analyzed with the help of John Dewey's theory of the learning process and 
democracy. The conclusion of the results and the analysis showed that pupils and teachers 
speech about the influence differ and that their experiences of the phenomenon is different. 
Furthermore, it was found that both students and teachers felt that student influence in school 
was great but that there are differences depending on the elements in teaching and subject. 
Finally, there was a discussion about the study's entirety in relation to the conclusion. Aspects 
that are interesting to include or consider in future research are also addressed in this section. 
 
Keywords: student participation, learning, democracy, curriculum 
 
Sammanfattning 
 
Uppsatsen har behandlat elevers och lärares upplevelser av elevinflytande. Syftet med 
uppsatsen var att analysera och jämföra elevers och lärares upplevelser av elevers inflytande 
över deras lärande. Syftet preciserades i tre frågeställningar som berörde elevers och lärares 
tal om inflytande, skillnader/ likheter mellan elevers och lärares upplevelser samt hur 
elevinflytandet yttrar sig. Detta har möjliggjorts genom samtalsintervjuer med lärare och 
fokusgruppsintervjuer med elever i årskurs fyra. Tidigare forskning kring ämnet har lyfts fram 
för att ställas i relation till denna studie. Resultatet från intervjuerna har sedan analyserats med 
hjälp av John Deweys teori om läroprocessen och demokrati. Slutsatsen av resultatet och 
analysen visade på att elever och lärares tal om inflytande skiljer sig åt samt att deras 
upplevelser av fenomenet är olika. Vidare visade det sig att både elever och lärare upplevde 
att elevinflytandet i skolan var stort men att det finns skillnader beroende på moment i 
undervisningen samt ämne. Avslutningsvis fördes en diskussion kring studiens helhet i 
relation till resultatet. Där lyftes även aspekter som är intressanta att ta upp eller tänka på i 
framtida forskning. 
 
Nyckelord: elevinflytande, lärande, demokrati, Läroplanen 
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1.  Inledning  
 
Den svenska skolverksamheten har lagt allt större vikt vid demokrati och därmed elevers 
inflytande genom åren. Att elever ska ha inflytande över sin utbildning och sitt lärande ses 
som en demokratisk princip och är mål samt riktlinjer i den senaste Läroplanen Läroplanen 
för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 [Lgr11] (2011). Betoningen på 
demokratiska principer och ökat elevinflytande har successivt ökat i de svenska läroplanerna 
sedan slutet av andra världskriget och demokratins spridning inom skolverksamheten enligt 
Amelie Tham (1998) i boken Jag vill ha inflytande överallt framställd av Skolverket. Skolans 
uppdrag blev därefter att förmedla och förankra grundläggande demokratiska värderingar 
genom att bland annat bedriva verksamheten genom demokratiska arbetsformer. Att låta 
eleverna delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen samt välja 
aktiviteter, gör att dem kan utveckla förmågan att utöva inflytande och ta ansvar (Skolverket, 
2011).  

En rapport från Skolverket (1993) där de sammanfattat tidigare litteratur, utredningar, 
rapporter och resultat visar på att elevinflytandets utveckling mot de mål som är uppsatta ökar 
men att det går långsamt. I den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (2004) och en 
rapport av Skolverket (2010) som bland annat tittade på elevers kunskaper och attityder till 
framtida engagemang i samhälle, demokrati och medborgarskap, syns ytterligare ökning men 
att elevinflytandet kan och bör fortsätta utvecklas. I intervjuer med lärare och elever gällande 
elevers inflytande har upplevelserna varierat, men en generell uppfattning från elevernas sida 
har varit att inflytandet borde utökas. Skolverkets rapporter har dock främst undersökt hur 
elevinflytandets utveckling ter sig i takt med dess ökade betydelse medan dess innebörd för 
lärare och elever inte ges lika stort fokus. En sådan utveckling innebär inte bara förändring för 
eleverna utan även för lärarna som tillsammans med eleverna måste utarbeta förvaltningen av 
inflytandet över utbildningen.  

Elevers inflytande över deras utbildning är ett aktuellt ämne som intresserar många 
olika samhällsparter. Det kan vara parter inom skolan, parter som vill ha något att säga till om 
eller som styr skolan utifrån, exempelvis staten. Det blir framförallt aktuellt när 
elevinflytandet ses som ett medel för att skapa goda demokratiska samhällsmedborgare av 
eleverna (Skolverket, 2011). Då blir elevers inflytande ett statligt intresse och av vikt för 
samhället. Dock bör man fråga sig hur eleverna upplever ett ökat inflytande och hur det kan 
gynna deras lärande liksom hur lärarna upplever detsamma. Detta väcker frågor om hur 
elevinflytandet ser ut i praktiken och hur skolor arbetar mot de mål som är uppsatta om 
elevinflytande. Främst är det av intresse att undersöka hur lärare och speciellt elever upplever 
dessa mål och medel och hur det tar sig uttryck i den dagliga verksamheten, om teoretiska 
läroplaner och styrdokument kan integreras i det praktiska.  

Fenomenets samhällsrelevans och relativt outforskade arena uppmuntrade oss att 
undersöka detta närmare. Vi vill se hur elevinflytandet har utvecklats under senare tid och 
belysa det utifrån både elevers och lärares perspektiv då det är dessa två parter som arbetar 
med det i det dagliga arbetet. Det möjliggör jämförelser mellan elevernas och lärarnas 
upplevelser för att finna eventuellt intressanta men ännu icke uppmärksammade aspekter av 
elevinflytandet. Vi anser även att det utifrån ett pedagogiskt perspektiv är av stor relevans då 
det handlar om elevernas inflytande över deras lärande och vad det innebär. Förhoppningen är 
att denna studie kan lyfta fram aspekter som visar på hur elevers lärande kan utvecklas, 
berikas eller förbättras. 
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1.1  Syfte  
Syftet med denna uppsats är att analysera och jämföra elevers och lärares upplevelser av 
elevers inflytande över deras lärande. Hur detta ska åstadkommas formuleras mer konkret i 
nedanstående frågeställningar. Dessa hjälper även till att rama in syftet och begränsa hur 
fenomenet ska undersökas. 
 
1.2  Frågeställningar  

• Hur talar lärare respektive elever om inflytande?  
• Vilka likheter/ skillnader finns bland lärares och elevers upplevelser av 

elevinflytande? 
• Hur upplever elever och lärare att elevers inflytande över deras lärande tar sig uttryck i 

skolan? 
 

2.  Avgränsningar  
 
Elevinflytande är ett svårdefinierat begrepp och kan stå för en rad olika företeelser. 
Framförallt kan det innebära inflytande för eleverna över en rad olika områden både inom och 
utanför skolan. I denna uppsats avgränsas begreppet till att röra elevinflytande över lärande, 
alltså moment som sker i utbildningen. Med det menas vad eleverna har för inflytande i den 
dagliga verksamheten vad gäller deras lärande. Därmed utesluter vi exempelvis elevers 
inflytande över det fria skolvalet eller val av inriktning och annat som inte rör elevernas 
lärande.  

Vad gäller lärande används ett socialt perspektiv för att förklara hur lärande går till 
vilket utesluter mer psykologiska eller biologiska synsätt på lärande. Detta motiveras med att 
skolan som institution och undervisningen är mycket av en social process där sociala 
aktiviteter och samspel med andra föreskrivs. Vi har även begränsat lärande till de aktiviteter 
som sker i det dagliga skolarbetet. Det innefattar bland annat planering, arbetssätt och 
undervisningens innehåll. På så sätt utesluts lärande som exempelvis sker på raster eller 
utanför skoltid.  
 

3.  Bakgrund  
 
I bakgrundsavsnittet presenteras först elevinflytande utifrån den rådande Läroplanen för att 
visa på de mål som skolan och lärarna ska arbeta mot. På det följer styrdokument och 
sammanfattande utredningar från Skolverket för att ge läsaren en förförståelse och en 
bakgrundsbild av elevinflytandet i den svenska skolan.  

Elevers inflytande har med åren fått en större betoning i läroplanerna. I den senaste 
Läroplanen från 2011 står det att undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer 
och utveckla elevers förmåga att ta ansvar. Genom att delta i olika undervisningsmoment kan 
eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ansvar. Skolans mål för eleverna är att 
de får ta ansvar för sina studier och arbetsmiljö samt successivt utöva ett större inflytande 
över sin utbildning och det inre arbetet i skolan. De ska ha kunskaper om demokratins 
principer och utveckla förmåga att arbeta efter demokratiska former. Lärarna ska i sitt arbete 
utgå från att eleverna vill ta ansvar för sin inlärning och skolarbete. De ska se till att eleverna 
får inflytande över arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll och att inflytandet 
ökar med stigande ålder och mognad. Eleverna ska få chansen att pröva olika arbetssätt och 
arbetsformer och tillsammans med eleverna ska lärarna planera och utvärdera undervisningen. 
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Lärarna ska förbereda eleverna för delaktighet och ansvar, samt de rättigheter och 
skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle (Skolverket, 2011). 

Enligt 4 § i Skollagen (SFS 2010:800) framhålls det att elever ska ges inflytande över 
utbildningen. De ska få ta aktiv del i arbetet med att utveckla utbildningen och få information 
i frågor som rör dem. Elevinflytandet ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska 
alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas om deras inflytande över deras 
utbildning. Elevernas arbete med elevinflytande ska i övrigt stödjas och underlättas. 

Elevinflytande fick från och med 1994 års Läroplan en betydligt större roll i skolan. 
Där betonades det att eleverna skulle få möjlighet att påverka både arbetet i skolan, skolmiljön 
samt de mer formella beslutsprocesserna. Betoningen på elevers inflytande har fortsatt att öka 
och har allt oftare blivit ett ämne för diskussion från statens sida (Tham, 1998). Tham 
beskriver att elevers rätt till inflytande är något som tydligt lyfts fram både i skollagen samt i 
Läroplanen. Den vanligaste innebörden är att det står för något bra, dock finns det en ojämn 
maktfördelning av inflytandets villkor då det är de vuxna inom skolan som definierat 
begreppet och bedömer om eleverna har tillräckligt mycket inflytande eller inte. Detta innebär 
att elevernas inflytande är starkt beroende av lärares och ledningens vilja att involvera 
eleverna då det är dem som har insyn i regelverket och kunskap om de grundläggande 
demokratiska värderingarna (Tham, 1998).  

1993 gav Skolverket ut en rapport där de sammanställt tidigare litteratur, utredningar, 
rapporter och resultat om demokrati och inflytande i skolan. Syftet med rapporten var bland 
annat att ge en lägesbeskrivning om vad som finns dokumenterat om demokrati och inflytande 
efter 1980. Även denna rapport visar på hur läroplaner allt tydligare under senare år betonar 
vikten av elevers inflytande och ansvar över deras utbildning. Rapporten sammanfattar att 
elevinflytandets utveckling mot de mål och styrdokument som finns går långsamt. Eleverna 
uppvisar missnöje över det lilla inflytandet de upplever sig ha och vill ha ökat inflytande över 
planering, innehåll och upplägg av undervisningen. De fann att skolor jobbar mer med 
demokratiska former som går att iaktta utåt medan elevers informella inflytande över den 
dagliga verksamheten blivit begränsat. Orsaker som framkommer i rapporten är bland annat 
den traditionella rollfördelningen hos elever och lärare som gör eleverna mer passiva 
gentemot den aktiva läraren. Vidare framhävs att skolans annorlunda struktur gentemot 
samhället “utanför” hindrar att elevernas intressen sätts i centrum. Rapporten behandlar även 
elevorganisationens framväxt vars uppgift bland annat är att arbeta med elevers inflytande och 
föra fram deras intressen. Bland annat talar de om att undervisning ska utgå från barnens 
verklighet och erfarenheter, hur läraren ska fungera som vägledare och tillsammans med 
eleverna planera undervisningen. De menar att eleverna måste vara mer delaktiga i 
målsättningen, planeringen och utvärdering, använda mer aktiva arbetssätt och få mer tid till 
att bearbeta och befästa kunskaper. För att uppnå detta menar de att större samverkan mellan 
ämnen måste tillämpas samt ändringar av schemastrukturen (Skolverket, 1993).  

I tidigare propositioner för skolan (Prop 1988/89:4) framkommer vikten av 
elevinflytande för ett lustfyllt och framgångsrikt lärande. Vikten av att skolan verkar i 
demokratiska processer och arbetsformer för att skapa demokratiska medborgare lyfts också 
fram. För en demokratisk skola krävs det att lärare och elever har reellt inflytande över sin 
arbetssituation. För att eleverna ska kunna inta demokratiska värderingar och bli värdiga 
demokratiska medborgare behövs det att skolan arbetar efter demokratiska sätt där elever får 
vara med och påverka. Kopplingen mellan demokratisk medborgarfostran och demokratiska 
arbetsformer där eleverna ges mer inflytande lyfts fram i efterkommande propositioner mellan 
1980- och 1990-talet (Skolverket, 1993). Statens offentliga utredningar (SOU) från 1985 fann 
att elevinflytandet måste öka då elevernas möjligheter att medverka, ta ansvar och vara 
delaktiga var små. Minst inflytande hade eleverna över undervisningens innehåll och 
arbetsmetoder. En förändring enligt utredningen måste innebära en annan elev-lärarrelation 
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och mer inflytande i den dagliga verksamheten istället för de mer formella tillfällena ett fåtal 
gånger per månad. Eleverna måste få uppleva krav på att ta ansvar och agera självständigt 
(SOU 1985:30). Bland annat uttrycker de sig såhär: 
 

Ett särskilt problem inom skolverksamheten är svårigheterna för elever och vuxna att 
tillsammans på jämlik bas utöva medinflytande och ta ansvar. Risken är stor att den 
auktoritet som av tradition tillhör vuxenpositionen och lärarrollen leder till passiv 
skenmedverkan utan eget ansvar från elevens sida. Det vilar ett ansvar på de vuxna i 
skolan att organisera och genomföra arbetet på ett för eleverna demokratiutvecklande sätt 
(SOU:1985:30, s 20). 

 
Skolverkets rapport (1993) påpekar även problematiken med de klassrumsbundna 
kunskaperna eleverna får lära sig då inlärningen sker genom mer abstrakta företeelser istället 
för genom en mer direkt och konkret erfarenhet. Rapporten visar på den stora skillnaden 
mellan skolans miljö och den verkliga miljön och hur eleverna tvingas lära sig saker som i 
regel finns någon annanstans. En av slutsatserna som dras är att elever har olika erfarenheter 
av sin omvärld när de kommer till skolan. Om de istället får lära sig hur de ska strukturera 
dessa erfarenheter, att skolkunskaperna istället hjälper dem att förklara olika fenomen de 
kommer i kontakt med, så blir lärandet mer meningsfullt för dem. 
 

4.  Tidigare  forskning  
 
Det här avsnittet behandlar tidigare forskning om elevinflytande. Här beskrivs den forskning 
och de studier som gjorts om elevinflytande tidigare för att vår uppsats lättare ska kunna sättas 
i perspektiv mot dessa. Arbetet inleddes med en litteratursökning av begreppet elevinflytande. 
Genom olika databaser (ERIC, Swepub, Libris, Disa) sökte vi efter forskning, artiklar och 
rapporter om elevinflytande i skolan. Sökningen har även gjorts på Uppsala Universitets 
bibliotek för att hitta böcker om ämnet. Utifrån böckers, avhandlingars och rapporters 
referenslistor har vi sedan sökt vidare efter litteratur som berör området. På Skolverkets 
hemsida har vi funnit Läroplanen för grundskolan, förordningar och skollagen. Den 
internationella forskning vi fann behandlade i huvudsak aspekter kring elevers deltagande 
snarare än deras inflytande. Exempel på detta är en artikel skriven av Julianne Turner och 
Helen Patrick (2004) där de följt två elevers deltagande i en matematikklass under sjätte och 
sjunde klass och huruvida deras deltagande påverkas av elevfaktorer och lärarstöd. Det de 
fann var att elevers deltagande är väldigt formbart samt att det tydligt påverkas av lärares 
inställning och praxis då de både kan undergräva och förstärka elevers deltagande. Vidare 
fann vi en artikel, School Warmth, Student Participation and Achievement, skriven av Kristin 
E. Voelkl (1995) där hon tittat på hur ”skolvärme” i form av bland annat omsorg och stöd från 
lärare påverkar elevers delaktighet i skolan och deras studieresultat. Det hon fann var att 
värme i skolan var tydligt relaterat till elevers delaktighet och framsteg i skolan. Med tanke på 
att vi valt att endast titta på hur elevinflytande gestaltas inom svensk skola samt att den 
internationella forskningen vi fann inte var tillräckligt relevant för vår uppsats har vi valt att 
inte använda oss av några internationella källor. 

Genom att presentera en överblick över forskningsfältet möjliggör det att se hur denna 
uppsats kan bidra med kunskap till fältet samt gör det möjligt att relatera uppsatsen till den 
tidigare forskningen genom att visa på skillnader och likheter. Ett hänsynstagande som måste 
tydliggöras är att vi inte kunnat söka av hela forskningsfältet utan det som presenteras nedan 
är endast en del av det. Urvalet är gjort utifrån syftet med uppsatsen vilket har medfört att 
andra intressanta aspekter av elevinflytande har utelämnats.  
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Vid sökandet upptäckte vi att det finns relativt lite forskning om elevinflytande. Få studier har 
gjorts inom området och färre om man begränsar dem till “inflytande över lärande”. 
Majoriteten av forskningen vi fann utgörs av rapporter och utvärderingar från statliga 
myndigheter. Samma konstaterande har tidigare forskare gjort, bland annat Maria Rönnlund 
(2011) och Eva Forsberg (2000). Forsberg tolkar detta som att bilden av elevinflytande som 
kunskapsobjekt inte är etablerad än men att hon sett en ökning av studier om elevinflytande 
under 1900-talet. Detta kan styrkas i och med att vi funnit fler vetenskapliga rapporter och 
avhandlingar från 2000-talet än tidigare decennier. Orsaken kan vara att fenomenet 
elevinflytande börjar formas till ett kunskapsobjekt som kan studeras mer vetenskapligt. Med 
detta som grund består vår tidigare forskning av avhandlingar och vetenskapliga rapporter 
från både myndigheter och enskilda forskare.                                                   

Den forskning som vi funnit är omfattande och bred med olika forskningsintressen. 
Vanligt förekommande är studier om olika former av inflytande, elevinflytande ur makt- eller 
genusperspektiv samt elevinflytande och samtalsformer. Ämnet har studerats med olika 
utgångspunkter och olika metoder. Gemensamt för de flesta är att de utgår från 
elevperspektiv/ elevernas perspektiv och försöker kartlägga elevinflytandet och hur eleverna 
upplever detta. Vårt urval av tidigare forskning består av både studier som har elevernas 
perspektiv i åtanke men även studier som undersöker lärarnas upplevelser av fenomenet. 
Gunvor Selberg har exempelvis gjort en studie med elevperspektiv på barn och ungdomars 
inflytande över deras eget lärande (Selberg, 1999). Margareta Aspán gjorde en etnografisk 
studie där hon vände sig till både lärare och elever i ett försök att fånga barns egna perspektiv 
i relation till vuxenperspektivet (Aspán, 2005). Även Forsberg (2000) använder sig av båda 
perspektiven. Mats Danells rapport är ett uppdrag från Skolverket. Hans synsätt var mer 
objektivt då rapportens syfte var att undersöka och beskriva elevinflytandet (Danell, 1999). 
Studiernas perspektiv har legat till grund för vårt urval. Då vi undersöker både lärare och 
elevers upplevelser för analys och jämförelse, ansåg vi det lämpligt att titta på tidigare 
forskning som lyfter fram båda perspektiven. Vi har även valt ut studier som undersöker 
elever i ungefär samma årskurs som vi. En intressant aspekt att ta med är att flera har upplevt 
en svårighet med att definiera elevinflytande och menar att begreppet har många olika 
definitioner (Selberg, 1999; Forsberg, 2000). Fortsättningsvis har den tidigare forskningen 
huvudsakligen varit homogen i sina slutsatser. Trots små skillnader och variationer i studierna 
har ungefär samma områden studerats samt samma slutsatser dragits. Dessa mönster som 
upptäckts har vi använt tillsammans med vår egen utgångspunkt för att redovisa tidigare 
forskning utifrån ett antal teman. 
  

4.1  Elevers  upplevelser  av  deras  inflytande  
Överlag upplevde elever att de hade väldigt lite inflytande i skolan. Aspán fann att eleverna 
inte kände att de hade speciellt stort inflytande över olika moment i skolan och att de varken 
fick mycket undervisning i vad demokrati är eller demokratiska arbetsformer (Aspán, 2005). 
Ett liknande resultat fick Forsberg då det visade sig i hennes studie att elevers inflytande 
upplevdes som begränsat och att det fanns en önskan från deras sida att utöka det (Forsberg, 
2000). I en tidigare studie av Forsberg uppvisades liknande resultat. Majoriteten av eleverna 
upplevde att de sällan eller nästan aldrig fick vara med och bestämma inom de olika områdena 
och att majoriteten önskade utökat inflytande (Forsberg, 1992). Rönnlund nådde likartade 
slutsatser och framhävde att eleverna upplevde att de hade litet inflytande över 
undervisningens olika delar. Hon fann genom sina observationer att eleverna uppvisade 
försök att påverka inom fler områden än vad de erbjöds. Hon såg att eleverna ofta erbjöds 
inflytande vad gäller undervisningens innehåll, främst planering, och arbetssätt medan 
eleverna ifrågasatte fler områden såsom bedömningssätt och upplägg. Däremot uppgav 
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eleverna själva att de sällan fick vara med och bestämma om frågor som rörde 
undervisningens innehåll, arbetssätt och redovisning. Rönnlund konstaterade att eleverna hade 
en låg grad av inflytande och att det yttrade sig främst genom att lämna förslag och idéer 
(Rönnlund, 2011). 

Trots att eleverna upplevde litet inflytande i Forsbergs studie, kunde de ge exempel på 
många situationer där de kunde vara med och påverka. Ofta handlade det om olika 
valmöjligheter inför eget arbete eller temaarbeten (Forsberg, 2000). All tidigare forskning 
pekar på samma sak, att elever upplevde att deras inflytande i skolan var lågt och att de 
önskade ett ökat inflytande. I vilka områden de upplevde att de hade mer eller mindre 
inflytande varierade i alla studier. 
 
4.2  Elevinflytandet  över  utbildningen  
I Forsbergs tidigare studie framkommer det att elever upplevde att de sällan fick vara med och 
bestämma gällande frågor om undervisningen (Forsberg, 1992). I hennes senare studie fann 
hon dock att eleverna upplevde att de framförallt var delaktiga i arbetsformer och 
undervisningens innehåll. Vad gäller bedömning upplevde de att de mest kunde påverka 
redovisningssättet (Forsberg, 2000). Vad gäller planering och upplägg av undervisningen 
upplevde många elever låg grad av inflytande då de sällan fick vara med och bestämma hur 
länge de skulle arbeta med ett område eller vad de skulle lära sig (Forsberg, 1992). Rönnlund 
(2011) fann att planeringstiden bestod i att elever tillfrågades om sina åsikter och fick komma 
med förslag men att de inte utgjorde tillfällen för förhandlingar. Även Aspán (2005) fann att 
eleverna ville vara med och bestämma hur lång tid varje arbetsperiod skulle vara. Dock tyckte 
eleverna i hennes studie att deltagande i planering av undervisning berodde på ämne. Aspán 
fann att eleverna upplevde att de oftast fick vara med och diskutera arbetssätt. Enligt Forsberg 
(1992) upplevde majoriteten av elever att de inte fick vara med och bestämma arbetssätt eller i 
vilken ordning de skulle arbeta med olika områden. Forsbergs, Rönnlunds och Aspáns studier 
visar på varierande upplevelser och att elevinflytandet skiljer sig mellan de olika 
undervisningsmomenten i de olika studierna.  
 
4.3  Inflytandets  effekt  på  lärandet  
Selberg (1999) undersökte elever med stor respektive liten erfarenhet av inflytande för att se 
hur skillnader uttryckte sig inom olika arbetsmoment. Hennes studie visar hur inflytandet kan 
påverka lärandet. Det hon fann var att elever med stor erfarenhet av inflytande organiserade 
sitt arbete mer än elever med liten erfarenhet av inflytande. Elever med stor erfarenhet av 
inflytande lade mer tid på planeringen av arbetet. De valde innehåll medvetet och använde sig 
av fler kunskapskällor och studiemiljöer. De valde källorna utefter vilket innehåll de ville 
arbeta med. Elever med liten erfarenhet av inflytande gjorde inga synliga förberedelser eller 
planering av arbetet. De valde inte innehåll utan använde det som de lätt hittade i böcker. I 
redovisningen presenterade de mer fakta och läste innantill samt saknade en relation till sitt 
material. Elever med stor erfarenhet av inflytande redovisade med egna ord och uttryck samt 
visade upp mer djupgående fakta. Eleverna ansåg även att de fick större lust att lära när 
lärandet anknöt till deras eget intresse och engagemang. Selbergs slutsats är att elever med 
större erfarenhet av inflytande får i högre grad lära sig hur man lär. De är bättre på att göra 
självständiga val och söka information på olika sätt. De tar hjälp av varandra bättre genom att 
lära av sina klasskamrater och diskutera med varandra. Selberg anser att elever med mer 
erfarenhet av inflytande klarar sig bättre när de ställs inför kravet att göra självständiga val i 
deras utbildning. De har större möjlighet att ta ansvar för sitt eget lärande och få ut hållbar 
kunskap ur det.  
 



11	  
	  

4.4  Otydligheter  mellan  elever  och  lärare  
Några av studierna visar på otydligheter i kommunikationen mellan elever och skolpersonal. 
Rönnlund (2011) fann att det inte tydliggjordes i skolan vad eleverna förväntades påverka, 
eller hur deras förslag och synpunkter hanterades och vad som hände i den fortsatta 
beslutsprocessen. Aspán fann att de former för delaktighet i demokratiska processer i skolan 
inte var tydliga. Hon menar att det leder till att de elever som kan och vill fortsätter att 
engagera sig i demokratiska processer medan dem som inte ser eller förstår sina chanser 
hamnar utanför (Aspán, 2005). 

Studier visar att inflytande kan uppfattas olika av lärarna och eleverna. Aspán 
framhäver att ett erbjudande om inflytande inte alltid innebär att mottagaren uppfattar 
erbjudandet likartat, något hon själv upptäckte i sin studie. Det visade sig att elever och lärare 
hade olika uppfattningar om mål och medel gällande delaktighet och inflytande. De försök till 
ökat elevinflytande på den undersökta skolan uppfattades olika av de vuxna och eleverna. De 
vuxna såg försöken som ett steg på väg mot rätt riktning och som en väg mot goda mål. 
Aktiviteterna som infördes blev mer som principer för att åstadkomma andra saker. Eleverna 
hade en annan uppfattning, istället för att se vad projektet kan leda fram till såg de vad 
försöken faktiskt åstadkom eller inte lyckades åstadkomma (Aspán, 2005). 

Rönnlund menar att det är oklart hur långt elevers inflytande sträcker sig och vilka 
frågor som eleverna kan tänkas ha inflytande över. Denna otydlighet menar hon resulterar i att 
elever och personal inte alltid har samma uppfattning om var gränserna för elevinflytandet går 
och inom vilka områden som eleverna faktiskt kan ha inflytande över. Detta exemplifierar 
hon med att ett elevråd framförde önskemål om att få vara med och påverka planeringen av 
schemat vilket en från personalgruppen ansåg var orealistiskt och menade att eleverna hade en 
skev uppfattning om vilka frågor de har möjlighet att påverka. Rönnlund menar att de 
outtalade gränserna för vad och hur eleverna ska få påverka olika områden gör det svårt för 
eleverna att bedöma sina förutsättningar för inflytande. Dessutom får de inte ta del av hela 
beslutsprocesserna (vad som händer med deras förslag och önskemål) och vilken roll de själva 
har i dessa. Ytterligare skillnader som Rönnlund fann mellan elever och personal var sättet att 
tala om demokrati och inflytande. I intervjuer och observationer med rektorer framgick det att 
deras betoning låg på “vi tillsammans”, de såg elever och personal som medarbetare istället 
för motparter. Demokrati beskrevs som möjligheten att kunna uttrycka sin egen röst samtidigt 
som det fanns en medvetenhet att varje individ inte kunde bli hörd alla gånger. Dock 
betonades yttrandefriheten när demokrati beskrevs. Eleverna tyckte också att kommunikation 
var viktigt men de använde ett mer “vi-och-dem-synsätt” när de talade om elevinflytande där 
de vuxna var “dem” (Rönnlund, 2011). I kontrast till Rönnlunds studie där personalen 
poängterade vikten av att bli hörd vad gäller inflytande så framkommer det i Danells studie att 
eleverna definierade elevinflytande som “att bli sedd” (Danell, 1999). 
 
4.5  Elevers  olika  inflytande  
Aspán (2005) uppfattar det som att elevinflytande under de mer formella 
inflytandeprocesserna såsom olika råd, bygger på frivilligt deltagande och inte att alla elever 
ska delta. Både elever och personal uttryckte även en önskan om att inflytandet måste fördelas 
mer jämt mellan elever. Det var oftast samma elever som var aktiva och som kom med olika 
förslag som de försökte driva igenom. Elever som inte var lika aktiva hamnade därför utanför. 
Detta såg även Rönnlund i sin studie där ofta samma grupp elever deltog när de erbjöds chans 
att påverka och ta initiativ i både formella som informella tillfällen (Rönnlund, 2011). När 
Aspán samtalade med eleverna märkte hon att de uttryckte olika stor lust att göra sina röster 
hörda (Aspán, 2005). Forsberg fann en koppling mellan aktiva elever och upplevelsen av att 
ha inflytande. De elever som var mer aktiva och tog initiativ upplevde att de hade ett större 
inflytande i skolverksamheten. Det var oftast dessa elever som var med i klass- och elevråd 
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och var lyckosamma i sina försök att påverka. Elever som upplevde att de hade lite inflytande 
hade i många fall försökt att påverka något men misslyckats. Forsberg fann även att en stor 
del elever upplevde ett missnöje inom skolan men tog inga initiativ till att förändra det 
(Forsberg, 1992). Eleverna i Aspáns studie visade även på en medvetenhet av den ojämna 
fördelningen av inflytande i och med att de upplevde att elevrådsrepresentanter hade mer 
inflytande än andra (Aspán, 2005). Rönnlund studerade liknande områden och i hennes 
intervjuer berättade några av eleverna att de var rädda för att bli valda till representanter för 
olika råd, ordförande eller liknande. De uttryckte att det kändes jobbigt samt att de upplevde 
att det var otäckt att prata inför grupp (Rönnlund, 2011). 
 
4.6  Lärarnas  upplevelser  av  elevinflytande    
I sin studie tar Aspán upp att hon uppfattar det som att lärarna har en betydande roll när det 
kommer till elevinflytande och att deras inställning till det varierar från lärare till lärare vilket 
visas i deras olika sätt att arbeta med det (Aspán, 2005). Danell (1999) fann att både elever 
och lärare menade att inflytandet beror mycket på läraren och kan skifta från lärare till lärare. 
Lärarna arbetade på olika sätt och erbjöd olika grad av inflytande till eleverna vilket innebar 
att en och samma skola kunde arbeta på många olika sätt med elevinflytande. Eleverna 
uttryckte att lärarnas förhållningssätt och förmåga att lyssna var viktigt för elevers inflytande. 
Liknade upptäckt gjorde Rönnlund som fann att i vilken utsträckning eleverna erbjöds 
inflytande bestämdes av den enskilda läraren. Hennes observationer visade att det oftast var 
på lärarens initiativ som eleverna erbjöds inflytande över undervisningen, främst i form av 
planering. Detta skedde inte formellt och var mer eller mindre på lärarens villkor i och med att 
läraren bestämde när dessa tillfällen var lämpliga (Rönnlund, 2011). 

Många studier visar på svårigheter att få lärare engagerade i elevinflytande (Aspán, 
2005; Danell, 1999; Forsberg, 2000). Deras brist på engagemang gör att ansvaret läggs hos 
eleverna enligt Aspán (2005). I Danells studie menade lärarna som var mer skeptiska till 
elevinflytande att det riskerar att eleverna väljer bort viktiga baskunskaper och att lärarnas 
ämneskunskaper inte blir vägledande. De var oroliga att eleverna skulle komma med mindre 
genomtänkta önskemål som de då måste rätta sig efter. Lärare som var skeptiska mot ökat 
elevinflytande menade att undervisningsformer med ett stort utrymme för elevinflytande 
krävde samtal och reflektion vilket var tid som togs från det produktinriktade lärandet. De 
menade att elevaktiva arbetsformer var bra för att utveckla elevers inflytande men gjorde att 
elevernas utveckling av deras lärande blev lidande. Många lärare var däremot positiva inför 
ökat elevinflytande. Bland dessa fanns uppfattningen att elevinflytandet främjade lärandet 
genom att det blev mer lustfyllt och att inflytande var en viktig del i lärandet (Danell, 1999). 
Forsberg fann att lärare som arbetade i arbetslag upplevde det som att det främjade elevers 
inflytande (Forsberg, 2000). 
 
4.7  Inflytande  och  ansvar  
Av de studier som lyfts fram i denna uppsats har Danells rapport (1999) varit den som starkast 
betonat kopplingen mellan ansvar och inflytande. Lärarna beskrev denna koppling och 
menade att om eleverna gavs inflytande så tog de även ansvar. Några lärare menade att det var 
viktigt att se till deras sociala och kulturella bakgrund för att kunna ge eleverna ökat 
inflytande. Danells rapport påvisar att självständigt arbete och egen planering kan bli 
övermäktigt för eleverna. Han fann att många elever sysslade med annat när det var tänkt att 
de skulle arbeta självständigt. Han menar att eleverna saknade både ansvar och lust vid sådana 
tillfällen. Danell gör samma koppling mellan inflytande och ansvar i diskussionen av sin 
rapport. Han hävdar att förmågan att ta ansvar och kunskapen om hur man gör det är viktigt 
för att kunna ha inflytande. Att hantera inflytande och kunna ta ansvar är något som man 
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måste öva på menade både lärare och elever i rapporten. Frågan om ansvar anses central när 
man diskuterar elevinflytande enligt Danell. Dock är det inte enbart eleverna som har ett 
ansvar och ibland är det svårt att enas om vem som egentligen har ansvar för vad. 
 
4.8  Sammanfattning  av  tidigare  forskning  
För att sammanfatta forskningen ovan så kan vi se att eleverna tenderade att uppleva att de 
inte hade mycket inflytande i skolan och att de ville att det utvidgades. Däremot skiljer sig 
resultaten i vilka områden som eleverna upplevde att de hade mer respektive mindre 
inflytande över, dessa skillnader tycktes bero på skola, lärare, ämne och elever. Selberg visade 
på fördelar med elevinflytande då elever får mer lust att lära, bättre kan ta ansvar och göra 
självständiga beslut samt får ut mer hållbar kunskap. Det fanns vissa skillnader i hur elever 
och lärare uppfattade elevinflytandet vilket kunde bero på de otydliga gränserna för vad 
eleverna kunde vara med och påverka liksom deras olika uppfattningar om demokrati och 
demokratiska processer. Inflytandet tycktes även vara ojämnt fördelat mellan elever då det var 
de elever som var mest aktiva och engagerade som gavs mest inflytande genom att göra sina 
röster hörda och fungera som representanter för olika råd. De elever som upplevde det jobbigt 
att prata inför andra eller som inte var lika aktiva gavs då heller inte lika mycket inflytande. 
Lärarnas roll var också betydande för elevers inflytande. Dock hade lärare olika syn på 
elevinflytande och kunde se både för- och nackdelar med det. De ansåg att inflytande har en 
stark koppling till ansvar. 
 

5.  Teori  
 
Syftet med denna uppsats är att analysera och jämföra elevers och lärares upplevelser av 
elevers inflytande över deras lärande. Vi har valt att titta på detta fenomen utifrån John 
Deweys teori om läroprocessen och dess relation till utbildning och demokrati. Med hans teori 
vill vi bättre förstå och analysera vår empiri för att få en tydligare uppfattning om elever och 
lärares upplevelser av elevinflytande. I detta avsnitt kommer vi att titta närmare på hans idéer 
om vilka förutsättningar som bör finnas för ett rikt lärande samt hur han ser på demokrati och 
hur det är kopplat till utbildning. Hans teori är central och ytterst relevant för vårt undersökta 
ämne då han förespråkar ett lärande där eleverna ges mer utrymme och är mer involverade 
samt beskriver demokratiska processer vilket inflytande hör till. Dessutom har hans idéer haft 
inverkan på den svenska skolverksamheten enligt Sven Hartman, Ulf P. Lundgren och Ros 
Mari Hartman som har sammanställt Deweys verk och medförfattat boken Individ, skola och 
samhälle (2004). De menar att kopplingen inte går att spåra direkt till Dewey men att hans 
idéer om aktivitetspedagogik och demokratins roll i utbildningen kan urskiljas i olika svenska 
skolreformer (Dewey, 2004).  

Innan teorin presenteras måste det påpekas att Dewey utvecklade sin teori under 
sekelskiftet mellan 1800-1900-talet i USA. Skolan såg annorlunda ut då jämfört med idag 
vilket har präglat hans idéer om lärande. Detta måste tas i beaktning då delar av hans kritik av 
skolan inte är lika berättigade idag som de var då. Bland annat riktar han stark kritik till 
Läroplanens mål och arbetsformer vilka har förändrats sedan hans tid. Det vi istället kommer 
att lyfta fram och ta till vara på i vår analys är hans resonerande kring lärande och vad han 
anser vara idealet för en bra och hållbar utbildning. Vidare kommer hans begrepp användas i 
analysen av empirin och i utformandet av tematiseringen. Empirin kommer att tolkas utifrån 
Deweys idéer för att synliggöra elevinflytandets roll i relation till lärande.  

I detta teoriavsnitt kommer vi inledningsvis att presentera hur Dewey menar att 
lärande går till generellt samt utbildningens roll i denna process. I det efterföljande avsnittet 
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kommer vi att gå in närmare på undervisningens roll och de förutsättningar som krävs för att 
ge elever en god utbildning. Avslutningsvis kommer vi att ta upp hans definition av demokrati 
samt dess roll inom skolan och även detta kopplat till lärande. 
 
5.1  Läroprocessen  
Enligt Dewey är människor outvecklade och totalt likgiltiga när de föds och det är därför 
viktigt att äldre medlemmar i den sociala gruppen individen föds in i lär ut saker på ett sätt så 
att de unga medlemmarna blir aktiva och intresserade. Enligt Dewey är utbildning det enda 
medlet för att kunna skapa detta intresse (Dewey, 2009). Deweys idéer utgår alla från en 
oföränderlig kontenta vilket är individen och det sociala sammanhanget. Utbildning enligt 
Dewey är att individen tar del av mänsklighetens sociala medvetenhet genom att individen 
bildar vanor, lär sig begrepp, upptäcker känslor och emotioner och får sitt medvetande 
genomsyrat av samhällets gemensamma kunskaper, färdigheter och värderingar. Detta kräver 
att barnet stimuleras av de förutsättningar och normer som finns i den sociala situationen 
vilket medför att barnet kan agera som en medlem i en gemenskap (Dewey, 2004).  

En förutsättning för att samhället ska kunna existera är kommunikation. Dewey 
beskriver det som att samhället inte bara existerar genom att kommunicera utan att det även 
existerar i själva överföringen samt i kommunikationen. Med andra ord är samhället även 
närvarande i det människor uttrycker mellan varandra samt i handlandet i sig. Kommunikation 
fungerar även som ett medel som skapar gemenskap mellan samhällets medlemmar. Dewey 
beskriver det bland annat på följande sätt; ”Människor lever tillsammans i ett samhälle i kraft 
av det de har gemensamt och kommunikationen är det sätt genom vilket de får något 
gemensamt” (Dewey, 2009, s 38). Denna gemenskap skapar även gemensamma mål och ett 
intresse för dessa mål vilket i sin tur medför formandet av ett samhälle. Att ha dessa 
gemensamma mål krävs för att kunna skapa ett fungerande socialt samhälle. Utan dem kan det 
i stället resultera i att människor börjar utnyttja varandra och inte tar hänsyn till varandras 
känslor och åsikter. Dewey menar att det kan visa sig genom att det skapas hierarkier, att det 
blir en relation mellan de som styr och de styrda. När detta sker skapas inte någon verklig 
social grupp då det inte finns några gemensamma intressen eller strävan mot gemensamma 
mål. När individer kommunicerar med varandra krävs att man tar i beaktning vem man 
kommunicerar med och på så sätt formulerar sina tankar utifrån den andra parten för att 
möjliggöra för denne att förstå meningen med det som sägs (Dewey, 2009). Om exempelvis 
en individ skulle tala med en annan om ett ämne fast de ligger på olika nivåer av förståelse för 
fenomenet, krävs det andra uttryck som ligger närmre den andre personens nivå av 
förståelse.            

En stor del av kommunikation är språket. När individer kommunicerar med hjälp av 
språket är det dock av stor vikt att de uppfattar ljud/ord på samma sätt, att de har samma 
innebörd för båda parter. Om parterna har olika definitioner av vad exempelvis inflytande är 
för någonting kan det innebära att det leder till stora missuppfattningar. När ett ord får ett 
samband med andra ting gör det att ordet får en mening samt att det då kan användas med 
andra liknande ljud/ord för att skapa och utveckla nya meningar. För att kunna ge ljud/ord 
mening krävs det att de används i en gemensam erfarenhet eller handling med andra 
människor. Detta innebär att när ett ord inte används i en gemensam situation saknar det 
mening och intellektuellt värde. Det kan fortfarande styra en aktivitet i en bestämd riktning 
men det finns inget syfte eller mening med det (Dewey, 2009). 

Lärande och utbildning är något som är närvarande hela tiden då vi är sociala varelser 
som existerar i ett socialt sammanhang. Dewey (2009) menar dock att det finns en distinkt 
skillnad mellan den utbildning man får genom att leva och existera tillsammans med andra 
människor och den mer genomtänkta utbildningen av unga som institutionaliserats i form av 
skolan. Ett behov av skolor uppkom enligt Dewey när vårt samhälle blev mer avancerat och 
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komplicerat. I mindre utvecklade samhällen har det inte behövts separata skolor på samma 
sätt då de unga lärde sig saker genom att delta i de aktiviteter de vuxna utförde, alternativt 
lärde de sig genom lek. I och med att samhällen utvecklats och blivit mer komplicerade 
innebär det att det blir svårt för barn och unga att enbart genom att delta i de vuxnas 
aktiviteter verkligen förstå innebörden med dem. Med detta uppstod alltså ett behov av skolor 
och läroämnen och där vissa personer fick som ansvar att på lämplig nivå lära ut de komplexa 
delar som ett samhälle innefattar. 

Dewey (2009) uttrycker dock en risk mellan övergången från den indirekta till direkta 
undervisningen. Att få vara med i en gemenskap och att delta i gruppens uppgifter är något 
som är av stor vikt för individen. Den direkta, eller systematiska undervisningen kan bli 
väldigt abstrakt och främmande vilket i sin tur lätt resulterar i att individens intresse för att 
lära sig går förlorad. Den indirekta undervisningen i ett mindre utvecklat samhälle innefattar 
även saker som individen på ett tydligt sätt kan använda sig av i det praktiska livet medan 
mycket av det man måste lära sig i ett högre utvecklat samhälle är sådant man måste ta in via 
symboler vilket kan upplevas som väldigt ytligt. Symbolerna ingår inte i människors vanliga 
sätt att tänka och uttrycka sig på vilket gör att det finns en risk att det man lär sig i skolan inte 
förankras i livet utanför. I samma takt som samhällen fortsätter att utvecklas och bli mer 
komplicerade kommer skillnaden mellan erfarenheterna från skolan och de från andra 
sammanhang bli större.  

Enligt Dewey (2009) är även miljön en viktig aspekt i läroprocessen. Miljön definierar 
han inte bara som den omgivning som omger en individ utan den utgör även de villkor som 
gynnar eller hindrar en individ och dess handlingar. Den sociala miljön innebär å sin sida den 
miljö där människor lever i samhörighet med andra. Individen måste då ständigt ta hänsyn till 
andra människors förväntningar och krav när denne utför olika handlingar. En risk med det 
enligt Dewey är att barnet riskerar att inte bli delaktig eller får ett intresse för det denne gör 
och resultatet av det, utan bara handlar på ett visst sätt för att det blivit till en vana. Vad som 
är viktigt enligt Dewey är att genom den sociala miljön “(...) göra individen delaktig i 
aktiviteten så att han känner dess framgång som sin framgång, dess misslyckande som sitt 
misslyckande (...)” (Dewey, 2009, s 49). Den sociala miljön formar alltså individers 
beteenden genom att skapa engagemang i aktiviteter som förstärker vissa impulser med vissa 
specifika syften som i sin tur leder till vissa specifika konsekvenser. Om ett barn växer upp i 
en familj där alla har ett stort intresse och fallenhet för låt säga skidåkning kommer dessa 
impulser hos barnet bli mer stimulerade än vissa andra impulser som kanske hade blivit mer 
stimulerade om barnet vuxit upp i en annan social kontext (Dewey, 2009). 
 
5.2  Utbildning  
 
5.2.1  Mål  
När utbildningen har ett bestämt mål som måste nås medför det enligt Dewey att läraren ofta 
använder sig av ledande frågor eller andra knep för att få eleven att komma fram till det som 
önskas. Om läraren lyckas med detta går elevens utveckling åt “rätt” håll men 
tillvägagångssättet gör också att eleven troligtvis inte har någon egen drivkraft åt det hållet. 
Dewey menar att det kan göra att eleven senare blir osjälvständig och beroende av andras 
påverkan. Enligt Dewey bör man se på växande och utveckling bara för vad det är och inte 
tänka på dessa fenomen som något som leder fram till ett bestämt mål, det är processen i sig 
som är det väsentliga (Dewey, 2009). 

En anledning till att barn tappar sin motivation har att göra med att det tenderar att 
finnas en generell uppfattning att utbildning är en process vars syfte är att förbereda eleverna 
för vuxenlivet samt att det slutför någonting. Barnen ses som ofärdiga och att bli vuxen 
innebär att man blir en fullgod samhällsmedlem. Dewey menar att detta synsätt gör att 
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eleverna hela tiden får sträva mot och förbereda sig för en framtid de egentligen inte förstår 
innebörden av. De får ingen förankring i deras egna intressen och sociala värld. Man tenderar 
även att se eleverna som en enhet och inte som enskilda individer inom gruppen vilket gör att 
man även lätt missar vilka färdigheter individerna har. Ytterligare ett problem med att sätta 
upp mål med utgångspunkt ur framtiden är att man just inte kan veta något om framtiden, så 
till skillnad från mål som är grundade på nuets aspekter måste läraren motivera eleverna 
genom antingen straff eller belöning. Eleverna kan då exempelvis bli belönade för en specifik 
ansträngning med ett högt betyg alternativt straffade med ett underkänt betyg om de inte 
uppfyller målet. Detta gör att lärarna måste styra eleverna att lära sig saker inom ett specifikt 
ämne som kanske egentligen inte intresserar eleverna själva. Lärarna bli även ofta begränsade 
i sin undervisning då de måste rätta sig efter utomstående mål som ofta är bestämda av 
auktoriteter i samhället. I och med att lärarna styrs av regler, läroplaner, ämnesböcker etc. gör 
det att deras egna intressen och färdigheter begränsas och hamnar långt ifrån lärostoffet och 
eleverna (Dewey, 2009). 

För att möjliggöra för eleverna att finna motivation och intressepunkter menar Dewey 
att utbildningen måste ta till vara på nuets möjligheter för att i slutändan rusta individer som 
är bättre förberedda för de krav de kommer möta i framtiden. Han menar att det är omöjligt att 
göra framtida behov till drivkrafter för nuvarande ansträngningar utan vad som är viktigt är att 
stärka och ta till vara på den nuvarande erfarenheten för att sedan införliva dessa erfarenheter 
med framtiden. Hållbara mål i skolan måste med andra ord vara grundade på existerande 
erfarenheter samt vara flexibla då det kan uppstå situationer under tiden man inte kunnat 
förutse (Dewey, 2009). För att eleverna ska vara delaktiga måste de få uttrycka och utveckla 
individualiteten, utgå från fri aktivitet istället för disciplin, inlärning genom erfarenhet istället 
för genom texter och lärares predikan och göra det mesta möjliga av livet just nu istället för 
att förberedas inför en avlägsen framtid. Barnet blir därför mer motiverat när målen är barnets 
egna och det driver barnet att försöka förverkliga dessa (Dewey, 2004).  
 
5.2.2  Undervisningens  innehåll  
Dewey kritiserar flera aspekter med skolans upplägg och struktur. Dock måste kritiken ses 
utifrån hur skolan såg ut i början på 1900-talet och kan därför inte översättas rakt av till hur 
skolan är uppbyggd idag. Han tar bland annat avstånd från alla typer av stadieteorier där barn 
delas in i mognadsstadier. Detta kan relateras till hur skolan delar in eleverna efter ålder i 
olika klasser. Han anser att alla barn i en given ålder inte har en gemensam uppsättning mål 
och intressen som man kan utgå från. Barnens förmågor trubbas av om de behandlas utifrån 
en generaliserad uppfattning av deras mognadsnivå (Dewey, 2004). 

Undervisningens innehåll måste i högre grad kopplas till barnens sociala liv. Deras liv 
är grunden till deras koncentration, ansträngning och färdigheter. Lärostoffet i skolan blir för 
diffust för barnen, enligt Dewey när det introduceras i en mängd olika ämnen (geografi, kemi 
etc.) som inte har någon anknytning till deras sociala liv. Enligt Dewey bör 
anknytningspunkten för skolämnena vara barnets egna sociala aktiviteter. Arbetssättet måste 
bestämmas efter barnets intresse då det är ett tecken på en framväxande förmåga eller anlag. 
Lärarens uppgift blir att vara uppmärksam på vilka intressen barnen uppvisar. Dessa säger 
något om deras utvecklingsnivå enligt Dewey. Genom att observera dem kan läraren utläsa 
vilket stadie barnet är på väg in i och vilket material de bäst kan arbeta med och vad de är 
mogna för (Dewey, 2004).  

Läraren måste anknyta till en aktivitet spontant utförd av barnet som inte har någon 
koppling till läraren för att lärandet ska få positiva effekter. Utbildning måste knyta an till 
både barnets kapacitet, intressen och vanor, alltså den psykologiska aspekten, och den sociala 
i och med att dessa intressen och vanor hela tiden måste ses utifrån samhället och vilken nytta 
de kan bidra med där. Läraren måste ha kunskaper om både eleverna och ämnesinnehåll som 
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kan leda till många olika aktiviteter för en gemensam uppläggning där alla elever kan bidra 
med någonting menar Dewey. Utbildning är en social process då erfarenhet utvecklas genom 
interaktion. För att det ska förverkligas måste eleverna bilda en gemenskap där läraren är en 
gruppmedlem. Läraren skall ses som en ledare för gruppaktiviteter där integration och 
kommunikation är kärnan (Dewey, 2004).  
  

5.3  Demokrati  
Dewey uttrycker att demokrati är ett medel för att förverkliga mål som rör relationer mellan 
människor och personlig utveckling. Demokrati enligt Dewey innebär “(...) att varje vuxen 
människa skall medverka att skapa de värden som bestämmer den mänskliga 
sammanlevnaden” (Dewey, 2004, s 154).  

Dewey (2009) menar att det finns två ideal som är förutsättningar för ett demokratiskt 
samhälle. Det ena menar han grundar sig i ett gemensamt intresse. Han menar att alla 
människor är delaktiga i en mängd olika grupper och dessa grupper kan se väldigt olika ut. 
Gemensamt är dock att gruppens medlemmar delar vissa värden och för att kunna ha så 
många gemensamma värden som möjligt krävs det att alla i gruppen måste ha samma 
möjlighet att ge och ta från varandra. Grupper som även kommunicerar eller delar 
erfarenheter och intressen med andra grupper medför även att gruppen och dess medlemmar 
blir intellektuellt stimulerade då dessa nya intryck leder till utveckling och eftertanke. Detta 
leder in på det andra idealet som innefattar ett fritt samspel mellan olika sociala grupper. 
Dewey exemplifierar detta med att jämföra med odemokratiska samhällen där en tydlig 
klassuppdelning finns. Han menar att uppdelningen mellan klasserna gör att de inte får ett 
berikande utbyte av erfarenheter och kunskaper och därför får en väldigt begränsad 
intellektuell stimulans. Utan denna växelverkan mellan grupper tenderar den grupp som ligger 
långt ner på den hierarkiska skalan sakna mål och mening. Även om människor från en sådan 
grupp deltar i en verksamhet som är samhällsnyttig kan de inte relatera eller förstå denna nytta 
då de inte själva blir berörda av den samt då även saknar ett personligt intresse för det. Dessa 
två ideal för demokrati medför enligt Dewey en förändring av de sociala förhållandena i 
samhället samt en större tilltro till betydelsen av ömsesidiga intressen för den sociala 
kontrollen vilket karaktäriserar ett demokratiskt samhälle (Dewey, 2009). 

Det demokratiska samhällsidealet i sin tur förutsätter en mer planerad och systematisk 
utbildning än andra typer av samhällen. I ett demokratiskt samhälle är det av större vikt att 
alla samhällsmedlemmar är välutbildade då alla medlemmar, oavsett bakgrund, har rätt att 
rösta och göra sin röst hörd. För att få ett framgångsrikt samhälle är det därför av stor vikt att 
alla medlemmar är drivna och har ett frivilligt engagemang och intresse för samhällets bästa. 
Detta engagemang kan enligt Dewey endast skapas genom utbildning (Dewey, 2009). Han 
menar att om individer blir uteslutna från deltagande i olika beslutsfattande genom att andra 
som anses klokare eller ha större makt får avgöra frågorna i deras ställe, blir detta till slut det 
normala tillståndet hos individerna och de blir omedvetna om att de ens har berättigade 
anspråk på att själva få delta (Dewey, 2004).  
 

6.  Metod  
 
6.1  Metodansats  
Valet av metod bör göras i förhållande till vilken metodansats man antagit vilket i sin tur styr 
vilket perspektiv som läggs på studiens olika delar och måste stå i relation till syftet enligt 
Fejes och Thornberg (2012). Då syftet med vår uppsats är att analysera och jämföra elevers 
och lärares upplevelser av elevers inflytande över deras lärande är det subjektens upplevelser 
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som vi vill åt. För att få tillgång till dessa har vi valt ett kvalitativt tillvägagångssätt genom att 
utföra intervjuer med både lärare och elever. Intervjuer låter en ta del av personers upplevelser 
vilket vi har som syfte att analysera och jämföra (Ahrne & Svensson, 2014). Intervjuerna 
möjliggör för oss att få svar på de frågor vi har och ger oss en djupare beskrivning av 
fenomenet.  
             En hermeneutisk ansats handlar om att tolka, förstå och förmedla upplevelser av olika 
fenomen menar Ödman (1994) refererad av Ingrid Westlund, en av författarna till Handbok i 
kvalitativ analys (2012). Det är en lämplig ansats om syftet med studien är att ta del av 
individers egna upplevelser av ett fenomen. Då syftet med denna uppsats är att analysera och 
jämföra elevers och lärares upplevelser av elevinflytande innebär det att vi vill ta del av deras 
egna upplevelser av ett fenomen. Dessa måste vidare tolkas, förstås och förmedlas för att 
kunna analyseras och jämföras. Den hermeneutiska ansatsen hjälper oss att svara på hur 
elever och lärare upplever elevinflytande genom att vi kan tolka deras utsagor och försöka 
förstå deras upplevelser för att sedan analysera och jämföra dem. Genom att pussla ihop de 
olika upplevelserna och den information som vi samlar in från olika källor kan vi 
förhoppningsvis få en helhetsbild av fenomenet. En allmän tolkningslära inom det 
hermeneutiska perspektivet innebär att man ständigt ser de olika delarna till helheten. Detta 
för att inte de olika delarna ska motsätta sig helheten och ge en orättvis tolkning (Westlund, 
2012). 
 

6.2  Metodval    
Vi har valt att utföra två olika typer av intervjumetoder för de olika deltagarna. Vi har utfört 
samtalsintervjuer med lärarna och fokusgruppsintervjuer med eleverna. Det beror på att vi 
ville se hur elever i egenskap av gruppmedlemmar upplever deras inflytande över deras 
lärande, inte hur varje enskild elev upplever det. Samtalsintervjuerna med lärarna syftade till 
att få ta del av lärarnas enskilda uppfattningar av elevinflytande och deras upplevelser av det 
praktiska arbetet med elevinflytande. Eleverna intervjuades för att få ta del av den kollektiva 
upplevelsen och innebörden av elevinflytande samt för att se hur eleverna tillsammans 
diskuterade ämnet och deras egna erfarenheter.  

Fokusgrupper som intervjumetod är användbart när man vill se bortom de individuella 
berättelserna och istället öka förståelsen av den studerade gruppens, i det här fallet elevers, 
upplevelser (Wibeck, 2000). Fokusgrupper innebär att ett antal deltagare samlas och 
diskuterar frågor som rör ett avgränsat område och där fokus ligger på samspelet och den 
gemensamma betydelsekonstruktionen (Bryman, 2011). Under diskussionerna kan man 
studera hur deltagarna tillsammans argumenterar och diskuterar kring ämnet och det kan ge en 
inblick i hur kunskaper och idéer utvecklas inom gruppen genom att de jämför sina 
erfarenheter och försöker förstå varandra. Man kan även studera hur gruppen tillsammans 
resonerar sig fram till en gemensam syn på ämnen eller tvärtom och metoden möjliggör för 
forskaren att se vilka ämnen som är intressanta och diskuteras livligt, samt vilka ämnen som 
gruppen “glider förbi” (Wibeck, 2000). Eftersom vi inte kände till elevernas kunskaper och 
erfarenheter om elevinflytande innan, och då eleverna var relativt unga, ansåg vi att 
fokusgrupper som metod skulle hjälpa dem att sätta ord på erfarenheter och upplevelser som 
de annars tidigare kanske inte diskuterat. Fokusgrupper som metod är även användbart när det 
finns stora olikheter mellan forskaren och de personer som ingår i studien då datan från 
fokusgrupper ger en inblick i hur grupper av människor tänker och talar (Wibeck, 2000). 
Detta ansåg vi var användbart för oss och den här uppsatsen då fokusgruppsintervjuer 
möjliggör för eleverna att samtala på deras nivå och inte känna lika mycket press från 
intervjuaren. Detta gör att vi får en bättre bild av elevers upplevelser av deras inflytande och 
framförallt hur de talar om det. 
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Vi har valt att göra en mer strukturerad fokusgruppsintervju. En strukturerad 
fokusgruppsintervju innebär att samtalsledaren är mer involverad i samtalet och att frågorna 
är fler och mer specifika. En strukturerad fokusgruppsintervju lämpar sig om fokus, som i vårt 
fall, ligger mer på innehållet i diskussionen än på hur samspelet mellan deltagarna utvecklar 
sig. Då vi även vill kunna jämföra diskussionerna mellan de olika elevgrupperna är det enligt 
Halkier en fördel att använda mer strukturerade intervjuer (Halkier, 2010). Även Bryman 
anser att mer strukturerade frågor är användbart om man vill kunna jämföra olika grupper 
med varandra (Bryman, 2011). Nackdelen med en mer strukturerad fokusgruppsintervju är att 
deltagarna inte får prata lika fritt och brett om ämnet vilket kan hämma spontana 
samtalsområden som annars skulle kunna tas upp (Halkier, 2010). Vi ansåg att vårt syfte 
berättigade mer specifika frågor för att kunna rikta in samtalet på lärande.  

För att få ta del av lärares upplevelser genomfördes samtalsintervjuer. Esaiasson, 
Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012) skriver att samtalsintervjuer är användbart om 
man vill synliggöra hur ett fenomen gestaltar sig eller ta del av hur människor uppfattar sin 
värld. Samtalsintervjuer ger den intervjuade personen chansen att berätta mer utförligt och ge 
mer utvecklade svar. Metoden ger även intervjuaren chansen att ställa följdfrågor och på så 
sätt upptäcka nya, spännande områden (Esaiasson et al., 2012). Då vi ville ta reda på hur 
lärare upplever elevers inflytande över deras lärande ansåg vi att metoden lämpade sig för vårt 
syfte. Kvale och Brinkmann (2014) lyfter dock fram en risk med samtalsintervjun. De menar 
att det i intervjusituationen finns en maktasymmetri vilket bland annat kan göra att den 
intervjuade kan tendera att svara på frågorna efter vad denne tror att den som intervjuar 
förväntar sig. På så vis finns det risk att svaren blir vinklade och inte helt sanningsenliga. För 
att undvika detta försökte vi i största möjliga mån ställa så öppna frågor som möjligt, där 
intervjupersonen gavs möjlighet att fritt resonera kring ämnet samt komma med egna 
exempel. Vi var även noga med vår roll som intervjuare att ge dem utrymme för att tala fritt 
och att varken döma eller uppmuntra det dem sa.  
 
6.3  Urval  
Wibeck (2000) menar att för att skapa samförstånd mellan gruppdeltagarna i 
fokusgruppsintervjuer och underlätta utbytet av information rekommenderas homogena 
grupper. Vid planering av urval framgick det att homogena grupper var lämpligt för vårt syfte. 
För att få ta del av elevers upplevelser av deras inflytande ansåg vi att elever från samma 
årskurs var att föredra då inflytandet kan variera mellan årskullarna. Vi ansåg att det bästa 
vore om eleverna kände varandra sen innan för att underlätta diskussionen och valde att 
använda elever från samma skola. Dessa val menar vi gör att eleverna känner att de har något 
gemensamt samtidigt som erfarenheter och upplevelser kan skilja sig åt beroende på elev och 
klass. 

Urvalet består av 20 elever och två lärare från en skola som har elever från årskurs ett 
till fyra. Vi har inte tagit hänsyn till kön vid urvalet av elever och lärare utan ansåg detta vara 
en irrelevant faktor för vår uppsats. Skolan valdes på grund av att vi redan hade en 
kontaktperson som arbetade där samt att skolans verksamhet karaktäriseras av att de bland 
annat jobbar för elevinflytande. Eleverna går alla i årskurs 4 och kommer från tre olika 
klasser. Eleverna valdes då de är de äldsta på skolan. Lärarna som intervjuats är lärare till de 
medverkande eleverna och har varsin klass samt lär ut i ett antal olika ämnen. Då intresset för 
att delta bland eleverna var stort var vi tvungna att begränsa vårt antal. Vi enades om att 20 
elever (fyra elever i varje grupp) var ett lämpligt antal då fler skulle bli för tids- och 
resurskrävande samtidigt som vi ville försäkra oss om att vi fick tillräckligt mycket material. 
För att göra det rättvist för eleverna gjordes ett slumpmässigt urval där vi drog 20 st av de 
missivbrev vi fått godkännande på och delade in i grupper om fyra. Lapparna var dock 
indelade klassvis från början så att eleverna fick vara i grupper med kamrater från samma 
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klass. Lärarna som medverkade bestod av vår kontaktperson samt en till som blivit 
rekommenderad och tillfrågad av vår kontaktperson. Hon blev med andra ord vald genom den 
så kallade snöbollseffekten (Wibeck, 2000). Sammanlagt blev det två samtalsintervjuer med 
de två lärarna och fem fokusgruppsintervjuer med de 20 eleverna. 
 
6.4  Genomförande  
Innan intervjuerna genomfördes tog vi kontakt med rektorn på skolan samt en av lärarna för 
årskurs fyra. Ett mail skickades till rektorn där vi förklarade vårt syfte och frågade om 
eventuell medverkan från deras sida. Läraren som kontaktades har fungerat som vår 
kontaktperson under hela genomförandet och är en bekant till oss sedan tidigare. Hon 
kontaktades för att se om det fanns ett intresse bland eleverna att ställa upp samt för det 
praktiska med att kontakta föräldrar. När vi fått godkännande att genomföra intervjuerna 
skrevs ett missivbrev (se bilaga 1) till föräldrarna då eleverna vi var intresserade av att 
intervjua var under 18 år. Missivbrevet innehöll information om vår uppsats syfte samt hur vi 
skulle genomföra intervjuerna och att dessa skulle spelas in. Missivbrevet skickades ut till 
föräldrarna av vår kontaktperson. Hon samlade även in lapparna med föräldrarnas 
godkännande och gav till oss. Eleverna delades in i grupper om fyra där varje grupp bestod av 
elever från samma klass. Två grupper kom från klass A, två grupper kom från klass B och en 
grupp kom från klass C.  
               Inför fokusgrupperna utformades en intervjuguide (se bilaga 2) med frågor och 
diskussionsämnen rörande elevinflytande. Intervjuguiden är inspirerad av Kruegers (1998a) 
anvisningar för en strukturerad intervjuguide och innehåller öppningsfrågor, 
introduktionsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor samt avslutande frågor (Krueger refererad 
i Wibeck, 2000). Utformningen liknar en trattform och tanken är att inleda diskussionen brett 
för att smala av mot slutet. Öppningsfrågorna låter eleverna presentera sig själva och 
diskutera begreppen inflytande och lärande. Sedan leder frågorna in på inflytande i skolan 
och avslutas med diskussion kring inflytande över lärande och hur lärandet påverkas. Tanken 
med intervjuguiden var att i början ställa mer öppna frågor för att framkalla diskussion och 
fylla på med de mer styrande frågorna om samtalen inte kom igång eller diskussionsämnena 
var för diffusa. Frågorna har utformats främst efter Läroplanens riktlinjer för elevinflytande 
då det är dessa som skolan ska sträva efter. Fördelen med en mer strukturerad intervjuguide är 
att man kan försäkra sig om att vissa ämnen tas upp under diskussionerna och dels för att 
samtalsledaren kan styra gruppdynamiken mer (Wibeck, 2000). Eftersom att vi intervjuar barn 
ville vi ha extra kontroll och kunna ingripa ifall vissa barn “tar över” diskussionen och vissa 
inte får komma till tals och ifall de skulle börja diskutera ämnen som inte är väsentliga för 
uppsatsen. Vi visste dessutom inte hur pass bekanta eleverna skulle vara med ämnet vilket 
enligt Bryman förordnar ett mer strukturerat tillvägagångssätt (Bryman, 2011).                    
 Fokusgruppsintervjuerna genomfördes under en dag då vi besökte skolan. Där 
fick vi tillgång till ett rum med ett runt bord med plats för sex personer. Grupperna kallades in 
en efter en. Vi gick själva runt i skollokalerna och frågade efter gruppdeltagarna inför varje 
gruppintervju. Eleverna fick sätta sig runt bordet varefter vi gick igenom syftet med uppsatsen 
och vad diskussionen skulle gå ut på. Vi berättade även vad en fokusgruppsintervju innebär 
och vad vi därför förväntade oss av eleverna. Sist informerade vi om att vi tänkte spela in 
samtalen men att inspelningen enbart skulle avlyssnas av oss själva och att elevernas namn 
och deras skolas namn skulle förbli konfidentiella. Vi informerade även om deras rätt att 
avbryta närhelst de ville. Vi turades om att leda diskussionerna och agera moderator. 
Moderatorns roll är att låta deltagarna styra diskussionen så mycket som möjligt själva och 
endast ingripa för att leda diskussionen på rätt spår eller vid byte av ämne (Wibeck, 2000). 
Den som inte ledde diskussionerna satt med och studerade samtalet och inflikade med 
följdfrågor om det behövdes. Eleverna var en aning blyga vilket gjorde att vi fick använda oss 
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av följdfrågor och mer ledande frågor för att få igång samtalen. Det hände att vi blev tvungna 
att dirigera samtalen en aning så att alla fick komma till tals. Under samtalen upplevde vi att 
det var några elever som dominerade diskussionen vilket vi försökte lösa genom att rikta 
frågor till de andra deltagarna. Fokusgruppsintervjuerna varade i ca 30 min var och avlöste 
varandra under en förmiddag. 

Lärarna intervjuades under två olika tillfällen och vi höll i varsin intervju. Intervjun 
med vår kontaktperson genomfördes hemma hos henne medan intervjun med den tillfrågade 
läraren genomfördes på skolan under hennes arbetstid. De informerades om att de kunde 
avbryta när de ville, liksom konfidentialitet vad gäller deras och skolans namn. Den ena 
samtalsintervjun genomfördes innan fokusgruppsintervjuerna med eleverna och den andra 
genomfördes efter. Inför intervjuerna utformades en intervjuguide (se bilaga 3). Till skillnad 
från intervjuguiden till fokusgrupperna innehåller denna fler frågor som är mindre öppna och 
mer riktade till lärarna. Frågorna behandlar i vilken grad lärarna upplever att eleverna har 
inflytande över deras eget lärande samt hur lärarna själva arbetar med elevinflytande. Även 
denna intervjuguide har en trattliknande form med mer vittomfattande frågor i början och mer 
direkta frågor mot slutet. I början av båda intervjuerna informerade vi om uppsatsens syfte 
samt deras rätt att avbryta intervjun medverkade. Båda intervjuerna tog ca 30 min var. 

 
6.5  Deltagare  
Skolan är en kommunal grundskola där det går elever från förskoleklass upp till årskurs fyra. 
Skolan ligger i en mindre kommun i Sverige och öppnades 2013. Lärarna och eleverna går 
under pseudonymer i uppsatsen och lärarna kommer härmed att betecknas som Maria och 
Karin. Maria har arbetat som lärare i fem år i samma kommun. Hon har tidigare arbetat på en 
annan grundskola innan hon började på den nyöppnade skolan. Hon har haft sin klass från 
årskurs ett till fyra. Karin har arbetat på sin nuvarande arbetsplats i ett år. Hon utbildade sig 
till lärare i början av 2000-talet samtidigt som hon arbetade som lärarvikarie. Båda de 
intervjuade lärarna var lärare för de intervjuade eleverna där Maria undervisade i Svenska och 
SO medan Karin undervisade i Matematik och Engelska. Eleverna gick alla i årskurs fyra och 
var 10 år gamla. De elever som citeras i uppsatsen kommer att betecknas med siffror på grund 
av antalet. Intervjumaterialet består totalt av 2 h och 50 min ljudinspelning samt 40 sidor 
transkribering av inspelningarna. 
 
6.6  Validitet  och  reliabilitet  
Validitet handlar om att man konkret undersöker det man tänkt undersöka. 
Operationaliseringen av studien ska alltså vara förnuftig och i linje med syftet (Halkier, 2010). 
Istället för validitet kan begreppet tillförlitlighet användas vid kvalitativa studier (Fejes & 
Thornberg, 2012). Studiens tillförlitlighet syftar till hur noggrann och systematisk man varit 
och hur trovärdiga ens resultat är i relation till hur man gått tillväga. För att försäkra denna 
studies validitet har vi valt tillvägagångssätt och undersökningssubjekt i relation till syftet. 
Vårt syfte förordnar att vi tar del av både elever och lärares upplevelser, vilka har tagits del av 
genom intervjuer. Därmed menar vi att vår data svarar mot vårt syfte med uppsatsen. För att 
säkra studiens validitet har vårt förhållningssätt till materialet spelat stor roll. Kvale och 
Brinkmann lyfter även fram betydelsen av forskarens trovärdighet. Trots en väl genomarbetad 
begreppshantering och metod kan kvaliteten av ett arbete gå förlorad om forskaren inte är 
kritisk och medveten om sin egen påverkan på resultatet (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi har 
med det i beaktning genomfört analysarbetet tillsammans och varit noggranna med att tolka 
intervjuutsagorna för vad de är genom att vi varit medvetna om att inte läsa in meningar med 
det som sagts som inte egentligen är där.  
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Reliabilitet handlar om att samma resultat ska kunna uppnås oberoende av forskare och 
tidpunkt (Wibeck, 2000). För att försäkra sig om att studien har hög reliabilitet behöver man, 
enligt Kreuger (1998b), tillräckligt mycket datamaterial så att analysen kan verifieras och att 
dessa redovisas ordentligt (Kreuger refererad i Wibeck, 2000) Man kan även vara flera 
forskare som bearbetar materialet och jämför sina fynd med varandra (Wibeck, 2000). Ett 
annat sätt att få hög reliabilitet vid fokusgruppsintervjuer är att använda samma person som 
moderator vid alla tillfällen (Wibeck, 2000). För att skapa god reliabilitet har vi försökt samla 
in tillräckligt mycket material för analys vilket har bearbetats tillsammans. 
Fokusgruppsintervjuerna genomfördes tillsammans liksom analysarbetet av alla intervjudata. 
Kvalitativa studier anses i allmänhet inte kunna uttala sig om någon generaliserbarhet av deras 
resultat då urvalet sällan är representativt för hela populationen (Fejes & Thornberg, 2012). 
Dock menar Kvale och Brinkmann (2014) att man istället kan uttala sig om ifall de kunskaper 
man funnit kan överföras till andra relevanta situationer. I relation till detta har denna uppsats 
inga intentioner om generalisering av resultatet utöver att intressanta aspekter som upptäcks 
kan diskuteras för fortsatt forskning.  
 
6.7  Analysmetod    
Fokusgruppsintervjuer möjliggör ett antal olika aspekter som är intressanta att analysera. Vi 
har främst använt oss av det som sades i diskussionerna mellan eleverna och inte fokuserat 
lika mycket på interaktionen mellan deltagarna. Dels för att detta skulle krävt videoinspelning 
för att kunna studera kroppsspråk såsom blickar och ansiktsuttryck, dels för att det skulle 
krävt en mer noggrann analys av interaktionen deltagare emellan vilket var för tidskrävande. 
Gruppen användes således för att producera fram kunskap och förståelse om elevinflytande 
och inte för att se den sociala interaktion som uppstod. Dock tittade vi på interaktionen som 
kunde uttryckas i samtalen, exempelvis vilka gemensamma erfarenheter som togs upp, vilka 
uttryck som användes mest och vilka ämnen som skapade konsensus.  

I bearbetningen av intervjumaterialet har vi valt att använda oss av kodning och 
kategorisering. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att kodning innebär att man kopplar 
egna nyckelord till olika textsegment från datamaterialet som ska säga något om innehållet. 
Vi har därmed inledningsvis läst igenom intervjumaterialet ett flertal gånger för att få en 
överblick av det. Sedan har utsagorna kodats med nyckelord som är representativa för 
innehållet. Utsagorna har sedan kategoriserats utefter dess koder där utsagor som behandlar 
samma sak och fått samma kod bildat en kategori. Kategorierna har sedan legat som grund till 
tematiseringen i vår analys. Kvale och Brinkmann (2014) menar att kategoriseringen gör det 
möjligt att få struktur på materialet samt att inställningar till det undersökta ämnet framträder 
på ett tydligare sätt. Kategorierna som träder fram blir också som en överblick eller 
sammanfattning av resultatet i stort. Med hjälp av dessa metoder har vi lättare kunnat reducera 
vårt material på ett systematisk och analytiskt sätt. 

Både i analysen av samtalsintervjuerna och fokusgruppsintervjuerna har vi använt oss 
av kodning och kategorisering. Skillnaden dem emellan har varit att vi i analysen av 
fokusgruppsintervjuerna även har vägt in aspekter som tystnader och interaktionen mellan 
eleverna. Kategorierna är där även baserade på aspekter som eleverna som grupp lyft fram 
eller betonat.  
 
6.8  Metoddiskussion  
Efter genomförandet av fokusgrupperna insåg vi att valet av mer strukturerade 
fokusgruppsintervjuer var nödvändigt. Diskussionerna kom inte riktigt igång om vi inte 
ställde mer styrande frågor och det uppstod i flera fall långa tystnader. Halkier beskriver att 
tystnad under intervjun kan bero på rekryteringen och sammansättningen av gruppen då dessa 
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kan påverka deltagarnas lust att uttala sig om ämnet. Deltagarna kan falla in i de olika roller 
de har i gruppen och därmed inte våga uttala sig om något som går emot gruppens åsikter. 
Tystnaden kan också bero på att grupperna var allt för homogena vilket riskerar att deltagarna 
inte känner att de har så mycket att dela med sig av med varandra (Halkier, 2010). Tystnaden 
kan dock även berott på att eleverna inte var bekanta med ämnet och fann det därför svårt att 
diskutera. Det strukturerade tillvägagångssättet möjliggjorde för oss att få ta del av elevernas 
upplevelser av elevinflytande. Därför anser vi att fördelarna är större än de aspekter vi gick 
miste om när eleverna inte fick tala lika fritt om olika ämnen då det hade riskerat att 
diskussionerna aldrig kommit igång eller avstannade helt kring ämnen.  
          De problem som kan uppstå med gruppsammansättningen försökte vi parera genom att 
göra ett slumpmässigt urval. Vi valde att själva sätta ihop grupperna istället för att låta vår 
kontaktperson göra det åt oss. Wibeck menar att en fördel med att låta en utomstående person, 
som är bekant med deltagarna, sätta ihop grupperna är att denne kan utgå från redan 
existerande grupper vilket kan gagna diskussionen (Wibeck, 2000). Vi bestämde dock att 
använda oss av ett slumpmässigt urval då eleverna redan kände till varandra då de gick i 
samma skola. Halkier menar att det är bra att deltagarna känner varandra sedan innan för att 
de ska känna sig trygga i situationen och våga prata (Halkier, 2010). Dock ville vi undvika det 
som Wibeck uttrycker är en risk med att ha deltagare som känner varandra allt för väl. Det 
kan göra att de enbart håller med varandra samt bara pratar om saker som tas för givna inom 
gruppen. Vidare kan de lätt falla in i sociala roller eller relationer som påverkar samtalet 
(Wibeck, 2000). 

Att vi genomförde fokusgruppsintervjuerna i skolan har både sina för- och nackdelar. 
Det är en miljö som kan ha känts både trygg eller otrygg för eleverna. Miljön kan dessutom ha 
påverkat hur samtalen fördes. Eleverna kan till exempel blivit extra medvetna om att de 
befann sig i skolmiljön och antagit en mer formell roll som de brukar ha när de är i skolan. 
Medvetenheten om att de befann sig i skolan under lektionstid kan göra att de svarade på 
frågor så som de trodde att vi som forskare och deras lärare ville att de svarade. Även läraren 
kan ha påverkats av att ha blivit intervjuad på hennes arbetsplats. Medvetet eller omedvetet 
kan hon ha antagit sin arbetsroll och svarat på ett mer formellt och “korrekt” sätt. Fördelar 
med skolan som intervjuplats är att miljön kan ha inspirerat till samtalsämnen, erfarenheter 
och tankar hos deltagarna. Eleverna kan till exempel ha påmints om olika arbeten de gjort 
eller olika känslor inför ämnen. 

För att försäkra oss om att eleverna var någorlunda bekanta med ämnet elevinflytande 
ansåg vi att valet av en skola som arbetar aktivt med det var till en fördel. Vi kan dock inte 
uttala oss om i vilken grad de arbetar med elevinflytande eller om det anses vara mycket eller 
lite jämfört med andra skolor. Att skolan arbetar aktivt med elevinflytande är deras egen 
uppfattning vilket vi har använt som utgångspunkt i hopp om att det stämmer. Valet av skola 
medförde även en begränsning i val av elever då skolan endast sträckte sig till årskurs fyra. 
Efter fokusgruppsintervjuerna insåg vi att ett urval med yngre elever inte hade varit att föredra 
men att äldre elever kanske hade medfört bättre diskussioner. Äldre elever kanske inte är lika 
blyga inför situationen och erbjuder ett rikare samtal.  

Vårt val att utgå från snöbollseffekten för att finna en andra lärare för intervju 
motiverades då vi dels ville ha en lärare som arbetar med de elever som medverkade, dels för 
att hon visade intresse och var tillgänglig. Att använda en bekant som intervjuperson kan 
påverka att samtalet under intervjun blir för personligt, det försökte vi undvika genom att 
agera professionellt och hålla oss till vår intervjuguide och inte leda in samtalet på andra 
ämnen än det som var tänkt att diskuteras. På grund av tidsbrist valde vi att inte göra fler 
lärarintervjuer än två stycken.  
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6.9  Etiska  aspekter  
Vetenskapsrådet (VR) lyfter i sin publikation Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning (2014) fram fyra stycken huvudkrav när man bedriver 
forskning. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Det är även dessa fyra krav vi utgått från i vårt arbete. Informationskravet 
innebär att man som forskare informerar deltagarna om vilket syfte studien har samt vilken 
roll de kommer att ha kopplat till det syftet. Deltagarna ska även informeras om att de när som 
helst kan avbryta eller dra sig ur studien om så skulle önskas. Viktigt är också att belysa på 
vilket sätt studien faktiskt är viktig och vad ny kunskap om ämnet kan generera 
(Vetenskapsrådet, 2014). Lärarna och eleverna i vår studie informerades om dessa aspekter 
innan vi genomförde intervjuerna samt elevernas föräldrar som fick informationen i ett 
missivbrev innan undersökningen.  

Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätt att besluta över sitt 
medverkande i studien. Detta innebär att deltagarna själva får bestämma under vilka villkor de 
vill var med samt att de inte får några negativa konsekvenser om de väljer att avsluta 
deltagandet. VR lyfter här även fram att det är viktigt att få samtycke från föräldrar eller 
vårdnadshavare när barn under 15 år deltar i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2014). Detta 
tog vi i beaktning genom att i förväg skickade ut ett missivbrev till elevernas föräldrar där de 
fick avgöra om de tyckte det var ok att deras barn kunde medverka. Vi frågade även lärare 
och rektor på skolan om lov att få genomföra studien.  

Konfidentiatlitetskravet innebär att alla uppgifter om deltagarna behandlas på ett sätt 
så att ingen utomstående kan ta del av dem. Vidare innebär det att man som forskare 
behandlar dessa uppgifter med största möjliga konfidentialitet i studien för att inte kunna 
spåra vem som uttalar sig. Med andra ord nämns inte personliga uppgifter som namn, 
arbetsplats, bostadsort etc. i uppsatsen alternativt byts ut mot pseudonymer (Vetenskapsrådet, 
2014). Även detta blev deltagarna informerade om innan vi genomförde intervjuerna och vi 
har varit noggranna med att endast vi har tillgång till inspelningarna av intervjuerna samt 
transkriberingarna. Vidare tar vi inte upp några personliga uppgifter i arbetet samt har bytt ut 
lärarnas namn mot pseudonymer samt benämnt eleverna med olika siffror. 

Det sista och avslutande kravet är nyttjandekravet och detta innebär att uppgifterna 
som samlas in om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål 
(Vetenskapsrådet, 2014). För att undvika att informationen används i något annat syfte än för 
vår studie har vi därför beslutat att radera all rådata (transkriberingar och ljudinspelningar) 
efter studien är avslutad. 

Kvale och Brinkmann belyser en del aspekter som man måste ta hänsyn till vid 
intervjuer av barn. De framför risken med att använda styrande frågor då barn lätt förleds av 
vuxnas frågor eller accepterar att svara på frågor som vuxna annars inte skulle besvara. Man 
bör även se till trovärdigheten i barns utsagor då de ibland kan ge felaktiga svar (Kvale & 
Brinkmann, 2014). En svårighet för oss vid intervjuerna med eleverna var att inte förknippas 
med lärarrollen och att eleverna uppfattade det som att det fanns rätt eller fel svar på frågorna. 
Vi försökte undvika detta genom att lägga oss på elevernas nivå bland annat vad gäller språk 
och berätta att vi inte hade några korrekta svar. Vi lät det även uppstå tystnader efter att vi 
ställt en fråga för att låta eleverna få fundera och tänka efter utan att vi pressade dem till att 
svara. Om vi däremot märkte att de inte förstod frågan eller blev osäkra försökte vi hjälpa de 
på traven genom att precisera och uttrycka oss i lite andra termer. 
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7.  Resultat  och  analys  
 
Bearbetningen av empirin utgörs av en tolkningsanalys med en hermeneutisk ansats. Det 
innebär att vi betonar meningsskapandet som finns i vår insamlade data och inte enbart 
summera rådata, detta för att öka förståelsen för det fenomen vi undersöker (Wibeck, 2000). 
Genom den hermeneutiska ansatsen har vi kunnat tolka utsagorna utöver det som sägs och 
titta på fler detaljer i exempelvis hur språket används av intervjupersonerna (Fejes & 
Thornberg, 2012).  
Bearbetningen av vårt intervjumaterial inleddes med att vi kodade texterna som sedan 
sorterades in i kategorier. Kategorierna bestämdes utefter vad som var framträdande i empirin 
och reducerades sedan till fem teman utefter våra frågeställningar och teoretiska referensram. 
Dessa är: tal om inflytande, inflytande över lärande, mål, inflytande som motivation, 
demokrati och mognad och ansvar. Varje tema inleds med en kort presentation varefter vi 
lyfter fram citat från intervjuerna med lärarna och eleverna som är representativa och visar på 
hur de talar om och upplever dessa områden. Utsagorna kommer sedan att analyseras utifrån 
Dewey och den tidigare forskningen för att få en bättre förståelse av vårt resultat. Som 
tidigare nämnts kommer lärarna att benämnas som “Karin” och “Maria” medan de intervjuade 
eleverna kommer att benämnas med siffror, exempelvis “Elev 1”. Fokusgrupperna kommer 
benämnas med varsin siffra från 1-5. 
 
7.1  Tal  om  inflytande    
Detta tema behandlar hur eleverna och lärarna talar om elevers inflytande över deras lärande 
samt deras inställning till det. Intervjupersonerna har fått svara på frågor om hur de definierar 
begreppet inflytande. Hur de valde att tala om elevinflytande gav indikationer på hur de ställer 
sig till fenomenet och deras åsikter om det. Det kommer att redogöras för skillnader och 
likheter i deras definitioner av begreppet samt i deras inställningar till elevinflytande. 

I citatet nedan menar Karin att inflytande i relation till lärande handlar om att få vara 
med och påverka. Hon påpekar skillnaden mellan att kunna påverka och vara med och 
bestämma, där hon tycker att inflytande i större utsträckning handlar om att kunna påverka.  
 

Karin: Inflytande, ja, det är en svår definition. Det är så olika i olika sammanhang tycker 
jag men när det gäller elevers inlärande då så tycker jag att, då tycker jag att de ska få vara 
med och påverka. Inte vara med och bestämma alla gånger men vara med och påverka 
tycker jag mer det står för. 

 
Maria uttryckte att inflytande är “(...) när man har möjlighet att påverka på vissa sätt” Hon 
nämnde även att hon tror att elever och lärare uppfattar inflytande på olika sätt och gav 
exempel på när eleverna får komma med förslag och idéer samt när de ges olika 
valmöjligheter, vilket hon menade att eleverna inte uppfattar som inflytande. 

Eleverna hade svårt för att definiera begreppet inflytande. Efter att vi bett dem 
diskutera vad de trodde att inflytande var för något uppstod det i flera fall långa tystnader och 
vi var tvungna att förtydliga våra frågor för att de skulle förstå. De definitioner vi sedan fick 
såg olika ut. Några exempel var “Ja, men är det typ hur man är?” (Elev 6) och “Typ att man 
jobbar på eller såhär” (Elev 16). Diskussionerna präglades av en osäkerhet och elever hade 
svårt att ge ett konkret svar på vad de trodde att inflytande var. Ytterligare några exempel på 
deras definitioner av begreppet ses nedan:  
 

Elev 5: Ett inflytande, typ att man... att du typ kan det eller? Är det inte? Men är det inte att 
man kan det, man har inflytande på... Är du bra på svenska då har du inflytande i svenska.  
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Elev 4: Läran tror jag. Vad man ska lära sig. Och hur man ska lära sig. 
 

Elev 20: Påverka, typ. 
 

Elev 11: Man kanske kan mycket om man har inflytande? 
 
I en diskussion bland eleverna om begreppets betydelse kom de fram till att dess innebörd 
handlade om vad och hur man ska lära sig samt att man får vara med och bestämma hur man 
vill lära sig. I en annan grupp gjordes en jämförelse med demokrati och eleverna frågade om 
det var det vi syftade till. Vidare diskuterades hur eleverna uppfattade att lärarna talade om 
elevinflytande. På frågan om lärarna pratar om begreppet elevinflytande i skolan fick vi bland 
annat svaret: “Nej, de byter nog ut det mot demokrati. De säger påverka men inte 
elevinflytande” (Elev 5). Vi frågade om de hade hört ordet förut varpå de svarade ja, men att 
de aldrig riktigt fått någon förklaring.  

Under diskussionerna blev det tydligt att inflytande var ett svårbegripligt ord varpå vi 
använde oss av ordet påverka för att förklara begreppet. Det tycktes vara lättare att förstå då 
eleverna mer utförligt kunde ge svar på frågorna. Det som utmärkte elevernas tal om deras 
inflytande i skolan var att det handlade om att få bestämma själv. När eleverna gav exempel 
på elevinflytande handlade det om olika situationer där de fått vara med och bestämma. Två 
av eleverna uttryckte sig så här om deras inflytande: “(...) alltså det är roligt i alla fall att få 
bestämma någonting i skolan. För då liksom får man känna att man är med... vara med och 
bestämma lite” (Elev 2). “Och inte bara lärarna bestämmer allt” (Elev 3). “Ja!” (Elev 2). 
Några andra elever hade en liknande diskussion kring om de uppfattade elevinflytande som 
viktigt: 
 

Elev 17, 18, 19, 20: Mm. Ja. 
Varför då? 
Elev 19: För det är inte bara lärarna som ska bestämma allt. 
Elev 20: Vi måste ju också ha lite makt i skolan så att inte rektorn och de andra lärarna 
bestämmer allting. 
Elev 17: Annars skulle liksom inte skolan fungera. 
Elev 18: Då skulle det bli tråkigt. 
Elev 17: Det skulle bli kaos. 

 
Lärarna upplevde att eleverna ibland hade svårt att förstå när de hade inflytande i olika 
situationer. Maria uttryckte att “(...) Jag tror att dem [eleverna] inte märker så många gånger 
att de har inflytande, när vi pratar om olika saker eller när jag... också, när vi har våra 
planeringar över olika ämnen (...) Man redovisar på olika sätt. Det tror jag inte riktigt att dem 
förstår, att det är inflytande hur man lär sig bäst”. Karin poängterade även att i och med att 
eleverna uppfattar inflytande som att få bestämma, har de svårt att förstå att de faktiskt är med 
och påverkar i exempelvis situationer då de röstar. 
 

Karin: Fast eleverna är inte alls medvetna många gånger om att de är med och väljer, det är 
något som vi har pratat jättemycket om på den här skolan. För många gånger kopplar de det 
till, tror jag, men att de vill bestämma, om man får bestämma vad jag själv tycker då har jag 
varit med och påverkat. Men om man röstar och det blir liksom i en demokratisk anda som 
det också ska vara, då har de mycket svårare att uppleva att de har varit med och påverkat, 
så att det är lite olika. 

 

Efter att ha fått ta del av hur eleverna och lärarna definierade elevinflytande kan vi se att det 
finns en stor svårighet för eleverna att sätta ord på vad det innebär. Dock talade de om 
inflytande som synonymt med att få bestämma medan lärarna talade om att påverka. Detta 
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kan tolkas med hjälp av Deweys (2009) idéer om språket då han menar att det är viktigt att 
ord har samma innebörd för de två kommunicerande parterna, i detta fall eleverna och lärarna 
i skolan. När lärarna talar om elevinflytande med eleverna finns det en risk att eleverna inte 
förstår vad lärarna menar, alternativt att de missuppfattar innebörden. Orsaken till varför 
elevernas förståelse av begreppet ser annorlunda ut gentemot lärarnas kan utifrån Dewey 
(2009) bero på att begreppet används av lärarna i en kontext som är svår för eleverna att 
relatera till deras egna erfarenheter. För att skapa samma innebörd för eleverna skulle lärarna 
kunna använda och tala om elevinflytande i situationer och med begrepp som är närmare 
elevernas verklighet och i relation till elevernas egna erfarenheter.  
Enligt Dewey kan brister i kommunikationen fortfarande styra eleverna i en viss riktning men 
då ordet inte har samma betydelse för lärarna och eleverna finns det inget direkt syfte eller 
mening med denna riktning för eleverna (Dewey, 2009). Det kan exemplifieras i ett av citaten 
från Karin där hon berättade att hennes upplevelse är att eleverna inte förstår att de utövar 
inflytande i situationer där de röstar i en demokratisk anda. Då eleverna snarare ser inflytande 
synonymt med att bestämma så uppfattar inte eleverna dessa tillfällen som deras möjlighet till 
inflytande.  

Den bristande kommunikationen kan enligt Dewey leda till att det inte finns någon 
gemenskap mellan lärarna och eleverna då kommunikationen är det medel som används för 
att skapa något gemensamt (Dewey, 2009). I så fall finns det en risk att det blir en tydlig 
uppdelning mellan lärare och elever där lärarna blir de som styr och eleverna blir de styrda 
(Dewey, 2009). Detta kan även relateras till en diskussion mellan en grupp elever där de tog 
upp att om de inte skulle ha något inflytande skulle det resultera i att skolan inte skulle 
fungera, det skulle bli tråkigt och de skulle inte ha någon makt.  

I detta tema har vi kunnat konstatera att lärarna och eleverna har olika syn på 
begreppet inflytande samt att deras olika definitioner av begreppet kan leda till missförstånd 
eller liten gemenskap. Lärarna definierar det mer som möjlighet att påverka medan eleverna 
talar om det som att få bestämma. De olika definitionerna kan bero på att begreppet varken 
används teoretiskt eller praktiskt i kontexter som eleverna är väl bekanta med. Om de saknar 
en gemensam definition av begreppet kan de heller inte se ett gemensamt syfte eller mål med 
elevinflytande. Genom att titta på intervjuutsagorna utifrån Deweys perspektiv om 
kommunikation och språk har vi kunnat se att det finns en risk för lärarna och eleverna att de 
saknar gemensamma mål och intressen.  
 
7.2  Inflytande  över  lärande  
Följande tema behandlar hur elevernas inflytande över deras lärande tog sig uttryck i skolan 
och hur eleverna och lärarna upplevde det. Temat utgår från hur eleverna upplevde sitt 
inflytande över olika aspekter i undervisningen samt hur lärarna upplevde och arbetade med 
elevinflytande.  

Det framkom att inom momentet bedömning upplevde eleverna sig ha inflytande över 
redovisningssätten. Eleverna ansåg att deras inflytande inom momentet kom till uttryck 
genom att de fick komma med förslag på hur de kunde redovisa i slutet av arbetsperioderna. I 
citatet nedan diskuterar eleverna hur deras inflytande över bedömningssätt ser ut. I citatet 
framgår det att eleverna upplever att de får vara med och bestämma vad gäller bedömningssätt 
och att även om deras förslag inte alltid går igenom så tar läraren till sig det dem säger: 
 

Elev 4: Vi har fått chanser i nästan alla ämnen att vara med och bestämma hur vi ska bli 
bedömda och allt sådant där, så vi har ju fått chansen också. Det är inte så att dem tar bort 
det helt och... [citerar läraren] ”ni ska jobba så har och bli bedömda så har”, utan vi har ju 
kunnat göra det i nästan varje ämne. 
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Elev 1: Fast alla förslag går ju inte. Det beror ju lite på vad det är för något. Vad man har 
för förslag. Men dem tar in och kanske gör nästan det, men på något annat sätt. Dem 
använder det vi säger. 

 
Ett exempel på elevernas upplevda inflytande över bedömningen och dess koppling till 
redovisningssätt ses i citatet nedan där eleverna berättar att de på frågan om hur läraren ska 
bedöma dem får komma med olika förslag på redovisningssätt. Här exemplifierar dem genom 
att nämna att de kommit med förslaget att göra en teater för att redovisa sina kunskaper i NO: 
 

Elev 3: Och då säger dem [lärarna] så här, då får alla klasser eller grupper säga ”har ni 
något förslag som vi kan bedöma er eller så?”, och då får ju vi på det sättet vara med och 
bestämma lite. 
Vad brukar ni ta upp då? 
Elev 1: Ja till exempel på NO:n då ville dom göra en teater. 
Elev 2: Då kommer vi att göra en teater. 

 
Vad gäller planeringen av undervisningen uttryckte eleverna att de upplever sig ha ganska 
stort inflytande inom området. Grupp 2 menade att det var momentet dem hade mest 
inflytande över. I grupp 1 och 3 diskuterades inom vilka ämnen detta förekom och grupp 4 
gav exempel på hur det kunde gå till. De ämnen som förekom mest i diskussionerna var 
engelska, SO, NO och svenska medan eleverna upplevde att de sällan fick påverka 
planeringen av undervisningen inom matematik. På frågan hur planeringen brukar gå till visas 
nedan enskilda svar från två elever från olika grupper. Detta för att visa på att några av 
grupperna tog upp att läraren erbjuder eleverna att vara med och planera kring de mål som 
finns i Läroplanen:  
 

Elev 16: På NO:n tror jag att det är... då hade vi bestämt att vi skulle göra så här, då skriver 
de [lärarna] upp så här i Läroplanen, och då frågar de oss vad vi vill göra typ.  

 
Elev 5: Nej men det kan vara att läraren tar fram LPP:n [lokala pedagogiska planeringen] 
eller något så där, ja, och så säger man bara massor av olika förslag och så skriver läraren 
upp det. 

 
Nedan visas diskussionen från grupp 5. Alla eleverna instämmer att de får vara med och 
påverka planeringen och som exempel nämner en av eleverna att de får vara med och 
bestämma hur de vill bli bedömda och hur de ska redovisa. De nämner även Läroplanen: 
 

Får ni vara med och påverka planeringen av undervisningen? 
Elev 17, 18, 19, 20: Ja. 
Elev 18: Ibland så så här... så typ läroplanssak... och då får vi bestämma lite hur... vi vill att 
de ska bedöma och hur vi ska redovisa och så. 

 
Vår ena lärare beskrev hur hon brukar arbeta för att involvera eleverna i planeringen av 
undervisningen. Hon berättade att hon brukar presentera en arbetsplan innan de påbörjar ett 
nytt område där eleverna får vara med och skriva upp och komma med förslag på hur de ska 
jobba med området samt hur de ska bedömas i slutändan. Hon tydliggjorde också att målen 
för området redan är bestämda och att det är dem de utgår ifrån när de utformar själva 
arbetsplanen. 
 

Karin: Vi jobbar ju med arbetsplaner till exempel (...) så presenterar jag att nu har vi en ny 
arbetsplan och vi ska jobba mot de här målen, det är det här vi måste göra, det är det här vi 
ska kunna när vi är klara, hur vill ni, på vilket sätt vill ni jobba? Hur ska vi jobba mot de 
här målen?  Och då brukar de få en tom arbetsplan av mig. Så jag skriver liksom ingressen 
och vad vi har för mål, liksom övergripande mål, och vilka förmågor vi ska träna, specifika 
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mål för just det här området, delmål, och sen så får de komma. Så det är tomma rutor; ”så 
här ska vi arbeta” och ”så här ska vi bedömas”. Och då får de komma med förslag, och då 
skriver de in då, vad de tycker den här gången liksom och sen så tar jag in allt det och sen 
så sammanställer jag arbetsplanen, vad jag tycker passar området, och jag försöker då ta 
med något som de flesta elever har tagit liksom. Så, den här gången var det många som 
tyckte att ja men kunde vi göra ett korsord på slutet som på engelskan så då fick de ett test 
nu med glosor i korsordsform.  

 
I intervjun med Maria togs skolans aktiva arbete med elevinflytande upp varpå hon uttryckte 
att det främst yttrar sig i planeringen av undervisningen och under klass- och elevråd. Hon 
berättade sedan senare i intervjun att hennes arbete med att involvera eleverna i planeringen 
av undervisningen handlar om att utgå från elevernas tidigare erfarenheter och intressen när 
de planerar nästa arbetsområde.  
 

Maria: Ja dels... i de flesta så brukar man... innan man startar något nytt så brukar man... 
man får kanske ett papper eller att vi diskuterar “vad kan jag om det här ämnet”. För om de 
kan allting till exempel om asagudar eller, som det finns med i läroplanen att man ska 
kunna, så är inte det något väsentligt för oss att hålla på med utan då måste vi ju fortsätta. 
Då finns det ju andra saker, det finns ju jättemycket att hämta. Och då har ju jag dels målen 
i läroplanen och sen så vad dem också vill lära sig. “Det här intresserar mig men jag vill 
veta vad hade dem för språk? Hur pratade dem?” Och då ger det ju mycket bättre än att jag 
står och pratar om samma sak som dem kanske redan kan. 

 
I diskussionerna mellan eleverna uttryckte dem att de upplevde att de hade inflytande över 
arbetssätten i undervisningen. Eleverna gav exempel på när de upplevde att de haft inflytande 
över arbetssätten och i vilka ämnen det var vanligast förekommande. Ett exempel som togs 
upp av flera var läsdagen som eleverna själva fått bestämma att de skulle ha. Läsdagen var en 
dag då eleverna ägnade sig åt läsning och fick göra olika uppgifter i den ordning de själva 
ville. Citaten nedan visar på hur grupp 1 diskuterar deras inflytande över arbetssätt där de 
nämner läsdagen samt att de fick bestämma att de ville göra en teater. Läsdagen tas även upp 
av elev 10 i grupp 3: 
 

Känner ni att ni kan påverka arbetssätten i skolan? 
Elev 1, 2, 3, 4: Ja. 
Har ni några exempel på när ni fått vara med och påverka? 
Elev 4: I den här läsdagen fick vi själva vara med och bestämma... 
Elev 2: Att vi skulle ha det. 
Elev 3: Det var väl lite teatern också? 
Elev 1, 2, 4: Ja. 
Elev 3: Det var en grupp som ville ha teater.  
Elev 2: Det var min grupp! 
Elev 3: Ja, och sen fick vi komma på massor av förslag så här hur det kunde se ut och så 
och då kunde vi ta typ vad som helst så att... då fick vi också vara med och bestämma. 

 
Elev 10: Idag fick man välja så här... hon [läraren] hade jättemånga uppgifter, för idag ska 
vi ha som en läsdag så då fick man välja vilken ordning man vill ha och så på lektionen. 

 
I en annan diskussion frågade en elev om vi med arbetssätt menade “Om man typ ska skriva 
eller hålla på med iPads och sånt?” (Elev 6), varpå eleverna menade att de får använda sig av 
olika arbetssätt ibland men att de mest får skriva. Vad gäller elevinflytandet över arbetssätt i 
undervisningen uttryckte Maria att hon brukar variera arbetssätten under lektionerna men att 
det är hon själv som väljer vilka arbetssätt eleverna ska få testa på. Hon uttryckte att under 
lektionerna är det även hon som bestämmer vilket arbetssätt som gäller för det är så hon “har 
lagt upp det” och att eleverna mer under planeringen ges tillfälle att säga hur de vill arbeta. 
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Maria: I vissa fall ska man få, inte alltid. Men vissa fall. Sen brukar jag variera rätt mycket. 
Ibland är det att jag står och pratar, ibland så är det att man jobbar självständigt, ibland 
jobbar i grupp. Oftast händer allt det där på en lektion. Så att det är lite olika. Så att det 
finns olika förväntningar. Nu jobbar ni två och två, då vill jag att det ska vara lite prat 
liksom, då ska det vara... men nu är det enskilt arbete och då... men jag tror inte att 
påverka... det är nog så som jag har lagt upp det tror jag. Det dem kan påverka det är nog 
när vi gör de där planeringarna som jag sa tidigare. För då kan de verkligen säga” vi vill 
jobba i grupp, vi vill jobba där.”  

 
Karin berättade att det skiljer sig hur mycket inflytande eleverna kan ha beroende på i vilket 
ämne hon undervisar. Hon menade att det är lättare att låta eleverna få vara med och påverka 
hur de ska jobba på engelskan än vad det är i matematiken då det finns mer specifika mål och 
färdigheter där som eleverna måste uppnå. Hon upplevde dock att det finns visst utrymme för 
eleverna att välja arbetssätt under matematiken men att det då är vanligt att vissa lägger sig på 
en för lätt nivå. 
 

Karin: Engelskan är mycket lättare tycker jag än matten, jag tycker att matten är mycket 
svårare och välja för där är det ändå så mycket färdigheter och så mycket mer specifika 
mål. Så att där måste man styra de mycket mer att de verkligen kan nå målen, man får 
jobba med det de behöver så att de inte slinker undan som de här som har lite svårt och 
trögt, får de välja för mycket så blir det ofta på för lätt nivå kanske. Nu jobbar vi med 
problemlösningar fram till slutet och då har det varit så att de får välja “ja men vill du jobba 
med de här uppgifterna som finns i matteboken eller vill du tillverka egna kluringar?” Ja, 
det är jättekul att tillverka kluringar och det är bra för mig att se hur de kan använda sina 
kunskaper så det går jättebra, det spelar ingen roll vad de gör egentligen, men då är det 
många som lägger sig på för lätt nivå, då måste man ju utmana dem att det är liksom inte 
så. Det händer liksom hela tiden fast på lite olika nivåer. 

 
Eleverna uttryckte sig tveksamt till deras möjlighet att påverka undervisningens innehåll. 
Några av grupperna var först osäkra över deras inflytande över vad de ska lära sig och 
menade att de ibland kunde påverka det. I vissa fall uppstod långa tystnader efter att vi ställt 
frågan.       
  

Känner ni att ni kan vara med och påverka undervisningens innehåll, vad det är som 
ni lär er på lektionerna?    
Elev 1, 2, 3, 4: Mm... Nja... lite. 
Elev 3: Kanske någon gång ibland. 
Elev 2: Men inte alltid. 
Elev 3: Nej. 
Har ni något exempel på när det har hänt?  
[Tystnad] 

 
När eleverna väl började diskutera med varandra kunde de komma på exempel från engelskan 
och svenskan där de fått välja mellan olika områden att arbeta med. I vissa fall förväxlades 
undervisningens innehåll med redovisningssätt och eleverna tog upp exempel när de fått 
bestämma hur de ville redovisa sina arbeten i svenskan.  

       
Kan ni vara med och påverka undervisningens innehåll? Vad det är ni får lära er på 
lektionerna? 
Elev 9: Jag tror inte det men... 
Elev 11: Jo, på svenskan då fick vi ju bestämma om vi ville... skulle lära oss om vikingar 
eller... 
Elev 10: Ja, man fick göra affisch om vikingar eller teater om vikingar eller så här gudar 
och så. 
Elev 9: Så fick man välja också så här hur dem bodde eller Birka eller så här... 
Elev 10, 11, 12: Mm. 
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Får ni ofta göra det? 
Elev 10: Inte så jätteofta men ibland. 

 
I citatet nedan diskuterar eleverna deras inflytande över innehållet i engelskan. De tar upp att 
de fått välja mellan olika alternativ och även här förväxlas undervisningens innehåll med 
redovisningssätt då några elever tar upp att de fått välja om de ville göra en teater eller en 
affisch: 
 

Elev 14: På engelskan så fick vi, så skulle vi räcka upp handen och rösta om vad vi skulle 
lära oss nästa gång vi hade engelska. Och då fick man så här ta massa djur, eller sport eller 
teater...  
Elev 15: Eller musik.  
Elev 14: Då får man välja själv och så ska man lära sig mer om det.  
Elev 13: Man får välja en grej som man vill lära sig mer om.  
Får alla välja olika saker då?  
Elev 15: Ja, vad man vill.  
Elev 13: Men man får välja samma saker också.  
Är det bara i engelskan ni gör det eller kan det vara så att ni får göra det i andra 
ämnen också?  
Elev 15: Ibland kanske det händer.  
Elev 13 och 15: Men det är mest engelskan.  
Elev 13: Det var mer typ, alltså när vi gick i typ 1:an eller 2:an eller F:an då fick vi välja.  
Elev 15: Men i svenskan nu när vi jobbar i boken kommer ju vi att få välja ett djur.  
Elev 13: Just det! Och på SO:n, då fick man välja teater eller affisch...  
Elev 15: Eller vad var det mer?  
Elev 13: Det var bara teater eller affisch.  
Elev 15: Ja, men Birka, hur man bodde, vikingafärder och Gudar. 

 
Maria tog upp målen på frågan om elevinflytandet över undervisningens innehåll. Tidigare 
nämnde hon att hon upplever att eleverna får vara med och påverka undervisningens innehåll 
men till en viss del. I citatet nedan uttrycker hon att målen bestämmer mycket av vad eleverna 
ska lära sig vilket begränsar deras inflytande. 
 

Maria: Det [elevinflytande] känns ännu viktigare ju större dem blir, men det är ju vissa 
mål som man måste klara av liksom, för annars... det finns liksom inte en chans att man 
fixar det, om alla mål som finns med till sexan, att man ska kunna bedöma dem sen. Så 
till viss del. Men vissa saker måste ju vara med. 

 
Karin upplevde att elevernas inflytande över arbetets innehåll påverkas av vilket ämne det 
gäller samt elevernas ålder. Återigen berättade hon att det är svårt att låta eleverna ha för 
mycket inflytande över innehållet på matematiken då vissa grundkunskaper krävs och att hon 
tar större hänsyn till elevernas förkunskaper i utformandet av ett arbetsområde i andra ämnen, 
så som SO. 
 

Karin: Det är också lite beroende på ålder och ämne. I matten kan jag inte säga, att “ja, 
men gud, vad ska vi jobba med nu?” och så svävar de [eleverna] iväg, för de behöver ju 
ha vissa grundkunskaper innan de går vidare, det följer ju ändå någon form av 
utveckling i hela ämnet, att du måste ha vissa grundkunskaper för att kunna gå vidare så 
du kan ju inte sväva ut hur som helst liksom. Men det är ju så att i SO:n till exempel bör 
man som förra året, då hade jag också SO:n pratar vi om, då var det forntiden, då tittar 
man ju också, ja men om man börjar ett arbetsområde, ja men vad kan dem? Och det här 
känner jag mig säker på, det här känner jag mig mindre säker på, då får de skriva och 
berätta vad de tycker att dem har för kunskaper redan och då utgår man från det som de 
behöver utveckla vidare och då är de med och påverkar på det sättet. Annars kanske jag 
bara hade kört på i det som jag trodde och så kunde dem redan det för det hade de pratat 
om och då blir det inget intressant. 
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Sammanfattningsvis visar utsagorna att eleverna upplevde sig ha inflytande i olika 
undervisningsmoment och kunde ge exempel på olika situationer där de upplevde sig ha 
inflytande. Redovisning var ett av dessa moment som även kunde förväxlas eller kopplas ihop 
med bedömning och undervisningens innehåll. Även Forsberg (2000) fann att eleverna 
upplevde att de främst kunde påverka redovisningen inom bedömning. Planering av 
undervisning var ett annat moment eleverna upplevde sig ha inflytande över. Lärarna 
berättade att eleverna får vara med och planera inför varje ny arbetsperiod och att de då 
försöker utgå från elevernas erfarenheter och intressen. Inflytandet över arbetssätten yttrades 
bland annat i att eleverna fick välja mellan olika sätt som erbjöds och både lärare och elever 
uttryckte att graden av inflytande skiljde sig mellan ämnena. Liknande resultat visades på i 
tidigare forskning där det oftast var på lärarens initiativ och villkor som eleverna erbjöds 
inflytande (Rönnlund, 2011). Detta visar på att eleverna kan bestämma arbetssätt utefter vad 
som intresserar dem men att inflytandet över arbetssätt ändå sker på lärarnas 
villkor.  Undervisningens innehåll var det moment som eleverna uttryckte mest osäkerhet 
kring. Eleverna berättade om olika situationer där de fått välja mellan olika ämnen att arbeta 
med men förväxlade det ibland med redovisningssätt.  

Utifrån citaten från både elever och lärare har vi kunnat se att det finns möjligheter för 
eleverna att utgå från sina intressen i utformandet av vissa arbetsområden, dock verkar det 
vara beroende av vilket ämne det gäller. Båda lärarna beskrev hur de innan de startar upp ett 
nytt arbetsområde, i exempelvis SO, kan fråga eleverna om deras kunskaper kring ämnet samt 
om vad de skulle vara intresserade av att lära sig mer om. I dessa fall kan man se att de, precis 
som Dewey (2004) menar, tar till vara på de förkunskaper och intressen eleverna har och 
utvecklar arbetsområdet efter det och på så vis skapar mer gemensamma mål för elever och 
lärare. Vidare framgick det dock att både lärare och elever upplever att eleverna inte har 
samma möjlighet att vara med och påverka i ämnet matematik. Vår ena lärare, Karin, menade 
att det där finns för specifika mål och färdigheter barnen måste träna upp, och i en viss 
ordning, som gör att eleverna inte kan vara med och påverka över innehållet och arbetssättet 
på samma sätt. Det mer begränsade inflytandet över olika moment inom matematiken kan 
bero på att målen i ämnet förutsätter mer strikta arbetsmetoder. Enligt Dewey (2009) kan det 
utgöra risk för att eleverna inte får en lika personlig relation till ämnet och att kunskaperna 
blir för abstrakta när de inte grundas i deras egna sociala aktiviteter.  

Det framgick även att arbetssättet ibland måste bestämmas efter vilken nivå eleverna 
ligger på då för mycket valfrihet leder till att de kan lägga sig på en för lätt nivå. Detta kan 
relateras till det Danell tar upp om relationen mellan inflytande och ansvar. I hans rapport 
framgick det bland annat från både lärare och elever att ansvar är något man måste få träna på 
för att kunna använda det på ett bra sätt. Risken blir annars att det blir för övermäktigt och att 
eleverna gör andra saker än vad det är meningen att de ska träna på (Danell, 1999). Med andra 
ord kan man se att mål som är för specifika både kan resultera i att elevernas inflytande och 
ansvar blir begränsat. 
 
7.3  Mål  
Temat behandlar Läroplanen och de mål som är uppsatta för den svenska skolverksamheten 
och hur eleverna och lärarna upplevde dessa. Temat rör undervisningens innehåll vilket 
bestäms utifrån mål och Läroplan. Här framställs elevernas och lärarnas åsikter och 
inställningar till målen och undervisningens innehåll samt hur elevinflytandet över det ser ut.  

Karin berättade att elevinflytandet inte är lika stort över innehållet då detta bestäms 
efter målen. Hon sa att eleverna har mest inflytande över “(...) arbetssätt och uppföljning, för 
målen kan de inte ha för det är nationella mål så de måste finnas där”. Maria uttryckte samma 
sak då hon menade att eleverna har inflytande över undervisningens innehåll till viss del men 
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att målen styr mycket. Maria menade även att det fanns vissa saker som eleverna inte kunde 
påverka som har med Läroplanen att göra:  
 

Maria: (...) Men jag tror och jag hoppas att de känner att de kan påverka men sen så är 
det ju också att vissa saker kan de ju inte påverka. För vi är ju ändå bundna till 
läroplanen så det är ju liksom... det går ju inte faktiskt. 

 
I det föregående temat förklarades bland annat elevernas upplevelser av deras inflytande över 
undervisningens innehåll vilket de uttryckte en tveksamhet kring. De tog upp några exempel 
när de upplevt valfrihet av ämne inför ett arbete men det var framförallt lärarna som pekade 
på hur läroplansmålen spelar roll i det hela. I tre av grupperna kom eleverna in på Läroplanen 
och målen och deras betydelse för deras utbildning. De berättade att lärarna brukar gå igenom 
Läroplanen med dem inför varje ny arbetsperiod och att det där står vad de ska lära sig. När vi 
frågade om deras inflytande över målen tog de upp exempel på hur de kunde påverka hur de 
skulle uppnå målen men aldrig deras inflytande över utformandet av dem. Ingen av grupperna 
ifrågasatte läroplansmålen utan menade mer att dessa var bra för att de då visste vad de skulle 
lära sig. 
 

Vad tycker ni om läroplanen då? 
Elev 2: Den brukar väl vara bra. 
Elev 1, 3, 4: Ja! 
Elev 4: Den brukar oftast... där står, hur vi ska lära oss. Har dom inte så mycket idéer då 
brukar vi få vara med och bestämma. 
Elev 1: Jag tycker ändå att det är bra att dom visar upp den så vi vet vad det är vi ska 
lära oss, vad vi ska jobba med och så. 
Elev 4: Och vilka mål vi ska nå. 

 
På frågan om de skulle vilja kunna påverka målen mer diskuterade samma grupp om målens 
mer generella innebörd:  
 

Elev 2: Alltså målen går ju lite ut på… eller alltså hur... 
Elev 3: Typ vad vi ska jobba med. 
Elev 2: Och att dem ska kunna se så att vi har klarat målen och vi får ju oftast bestämma 
hur dem ska bedöma oss och på så sätt kan vi ju också tänka lite på vilka mål vi har så 
det går ju lite igenom det också. 

 
När vi frågade eleverna om de kan vara med och påverka vilka mål de ska uppnå tog en grupp 
upp att det är något som tas upp på utvecklingssamtal där de med sina föräldrar har möjlighet 
att prata med läraren om deras individuella mål. 
 

Elev 5: Ja det är väl mer på utvecklingssamtal. När man sitter med sin mamma eller 
pappa. 
Elev 7: Och läraren. 
Elev 5: Så pratar man om vad man vill lära sig och saker man inte har kommit så långt 
med och behöver förbättra.   
Elev 6, 7, 8: Mm.  

 
I citatet nedan ser man att eleverna talar om att deras lärare har en plan för vad dem ska arbeta 
med och en av eleverna menar då att de inte har möjlighet att påverka vad de själva vill göra. 
 

Elev 15: Då är det så här att Karin har sin plan när, ja men de här veckorna måste vi 
jobba med det här och efter dem veckorna måste vi göra det här, vi får inte, alltså vi 
får ingen tid att vi ska få välja vad vi vill göra.  
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Elev 13: Men på bilden, eller vi har inte bild längre, men då hade vi så här, då var 
det inte så här att ”ni måste blir färdiga med det” utan det var så här, man fick ett 
papper när man hade gjort färdigt sakerna. Jag skulle vilja ha mer bild.  

 
Utifrån citaten i detta tema har vi kunnat urskilja att lärarna visar på att elevernas inflytande är 
begränsat på grund av bland annat läroplansmålen som bestämmer vad de ska lära sig men 
gjorde ingen större reflektion över dessa utan uttryckte mest att de är ett måste i skolan, som 
är bestämt uppifrån, och därför inte går att påverka. Eleverna uttryckte inte samma 
medvetenhet om målens styrande effekt på undervisningens innehåll. De få grupper som 
diskuterade Läroplanen tycktes inte reflektera över varför de skulle uppnå målen utan tyckte 
det var bra att de fanns så det blev tydligt vad de skulle lära sig. Utöver de nationella målen så 
tog några elever upp de individuella målen som diskuteras för varje elev på 
utvecklingssamtalen. Att detta ämne togs upp kan utifrån Dewey bero på att de individuella 
målen kanske är mer relevanta för eleverna då de möjligtvis är mer kopplade till deras sociala 
liv, erfarenheter och intressen. Dewey menar att barn blir mer motiverade till att förverkliga 
mål när dessa är deras egna. Det blir även lättare för dem att då se och förstå nyttan med dem 
(Dewey, 2009).  

Den något passiva inställningen bland både lärarna och eleverna mot målen och varför 
eleverna inte har något inflytande där, kan i likhet med tidigare forskning bero på otydligheten 
i hur långt elevers inflytande sträcker sig och vad de kan tänkas ha inflytande över (Rönnlund, 
2011). I det här fallet är det kanske tydligt för både lärarna och eleverna att målen inte går att 
påverka vilket medför att dem inte direkt reflekterar över det. Målen presenteras möjligtvis av 
lärarna som något absolut, som något bestämt och eleverna varken ges eller tar tillfälle att 
kritisera dessa.  

En orsak till elevernas positiva bild av läroplansmålen kan vara att de upplever mycket 
inflytande i hur de ska arbeta för att uppnå dessa. Lärarna uttrycker att de utgår från elevernas 
tidigare erfarenheter av arbetsområden när de startar upp ett nytt vilket i likhet med Dewey 
gör att elevernas intressen involveras och kan göra lärandet mer lustfyllt. Enligt Dewey 
(2009) riskerar Läroplanens överordnade mål medför svårigheter för både elever och lärare att 
finna motivation och intresse för det som lärs ut. Dock poängterar han även att det som är 
viktigast i lärandet är själva processen och inte målet i sig och i detta fall kan elevernas 
inflytande över tillvägagångssättet mot målen vara tillräckligt stort för att de trots allt kan 
finna motivation i lärandet.  

Det som framgått i detta tema är att de mål som finns i skolan är bestämda utifrån 
Läroplanen och ingenting som eleverna har något inflytande över. Dock får de vara med och 
påverka hur målen ska uppfyllas samt hur de kan redovisas. Dewey (2009) poängterar i sin 
teori att det är viktigt att eleverna har ett personligt intresse för de mål som finns i skolan men 
han lyfter också att processen eller vägen fram till målet är vad som är mest väsentligt för ett 
hållbart lärande. Detta har kunnat relateras till att eleverna inte upplever de bestämda målen 
som något negativt utan att det tvärtom är skönt att veta vad som förväntas av dem samt att de 
lyfte att de ändå fick påverka hur de ska jobba med målen vilket verkade vara fullt tillräckligt 
för att de skulle känna sig motiverade. 
 
7.4  Inflytande  som  motivation  
Ett ämne som ofta förekom under diskussionerna och intervjuerna var elevinflytandets 
fördelar. Bland annat talade lärarna, men framförallt eleverna, om dess motiverande effekt. 
Detta tema kommer därmed behandla detta, främst utifrån de faktorer som eleverna ansåg 
gjorde dem motiverade i sitt lärande men även lärarnas synpunkter på hur elevinflytande kan 
fungera motiverande.  
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Nedan säger en elev att när man arbetar med något som man är intresserad av så blir det 
lättare att lära sig. När vi då frågade de andra eleverna om de höll med instämde de: 
 

Elev 5: Jag tror att man lär sig mer. Som korsord, det är ganska många som tycker att 
det är kul och då lär man sig enklare än om man tycker att korsord är tråkigt då sitter 
man bara och  
skriver något, man orkar inte tänka och blir på ganska dåligt humör. 
Är det lättare att lära sig om man tycker att det är roligt?  
Elev 5, 6, 7, 8: Ja. 

 
I en annan grupp uttryckte eleverna att det skulle vara tråkigt om de inte fick vara med och ha 
inflytande samt att det skulle bli tråkigt att lära sig saker. En av eleverna uttryckte i 
diskussionen med de andra att när de får vara med och bestämma hur undervisningen ska gå 
till så blir de mer engagerade och det blir lättare att hänga med. Eleven uttryckte att det annars 
finns en risk att de blir ofokuserade och ägnar sig åt annat.  
 

Är elevinflytande viktigt i skolan? 
Elev 13, 14, 15, 16: Ja.  
Varför är det viktigt då?  
[Tystnad]  
Hur tror ni att det skulle vara om ni inte hade något inflytande överhuvudtaget? 
Elev 15: Då kanske det skulle vart lite konstigt. Tråkigt.  
Elev 13: Man skulle inte få vara med lika mycket. 
Elev 15: Det kanske bara skulle vara tråkigt när man skulle lära sig saker. 
Känns det som att det blir roligare att lära sig saker när man har inflytande?  
Elev 13, 14, 15, 16: Ja.  
Elev 15: Ja men vi brukar ju få bestämma typ istället, om vi inte bestämmer typ, brukar vi 
få bestämma typ i början så här med redovisning, eller vad säger jag … så här i början, 
hur ska man säga det?  
Elev 14: Ehm… när de ska börja förklara saker, det vi ska jobba med, då kan det vara 
att de står och pratar jättelänge och då är det många som blir uttråkade och så och inte 
lyssnar och då brukar vi få vara med och bestämma hur vi ska göra så att vi hänger med 
och lyssnar på lektionerna... Och då blir det mycket bättre, annars skulle det ha varit, typ 
ingen skulle lyssnat, bara suttit och fnissat och larvat sig. 

 
Nedan förklarar tre elever att deras inflytande gör att de möjligtvis lär sig bättre. De uttrycker 
att om de har möjlighet att påverka vem de ska arbeta tillsammans med så kan det göra att de 
antingen arbetar bättre eller sämre. Här reflekterar även eleverna över hur valet av 
arbetspartner kan gynna eller hämma deras lärande i och med att de antingen pratar för 
mycket eller för lite.  
 

Tror ni att ert inflytande påverkar hur ni lär er?  
Elev 11: Jag tror det blir bättre. 
Elev 9: Det beror ju på om man liksom ska jobba i grupp eller så, och om man väljer 
några som man alltid pratar med då blir det ju sämre. Men det kan ju vara bättre också 
för att det är lättare att… 
Elev 10: Prata. 
Elev 9: Det sättet är lättare för en än det som man skulle gjort egentligen. 

 
Citaten nedan visar på hur en av diskussionerna såg ut bland eleverna. De uttrycker att 
elevinflytande är bra för att göra lärandet roligare. De menar att deras möjlighet att påverka 
och bestämma i undervisningen gör att de kan välja sätt som för dem gör lärandet roligare och 
att undervisningen blir tråkig om läraren bestämmer allt: 
 

Elev 2: Vi ska ha dom uppgifterna och vi kanske kommer på något bra sätt så det blir 
roligare, då blir det ju roligare när vi också får bestämma att så här vill vi ha det. 
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Elev 3: Så inte bara lärarna som bestämmer allt vi ska göra. 
Elev 1: Då kan det bli lite tråkigt. Och inte bra. 
Elev 4: Om vi bara bara ska sitta och lyssna på läraren och titta ner på papper då kanske 
vi kan jobba i grupper eller något annat. 

 
En av lärarna upplevde att elevinflytande gynnade både lärarna och eleverna då båda parterna 
jobbar bättre när eleverna ges möjlighet att påverka undervisningen samt att klimatet blir mer 
tillåtande. Hon uttrycker att hennes undervisning blir bättre när eleverna får komma med 
synpunkter på den: 
 

Maria: Jag tror att man jobbar bättre om man känner att man har möjlighet att påverka. 
Eleverna? 
Maria: Ja, jag tror att jag också jobbar bättre, än om jag står och mässar om någonting 
som inte dem vill eller som ”tänk om hon hade gjort på det här sättet”. Sen är det 
också… det kan man också se, till exempel utvärderingar som vi har, så kan man också 
se att, då kan de verkligen skriva [skrattar] jag har fått kommentarer ”Du har jätteroliga 
lektioner Maria men ibland pratar du alldeles för mycket”. Man bara, Mm, Ja! Så man 
tar ju till sig av deras kommentarer och det är också jätteskönt att de vågar säga, eller 
vågar skriva att så här tycker jag och du kanske ska tänka på det här så det blir ännu 
bättre liksom. 
Så det är bra för båda? 
Maria: Jaja! Och det tror jag på något vis så är det, som jag upplever det, jag vet inte hur 
barnen upplever det... inte riktigt, så är det ett tillåtande klimat, att man kan få säga så 
och jag blir inte sårad av det eller jag bedömer inte dem på något annat sätt utan jag vill 
ju veta. Annars blir det ju värdelöst att undervisa tycker jag. 

 
Även Karin uttryckte att elevinflytande är positivt då det gör att eleverna lär sig lättare samt 
att när de får vara med och påverka hur de ska uppnå de olika målen genererar det även att det 
blir mer motiverade. Hon påpekade även att elevinflytande inte är ett val utan ett måste i 
skolan då det är formulerat som ett krav i Läroplanen. 
 

Karin: Det är viktigt för de eleverna vet vad de ska lära sig, så kan de lära sig mycket 
bättre, de har mycket lättare att uppnå målen om de är medvetna om vad de ska göra. 
Kan de påverka hur de ska lära sig, vilket arbetssätt och med vilka metoder så lär de sig 
saker också mycket bättre för de blir mycket mer motiverade. (...) Och sen är det ju ett 
mål i Läroplanen. Ett av huvudmålen, att skolan ska arbeta för elevinflytande och 
ansvar så att det är ju också ett måste. 

 
Sammanfattningsvis upplevde eleverna att deras lärande blir roligare och enklare när de får 
vara med och påverka. De gav främst exempel på hur de genom att påverka arbetssätten 
utefter deras intressen kan göra lärandet roligare. De ansåg att utan inflytande fanns risken att 
de inte blir lika engagerade och fokuserade i sitt lärande. Lärarna såg fördelar för både dem 
själva och för eleverna med elevinflytande. Det framkom att elevinflytande är positivt för 
elevernas lärande då de lär sig bättre och gör att dem blir mer motiverade. Dewey (2004) 
förespråkade ett mer elevcentrerat lärande där lärandet utgår från elevernas egna intressen och 
erfarenheter. Detta för att göra lärandet lustfyllt och eleverna mer motiverade. I likhet med 
detta ser både eleverna och lärarna kopplingen mellan elevernas motivation och deras 
involvering i utformandet av undervisningen. När eleverna får vara delaktiga i det som rör 
deras lärande får de möjligheten att utgå från deras egna intressen och erfarenheter. Precis 
som Selberg (1999) visade på i sin forskning har elevinflytande en positiv effekt på elevernas 
lärande. Vidare kan detta ses i relation till det Dewey menar är av stor vikt i den sociala 
miljön för att elever ska finna ett personligt intresse. Genom att eleverna ges möjlighet till 
inflytande över bland annat arbetssätt och redovisning, kan de utifrån Deweys teori också 
känna en större gemenskap med den övriga sociala gruppen och får därför lättare att se både 
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framgång och misslyckande som något personligt vilket i sin tur skapar motivation (Dewey, 
2009). 
 
7.5  Demokrati  
Temat demokrati handlar om de demokratiska processerna i skolan och hur eleverna och 
lärarna upplevde dessa samt hur dessa kunde yttra sig i verksamheten. Främst handlar det om 
hur inflytandet upplevdes vara fördelat mellan eleverna och lärarna.  

Nedan berättar en av lärarna hur hon upplever att eleverna har olika mycket 
inflytande beroende på hur mycket de uttrycker sig: 

 
Maria: Nej. Det har dem inte. Därför att det är många som hörs mycket mer än andra. 
Det är många som eh... det har vi pratat med dem jättemycket också om att det blir 
jättekonstigt när man bara pratar rakt ut för då finns liksom inte en chans bland de... 
uttrycka sig för vissa. Och det är samma sak där också. En del har ju mer... ett större 
behov av att få uttrycka sig ”jag tycker det här” och det tror jag man kan vara olika som 
person också. 

 
Några grupper av elever uttryckte sig på ett likande sätt då de lyfte fram att de som är blyga 
eller inte vågar prata inte har lika mycket inflytande. Så här svarade grupp 4 och 5 på frågan 
om alla elever har lika mycket inflytande: 
 

Elev 13: Nej, det tror jag inte.  
Elev 15: Det finns vissa så här som inte vågar så här prata lika mycket och grejer. 
Elev 13: De vågar inte säga så mycket.  

 
Elev 17, 18, 19, 20: Njaa... nej. 
Elev 18: Det beror på om man är blyg eller inte. Om man är blyg då vågar man kanske 
inte säga till. 

 
En av lärarna uttryckte dock att hon upplevde att alla elever har lika stor möjlighet att påverka 
men att vissa inte tar möjligheten att göra det när tillfället ges. Hon menade att det då är 
viktigt att informera de eleverna som inte tar chansen att påverka att om de inte gör det så 
innebär det att de överlåter rätten till henne att få bestämma över undervisningen. 
 

Karin: (...) Sen finns det dem som, ja men får de chans att skriva, ja men de skriver 
ingenting. Och då gäller det att tala om för dem också, att det är nu du har chansen sen 
går vi vidare liksom. Skriver du ingenting nu då betyder det att du accepterar att jag får 
bestämma hur det ska vara liksom. Så det har vi ju pratat om att jag har massor av idéer 
och jag kan alltid bestämma men det är roligare om ni är med och påverkar så det är inte 
för min skull vi gör det. 

 
I en annan diskussion uttryckte några elever ungefär samma sak där de menade att alla elever 
får samma möjlighet till inflytande men att det är upp till var och en att utnyttja den chansen. 
De upplevde att alla elever har lika mycket inflytande men de tog även upp att elever gör sig 
hörda olika mycket vilket kan leda till att alla inte är med och påverkar lika mycket. Dock 
tyckte de inte att detta var ett problem eller en orättvisa. 
      
    

Skulle ni säga att alla eleverna har lika mycket inflytande?  
Elev 9, 10, 11, 12: Ja. 
Elev 10: Ja men vad heter det vissa vill inte säga ibland. 
Elev 11: Och vissa säger jättemycket. 
Skulle ni säga att det blir orättvist då? 
Elev 9, 10, 11, 12: Nej. 
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Elev 9: Nej för då liksom försöker inte dem. 
Elev 12: Nej det är dem själva som blir påverkade av att dem inte är med. För då kan ju 
inte dem liksom sitta sen och säga nej så här vill inte jag ha det. 
Elev 10: Eller att dem inte kommer på något. 
Elev 11: Det är som typ när man röstar, om man röstar då har man i alla fall utnyttjat sin 
helt… att man röstar, men om man inte gör det och vet... då blir det det andra partiet då 
liksom då vet man att man inte har påverkat eller försökt påverka. 

 
Trots varierande uppfattningar om huruvida elever har lika mycket inflytande konstaterades 
ändå att eleverna tar initiativ till att påverka olika mycket. Diskussionerna handlade främst om 
inflytandets fördelning eleverna emellan men i vissa fall kunde vi urskilja hur eleverna och 
lärarna framställdes som två olika parter och hur inflytandet upplevs fördelat mellan dem. 
Detta kan ses i citatet nedan där en grupp svarade på frågan om inflytande är roligt och en 
elev menar att oavsett så kommer de vuxna alltid ha mer makt än dem när det kommer till 
inflytande.  
 

Elev 9, 10, 12: Ja 
Varför tycker ni att det är roligt? 
Elev 11: För då kanske man får som man vill. Och då blir det oftast kul. 
Elev 9: Då har ju liksom typ alla lika makt. Nej inte riktigt… men [skrattar] inte som de 
vuxna då men vi får ju lite liksom... det blir ju roligare för då får ju vi vara med och 
bestämma och så. Vi får bidra med det vi vill.  

 
I en diskussion från en annan grupp visar eleverna på att de upplever en fördelning av 
inflytandet och att den fördelningen görs mellan eleverna och lärarna. De uppger att de vill 
kunna bestämma i vissa frågor så att inte lärarna har all beslutanderätt. 
 

Elev 2: Vi ska ha dem uppgifterna och vi kanske kommer på något bra sätt så det blir 
roligare, då blir det ju roligare när vi också får bestämma att så här vill vi ha det. 
Elev 3: Så inte bara lärarna som bestämmer allt vi ska göra. 
Elev 1: Då kan det bli lite tråkigt. Och inte bra. 

 
I diskussionerna och intervjuerna framgick det att eleverna och lärarna möjligtvis har olika 
syn på de demokratiska processerna som de använder sig av i undervisningen. Utifrån 
diskussionerna med eleverna märkte vi att en del av dem istället för att tala om nyttan med 
exempelvis röstning som ett demokratiskt tillvägagångssätt där alla har möjligheten att vara 
med och påverka, valde att ta upp negativa aspekter av metoden såsom att deras förslag då 
kanske inte går igenom. Lärarna talade om de demokratiska metoderna som en chans för alla 
att få göra sin röst hörd och trodde att eleverna inte alltid förstod att dessa var tillfällen för 
elevinflytande. Nedan berättar en av lärarna att det viktiga i dessa demokratiska processer är 
att eleverna upplever att de har fått tycka till men att de också förstår att deras förslag inte 
alltid kan gå igenom. 
 

Maria: Men det gäller ju att alla ska känna att man har sin röst hörd. Och sen att det 
kanske inte blir exakt som jag ville, eller som jag ville påverka men att det finns vissa 
delar som man kan känna igen när jag sen presenterar det här färdiga resultatet, så här 
ska vi jobba. Då kanske man kan se ”men det där sa ju faktiskt jag”. 

 
Även Karin uttrycker en problematik med att eleverna inte alltid förstår när de faktiskt är med 
och påverkar saker i undervisningen då hon tror att de inte alltid är medvetna om vad 
begreppet inflytande faktiskt betyder. På grund av det menar hon att hon ofta måste upplysa 
eleverna när de faktiskt varit med och haft inflytande för att de ska förstå innebörden av det. 
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Karin: (...) Vid sådana tillfällen tror inte jag att de känner att de direkt är med och 
påverkar, de berättar för mig och sen så gör man en arbetsplan så att det har vi 
diskuterat mycket nu, att man måste berätta för eleverna när det är inflytande och när de 
har varit med, att de är medvetna om vad det betyder. Så det har vi diskuterat mycket 
och gjort nu, att ja, men nu liksom den här arbetsplanen här har jag skrivit, för den som 
har kommit med förslaget korsord, många, de fattar det, men de andra också att men nu 
var det så många som valde korsord den här gången så därför står det här på den här 
raden liksom så att de också, för de bara jobbar ju på liksom.       

 
Nedan visas situationer där elevernas uppfattning om demokratiska metoder skiljde sig åt från 
lärarnas. I citatet nedan tar en elev upp i gruppen att inflytande inte alltid är bra då andra 
förslag som man själv inte uppskattar kan väljas. 
 

Elev 5: Ibland kan ju andra säga förslag som man inte själv tycker är kul, och på så sätt 
kan det ju också bli dåligt att man får vara med och påverka, att det kan komma upp 
andra saker som man själv inte tycker är bra. 

 
I ytterligare en diskussion menade eleverna att det demokratiska sättet att låta alla komma till 
tals som deras lärare använder inte alltid är så roligt då det hindrar några elever från att få 
uttrycka sig när de vill.  
 

Elev 13: Det är en grej som vår fröken brukar göra ibland. Det är så här, de som inte har 
räckt upp handen så mycket, så säger hon bara dennes namn även om den inte räcker 
upp handen så får den svara. Även om den kanske inte såhär vill, men den får i alla fall 
säga då. Så att den säger någonting i alla fall.  
Elev 15: Sen om en person har räckt upp handen jättemycket så tar hon inte den utan tar 
den som inte räckt upp handen så mycket.  
Vad tycker ni om det då?  
Elev 15: Lite sådär, om man har en viktig sak att säga och om man kanske har räckt upp 
handen ganska mycket så är det tråkigt om man kanske så här, nu är det den sista och så 
väljer hon en annan, om man vill säga något viktigt typ.  
Elev 13, 14, 16: Ja. 
Elev 13: Typ så här om man räcker upp handen jättelänge fast man säger många grejer, 
och så är det typ någon som så här räckt upp handen två gånger och då tar hon den och 
så säger hon att fler inte får säga. 

 
I en annan grupp menade eleverna att inflytande inte var lika roligt när man inte fick som man 
ville eller om alla andra kommer med idéer och förslag till läraren förutom de själva. I citatet 
nedan diskuterar eleverna när de upplever inflytande som jobbigt: 
 

Elev 19: Ja, om man inte får som man vill. 
[Eleverna skrattar] 
Elev 18: Om man inte kommer på några idéer. 
Elev 17: Eller typ så här om hela gruppen kommer på något förutom så här jag själv. 

 
Det som framkommit i temat demokrati är att det finns två uppfattningar om elevers 
inflytande där några anser att inflytandet är odemokratiskt fördelat. De anser att de elever som 
inte gör sig hörda därmed också får mindre inflytande medan den andra gruppen utgörs av 
dem som menade att oavsett om eleverna tar initiativ eller inte till inflytande har de ändå 
samma möjlighet att kunna påverka. Att mer aktiva elever anses ha mer inflytande fann även 
Rönnlund (2011), Aspán (2005) och Forsberg (1992). De elever som är blyga eller inte tar 
möjligheterna att påverka kan enligt Dewey riskera hamna i ett tillstånd där de låter de som är 
mer talförda och pådrivande att fatta alla beslut och på så vis ha större makt. Dewey menar att 
även om individer har rätten att uttrycka sin åsikt finns det en risk att deras passiva roll blir till 
ett normaltillstånd och en vana (Dewey, 2004). Det finns därför en risk att även om det finns 
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demokratiska arbetsformer och möjligheter för alla elever att ha inflytande riskerar ändå de 
blygare ha svårare att få vara med och påverka då utformandet av de demokratiska 
arbetsformerna gagnar de som är mer talförda och framåt. På sätt och vis blir det trots en 
tanke om demokrati en ojämlik miljö i skolan. Detta kan kopplas till Aspáns resultat att de 
elever som kan och vill fortsätter att engagera sig i demokratiska processer med de som inte 
ser eller förstår sina chanser hamnar utanför (Aspán, 2005).  

Utifrån Deweys idéer blir skolan inte en demokratisk plats om det inte innebär att alla 
eleverna medverkar i beslutsfattande som rör deras samlevnad i skolan (Dewey, 2004). 
Eleverna tillsammans utgör en grupp som delar vissa värden och för att en grupp ska kunna ha 
så många gemensamma värden som möjligt enligt Dewey (2009), vilket kan underlätta deras 
samarbete under skoltiden, krävs det att alla i gruppen har samma möjlighet att ge och ta från 
varandra. Om eleverna anser att inflytandet är odemokratiskt fördelat har inte alla samma 
möjlighet till utbyte mellan varandra i inflytelserika situationer.  

Lärarna tar upp demokratiska processer som tillfällen för elevinflytande medan 
eleverna inte lika tydligt gör den kopplingen. En grupp visade på att röstning är en rättvis 
metod då alla ges samma chans att uttrycka sin åsikt. Annat som framträdde i elevernas 
diskussioner är att det är mindre kul när andra förslag eller personer väljs ut enligt 
demokratiska metoder. Det kan bero på att eleverna möjligtvis inte fullt ut förstår eller 
uppskattar de demokratiska processerna som används i skolan och som möjliggör deras 
inflytande. Aspán (2005) fann liknande resultat, att de former för delaktighet i demokratiska 
processer i skolan inte var tydliga. Orsaken till detta kan förklaras utifrån problematiken 
Dewey (2009) tar upp med att det som lärs ut i skolan görs via symboler som eleverna inte har 
någon direkt koppling till i sitt vardagsliv. När lärarna talar om demokrati och praktiserar 
demokratiska metoder i syfte att lära eleverna om dessa, kan det bli svårt för eleverna att 
associera detta till deras verklighet då de mer sällan erfar detta utanför skolan. Dewey talar 
även om vikten av miljön i läroprocessen och hur den formar individens handlingar. I detta 
fall kanske eleverna förknippar demokrati och demokratiska processer med skolan och får 
svårt att översätta det till andra miljöer vilket kan begränsa deras uppfattning av det.  

Som tidigare redogjorts lyfter Dewey (2009) fram två ideal som en förutsättning för 
demokrati, gemensamt intresse i gruppen samt fritt samspel mellan olika grupper. Ett 
gemensamt intresse mellan eleverna och lärarna kan försvåras i och med att deras syn på 
demokrati delvis är olika. Samspelet kan också försvåras i och med att distinktionen som görs 
mellan eleverna och lärarna blir hierarkisk. Utifrån citaten har vi kunnat urskilja att eleverna 
till viss del upplever en distinktion mellan dem själva och lärarna då det fortfarande är lärarna 
som har den övergripande makten och erbjuder inflytande när de själva anser passar. Detta 
fann även Rönnlund (2011) i sin studie där eleverna erbjuds inflytande av lärarna och att 
dessa tillfällen även bestäms av lärarna. Andra resultat från Rönnlunds studie som också går 
att urskilja i vår empiri var att eleverna använde ett mer “vi-och-dem-synsätt” när de talade 
om elevinflytande där de vuxna ansågs som “dem”.  

Dewey (2009) menar att det måste finnas möjlighet för utbyte och växelverkan mellan 
olika sociala grupper för att de ska kunna finna gemensamma intressen och 
förhållningspunkter. Om distinktionen mellan lärarna och eleverna blir för stor i skolan finns 
det därför risk att eleverna inte förstår syftet med exempelvis undervisningen trots att de 
deltar i verksamheten. Vidare framkom det att beroende på hur framåt och initiativtagande 
eleverna är får de lättare att komma med idéer och utnyttja sin inflytanderätt. I citaten från 
både elever och lärare framkom det att de elever som är blyga och inte lika talförda inte tar 
samma initiativ till inflytande men det varierade i åsikten om dessa elever hade samma 
möjlighet till inflytande. Dewey menar dock att även om alla har samma rätt till inflytande 
finns det dock stor risk att de som är vana att inte uttrycka sig fastnar i det mönstret och den 
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vanan då de demokratiska arbetssätten i skolan är mer fördelaktiga för de elever som är vana 
att prata inför andra och ta mer plats. 
 
7.6  Mognad  och  ansvar  
Det sista temat handlar om relationen mellan inflytande, mognad och ansvar och hur eleverna 
och lärarna upplevde detta. Nedan diskuterar några elever om att elevinflytandet ser olika ut 
beroende på i vilken årskurs man går i. De upplevde det som att man har mindre inflytande 
när man går i förskoleklass då man är så pass liten och därför har svårt att själva veta vad man 
kan jobba med. 
 

Skulle ni säga att alla elever har lika mycket inflytande? 
Elev 6: Kanske inte i förskoleklass då. Det var ju jätte längesedan jag gick där. 
Elev 5: De vet ju inte så mycket om vad som man kan jobba med typ.  
Elev 6: De är ju lite mindre.  
Känns det som att ni har fått mer inflytande desto äldre ni har blivit?  
Elev 5, 6, 7, 8: Ja. 

 
I citatet nedan diskuterar en grupp elever om hur deras inflytande har vuxit i takt med att de 
blivit äldre. De resonerar kring att det har att göra med att lärarna kan lita på dem mer och i 
och med det ge dem större ansvar.     
     
 

Känner ni att ni har fått mer inflytande ju äldre ni blivit? 
Elev 1, 2, 3, 4: Ja. 
Elev 1: Ja de [lärarna] litar väl mer på en så…  
Elev 3: De tror vi kan ta större ansvar. 
Elev 1, 2, 4: Mm. 
Elev 2: Till exempel när vi gick i förskoleklass det skulle inte gå så bra om vi fick 
bestämma. 
Elev 1: Vi har mycket mer än när vi gick i F och ettan. 
Elev 2: Ja, nu får vi bestämma om hur vi ska arbeta och så och då var det inte 
jättemycket vi fick bestämma. 
Elev 4: Det var liksom vad skulle vi göra på rasten, det fick vi bestämma helt själv. 
Elev 1: Ja det var lite småsaker. Inte så stora saker om man säger så. 
Elev 3: Inte som nu. 

 
I en annan diskussion tar eleverna också upp det lilla inflytande de upplevde att de hade i 
förskoleklass. De är eniga om att deras inflytande har ökat med åldern och en elev uttrycker 
att lärarna bestämde det mesta i undervisningen när de gick i förskoleklass.  
 

Känner ni att ni har fått mer inflytande ju äldre ni har blivit? 
Elev 17, 18, 19, 20: Ja. 
Elev 18: I F:an fick man så här ingenting. 
Hur känns det då? 
Elev 18: Man blir äldre... det känns så här... 
Elev 17: För då, när man gick i F:an då var det liksom bara ”så här ska du göra nu, 
och då ska vi göra det” då var det liksom inte ”men jag tycker att vi kan göra det här 
eller kan vi kanske göra det här”. Då var det bara ”nej! Vi gör det här”. 

 
Maria uttryckte att det fanns en koppling mellan inflytande och ansvar. Hon berättade att 
eleverna inte kan ha fullt inflytande när de går i årskurs fyra för att de inte kan ta det ansvaret 
än. Hon uttryckte även att det finns individuella skillnader bland eleverna där vissa kan ta ett 
större ansvar än andra. Avslutningsvis uttryckte hon att fullt inflytande över utbildningen 
innebär att eleverna kan bestämma själva men att de inte klarar av det i så tidig ålder.  
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Upplever du att eleverna har mycket inflytande? 
Maria: Inte mycket! Men jag tror inte att man kan förvänta sig heller att man går i 
årskurs fyra att man ska ha full... och kunna förstå... vissa kan ju ta det ansvaret men 
som man pratar om att ”du ska göra det här och det här” liksom... men vissa har ju 
jättesvårt att kunna ha det inflytandet och planera de [ohörbart] om det hade varit 
optimalt skulle man planera sina lektioner själv där vi har de här lärandemålen och hur 
vi gör det liksom. Och det tror jag inte riktigt att man kan, inte på det sättet. Man kan 
vara med och påverka men man kan inte bestämma. Nej jag tror faktiskt inte det, att 
man kan det när man går i fyran. 

 
Senare i intervjun förtydligade Maria kopplingen mellan ansvar och inflytande. Hon uttryckte 
att ansvar är något eleverna lär sig ta genom deras erfarenheter av deras omvärld. Hon 
menade att olika grad av ansvarstagande kan bero på att eleverna fått erfara att ta eget ansvar 
olika mycket. Som exempel nämnde hon föräldrarnas involvering i elevernas liv och hur pass 
mycket ansvar de tar på sig för sina barn. 
 

Maria: Ja. Jag tjatar jättemycket om ansvar. Och det går sådär, men för vissa. Och för 
vissa går det jättebra, de har det liksom i sig. Sen blir det ju också en skillnad med de 
här eleverna, för att i årskurs tre var det många som hade fritids fortfarande, i årskurs 
fyra blir det att nästan ingen har fritids, det kanske är tio elever på alla sextiofyra. Och 
det gör ju att det liksom är ett hopp där emellan, från att mamma och pappa kommer 
och hämtar och ser till att jag får med mig alla läxböcker och alla ytterkläder och alla 
vantar och så där. Och en del... det går ju liksom inte! De har jättesvårt för de har ju 
haft mamma och pappa som alltid har stått... och en del har gjort det ända sen de var 
små, se till att de tar hem sina saker. Så det blir lite skillnad också när man kommer... 
det läggs på rätt så mycket som man ska klara av, både från skolan och från hemmet 
också. ”Det här måste jag komma ihåg att ta hem”. 

 
Karin beskriver i citatet nedan att när hon jobbar med de yngre barnen presenterar hon mer 
arbetsformer och tillvägagångssätt för dem som de senare kommer att ha användning av. Hon 
beskriver att detta beror på att de vid en låg ålder inte har samma förmåga att ta ansvar och att 
upplägget därför får ske efter mognad. Vidare menar hon att de får möjlighet till en viss grad 
av inflytande bland annat genom att få arbeta med deras Individuella Utvecklingsplaner på 
vissa lektioner där de själva kan få bestämma vilket ämne de vill arbeta med. 
 

Karin: (...) jag har ju mest jobbat med de yngre barnen, alltså då handlar det ju mycket 
mer om nästan att presentera olika sätt och olika arbetsformer så mycket som möjligt 
som de ska kunna sen liksom, och få möta mycket, och de kan ju inte ta ansvar på 
samma sätt det är ju också, det får ju ske efter mognad liksom, så är det ju.  
Så elevinflytandet ökar desto äldre man blir?  
Karin: Ja, och då kanske det är så här, ja men vi har så här eget arbete-lektion eller 
IUP-lektioner när de jobbar med sina Individuella Utvecklingsplaner och då kan de ju 
välja vad de jobbar med just den lektionen, vad prioriterar jag idag, ska jag jobba klart 
med matten, eller ska jag jobba klart med svenskan eller engelskan, eller SO:n, då kan 
de ju påverka det liksom. Lite små mål så där i början. 

 
I citatet nedan beskriver Karin hur de i matematiken anpassar undervisningen efter varje 
enskild elev så att de får arbeta på en nivå anpassad efter dem själva oavsett om man ligger 
långt före eller efter den tänkta planeringen:  
 

Karin: Och ibland kan de ju vara så att som vi har en kille, de andra skulle jobba med 
och repetera uppställning, algoritmer på både addition och subtraktion och han är helt 
säker på det och då får de en diagnos först och det är inga problem för honom ja men 
då jobbar han ett tag med ekvationer eller lär sig decimaltal liksom som ligger senare 
egentligen i planeringen. (...) Ja, och sen har vi dem, vi har en tjej som inte, ja men 
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hon har inte nått målen än i 3:an fast hon går i 4:an. Ja, då får ju hon påverka vad hon 
klarar av och vad hon känner, vad som känns ok för henne att jobba med så hon... så 
får man göra en kurs efter henne som en anpassning som har med inflytande att göra. 

 
På en fråga om Karin upplever att det finns några områden där eleverna inte bör ha något 
inflytande svarar hon att gruppindelning är en sådan sak. I citatet förklarar hon att eleverna är 
så pass små så att många väljer nära kompisar att arbeta med fast det inte alltid är det bästa för 
att kunna lösa uppgiften. Vidare lyfter hon att vissa av eleverna som går i fyran har börjat 
förstå att det är bra att välja samarbetspartners som gagnar deras lärande:  
 

Karin: De är så pass små så de flesta väljer ju kompisar och kompisarna är kanske inte 
de bästa att samarbeta med. Man börjar se nu i fyran att det är många som faktiskt 
fattar att det bara ”nej men jag väljer den där. Åh gud, får jag gå iväg och sitta med 
den för den är ganska bra och då får jag bra koncentration för den är bra på det”, det 
har de upptäckt liksom. Eller någon som har lite svårt för matte blir så här att men 
liksom ” hon är jätteduktig, kan jag samarbeta med henne? ”. 

 
Maria beskriver nedan skillnader i elevernas vilja att påverka. Hon menar att vissa elever är 
tydliga i hur de vill ha det i sitt lärande medan andra inte är lika bekväma med att fatta beslut 
eller göra olika val som har med deras utbildning att göra. Det bristande engagemanget i 
inflytelserika situationer tror hon kan bero på att eleverna antingen är nöjda med sin situation 
eller att de inte har förstått vad inflytande innebär eller vad deras möjlighet att påverka gör för 
dem själva och deras lärande: 
 

Maria: Många men inte alla. En del tycker det är jobbigt med dem besluten, eller det 
märks på dem att de inte har det engagemanget heller eller vill. Viljan att påverka. 
Fast det är också kanske… det kan man ju tänka att det är för att man inte riktigt vet 
vad man kan välja. Att man är osäker på det... och en del är ju väldigt tydliga ”jag vill 
jobba i grupp eller jag vill jobba självständigt” men en del har verkligen inte den... 
säger inte så. De liksom köper det vi säger... jag vet inte. Och det vet jag inte vad det 
beror på, antingen att man är nöjd eller att man inte vet vad man kan fråga om eller 
hur man kan påverka det. 

 
Karin gick vidare in på att elevernas mognad påverkar deras vilja till inflytande och att de 
som är mer engagerade har förstått vad eget ansvar och större drivkraft i skolarbetet kan 
generera för dem själva. 
 

Tycker du att eleverna visar på en vilja att engagera sig, att ha inflytande? 
Karin: Det är jätte olika. Jag tycker att man ser en väldigt tydlig mognads, att det är en 
mognadsfråga. De som är lite på har fattat det här med att vad skola är och att man 
kan påverka själv, och att man liksom, om man tar eget ansvar och jobbar så kommer 
man mycket längre. De är mycket mer på.  

 
Dewey kritiserar alla former av indelningar i utvecklings- eller mognadsstadier och menar att 
barnens intressen, istället för till exempel ålder, ska ligga som grund då dessa bättre säger 
något om barnens växande förmågor eller anlag och därmed deras utvecklingsnivå (Dewey, 
2004). Det innebär att elevernas utvecklingsnivåer varierar då deras intressen och erfarenheter 
varierar. Utvecklingsnivån blir individuell och läraren måste därmed se till varje enskild elev 
vad gäller deras nivå av mognad. Därmed kompliceras elevinflytandet då dess omfattning 
erbjuds efter elevernas gemensamma ålder och inte enskilda intressen. Det inflytande som 
eleverna kan utöva mer individuellt kan ses i citatet från Karin där hon beskriver att två elever 
i samma klass har olika arbetsplaner i matematik efter vilken nivå de ligger på, oavsett om det 
är långt före eller långt efter den övriga klassen. Det visar på att även om eleverna är lika 
gamla och går i samma klass är det inte självklart att man följer den normativa 
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utvecklingskurvan som är tänkt för elever i den årskursen. Detta går vidare att knyta an med 
att Dewey poängterar att det är viktigt för elever att ha mål som är anpassade efter deras 
erfarenheter och kunskaper för att finna ett personligt intresse och motivationen till att uppnå 
målen (Dewey, 2009). Om eleven som ligger efter de andra i klassen i matematik hade fått 
kämpa för att uppnå samma mål som de andra hade det funnits risk för att det hade blivit för 
komplicerat och diffust för denne vilket i sin tur hade kunnat leda till omotivation och 
osäkerhet. Detsamma kan appliceras på eleven som ligger långt före de andra i klassen då 
denne istället inte hade fått några utmaningar som hade motiverat till utveckling. 
            Vidare framgick det i intervjuerna med både elever och lärare att graden av inflytande 
och ansvar hos eleverna varierar beroende på mognad och ålder. Några elever tar bland annat 
upp att de inte hade lika mycket inflytande när de gick i förskoleklass eftersom lärarna inte 
ansåg att de kunde ta lika mycket ansvar då. Även båda lärarna påpekade att inflytandet hos 
eleverna varierade beroende på hur mogna de var samt att det har att göra med deras förmåga 
att ta ansvar. De uttryckte att det inte går att ge alla elever samma typ av inflytande oberoende 
av ålder då de allra yngsta barnen ännu inte har samma förmåga till eget ansvar. Karin 
beskrev också i ett citat att vissa av de äldre eleverna, i fyran, börjat förstå på en helt ny nivå 
att inflytande och eget ansvar kan generera mycket för deras utveckling och lärande vilket 
gjort att de visar på en större vilja till engagemang och inflytande över sitt lärande. Dewey 
(2009) menade som tidigare tagits upp att det är av stor vikt att utgå från de kunskaper och 
färdigheter elever har i nuet.  

I den tidigare forskningen fann Danell att lärarna ansåg att man måste ta hänsyn till 
elevernas kulturella och sociala bakgrund när de ges ökat inflytande (Danell, 1999). Elevernas 
sociala och kulturella bakgrund påverkar deras intressen och erfarenheter vilket gör att deras 
olika bakgrunder påverkar deras utvecklingsnivå. Eget arbete kan då exempelvis bli 
övermäktigt för vissa elever vilket kan visa på att de hanterar deras inflytande och ansvar 
olika bra beroende på deras olika mognadsnivåer. Danell menar att förmågan att ta ansvar och 
kunskapen om hur man gör det är viktigt för att kunna ha inflytande vilket kan innebära att 
elevernas olika erfarenheter av att ta ansvar påverkar deras hantering av deras inflytande. 
Danells resultat går att relatera till bland annat ett av citaten från Maria där hon beskriver att 
elevernas förmåga till ansvar hänger samman med deras tidigare erfarenheter och med hur 
mycket ansvar de ges hemifrån. I familjer där föräldrarna tar mycket av ansvaret beskrev 
Maria att hon upplevde att barnen även hade svårare att ta ett eget ansvar i skolan. Detta kan 
även förstås med hjälp av Dewey där han menar att den sociala miljön ett barn växer upp i 
formar individen och skapar vissa förutsättningar och egenskaper (Dewey, 2009). Med andra 
ord har elever som vuxit upp i en kontext där de fått träna på att ta eget ansvar från tidig ålder 
lättare att översätta det till situationer i skolan då det är något de är vana vid medan de elever 
som kanske får ta eget ansvar för första gången i skolan har svårt att förstå hur de ska hantera 
det och på vilket sätt det är gynnsamt för dem. Selberg (1999) gör samma koppling mellan 
inflytande och ansvar då hon fann i sin forskning att elever med större erfarenhet av 
inflytande har större möjlighet att ta ansvar för sitt eget lärande.  

Det som tagits upp i temat ovan är att eleverna upplever att deras inflytande över deras 
lärande ökat med åldern. I tidigare årskurser upplevde dem att de fick vara med och påverka 
mer yttre faktorer som inte hade lika mycket att göra med deras lärande. Enligt Dewey finns 
det en risk med att enbart utgå från ålder när man bestämmer elevernas mognadsnivå. Enligt 
honom bör deras intressen stå som utgångspunkt för deras utvecklingsnivå. Eleverna gör en 
koppling mellan inflytande och ansvar och menar att deras inflytande ökat då lärarna anser att 
de kan ta mer ansvar ju äldre de blir. Lärarna gör samma koppling mellan inflytande och 
ansvar och menar att graden av dessa beror på elevernas erfarenheter och varierar därför från 
elev till elev. Detta har även lärare från tidigare studier upplevt och menar att elevernas 
sociala och kulturella bakgrund är av vikt när det kommer till deras inflytande. Lärarna ser 



45	  
	  

även en koppling mellan inflytande och mognad och att inflytandet ökar i takt med elevernas 
mognadsnivå. De upplever att eleverna visar olika grad av att vilja ha inflytande och att dessa 
kan bero på olika grader av mognad och förståelse. De menar att de elever som kommit längre 
i utvecklingen tar mer initiativ till inflytande.  
 

8.  Slutsats  
 
Syftet med denna uppsats har varit att analysera och jämföra elevers och lärares upplevelser 
av elevers inflytande över deras lärande. Avslutningsvis sammanfattas här våra resultat från 
våra sex teman. Här besvaras även våra frågeställningar mer konkret vilka har behandlats 
genomgående i hela analysavsnittet. För att förtydliga för läsaren presenteras våra slutsatser 
utefter våra frågeställningar. 
 
8.1  Hur  talar  lärare  respektive  elever  om  inflytande?    
Den främsta skillnaden vi fann i elevernas och lärarnas tal om inflytande var att de hade olika 
definitioner av begreppet. Lärarna definierade begreppet som möjligheten att påverka medan 
eleverna talade om inflytande som möjligheten för dem att få bestämma. Lärarna var 
dessutom mer konkreta i sina definitioner medan eleverna till en början hade svårt att 
definiera begreppet. Det var i deras diskussioner med varandra som det blev tydligt att de 
syftade på möjligheten att få bestämma. Dessa skillnader tolkade vi utifrån Dewey som 
kommunikationssvårigheter och språkbristning mellan lärarna och eleverna. För att skapa en 
gemensam uppfattning av begreppet krävs det att lärarna talar om fenomenet med eleverna 
utifrån deras erfarenheter och med hjälp av begrepp de är bekanta med sedan tidigare. En 
konsekvens av att eleverna och lärarna har olika definitioner av begreppet kan leda till att 
eleverna får svårt att förstå hur inflytande kan gynna dem i deras lärande.  

Vidare kunde vi urskilja att både lärare och elever hade en positiv attityd i deras tal om 
inflytande. Båda parter uttryckte att det var gynnsamt för elevernas lärande och en av lärarna 
menade även att det var utvecklande för henne. Eleverna uttryckte att det var roligare att lära 
sig nya saker när de fick chansen att ha inflytande över exempelvis arbetssätt och redovisning 
vilket vi genom Dewey tolkade som att de då fick möjligheten att använda sig av deras 
personliga intressen och erfarenheter för att skapa en rik och lustfylld läroprocess.  
 
8.2  Vilka  likheter/  skillnader  finns  bland  lärares  och  elevers  upplevelser  av  
elevinflytande?  
Som tidigare nämnts fanns det en distinkt skillnad i hur eleverna och lärarna definierade 
begreppet inflytande. Detta kunde vi vidare relatera till hur eleverna och lärarna uppfattade de 
demokratiska arbetsmetoderna i skolan. Lärarna beskrev bland annat att eleverna ofta hade 
svårt att förstå att de hade inflytande i situationer där de exempelvis röstade om olika beslut. 
Då lärarna definierade begreppet inflytande som att få påverka gjorde de en direkt koppling 
till demokrati men då eleverna uppfattade det som att få bestämma hade de svårt att se deras 
eget inflytande vid en demokratisk röstning. Detta tolkade vi genom att demokrati lätt kan bli 
symboliskt i skolans värld och att det enligt Dewey därför blir svårt för eleverna att förstå 
eller koppla det till hur dem kan använda det i sitt vardagsliv. Vid frågan om varför 
elevinflytande var viktigt hade eleverna och lärarna lite olika uppfattningar. Lärarna menade 
på att det var positivt för elevernas lärande medan det i elevernas diskussioner framkom, 
utöver att det blir mer lustfyllt, att det är viktigt på grund av maktfördelningen mellan elever-
lärare. Ytterligare en skillnad var förståelsen för undervisningens innehåll och kopplingen till 
målen. Lärarna beskrev det som att målen i Läroplanen är bestämda och inte går att påverka 
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vilket gör att varken dem eller eleverna kan påverka innehållet i undervisningen i någon större 
grad. Eleverna tyckte dock att de hade visst inflytande över innehållet då de fick vara med och 
påverka hur de skulle uppnå målen samt på vilket sätt de kunde redovisa. 
            Likheter mellan elever och lärares upplevelser av inflytande var bland annat att de 
hade en positiv inställning till fenomenet då det bland annat medförde motivation hos 
eleverna och gjorde lärandet mer lustfullt. Ytterligare en likhet var att både eleverna och 
lärarna menade att inflytande ökade i takt med elevernas ålder och att det var starkt knutet till 
ansvar och mognad. 

Vi kunde urskilja två framträdande uppfattningar av elevers lika inflytande där den 
ena bestod i att alla elever har samma möjlighet till att utöva inflytande men att vissa tar 
tillvara på möjligheten att påverka mer än andra. Den andra uppfattningen var att de elever 
som gör sig hörda och är mer aktiva också får mer inflytande. Dessa två uppfattningar skilde 
sig åt både bland lärare och elever och det fanns ingen större skillnad mellan lärarna och 
eleverna som grupp. Detta analyserades utifrån Dewey och resultatet visade på att även om 
skolan jobbar med demokratiska arbetsformer så har inte eleverna lika inflytande då de elever 
som ofta gör sig hörda och är mer aktiva ges mer inflytande.  
 
8.3  Hur  upplever  elever  och  lärare  att  elevers  inflytande  över  deras  lärande  tar  sig  
uttryck  i  skolan?  
Det som framkom var att elevers inflytande över deras lärande varierade beroende på lärare 
och ämne. Både lärarna och eleverna upplevde att elevernas inflytande var stort, framförallt 
över planering, redovisning och arbetssätt. Lärarna uttryckte mer konkret att elevinflytandet 
över undervisningens innehåll är mer begränsat medan eleverna upplevde att de hade 
inflytande över detta genom att få vara med och påverka allt runt omkring såsom arbetssätt 
och arbetsområden. Inflytandet över arbetssätt yttrade sig genom att de främst under 
planeringarna fick vara med och påverka hur de ville arbeta med ett ämne. Likaså fick de 
komma med förslag på redovisningssätt till läraren under planeringstillfällena. Lärarna var 
aningen mer ifrågasättande mot elevinflytandets omfattning men menade att eleverna hade 
möjlighet att påverka arbetssätt, planering och redovisning. De uttryckte att de själva lade 
fram de olika valmöjligheterna som eleverna erbjöds och att det främst var under planeringen 
av undervisningen som eleverna fick möjlighet att påverka.  

Eleverna upplevde att deras inflytande ökar med deras ålder. De uttryckte att de med 
stigande ålder fått mer inflytande över frågor som rör deras lärande. En grupp tog upp ansvar 
som en bakomliggande orsak och menade att lärarna såg till deras ansvarstagande när de 
erbjöd dem inflytande. Lärarna såg samma koppling mellan inflytande och ansvar och sa att 
ansvarstagande bland annat påverkas av erfarenheter och mognadsnivå. Lärarna nämnde att 
de försöker ta hänsyn till elevernas individuella skillnader vad gäller utveckling genom att 
arbeta med individuella mål och anpassad undervisning.  
 

9.  Diskussion  
 
Vi har i denna uppsats behandlat hur elever och lärare talar om inflytande. Vi har behandlat 
olikheter och likheter mellan deras upplevelser av elevinflytande och vi har presenterat hur 
elevinflytandet tar sig uttryck i skolan. Därmed har vi behandlat uppsatsens frågeställningar 
och besvarat syftet som var att analysera och jämföra elevers och lärares upplevelser av 
elevers inflytande över deras lärande. Syftet har behandlats genomgående i vårt försök att 
besvara frågeställningarna.  
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I detta avsnitt lyfts intressanta aspekter av vår analys fram och ställs i relation till resultat från 
tidigare forskning. Våra resultat diskuteras i ett större och bredare perspektiv och vi framför 
eventuella konsekvenser av dem utifrån teorin. Här framförs även hur vårt resultat är kopplat 
till våra metodval och hur ett annat tillvägagångssätt eventuellt hade kunnat resultera i ett 
annorlunda resultat samt intressanta aspekter för framtida forskning att undersöka. 

Elevers inflytande har i tidigare forskning (Aspán 2005; Forsberg 1992; Rönnlund 
2011) tillsammans med vår egen undersökning visat sig variera mellan de olika momenten i 
skolan. En trolig anledning är att skolor arbetar på olika sätt med att uppfylla målen för 
elevinflytande och att varje enskild lärare arbetar på olika sätt med elevers inflytande i 
undervisningen. Det gör att elever upplever olika grad av inflytande över exempelvis 
arbetssätt, planering, innehåll osv. Vilket år forskning har bedrivits är också av vikt. Vad 
tidigare forskning har visat på är att det sker en ökning av elevers upplevda inflytande. Vårt 
resultat visade på att eleverna upplevde en ganska hög grad av inflytande över sitt lärande. 
Resultatet måste dock ses i relation till att skolan utgav sig att arbeta aktivt med 
elevinflytande. Det hade varit intressant att studera en skola som inte hade lika stark betoning 
på elevinflytandet för att se hur det yttrade sig där. Intressant för vidare forskning är även mer 
exakt vad de olika variationerna mellan arbetsmomenten beror på och hur det skulle vara om 
inflytandet var mer enhetligt och regelbundet, oberoende av lärare och ämne.  

En av de mest framträdande aspekterna av vårt resultat och analys var att eleverna och 
lärarna visade sig ha olika uppfattningar om vad inflytande är för något. Det framgick att det 
fanns otydligheter i kommunikationen mellan elever och lärare vilket även var något som 
framträdde i den tidigare forskningen (Aspán 2005; Rönnlund 2011) där bland annat 
skillnader i hur elever och lärare såg på demokrati och inflytandets gränser lyftes. Mer exakt 
vad dessa otydligheter orsakar för konsekvenser är svårt att svara på och går bara att spekulera 
kring. En tänkbar konsekvens är att det skapar hinder för eleverna och lärarna att nå de mål 
som är uppsatta för dem. För att kunna undvika att det uppstår missuppfattningar och 
kommunikationssvårigheter mellan lärare och elever menar vi, utifrån resultatet, att det är av 
stor vikt att lärarna talar om svåra och diffusa begrepp som inflytande och demokrati utifrån 
elevernas erfarenheter och begreppsbank för att eleverna på ett lättare sätt kan relatera till vad 
begreppen faktiskt handlar om och på vilket sätt det kan påverka och generera något för dem 
själva.  

Vidare upptäckte vi att det fanns en ojämn fördelning av inflytande mellan eleverna i 
skolan. Elevernas olika inflytande kunde förklaras bland annat genom de demokratiska 
metoder som utövades i skolan vilka var mer anpassade för elever som är talförda och aktiva 
än elever som är blyga och osäkra. Demokratiska metoder går även att koppla till det ojämna 
fördelandet av elevers inflytande över olika moment i undervisningen. Även om det 
framträdde att skolan arbetar för en demokratisk miljö visade vårt studieresultat att det 
fortfarande fanns aspekter där detta brister. Detta då det fanns en uppfattning att eftersom 
målen är bestämda utifrån Läroplanen (som i sin tur påverkar innehållet i undervisningen) kan 
eleverna inte vara med och påverka dem. Vår studie visade att det var mest framträdande när 
både elever och lärare diskuterade deras begränsade inflytande i matematik. En av lärarna 
uttryckte att eleverna inte kunde vara med och påverka i ämnet lika mycket då det där fanns 
mer specifika mål dem måste uppfylla. Detta fick oss att reflektera över om det är så att just 
matematik särskiljer sig så mycket från de andra ämnena att elever inte kan ha lika mycket 
inflytande, eller om det handlar om en inställning som finns kring detta ämne, att det måste 
göras på ett visst sätt och efter vissa specifika metoder. En sådan förutfattad mening kring 
ämnet kan resultera i en mindre demokratisk skola då eleverna ändå blir styrda av lärare, 
ledning och Läroplanen över vilka områden och aspekter de får ha inflytande över och inom 
vilka det inte passar. Att ge elever lika mycket inflytande som lärarna över alla aspekter i 
skolan skulle dock troligtvis inte leda till en bättre situation, varken för elever eller för lärare, 
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då det måste finnas en balans av inflytande mellan de båda då lärarna trots allt har det 
huvudsakliga ansvaret för elevernas lärande. För att alla elever ska kunna få en bra utbildning 
krävs det av lärarna att de ibland måste styra undervisningens olika moment för att skapa en 
jämlik utbildning för alla elever. Det innebär att inflytandet inte kan vara helt igenom 
demokratisk fördelat om elevernas lärande fortfarande ska stå i centrum. Detta borde dock 
inte skolämnena behöva påverkas av. Eleverna bör ha lika mycket inflytande i alla ämnen då 
ämnenas olika karaktärer inte borde behöva styra elevinflytandets omfattning. Utifrån detta 
och vårt studieresultat är ett alternativ att i framtiden fokusera mer på att få inflytandet mer 
jämlikt elever emellan och mellan de olika ämnena, istället för att fokusera på elevers ökade 
inflytande generellt i skolan.  

Vårt resultat visade på att det fanns olika uppfattningar om elevinflytandets fördelning 
mellan eleverna. Tidigare forskning (Aspán 2005; Forsberg 1992; Rönnlund 2011) upptäckte 
att inflytandet upplevs odemokratiskt fördelat mellan elever vilket även vi fann att en grupp 
elever och lärare tyckte. Dock visade det sig i vårt resultat att en grupp menade att inflytandet 
visst var demokratiskt fördelat men att elever utnyttjade det olika mycket vilket var upp till 
var och en. Det synsättet förutsätter att det är elevernas ansvar att förvalta sitt inflytande. 
Synsättet bygger även på de arbetsmetoder som användes i skolan och som förutsatte att alla 
elever ville göra sin röst hörd. De olika demokratiska arbetsmetoderna som användes, 
exempelvis röstning, utgick från att alla elever vågade och ville uttrycka sig om olika 
sakfrågor. Däremot visade både vårt resultat och tidigare forskning (Aspán 2005; Rönnlund 
2011) att så inte var fallet utan det fanns elever som inte vågade uttala sig. Under våra 
fokusgruppsintervjuer fick vi se exempel på detta då det i flera av grupperna fanns deltagare 
som inte uttalade sig överhuvudtaget. Med andra ord så består vårt resultat främst av utsagor 
från elever som möjligtvis är de mer talförda i klassen och som tar mer initiativ till att 
påverka. Denna problematik togs även upp i metodavsnittet där Halkier (2010) beskriver att 
tystnad kan bero på sammansättningen av fokusgruppen och att deltagarna kan falla in i de 
roller som de normalt har i den miljön. Det kan innebära att eleverna under diskussionerna 
blev påverkade av varandra och huruvida de normalt sett är mer talförda eller tysta. 
Därigenom finns det risk att vi gick miste om upplevelser och åsikter från de mer blyga och 
tysta eleverna. Ett sätt att även få tillgång till de mer tysta elevernas upplevelser av deras 
inflytande över deras lärande kunde ha varit att göra en enkätundersökning. Å ena sidan hade 
vi inte kunnat ta del av lika djup information som vid intervjuer men resultatet hade kanske 
sett annorlunda ut då även de tysta eleverna hade haft en röst. Detta bör även tas i beaktning 
för framtida forskning då intervjustudier, kanske framförallt fokusgruppsintervjuer, tenderar 
lyfta de mer pratsamma elevernas upplevelser och åsikter.  

En aspekt som vi berörde i vår uppsats men inte hade någon större möjlighet att 
analysera vidare var relationen mellan inflytande och ansvar. Vi tog ytligt upp denna relation 
men då vårt fokus i uppsatsen låg på elevers inflytande över deras lärande gick vi inte in något 
djupare på det och kunde heller inte besvara hur och under vilka förutsättningar denna relation 
existerar. Att undersöka detta närmare i vidare forskning anser vi skulle vara mycket 
intressant då det i vår studie ändå framkom att det finns en koppling dem emellan. 

Efter avslutad studie kan vi konstatera att det hade varit intressant att göra en 
jämförelse mellan flera olika skolor för att eventuellt kunna få ett resultat där vi hade haft 
större möjlighet att generalisera till andra skolor i Sverige. Då vi i denna uppsats även använt 
oss av en skola som utpräglat har som ett av sina huvudmål att jobba för elevinflytande hade 
det även varit intressant att få titta närmare på hur det ser ut på en skola där de inte har riktigt 
samma fokus. Om vi exempelvis hade valt att göra en enkätundersökning hade vi också haft 
möjlighet att få ta del av många fler elever och lärares tankar kring elevers inflytande över 
deras lärande vilket även det hade varit av stort intresse. 
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Bilaga  1  
	  
Elevers	  inflytande	  över	  sitt	  lärande 
	  

Vi	  är	  två	  studenter	  som	  heter	  Hannah	  Bothin	  och	  Johanna	  Falk	  som	  läser	  till	  Beteendevetare	  
vid	  Uppsala	  Universitet.	  I	  vår	  utbildning	  skriver	  vi	  en	  C-‐uppsats	  i	  ämnet	  Pedagogik	  där	  vi	  har	  
valt	   att	   undersöka	   elevers	   inflytande	  över	   sitt	   lärande.	   Intervjuer	   kommer	   att	   genomföras	  
med	   både	   lärare	   och	   elever	   för	   att	   få	   ta	   del	   av	   hur	   de	   upplever	   elevinflytande.	   Eleverna	  
kommer	  att	  intervjuas	  i	  grupp	  om	  3-‐4	  elever	  där	  de	  kommer	  få	  möjlighet	  att	  prata	  öppet	  om	  
ämnet.	  Intervjuerna	  kommer	  att	  spelas	  in	  men	  materialet	  kommer	  behandlas	  konfidentiellt	  
vilket	   innebär	   att	   inspelningarna	   endast	   kommer	   avlyssnas	   av	   oss	   samt	   att	   barnens	   namn	  
och	  skola	  inte	  kommer	  att	  nämnas	  i	  uppsatsen.	   
	  

Fyll	  i	  och	  skicka	  tillbaka	  lappen	  till	  XX	  senast	  den	  6	  november. 
	  

Mitt	  barn	  får	  delta	  i	  en	  gruppintervju	  om	  elevers	  inflytande______ 
	  

Mitt	  barn	  får	  inte	  delta	  i	  en	  gruppintervju	  om	  elevers	  inflytande______ 
	  
	  
	  

Elevens	  namn:______________________________________________ 
	  

Förälders	  underskrift:_________________________________________ 
	  
	  

För	  eventuella	  frågor	  kan	  ni	  höra	  av	  er	  till	  oss	  
 
Hannah	  Bothin	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Johanna	  Falk	  

hannahb@xxx.com  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  johannaf@xxx.com	  	   	  

	  

Handledare:	  Guadalupe	  Francia	  
 
guadalupef@xxx.com	  	  
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Intervjuguide för elever 
Bakgrundsfrågor och diskussion om begreppen inflytande och lärande 
Eleverna får berätta lite om sig själva och så går vi igenom vad begreppen inflytande och lärande 
betyder för eleverna 

• Presentation av deltagarna  
• Diskussion kring begreppet inflytande 
• Diskussion kring begreppet lärande 

 

Diskussion om inflytande i skolan 

En introduktion till ämnet som ger eleverna möjlighet att reflektera över egna erfarenheter 

• Vad har ni för inflytande i skolan? 
• Upplever ni att elevinflytande är viktigt i skolan? 
• Upplever ni att alla elever har lika mycket inflytande? 

 

Diskussion om inflytande över lärandet 

Eleverna får gå djupare in på ämnet 

• Hur ser ert inflytande över ert lärande ut? 
• Hur bestäms planeringen/ upplägget av lektionerna? 
• Hur bestäms arbetssättet? (Hur ni ska jobba med uppgifter på lektionerna?) 
• Hur bestäms undervisningens innehåll? (Vad ni jobbar med på lektionerna) 

 

Diskussion om hur lärandet påverkas av inflytande/ konsekvenser av inflytande 

Eleverna får reflektera kring hur deras inflytande påverkar deras lärande och hur deras inflytande kan 
gagna dem 

• Hur påverkar ert inflytande ert lärande? 
• Vad är viktigast för er att kunna påverka i ert lärande? 
• Tycker ni att skolan låter er vara med och påverka tillräckligt mycket i ert lärande? 
• Är det roligt när ni får vara med och påverka utbildningen? 
• Finns det något ni skulle vilja ha inflytande över som ni känner att ni inte har? 

 

Knyta ihop säcken 

Avsluta genom att gå igenom vad som sagts och låta eleverna få säga slutkommentarer 

• sammanfatta det som sagts 
• fråga om slutkommentarer 
• tacka för medverkan 
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Intervjuguide för lärare 

Bakgrundsfrågor  

• Yrkesbakgrund: utbildning, antal år i arbetet, antal år på nuvarande arbetsplats etc. 
• Hur definierar du inflytande? 
• Hur definierar du lärande? 
• Vad tycker du att elevinflytande är? 
• Varför är elevinflytande viktigt? 

 

Elevinflytandet i skolan 

• På vilket sätt arbetar den här skolan med elevinflytande? 
• Hur arbetar du för att främja elevinflytande? 

 

Elevers inflytande över deras lärande 

• Upplever du att eleverna har inflytande över sitt lärande?  
o Om Ja: På vilket sätt?  
o Om Nej: Varför inte? 

• Anser du att eleverna får vara med och planera undervisningen?  
o Om Ja: Kan du ge exempel? 
o Om Nej: Varför inte? 

• Hur arbetar du med elevers inflytande över planeringen av undervisningen? 
• Anser du att eleverna får vara med och bestämma arbetssättet på lektionerna? 

o Om Ja: Kan du ge exempel? 
o Om Nej: Varför inte? 

• Hur arbetar du med elevers inflytande över arbetssättet? 
• Anser du att eleverna får vara med och bestämma undervisningens innehåll? 

o Om Ja: Kan du ge exempel? 
o Om Nej: Varför inte? 

• Hur arbetar du med elevers inflytande över undervisningens innehåll? 
• Tycker du att eleverna uppvisar en vilja att vara med och påverka sitt lärande? 
• Upplever du att alla elever har lika mycket inflytande över sitt lärande? 

 

Avslutande frågor 

• Finns det några områden i skolan där du upplever att eleverna inte har något inflytande/ 
alternativt begränsat inflytande?  

o Om Ja: Kan du ge exempel? 
• Finns det något område där du anser att elever inte bör ha något inflytande? 

o Om Ja: Kan du ge exempel? 
• Finns det något som du vill lägga till som vi inte tagit upp angående elevinflytande? 

 

	  

 


