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Förord 

 
Vi vill börja med att TACKA rektorerna på de berörda skolorna som har varit positiv till att 

deras medarbetare och elever deltagit i vår studie, även till att på kort varsel ge oss ett snabbt 

svar. Vi vill ge ett stort TACK till de berörda lärarna för att de visat stort intresse och vilja 

till att svara på våra frågor samt att ställa sig positivt till att eleverna kunde ingå i studien. Vi 

vill ge ett varmt TACK till vår handledare som stöttat och bistått med mycket goda råd och ett 

stort kunnande i utförande av studien. Avslutningsvis vill vi ge ett stort TACK till de lärare på 

Högskolan som passerat oss i korridoren under vårt skrivande som tillmötesgående och 

positivt svarat på våra spontana frågor.  

    Emelie Dansk & Maria Lindström  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 
Emelie Dansk & Maria Lindström. (2010) Tre klassers upplevelse av tre lärares arbete med 

elevinflytande. Examensarbete i pedagogik. Lärarprogrammet. Akademin för utbildning och 

ekonomi. Högskolan i Gävle. 

 

Demokrati är en del av det svenska samhället. Då skolan är det ”lilla” samhället som kan 

anses spegla det ”stora” samhället utanför. Ett av skolans största uppdrag är att fostra eleverna 

till demokratiska medborgare samt i skollagen poängteras att eleverna skall ha inflytande över 

sin utbildning. Metoden i denna studie är kvalitativ intervju med 3 klasslärare för åk 5 och 

kvantitativ enkätundersökning med dess klasser, totalt 52 elever. Syfte med studie är att 

undersöka om och i sådana fall hur lärares uppfattningar och arbete med elevinflytande 

påverkar elevernas upplevelser av elevinflytande. För att få syn på detta fenomen var 

metodvalet en kvalitativ intervju med lärarna och en kvantitativ enkätundersökning med 

eleverna, där en jämförelse synliggjorde elevernas och lärarnas påverkan och uppfattning av 

arbetet med elevinflytande. Våra slutsatser av studie visade att lärares arbete med 

elevinflytande påverkar elevernas upplevelse av elevinflytande, däremot lärare som anser sig 

ha mycket elevinflytande behöver inte ha elever som upplever det samma. Ju mer inflytande 

eleven har desto mer vill den bestämma. 
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1. Inledning 
Skolans uppdrag är att fostra eleverna till demokratiska medborgare. I en artikel i Aftonbladet 

(2000 - 11-24) skriver författaren om skolans betydelse för uppbyggnad av det demokratiska 

samhället. Genom att ge eleverna en känsla för det detta samhälle där människan har ett 

likavärde och att tidigt lära eleverna att respektera varandra, banar väg för det framtida 

demokratiska samhället. Skolan har också som uppdrag att lägga grunden för ett livslångt 

lärande, detta genom elevinflytande då eleven får vara och forma den egna lärarprocessen 

som gynnar det kritiska tänkandet anser författaren. Ferm, (1993) skriver att skolan ska vara 

demokratisk där alla får att vara med och påverka och dela makten om besluten, som skapar 

ansvarskänsla och motivation. När människor får inflytande och kan påverka finns det en 

allmän enighet om att intresse och motivation skapas. Motivation som drivkraft hos eleverna i 

skolan anses som en viktig ingrediens i inlärningsprocessen.  

 

I de nuvarande styrdokumenten betonas med hänvisning av de demokratiska principerna att 

elevinflytande är viktigt och är ingenting som kan väljas bort. Elevens ska vara delaktig i sitt 

lärande men det finns inte beskrivet hur detta ska gå till eller på vilket sätt läraren ska bedriva 

sitt arbete med elevinflytande. En rapport på uppdrag av skolverket har utformats från ett 

projekt, ELIAS-projektet (Elevens Inflytande och Arbete i Skolan) där 41 skolor medverkade. 

Projektet innebar att skolorna skulle medvetet arbeta med att utveckla elevinflytande i skolan. 

Detta arbete visade sig att vara komplext, som varierade från skola till skola och från lärare 

till lärare. Därför kan det finnas ett behov av att se hur detta kan se ut, vilka uppfattningar och 

upplevelser som finns av elevinflytande i skolan.  

 

Utifrån detta, samt det vi upplevt i vår utbildning där en enighet av elevernas stora vikt i att ha 

inflytande över sin skolgång och sitt lärande samt osäkerhet över hur lärarens pedagogiska 

arbete med elevinflytande kan gå till. Consensus av detta skapade intresse att undersöka hur 

styrdokumenten och praktiken, både lärarens uppfattning och arbete samt elevens upplevelse 

av elevinflytande stämmer överens. Med denna utgångspunkt kommer vi att genomföra en 

kombinerad undersökning där 3 lärare intervjuas, vilken uppfattning de har och hur de arbetar 

med elevinflytande och en enkätundersökning med deras klasser för att undersöka elevernas 

upplevelse av elevinflytande. Genom att belysa detta komplexa arbete kan en medvetenhet 

hur detta arbete kan gå till för att leva upp till styrdokumentens krav och utföra skolans 

uppdrag. Danell, (2006) skriver att om skolan misslyckas med sitt demokratiska uppdrag 

riskerar demokratin i samhället att försvagas och minskas bland kommande generationer. 

Skolans utveckling är betydelsefull i demokratifostran för samhället framtida medborgare. 
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2. Bakgrund 
Här presenteras ett urval av den litteratur som har haft betydelse för studien. Här kommer en 

beskrivning av begrepp som förekommer i studien. Detta för att betydelsen av begreppen ska 

vara enhälliga så förståelsen av studien blir så korrekt som möjligt för läsaren.   

2.1 Begreppsförklaring  

2.1.1 Demokrati  

Nationalencyklopedin definierar demokrati med folkmakt eller folkstyre som kommer av det 

grekiska ordet för folkvälde. Rättigheter och yttrandefrihet och organisationsfrihet är viktiga 

ingredienser för att styrelseformen ska få genomslag och fungera. Nordenmark, (2008) 

poängterar att delaktighet och inflytande är centrala frågor i en demokrati som ökar 

människors engagemang, tilltro och ansvarstagande. Brynolf, Carlström, Svensson & Wersäll, 

(2007) bok bygger på forskningsprojektet ”Nya lärroller, samhällsförändringar och 

skolkultur” som är finansierad av Stiftelsen Länsförsäkringsbolagens forskningsfond. Den 

belyser läraryrkets komplexitet utifrån ett historiskt perspektiv och yrkets innehåll och 

skiftande karaktär. Enligt författarna innebär demokrati att: 
   

Demokrati innebär att varje människa ska ha rätt att uttrycka sin 

åsikt, att hon ska ha frihet att inhämta information, ha 

mötesfrihet, frihet att demonstrera, att vara med i förening och 

att utöva sin religion. Rättigheterna får inte utnyttjas så långt att 

andra kränks, t.ex. genom rasism och den speciella form av 

rasism som nazismen utgör.(Brynolf, 2007s 83). 

 

Författarna menar, att utnyttjas demokratiska rättigheterna på ett felaktigt sätt kan det 

uppfattas som kränkningar, som ofta medför sig konflikter. Ferm, (1993) har utifrån olika 

författare, forskare, och lärare utformat en handbok för lärare hur samverkan med elever och 

föräldrar i demokratiarbetet kan utformas.  Författaren beskriver två former av demokrati, 

direkt demokrati och representativ demokrati. Direkt demokrati fungerar enligt 

nationalencyklopedin genom att den röstande parten själv är med och fattar beslutet och Ferm, 

(1993) beskriver att representativ demokrati är det som finns i samhället som innebär att några 

utvalda bestämmer för alla. Han poängterar att det är viktigt att träna eleverna i båda 

formerna, men den direkta demokratin fungerar bäst i skolan då eleverna känner större 

delaktighet. Aspán, (2005)  bok har utformats efter hur elevinflytande kunde utvecklas och 

fördjupas i ett skolprojekt. Projektet var på uppdrag av BRIS som bedrevs på en skola i 

Stockholm och pågick under tre läsår från hösten 2000. Dewey (1985) som är filosof och 

reformpedagog och utgår från sin filosofi ”Learning by doing”. Dewey försöker sammanlänka 

demokrati och utbildning med människans växande och identitetsutveckling. Aspán, (2005) 

och Dewey, (1985) håller med Ferm, (1993) och menar att elevdemokrati är att alla elever ska 

kunna och ha möjlighet att påverka och vara delaktiga i sin skolsituation, men även att 

utveckla ett ansvarstagande i ett större perspektiv både social och kunskap. Dewey delar även 

upp demokrati, på ett ytligare plan och på ett djupare plan. På det ytligare planet skapas 

engagemang och intresse genom kunskap. På det djupare planet beskriver han demokrati som 

att:     
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Demokrati är mer än en styrelseform, den är i första hand en 

form av liv i förening med andra, av gemensam, delad 

erfarenhet. (Dewey 1985, s.127) 
 

Aspán, (2005) och Dewey, (1985) menar att vi människor bör samverka tillsammans utifrån 

våra erfarenheter. Ferm, (1993) menar liksom Dewey, (1985) att demokratin är något som var 

och en aktivt måste erövra och de menar att varje människa som föds har en inre drivkraft och 

vill kunna vara med och påverka sitt liv. Detta bör skolan ta till vara på och uppmuntra under 

elevernas skolgång för att skapa känslan av delaktighet.  

 

Eriksson, (2001) har på uppdrag av Elevorganisationen, elevernas fackförbund tagit reda på 

hur elever kan arbeta med sina rättigheter på sin skola. Eriksson, (2001) liksom Ferm, (1993) 

skriver att skolan ska vara demokratisk där alla får att vara med och påverka och dela makten 

om besluten, som skapar ansvarskänsla. Därför är skolans uppgift att ge alla elever chansen 

att tränas i demokrati för att få delaktighetskänsla i skolsituationen men även att fostra 

eleverna till att bli demokratiska samhällsmedborgare. 

2.1.2 Inflytande  

Enligt svenska akademins ordlista definieras ordet inflytande som en möjlighet att kunna 

påverka. Folkhälsoinstitutet skriver att om inte individer eller grupper har möjlighet att 

påverka de personliga livsvillkoren och samhällets utveckling kan maktlöshet uppstå. I det 

demokratiska samhället ska det vara självklart att alla människor har lika värde och jämlika 

möjligheter till inflytande. Detta gäller oavsett kön, etnisk bakgrund eller religiös tillhörighet, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  

2.1.3 Elevinflytande 

Tham, (1998) har på uppdrag av skolverket sammanställt och kompletterat en rapport där 

ambitionen att fördjupa och vidga synen på vad elevinflytande är och kan vara. Skolverket, 

(1999) är en rapport om 41 skolors arbete om elevinflytande, Skola i utveckling som har 

upprättats på uppdrag av skolverket. Där rapportörernas uppgift har varit att undersöka vilka 

intentioner skolorna hade med sitt utvecklingsarbete, vad man gjorde och vad resultatet blev 

samt hela utvecklingsprocessen.  Tham, (1998), skriver att elevinflytande är ett mångtydigt 

begrepp och i relation till lärandet en komplex fråga. De anser att detta beror på lärares olika 

uppfattningar om vad elevinflytande är och om det främjar lärandet. Författaren anser att 

begreppet elevinflytande bör vidgas på grund av att det finns en missuppfattning vad 

elevinflytande är. Lärarna lämnar helt över beslutsfattandet på eleverna. Hon menar, att det 

bör vara en dialog mellan den vuxne och eleven, men att ansvaret kommer alltid att ligga hos 

läraren.  Ferm, (1993) menar att vissa saker i lärandet inte ska överlämnas på eleverna, utan 

läraren ska vara professionell och veta vad skoledning delegerat till skolan, läraren och 

klassen. Forsberg,(1994)  hade ett stort intresse av elevinflytande och var engagerad i SLAV- 

projektet (Skolledarens Arbete och ArbetsVillkor). I projektet ingick 11 kommuner och 

undersökningen bedrevs på 2358 elever i grundskolan.  De ville se om lärarlaget och 

arbetsenhetens fysiska miljö kunde påverka och öka elevers möjligheter till att påverka 

skolarbetet. Författaren skriver att kärnverksamheten i skolan är undervisningen. Läraren 

måste ta ställning till vad som ska undervisas om varför detta undervisas.  
 

Tham, (1998)  menar att elevinflytande handlar om arbetet i skolan, formella beslutsprocesser 

och skolans arbetsmiljö men även att elevinflytande är när elever har inflytande i klassrummet 

och över det egna arbetet. Forsberg, (2000) skriver i sin doktorsavhandling om vad 
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elevinflytande har för betydelse i olika perspektiv samt relationen mellan elevinflytande och 

den statliga styrningen. Nordenmark & Roséns, (2008) bok handlar om hur utvecklingsarbete 

för lika villkor för alla elever kan gå till. Med utgångspunkt i styrdokumenten har boken 

skrivits som stöd till utvecklingsarbetet i förskolor och skolor.  

 

Forsberg, (2000), Tham, (1998), Nordenmark, (2008) delar upp elevinflytande i två olika 

delar, informell/individuellt och formell/kollektivt eller som Westlund, (1999) har valt att 

benämna inflytande som individuella och kollektiva inflytanden. Författaren har ingått i ett 

nätverksprojekt för att visa hur nya villkor påverkar kompetensutvecklingen bland 500 lärare. 

Formell står då för inflytande via elevråd och klassråd och det informella för hur eleverna kan 

vara med och påverka skolans vardag och arbete. Det vill säga att informellt/individuellt 

inflytande innebär att eleven har möjlighet att påverka och planera sin eget lärande och det 

formella/kollektiva inflytandet sker i form av klassråd, elevråd mm. Nordenmark, (2008) 

anser att det formella inflytandet, det vill säga att klassråd och elevråd oftast inte har 

betydelse för inflytandet över besluten men även att det engagerar få elever som för talan för 

alla elever. Hon poängterar att delaktighet och inflytande bör utövas i allt pedagogiskt arbete 

för att alla elever ska få samma möjlighet att involveras i skolans arbete. Forsberg, (2000) 

skriver att det är viktigt att eleverna är insatt i vilka bakomliggande syften och mål för 

verksamheten, för att eleven ska ha möjlighet att påverka sin situation i skolan. Forsberg, 

(1994) menar också att det informella inflytandet har två grenar, undervisningsprocessen och 

lärandeprocessen. Hon menar då att det är olika typer av inflytande och det är inte självklart 

att inflytande över den ena automatiskt gynnar den andra.  Hon menar även att inflytande över 

undervisningsprocessen i vissa sammanhang kan leda till minskat inflytande över 

inlärningsprocessen.  

 

Dovemark, (2007) belyser i sin bok demokratibegreppet utifrån aspekten valfrihet som bygger 

på hennes tidigare avhandlingsstudie där skolan diskuteras i relation till det omgivna 

samhällets behov och krav.  Författaren ifrågasätter i vissa sammanhang av delaktighet och 

elevinflytande i undervisningen. Författaren anser att elevernas delaktighet ofta sker i 

kvantitativt inflytande, det vill säga genom att eleverna bestämmer när, vad och hur de utför 

skolarbetet. Det kvalitativa inflytande, det vill säga vem som bestämmer vad som är viktigt i 

skolan och vad som är rätt och fel bestäms fortfarande av skolan. Hon anser genom att lärarna 

går eleven tillmötes i dennes val behöver inte resultera i en mer demokratisk skola där eleven 

förväntas ta initiativ. Medbestämmande skapa inte mer kreativitet utan kan ge en förvirrning 

och dåligt självförtroende. Hon skriver att delaktighet och inflytande bör skapas genom 

kritiska diskussioner om vad som är viktigt innehåll i hela skolans verksamhet.  

 

Dysthe, (1995) bok bygger på ett projekt där det undersöktes vilken betydelse skrivandet har 

för lärandet, men även det muntliga språkets användning. Dysthe, (1995), Skolverket(1999) 

skriver genom att sätta elevens sociala utveckling och individuella lärande i centrum skapar 

behovet av dialog mellan elev och lärare och fördjupa detta möte. All inlärning i skolan sker i 

interaktion mellan elev och elev samt mellan elev och lärare, detta samspel har stor betydelse 

för inlärningen skriver författarna. Rosenqvist, (2005) har analyserat ett arbetslags 

utvecklingsarbete i elevinflytande, både i elevers och lärares perspektiv. författaren poängtera 

att en ständig dialog mellan skolledningen och lärarna, lärarna emellan och mellan lärare och 

eleverna behövs beroende på att inflytande är en värdegrundsfråga och bör inte ses som ett 

eget ämne utan ska genomsyra hela arbetet i förskolan och skolan.    
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2.2 Elevinflytandets historia  
Demokrati i skolan kan härledas till i början av 1900-talet då 1906- års 

folkundervisningskommitté kom med nya signaler om en ny pedagogik i den svenska skolan. 

Arbetsskolepedagogiken hade sin grund i John Deweys pedagogik, ”Lära genom att göra” 

(Isling, 1992 s 124). Den ligger till grund för den kommande undervisningsplanen skriver 

författaren. 1919 står den nya undervisningsplanen färdig där samhällets politiska 

demokratisering avbildar sig i dokumentet genom att eleverna ska få en medborgarfostran 

skriver han. Han poängterar att det är de första stegen mot en skola som har till uppgift att 

fostra elever till samhällets behov och tjäna den nya samhällsmodellen – ett demokratiskt 

samhälle. Under 1930- 1940–talet intresserade sig många svenska lärare av pedagogik och 

psykologi som leder till att Elsa Köhler, forskare vid Wiens pedagogiska institut får mycket 

uppmärksamhet. En av hennes lärljungar vid namn Ester Hermansson som kommer att ses 

som idégivaren till inom 1946-års skolkommission skriver Isling,(1992). 1946- års 

skolkommission ansåg att det var viktigt att nå en förnyelse av skolan mål och pedagogik, de 

ny pedagogiska influenserna stämde med samhällets demokratiska behov och frågan om en 

form av elevinflytande skulle gynna elevernas kunskaper lyftes skriver Henschen, (1985) 

Demokrati och det svenska samhällets värdegrund skulle också innefatta skolan skriver 

Tham,(1998). Efter andra världskriget finns det ett stort behov av demokratiska medborgare i 

det svenska samhället. Skolkommission menade på att skolan var en förberedelse för det 

kommande livet i samhället, skolan var en miniatyr av det verkliga samhället. (SOU 1948:27 

s 36) visar att utredningen betonade olika sätt att förbereda eleverna för detta, bland annat 

meningsfullhet, frihetskänsla, ansvarskänsla och samarbetsförmåga. Dessa förmågor 

förbereds eleverna för deras framtida medborgerliga arbete. 1957 tillsattes en skolberedning 

för att utforma organisationen och läroplanen för grundskolan, där bland annat 

elevdemokratitankar kan hittas och förslag på individuell fostran. 

 
Om eleven skall fostras till medlemskap i detta samhälle, både 

kan och bör denna fostran ske under medverkan av den 

gemenskap, i vilken han senare ska ingå. (SOU 1961:30 s 148). 
 

Förslagen av beredningen var individuell fostran, arbetsfostran, fostran för fritiden, 

hälsofostran, fostran för familjelivet och social fostran. 1960-talets skola fokuserar fortfarande 

på att lära ut ämneskunskap och de som ansåg att eleverna bör ha möjlighet till inflytande fick 

mindre stöd. Undervisningen bestod av information, övning och repetition skriver Egidius, 

(1974). 1967 när läroplansöversynen kom för grundskolan fanns tre förgrundsfrågor hur 

skolorna ska kunna påverka och ha större valmöjligheter efter deras tillgångar och behov men 

framför allt hur elevernas engagemang och medansvar i skolarbetet ska kunna ökas. Förslag 

till åtgärd var att eleverna ska få mer inflytande i sin skolgång. Under demokratiska former 

skulle medinflytande och medansvar göra att elevernas utveckling gynnas. Lgr 69 lyfter 

elevinflytande och betonar att klassdiskussioner och elevråd är viktiga, samt att eleverna bör 

få större möjlighet att kunna påverka och planera undervisningen. Egidius, (1974) skriver att 

den gamla ämnesuppdelningen luckras upp och möjligheter skapas för ämnesövergripande 

lektioner. John Dewey idéer om ämnesintegration blev en viktig ingrediens i Lgr 69. 

Richardsson, (1999) skriver att den nya läroplanen inte i praktiken innebar några stora 

förändringar för eleverna, men de hade möjlighet att göra val och påverka sitt eget lärande i 

en större utsträckning än förr. Eleverna valde oftast det som de hade erfarenhet av och sådant 

de förmådde att klara av. 1976 kom dåvarande regering med ett förslag efter SIA-utredningen 

att undervisningen måste anpassas och förändras utifrån elevens behov och erfarenheter. 

Genom dialog mellan elev och personal i skolan skulle eleverna bli delaktiga i planering och 
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genomförandet av undervisningen. (Prop, 1975/76:39, s 30). 1979 kom den första 

förordningen om stadgad rätt för medinflytande för eleverna (3 kap 11 §, ändring i 

skolföreordningen 1971:235) Elever från grundskolan skulle delta i olika planeringar och 

uppföljningar av arbetsenhetens allmänna pedagogiska frågor och frågor gällande skolmiljö 

(skolförordningen, 3 kap 6 §). Läroplanen för grundskolan 1980 visar riktlinjer om att skolan 

ska genomsyras demokratisk samhälls- och människosyn och att skolan är skyldig att ge varje 

elev inflytande och eget ansvar beroende på ålder och mognad (Lgr 80 s.13)       

2.3 Styrdokumenten om elevinflytande 
1994 års läroplan genomsyras av att alla individer i skolan ska ha möjlighet att utvecklas med 

utgångspunkt från sin bakgrund till fria, trygga, ansvarsfulla och demokratiska elever som 

visar tolerans och respekt för olikheter samt utvecklar nyfikenhet och lust att lära. Brynolf, 

(2007) skriver att kritiskt tänkande, kommunikation och samtal framhävs i styrdokumenten, 

men verkligheten visar en brist på dessa kunskaper. Han anser därför att skolan inte förmedlar 

det demokratiska samhällsuppdraget till fullo.  Danell, (2006) skriver i sin doktorsavhandling 

om det praktiska arbetet med elevinflytande. Han har funnit det angeläget att försöka förstå 

vad som kan tänkas ske i processen med att konstruera elevinflytande inom ett arbetslag 

genom kollegiesamtal. Författaren skriver att om skolan misslyckas med sitt demokratiska 

uppdrag riskerar demokratin i samhället att försvagas och minskas bland kommande 

generationer. Skolans utveckling är därför betydelsefull i demokratifostran för samhället 

framtida medborgare. 

 

Strandqvist, (2005)  har kartlag ett antal elever i det vardagliga arbetet från årskurs 3 elever på 

en yrkesinriktad gymnasieskola och beskriver deras elevinflytande i olika perspektiv. 

Författaren menar att staten inte ger anvisningar om hur arbete i skolan ska utföras. Hon 

menar att begreppet saknar tydlighet och inte anger vad som egentligen avses och hur de ska 

hanteras. Hon poängterar att det är viktigt att eleverna känner att det är samma läroplan och 

lagar som gäller i alla ämnen och genom hela deras utbildning. För att detta ska bli möjligt är 

det viktigt att läraren ger utrymme till detta i sin planering och att det finns tid till reflektioner 

på detta anser hon. Brynolf, (2007) Rosenqvist, (2005) menar att det inte råder några som 

helst tvivel att dessa styrdokument poängterar barn och ungdomars rätt till inflytande. De 

menar även att alla dessa dokument kan läsas olika och det innebär att alla kan göra sig olika 

tolkningar av dem. Därför bör det finnas en viss styrning och förtydligad av de goda värdena, 

både i skolans uppdrag och i lärarens roll anser författarna. Dessa kunskaper är viktiga för 

elevers inflytande i skola och utbildning, men även för att fostra elever till demokratiska 

medborgare i samhället. 

 

Skollag (2010:800) i 4 § står det, de barn och elever som tillhör skolväsendet ska inhämta och 

utveckla kunskaper och värden. Utbildningen ska främja barn och elevers lärande och 

utveckling. Den ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället bygger på, även att 

utbildningen ska skapas i överensstämmelse med dessa värderingar. (Skollag 2010:800 5§) 

 

I Lpo94 finns det riktlinjer för hur alla som arbetar i skolan ska tänka. Dokumentet påvisar att 

det är viktigt att visa respekt för den enskilde individen och att i det vardagliga arbetet utgå 

från ett demokratiskt förhållningssätt. Enligt skollagen så åligger det alla som arbetar i skolan 

att verka för demokratiska arbetsformer (1 kap. 2§) Eleverna skall ha inflytande över 

utbildnings utformning. Läraren bör anpassa omfattningen och utformningen efter elevens 

ålder och mognad. Skollagen, kap.4, § 2. Barnkonventionen, (1998) vill tillförsäkra att de 
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barn som har förmågan att bilda egna åsikter rätt att uttrycka dem i de frågor som rör barnet. 

Utefter barnets ålder och mognad skall tillskrivas betydelsen av dessa åsikter.  

 

Lpo94 står det om hur lärare ska bedriva undervisningen för att eleverna ska förberedas till att 

bli aktiva deltagare i samhället.  Undervisningen skall utveckla deras förmåga att ta ett 

personligt ansvar samt att eleven ska få vara med i planeringen av den dagliga 

undervisningen, det gör att eleven utvecklar sin förmåga att utöva inflytande och ta eget 

ansvar.  Det är även viktigt att eleven är förberedd för att vara delaktiga och ha medansvar för 

de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle. Alla elever i skolan 

skall omfattas av de demokratiska principerna och de ska få vara med och påverka och ta eget 

ansvar.  

2.4 Elevinflytande för läraren 
Forsberg, (1994) skriver att lärarens val av undervisningsstrategier samt elevernas 

inlärningsprocesser visar på vilken stor uppgift skolan har i den grundläggande demokratiska 

fostran. Lindgren, (1994) har tillsammans med 8 andra författare diskuterat elevers inflytande 

i dag utifrån olika utgångspunkter i sin bok. Författaren anser att kunskap är den mest 

demokratiska utgångspunkten till makt, delad makt i klassrummet medför ett större inflytande 

för eleverna över sin inlärning och inhämtandet av kunskap. Lärarens sätt att fördela makten 

ger betydelse för eleverna.  

 
Ju säkrare jag är i min lärarroll, desto mer vågar jag släppa ifrån 

med av min makt och dellegera till eleverna. Delad makt i 

klassrummet betyder ökat inflytande för eleverna över sitt eget 

kunskapsinhämtande. Detta inflytande, vilket också medför att 

ansvarstagande, måste de få för att kunna ”lära sig att lära sig” 

och på så sätt bli ägare av ”den mest demokratiska källan till 

makt”, nämligen kunskap.(Lindgren, 1994 s. 114) 
 

Hon poängterar att makt, elevinflytande och kunskap är tätt sammanlänkad. Selberg, (1999) 

har i sin doktorsavhandling studerat vad som händer när elever har inflytande i sitt lärande 

och deras olika erfarenhet av detta arbete. Författaren skriver att ett elevinflytanderikt lärande 

har en stor skillnad i många avseenden emot ett lärande där läraren ger direktiv och 

bestämmer över innehållet. Lärandet då läraren ger direktiv tar inte hänsyn till elevens behov, 

erfarenhet, förmåga och intressen anser författaren. Dovemark, (2007) Skolverket (1999) 

skriver att det är viktigt som lärare att vara flexibel och inspirerande handledare för eleverna 

för att de ska finna mening och lust för lärandet. Läroplanen (Lpo 94) poängterar att elever 

ska stimuleras av läraren till kreativitet och flexibilitet genom att eleven är delaktig i skolans 

arbete. Dovemark, (2007) uttrycker sig att elevinflytande är som en nödvändig beståndsdel i 

lärandet där inflytandet fungerar som en motor för eleverna. Hon skriver att flera lärare anser 

att de behöver vara formbara för att skapa förutsättningar för eleverna att ”äga” sitt lärande, 

men som även innebär krav på eleven som självinsikt och självdisciplin, det vill säga att 

läraren individualisera verksamheten och lägger över lärandet på eleven. Författaren anser 

även att det kan uppstår problem när elever har ansvar över sitt lärande då de förväntas ta 

initiativ och bestämma vad de själva ska göra under en skoldag. Detta kan för eleven skapa 

förvirrning, tvivel på sig själv och känsla av skuld. Författaren ser en möjlig orsak till detta 

kan vara elevers missförståelse av vilka krav och förväntningar som finns på eleven skriver 

författaren. Strandqvist, (2005) menar att det är viktigt inom arbetslagen att diskuterar vad 

elevinflytande är och hur arbete ska bedrivas på skolan, det är en förutsättning för att lärare 

ska bli säkra på vad som menas med elevinflytande och hur de ska förmedla det till eleverna. 
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Skolverket (1999) har fått uppfattning om att en del lärare anser det viktigt att se inflytande i 

olika perspektiv där hänsyn tas av olika faktorer när elever lär sig att utöva elevinflytande. 

Elevens ålder, kulturella och sociala bakgrund men även elevens erfarenheter i skolan bör 

ligga till grund för detta arbete skriver författaren. Forsberg, (1994) anser också att det bör 

finnas ett samspel mellan elevers inställning till vilken omfattning av inflytande de vill ha och 

lärarnas uppfattning om vilken grad av inflytande eleverna bör ha. Dessa två tillsammans 

påverkar vilket inflytande de kan ha och kan få. Ferm, (1993) Forsberg, (1994) skriver om att 

tydlighet till eleverna och agera vägvisare för att påvisa vad eleverna har rätt till och möjlighet 

att påverka, både på individ- och klassnivå. 

2.5 Elevinflytande för eleverna 
Selberg, (1999) skriver om att välja mål och handla så att målen uppnås är en stark drivkraft 

för människan. Elever som har valt egna mål och samarbetar med varandra mot dessa 

utvecklar gemenskap och ansvarskänsla för att uppnå målen. Skolverket (1999) menar att 

inflytande för eleverna skapar lust och glädje i arbete men också ger ett ansvarstagande över 

sina studier. Forsberg, (1994) anser att elever som bedömer sitt inflytande som stort utmärker 

sig i högre grad än andra elever, de är oftast nöjda med undervisningen. En stor andel av dessa 

elever anser även att lärarna lyssnar på eleverna.  Dessa elever är oftast mer initiativtagare och 

framgångsrika i sina försök till förändringar. Samtidigt tycker många av dessa elever att det är 

bäst när läraren bestämmer vad eleverna ska arbeta med och på vilket sätt undervisningen ska 

bedrivas 

2.5.1 Elevinflytande på individ- och gruppnivå 

Strandqvist, (2005) poängterar för att elever ska kunna utöva inflytande är det viktigt att de 

känner trygghet och tillit till undervisningen och gruppen. Det är viktigt att läraren ger 

gruppen tid att lära känna varandra, detta skapar trygghet. Forsberg, (1994) menar att det är 

viktigt att eleverna tillsammans som grupp utövar inflytande över deras gemensamma 

arbetssituation för att kunna ta hänsyn till varandra och acceptera varandras olikheter.  

Eriksson, (2001) poängterar att det är viktigt att lärare arbetar fram elevinflytande som en 

process, framförallt så bör lärare och eleverna planera tillsammans. Dysthe, (1995) skriver om 

den nära utvecklingszonen som är olika för alla individer, alla elever är på olika ställen i sin 

utvecklingszon och på så vis kräver olika undervisning och innehåll. Ferm, (1993) betonar att 

läraren bör agera vägvisare för eleverna då de gjort sitt eget val utifrån deras intressen och 

behov. Då kan läraren verka som ett stöd för eleven i sitt arbete. Detta sätta att arbeta som 

lärare är effektivare än att läsa av varje elevs behov och sedan utforma en individualiserad 

undervisning därefter. Författaren poängterar att eleverna efterhand lär sig att inflytande och 

ansvar hänger ihop. Brynolf, (2007) anser att individualisering och valmöjligheter för 

eleverna kan kritiseras på grund av att barns naturliga behov att sortera, innersluta och 

utesluta i sitt sätt att knyta kontakter och skapa relationer. I denna socialiseringsprocess är det 

viktigt som lärare att agera handledare och prioritera den moraliska dialogen med eleverna 

skriver (Brynolf, 2007). Strandqvist, (2005) menar att det är viktigt att lärare väjer de metoder 

för elevinflytande som främjar varje elev och dennes möjlighet att påverka och ge sina 

synpunkter på arbetssättet och innehållet i undervisningen. Därför menar Forsberg, (1994) och 

Eriksson, (2001) att det finns ett samband mellan trivsel i skolan och inflytande i 

skolverksamheten, bra stämning på skolan kan leda till att respekten och förtroendet mellan 

elever och lärare ökar. 
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2.6 Positivt och negativt med elevinflytande 
Tham, (1999) menar att om eleverna får mer inflytande över sin undervisning ökar det deras 

vilja att vara med i undervisningen.  Hon menar även att det är sällan som elevfrånvaro på 

lektioner som de själva har fått vara med och bestämma över. Selberg, (1999) skriver att 

elever som vistas i skolmiljöer där det är mindre elevinflytande har mindre samarbete och 

sätter sällan upp egna mål. Elever som inte får arbeta i elevinflytelserika miljöer missar även 

att tränas i att kritiskt tänka i både lärande situationer och förmågan att ställa olika 

kunskapskällor mot varandra. Författaren poängterar att lärarens enskilda syn på elevens 

enskilda lärande och lärande i helhet har stor påverkan av elevens utbildning.  

 

Selberg,(1999) skriver att större erfarenhet av elevinflytande i skolan påvisar ett djupare 

lärande för eleverna. Elever med lite erfarenhet av elevinflytande lär sig att memorera det som 

står i läroböckerna och lär sig vad läraren och läroplanerna förväntar sig av eleven. Hennes 

studie visar att när eleverna är involverade i sitt lärande utvecklar eleverna kunskaper och 

färdigheter som de nationella styrdokumenten strävar efter. Elever som har erfarenhet har god 

kontroll över vad som händer och vad de vill att ska hända. De utvecklar förmågan att 

reflektera över sitt lärande, utveckla sitt egna sätt att lära och att utvärdera sina kunskaper 

skriver författaren. Hon skriver även om lärande där elever som har låg uthållighet 

missgynnas där undervisningen är lärarstyrd. Undervisning där eleverna är delaktig i sitt 

lärande kan eleverna styra över sin egen omväxling i arbetet och på sätt skapas en lugnare 

atmosfär. Däremot poängterar Dovemark, (2007) att det kan finnas olika dilemman med att 

eleverna har valfrihet i skolan. Hon skriver att elever med inflytande och valfrihet antas 

utvecklas till kreativa, flexibla, motiverade elever. Valfrihet kan skapa motivation men eleven 

kan även känna sig svikna av skolan beroende på vad eleven uppfattat varför avsikten är att gå 

i skolan skriver författaren. Skolverket (1999) menar att det finns lärare som har 

uppfattningen om att valfrihet kan skapa oro bland vissa elever som kanske inte är mogen 

eller har erfarenhet för att ta ansvar. Om läraren ser elevinflytande som att planera sitt eget 

arbete, detta kan bli en rutin där eleven planerar mekaniskt. Dovemark, (2007) skriver om att 

det kan finnas viss problematik för vissa elever att handskas med valfriheten så att det gagnar 

deras egna skolprestationer. Danell, (2006) skriver att valfriheten kan skapa problem för de 

elever som har svårigheter med att välja. Elever beskrivs stå inför övermäktiga individuella 

val där vissa elever lyckas och andra misslyckas. Han anser det hänga samman med elevernas 

olika förutsättningar att hantera individuella val, ta beslut och se konsekvenser. 

 

Forsberg, (2000) konstaterar i sin avhandling att elever trivs med sitt ökade inflytande då de 

har möjlighet att påverka och ha inflytande över planering och utvärdering, ger känslan av 

medbestämmande. Däremot skriver Brynolf, (2007)  och Dovemark, (2007) om att elevers 

valmöjligheter i skolan kan skapa en segregation och differentiering mellan elever och kan ge 

konsekvenser i skolarbetet och i den sociala situation som finns i skolan. Social bakgrund, 

vilken etnisk tillhörighet, vilken erfarenhet och vilket behov, men även vilka krav och 

förväntningar som finns på eleven kan spela in och skapa olika konsekvenser för eleven. 

Ferm, (1993) menar att om eleverna får vara med och bestämma utvecklas deras självkänsla 

och deras självförtroende och de upptäcker att den är viktig för situationen i skolan, som kan 

minska mobbing och rasism. Brynolf, (2007) kan även se det demokratiska, etiska och 

moraliska ideal som finns i skolan och i övriga samhället är många gånger väl införstådda hos 

flickor men toleransen för oliktänkande och olikheter visar sig vara sämre bland pojkar.  
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3. Syfte 
 

Syfte med studie är att undersöka om och i sådana fall hur lärares uppfattningar och arbete 

med elevinflytande påverkar elevernas upplevelser av elevinflytande.  

3.1 Frågeställningar 

 Hur kan lärares arbete med elevinflytande påverka elevernas upplevelse av 

elevinflytande? 

 Hur kan lärare arbeta med elevinflytande? 

 Vad kan elevinflytande vara? 

 Vad kan eleverna ha för upplevelse av elevinflytande? 
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4. Metod 
I den här delen presenteras och motiveras vårt val av metod. Vi kommer även att berätta om 

vilka som deltagit i undersökningen och beskriva hur insamling av data gått till. Slutligen 

presenteras genomförandet av undersökningen och hur materialet har bearbetats. 

Intervjufrågorna och enkätundersökningen finns med som bilaga (Backman, 1998).  

4.1 Val av metod 
Vi valde att använda både kvalitativ intervju och kvantitativ enkätundersökning som metod i 

vår studie. Hjerm & Lindgren, (2010) skriver att kombinationen av metoderna ger goda 

chanser att studieprocessen kommer närmare sitt slutmål. Detta ger studie förbättrade 

möjligheter att påvisa flera aspekter av det som studerats. Författaren menar att dessa metoder 

skiljer sig från varandra på många olika sätt, men det finns mycket att vinna på att kombinera 

dessa, men detta kräver mer arbete. Han anser även att kompletteringen av dessa två metoder 

innebär att synen på forskningsfrågan blir belyst ur fler perspektiv. Författaren poängterar, för 

att göra datainsamling av materialet mer lätthanterligt gäller det att hitta mönster för att 

reducera materialet. Detta medför att det blir lättare att följa.  

 

Avsikten med en kombinerad undersökning som metod var att undersöka om och i sådana fall 

hur lärares uppfattningar och arbete med elevinflytande påverkar elevernas upplevelser av 

elevinflytande. Studien är inriktad på en jämförelse av lärares uppfattning och arbete, elevers 

upplevelser, samt om det finns skillnader mellan klasser beroende på lärarens arbete med 

elevinflytande. Vi anser att intervju med lärarna och enkätundersökning med eleverna vore 

det lämpligaste.  

  

Hjerm, (2010) menar att metodvalet är beroende på hur forskningsfrågan är ställd. Med 

intervjufrågor som metod kunde läraren få förtydliganden och ett spontant samtal kring 

utgångsfrågorna, då skapas en förståelse av situationen i ett större perspektiv och läraren 

kunde ge personliga svar.  Datamaterial som inhämtas vid intervjuer är beroende av relationen 

mellan intervjuaren och intervjupersonen. Intervjuarens förmåga att skapa en bekväm miljö 

för intervjupersonen för att personliga uppfattningar och idéer kan lyftas och komma fram. 

Enkät som metod ger en kvalitativ undersökning där fler respondenter nås som är omöjligt 

med intervjuer. En fördel med enkätundersökning är att alla respondenter får samma fråga, få 

tid till att fundera igenom frågorna samt att respondenterna inte behöver lämna ut sig 

personligen genom att lämna ut sig verbalt i känsliga frågor och sitt tyckande. Enkäten 

innehöll dikotomifrågor (delade frågor) som följdes av öppna frågor för att få ett djupare och 

personligare svar (Kavle & Brinkmann, 2009). Hjerm, (2010) målet är att försäkra sig om att 

använda det bäst lämpade metoderna på det bäst lämpade sättet. Ibland kan den ena delstudien 

föregå den andra, ibland kan det göras mer parallellt. Vi valde att föregå lärarens uttalande 

som jämfördes med elevernas svar. 

4.2 Urval 
Vi valde att utföra vår studie på 2 olika skolor i en kommun i Mellansverige. Vi valde att 

utföra denna undersökning på skolor som har lika elevantal men tillhör olika områden. Det 

var för att skolorna inte skulle tillhöra samma socioekonomiska områden, som vi anser 

relevant för att en mångfald ska representera studien. Elevantalet på skolorna skulle vara 

ungefärligt lika för att förutsättningarna skulle vara så snarlika som möjligt, utifrån våra krav 

fanns det bara fåtal skolor att kontakta. 
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Vi valde att undersöka lärare och deras klasser i årskurs 5. Nya mål för årskurs 5 var 

planerade att släppas från skolverket samt att eleverna som går i årskurs 5 har viss erfarenhet 

av skolan. Intervjuerna med lärarna utfördes på respektive skola och tog ca 45-60 min/lärare. 

En av oss ställde frågorna och den andre antecknade. Under intervjuerna antecknades lärarens 

svar ner på papper som vi anser är mer personligt och kan ge ett vidare svar från 

intervjupersonen. Intervju med bandspelare kan göra att intervjupersonen blir spänd över att 

inte vara korrekt och ge ett tydligt svar samt att hantering av insamlad data skulle kräva mer 

tid. Enkätundersökningarna med eleverna utfördes i klassrummet samma dag som respektive 

lärare blev intervjuad. Enkäten tog ca 30-40 min/klass. Genom att lyfta lärarens sätt att arbeta 

och sedan lyfta elevernas upplevelse kan det finnas möjligheten att se hur detta förhållande 

påverkas av varandra.     

4.2.1 Deltagare 

Deltagit i vår studie är 3 klasslärare för årskurs 5 med tillhörande klasser. Det är totalt 52 

elever som medverkade i enkätundersökningen, en fördelning på 26 flickor och 26 pojkar. 

Lärare 1 undervisade 20 elever, lärare 2 undervisade 23 elever och lärare 3 undervisade 20 

elever.  

 

Lärare 1 och klass 1 arbetar på en skola där det finns elever från förskolan upp till årskurs 6 

med ca 390 elever. Läraren undervisar 20 elever varav 13 elever, 6 flickor och 7 pojkar deltog 

i undersökningen.  Läraren har jobbat med denna klass sedan eleverna gick i årskurs 4.  

Lärare 2 och klass 2 arbetar på en skola med totalt ca 390 elever från förskolan upp till 

årskurs 6. Läraren undervisar 23 elever varav 22 elever, 12 flickor och 10 pojkar deltog i 

undersökningen. läraren har jobbat med hennes klass sedan de gick i årskurs 4.   

Lärare 3 arbetar på en skola där det finns elever från förskolan upp till årskurs 9 med totalt ca 

245 elever. Läraren undervisar 20 elever varav 17 elever, 8 flickor och 9 pojkar deltog i 

undersökningen. Läraren har arbetat med eleverna sedan årskurs 4. 

4.2.2 Bortfall 

Vi kontaktade totalt 4 skolor, dessa fanns i vårt upptagningsområde som uppfyllde de krav vi 

hade. 2 skolor visade intresse att delta i vår studie varav 3 klasslärare med tillhörande klasser. 

Alla klasslärare för årskurs 5 fick erbjudandet att delta i vår undersökning, därför fanns det 

flera lärare på samma skola som ville medverka i undersökningen. En av de skolorna som inte 

deltog valde att aldrig svara på vårt mail fast en ny förfrågan skickades.  Den andra skolan 

som inte deltog svarade att de hade som policy att engagera sig i examensarbeten där 

lärarkandidater har skolan som partnerskola. Vår tanke med att göra vår studie på skolor som 

inte var vår partnerskola var för vi anser att det är lättare att förhålla oss objektivt och ha en 

opartisk syn på skolan, läraren och eleverna om vi som gör studien inte har egna värderingar 

och tidigare erfarenheter från skolan och individerna. På så sätt anser vi att studien troligen 

ger en tydligare bild av verkligheten. Bortfallet var 11 elever, 5 elever var frånvarande, 5 

elever hade inte återlämnat missivbrevet som skickats hem till föräldrarna och 1 elev fick inte 

tillåtelse att delta i undersökningen. 

4.3 Genomförande 
Intervju av läraren och enkätundersökning med tillhörande elever skedde under samma dag. 

Vi skapade intervjufrågorna och enkätfrågorna utifrån vårt syfte. Intervjuerna utfördes 

muntligt och anteckningar togs via papper och penna. Vi var båda medverkande under 

intervjuerna. En av oss ställde frågorna och den andra tog anteckningar. Genom att anteckna 
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svaren på papper kan ge mer personliga svar men kan också ge ett vidare svar från 

intervjupersonen. Intervju med bandspelare kan göra att intervjupersonen blir spänd över att 

inte vara korrekt och ge ett tydligt svar samt mer arbete i analysen av insamlad data.  Läraren 

fick inte vetskap om innehållet av elevernas enkätfrågor, vad vi informerade om och ur vilken 

synvinkel vi gjorde undersökningen. Den information läraren fått inför undersökningen var att 

den var inriktad på elevinflytande i skolan samt att eleverna bör ha fått lärarens förklaring på 

begreppet elevinflytande innan vi gjorde undersökningen. Detta gjordes för att vi skulle få en 

uppfattning om vilket förhållande mellan lärarens förklaring, uppfattning och upplevelsen av 

eleven hade utan vår påverkan. Vi försökte i största möjliga mån uttrycka oss på samma sätt 

till alla elever och till de olika klasserna. Detta för att skapa ett så jämlikt förhållande för alla 

som ingick i undersökningen. Under enkätundersökningen var vi båda medverkande. Både 

intervjuerna och enkäterna var anonyma där endast könet går att urskilja. Detta för att 

undersökningen inte är av personintresse samt följer konfidentialitetskravet. Att identifiera 

svaren utifrån flicka eller pojke ger en tydligare bild vid eventuellt bortfall av ett kön, då inte 

tillförlitliga slutsatser kan dras om ett kön representeras.   

 

Klass 1 

Enkäten lämnades ut till eleverna under deras första lektion på dagen. Undersökningen pågick 

under ca 40 minuter från att vi delat ut enkäten med elevinflytande till att sista eleven blev 

klar. Läraren till klassen fick inte medverka under enkätundersökningen med eleverna. Vi 

ville inte att läraren skulle få inblick i vilken typ av frågor som ställdes och hur de var 

utformade eftersom det skulle förbereda läraren och påverka lärarens svar i intervjun ansåg vi. 

De elever som inte skulle delta i enkätundersökningen följde med läraren till ett grupprum.  

Vi gick igenom enkäten med eleverna för att visa vilken typ av frågor som ställdes och hur 

skrivandet skulle gå till. Påverkan från vår sida var så liten som möjligt då vi ville ha 

elevernas egna åsikter och uppfattningar. Vi var med eleverna under hela lektionen och fanns 

tillgängliga då det var elever som hade funderingar på frågorna samt behövde hjälp med 

läsningen. Vi samlade in enkäterna utan att titta på svaren för att inte vara påverkad av dessa 

vid intervjun med läraren eftersom det var en jämförande studie vi skulle göra.   

 

Intervjun med läraren genomfördes en halvtimme efter enkätundersökningen med klassen.   

Intervjun med läraren varade i ungefär 1 timme och vi satt i ett litet grupprum i anknytning till 

personalrummet som läraren hade sett ut, detta är viktigt anser vi för att skapa ett lugn och en 

trygghet för läraren då svaren blir mer personliga.  

 

Vår önskan var att intervjua läraren först och sedan göra enkätundersökningen med eleverna 

för att få en så opåverkad situation som möjligt. Detta var ogenomförbart av schematekniska 

skäl. Eftersom vi valde att inte titta på enkätmaterialet före intervjun så har vi ändå haft 

metoden i åtanke.  

 

Klass 2 

Vi använde samma upplägg och strategier under enkätundersökningen som användes i 

undersökningen i klass 1. Även denna enkätundersökning med elever gjordes före intervju 

med läraren pågrund av schematekniska skäl. Enkätundersökningen utfördes i elevernas 

klassrum och den varade i ungefär 30 minuter ifrån det att vi började gå igenom enkäten. 

Läraren fick inte närvara i klassrummet när undersökningen genomfördes.  Det var för att få 

så lite påverkan som möjligt på läraren inför vår intervju. Även denna gång genomfördes 

intervjun med läraren ca 30 min efter enkätundersökningen med eleverna. Lärare i denna 

klass valde att bli intervjuad i elevernas klassrum. Intervjun varade i 45 minuter.  
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Klassen 3 

Den tredje klassen vi besökte fick vi intervjua läraren före enkätundersökningen med eleverna 

som skedde 2 tim senare. Det gjordes på denna skola på grund av våra önskemål och av 

schematekniska skäl.  Intervjun med läraren genomfördes i klassrummet efter lärarens 

önskemål och varade i 45 minuter. Genom att intervjua läraren före vi träffade eleverna gjorde 

att vi som intervjuare kunde intervjua och samtala helt neutralt och avslappnat utan att ha i 

åtanke att omedvetet påverka läraren och hennes intervjusvar. Enkätundersökningen med 

eleverna utfördes i deras klassrum och varade i 40 minuter. Här var inte heller läraren 

medverkande.  

 

4.4 Etiska aspekter 
Deltagarna i våra undersökningar fick information om de olika etiska aspekterna www.vr.se. 

De lärarna som vi intervjuade kontaktade vi på olika sätt för att fråga om de var intresserad av 

att vara med i vår undersökning. Två lärare kontaktades via deras rektor som skickade vidare 

vår förfrågan till dem. Den tredje läraren kontaktades personligen och då vi gav information 

om vår studie och hur vi hade tänkt lägga upp enkätundersökningen och intervjun. De andra 

två lärarna träffade vi efter överenskommelse och presenterade vår idé till och upplägget av 

vår studie. Även där berättade vi hur intervjun oh enkätundersökningen skulle gå till.  Under 

dessa tillfällen bokade vi dag då detta skulle utföra.  De lärarna som var med i intervjun fick 

ett missivbrev (se bilaga 4) av oss innan undersökningen utfördes.  

 

Eleverna som deltog i undersökningen var under 18 år och därför skickades ett missivbrev (se 

bilaga 3) till föräldrarna. I missivbrevet fick föräldrarna ta ställning till om deras barn skulle 

medverka i undersökningen. Eftersom detta brev var riktat till föräldrarna valde vi att berätta 

för eleverna varför vi gjorde enkätundersökningen. Vi berättade även för dem att 

undersökningen var anonym, alltså konfidentialitetskravet. Samma information gavs till alla 

klasser. Vi informerade både eleverna och lärarna att insamlad data till studien skulle endast 

användas i studiesyfte, alla intervjuanteckningar och enkätsvar kommer att förstöras efter 

användning enligt nyttjandekravet. 

 

http://www.vr.se/
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5. Resultat 
I den här delen pressenteras lärarnas utsagor och elevernas enkätsvar.  

5.1 Undersökning 1 
13 elever från klass 1 deltog i enkätundersökningen, en elev var sjuk, en elev fick inte 

medverka och 5 stycken hade glömt att lämna tillbaka missivbrevet till läraren. 

5.1.1 Intervju med läraren 

Lärare 1 har en grundtanke att eleverna ska få en förståelse för hur dagens demokratiska 

samhälle fungerar. Hon vill i sin klass skapa trygghet och tillit där en trygg miljö medför att 

alla kan känna gemenskap och få arbetsro enligt henne. För att skapa detta har hon en tydlig 

struktur i undervisningen samt tydliga ramar för vad, hur och när allt sker, även vem som 

utför och bestämmer i hela skolsituationen. Hon berättar att hon tycker det är viktigt att ha ett 

jämlikt förhållningssätt gentemot pojkar och flickor så att de kan få samma förutsättningar. 

Dessa förhållningssätt anser hon skapar en känsla av delaktighet och jämlikhet hos eleverna 

och det gynnar ett gott lärande,  i detta lärande är dialogen viktig.  

 

För att eleverna ska få en förståelse för hur dagens demokratiska samhälle fungerar arbetar 

hon med att eleverna ska få insikt i olika beslutsformer. Hon använder sig mestadels av 

majoritetsbeslut i form av handuppräckning då eleverna får blunda för de inte ska bli 

påverkade av varandra.  Hon anser elevråd och klassråd är två viktiga forum för att träna de 

demokratiska formerna, där representeras klassen alltid av en pojke och en flicka. Inför 

klassrådet används en förslagslåda där både läraren och eleverna får komma med synpunkter 

och diskussionsämnen.  

 

Klassen timme som pågår en timme i veckan. Där förekommer ofta olika spel och turneringar 

som eleverna önskat. Dessa aktiviteter skapar glädje och motivation hos eleverna när de 

upplever medbestämmande och kan se ett resultat av deras önskemål anser hon.  Lärarens 

avsikt med sitt förhållningssätt och sina aktiviteter är att eleverna ska få känna 

medbestämmande och inflytande, att de ser ett reslutat av sina beslut men även att skapa ett 

bra gruppklimat. Hon menar att medbestämmande och trygghet beror på varandra. Trygga 

elever ges mer medbestämmande, som i sin tur skapar mer trygghet. Hon vill inte att eleverna 

ska känna ett tvång att medverka i de situationer där eleverna känner sig obekväm men i vissa 

situationer bör alla elever delta för att tränas in i de demokratiska förhållningssätten som finns 

i klassen. Hon anser att arbetet bygger på att eleverna från grunden har en trygg miljö, därför 

ligger hennes fokus på detta. Hon är medveten och styrd av dokumenten men tror ändå att 

eleverna inte uppfattar att de är med och påverkar i bland annat klassrådet. Hon vill undan för 

undan få in mer demokrati och elevinflytande i klassen när tryggheten blivit större. 

5.1.2 Enkätundersökningen med eleverna 

Varje enkätfråga redovisas utifrån det vanligaste svaret från eleverna, alltså 

samstämmighetsmetoden. Enligt denna metod har det undersökts vilken den vanligaste 

uppfattningen bland eleverna är. Det kan även finnas avvikande uppfattningar hos eleverna 

och detta har valts att förstärkas med diagram. 
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 Vad betyder elevinflytande för eleven? 

 Elevinflytande på skolan 

 Elevinflytande i klassen 

 Elevinflytande i klassrummet 

 Elevinflytande i skolarbetet 

 Bra eller dåligt med elevinflytande? 

 

 

Vad betyder elevinflytande för eleven? 

Samtliga elever är överens om att elevinflytande betyder att de får vara med och bestämma på 

olika sätt. De flesta elever anser att de i viss mån får bestämma vad som ska göras i inom 

vissa områden.  

 

”Att vi elever har lika rätt att bestämma saker och ting som dom vuxna” (elev år. 5) 

 

Elevinflytande på skolan 

Eleverna är överense om att elev- och klassråd har stor betydelse på deras skola, det är där de 

kan komma till tals. Där får de bland annat vara med och bestämma vilka leksaker som ska 

köpas in till skolgården. Vissa elever har skrivit att de får vara med och bestämma men har 

inte skrivit specifikt vad.  

 

”Vi har elevråd och då får man ta upp det klassen vill” (elev år.5) 

 

Elevinflytande i klassen 

Samtliga elever skriver att klassrådet är ett viktigt forum för att få vara med och bestämma 

och ha yttrandefrihet. De upplever att under klassrådet får det vara med och bestämma om 

inköp ska göras och i så fall vad. De berättar även att det finns en förslagslåda till klassrådet. 

Eleverna tog även upp att de får rösta fram aktiviteter på klassens timme.  

 

”Klassråd har vi och då får man skriva lappar i klassrådslådan eller så får vi räcka upp hand 

på klassrådet och ta upp det vi vill” (elev år.5) 

 

Elevinflytande i klassrummet 

Eleverna är överrens om att de får vara med och bestämma och rösta fram vad de ska göra på 

klassens timme. Några elever poängterar att de skulle vilja vara med och bestämma mer t.ex. 

bildtimmen och hur de sitter i klassrummet.  

 

”Klassens timme. Alla får en röst att rösta på vad de vill göra” (elev år.5) 

 

Elevinflytande i skolarbetet 

De flesta eleverna är överrens om att de får vara med och påverka en liten del av deras 

skolarbete. Läraren bestämmer oftast olika alternativ och eleven väljer utifrån dessa. Det är 

oftast inom de estetiska ämnena som den största valmöjligheten finns, som bild och slöjd.  

 

”Vår fröken bestämmer om vad vi ska arbeta med. Men ibland så får man välja själv. Jag 

tycker det är bra.” (elev år.5) 
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Figur 5.1 Visar eleverna i klass 1 syn på sitt medbestämmande över sitt skolarbete i antal. 13 

elever svarade på enkäten av totalt 20 elever i klassen. 

 

 
Figur 5.1 Bestämmer du över ditt skolarbete? 

 

I klass 1 är det flertalet elever som upplever att de får vara med och bestämma i sitt 

skolarbete. 10 elever anser sig få vara med och bestämma däremot anser 3 elever sig inte ha 

medbestämmande i sitt skolarbete.  

 

Bra eller dåligt med elevinflytande? 

Alla elever i denna klass är överens om att det är bra med elevinflytande men de tycker att det 

är svårt att säga varför det är bra. Några elever tycker att det är bra med elevinflytande för att 

de får vara med och bestämma, det blir det roligare. De tycker även att det är bra med 

elevinflytande för då får de jobba mer med det de vill.  

 

”Det är bra för att annars kanske blir det nåt jättetråkigt.” (elev år.5) 

5.1.3 Jämförelsen klass 1 

Lärare 1 har uppfattning om att hennes elever inte upplever elevinflytande samt inte vet helt 

och hållet innebörden av det. Eleverna i klass 1 upplever att de har inflytande över större 

delen av skolsituationen. Eleverna har olika uppfattningar om deras inflytande i skolarbetet 

och har önskemål att få bestämma mer, särskilt över bild och slöjd.  Lärarens anser att elevråd 

och klassråd är viktiga forum där eleverna får träna inflytande. Undersökningen med eleverna 

visar att eleverna upplever detta forum som viktiga inslag i sitt medbestämmande, där får alla 

komma till tals. Klassens timme anses av läraren och eleverna är det forum där alla får vara 

med och bestämma som också upplevs lustfyllt av alla. Eleverna i klass 1 upplever mer 

elevinflytande än vad läraren tror att de upplever. 
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5.2 Undersökning 2 
I den här klassen var det 22 elever som deltog i enkätundersökningen av totalt 23 elever. Det 

var endast en elev som var frånvarande.  

5.2.1 Intervju med läraren 

Läraren 2 anser att skolan är det ”lilla” samhället som spegla det ”stora” samhället utanför. 

Hon tycker att det är viktigt att eleverna lär sig hur man ska bete sig när man kommer ut i det 

”riktiga” samhälle där demokratiska värden, normer och regler finns.   

 

Läraren 2 anser att det är viktigt att ha en dialog med eleven. Dialogen medför att hon får 

insikt i vilka kunskaper eleven behöver utveckla samt vilka önskemål och intressen eleven har 

och på detta sätt få eleven delaktig i sitt skolarbete. Hon poängterar att det är lärare som ska 

ha kunskap om vad eleven bör kunna och behöver lära sig. En del av hennes arbete med 

elevinflytande är bland annat: elevråd, klassråd, bokråd, veckans ros och veckans värd samt 

veckobrev som utformas tillsammans med eleverna. Under utformningen av veckobrevet 

reflekterar eleverna över när, hur och vad de gjort under veckan men även vad som ska göras 

kommande vecka. Detta synliggör elevernas lärande, delaktighet och inflytande men även att 

föräldrarnas får insyn i skolverksamheten.  

 

Något ytterligare som läraren gör för att främja elevinflytande är att ha klassens stund, 

eleverna bestämmer helt över undervisningen. Hon anser att det är viktigt att förbereda 

eleverna för senare skolgång och för att fungera i det demokratiska samhället. 

  

Hon anser att grunden till elevinflytande och elevens medbestämmande är att eleven är 

medveten om läroplanen och ämnens olika mål för att ha insikt i vilka kunskaper eleven bör 

ha för att kunna ta del i planering av skolarbetet. Hon menar att på så sätt känner eleverna sig 

delaktiga, kan påverka och se resultat. Hon anser att det är viktigt att eleven känner att den är i 

skolan för sin egen skull och har möjlighet till inflytande över sitt skolarbete. 

 

Lärare 2 har som vision att eleven ska kunna reflektera över sitt lärande för att se sina 

framgångar. Hon upplever att det finns bara positivt saker med elevinflytande så länge de sker 

under kontrollerade former där eleven är mogen för ansvaret. När eleverna samarbeta två och 

två ser hon till att de får vara 2 flickor eller 2 pojkar. Detta för att skapa en jämlik 

utgångspunkt för båda könen. Hon anser även att hennes elever är väl medveten vad 

elevinflytande är och innebär.  

5.2.2 Enkätundersökning med eleverna 

Vad betyder elevinflytande för eleven? 

Något eleverna tycker är viktigt med elevinflytande är att alla elever får vara med på rasten så 

ingen mobbing förekommer. De är överens om att eleverna har samma rätt till att få var med 

och bestämma som vuxna.  

 

”Det är inte vuxnas skola det är våran så vi ska få okså bestäma”(elev år.5)  

Elevinflytande på skolan 

Alla elever är överrens om att elevinflytande finns på skolan. En viktig del som många av 

eleverna nämner är att det finns elevråd och klassråd på skolan, De tycker även att de får vara 

med och bestämma över vissa inköp och vad som ska göras på rasterna.  
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”Vi får kåma med frågor till elevrådet sen får man se åm de blir så” (elev år.5) 

 

Elevinflytande i klassen 

Samtliga elever anser att det finns elevinflytande i klassen. Där får eleverna vara med och 

bestämma vad de ska göra på klassens stund på fredagarna. De får även vara med och 

bestämma vem av eleverna som ska få veckans ros. De nämner även att klassrådet finns och 

att det är viktigt. 

 

”Fröken frågar vad vi tycker innan honom bestämer” (elev år.5) 

 

Elevinflytande i klassrummet 

I den här frågan är inte eleverna överrens. I klassrummet tänkte eleverna mer på miljön som 

de upplevde att de inte får vara med och bestämma över. Flera elever ville vara med och 

bestämma över möblering samt placeringar i klassrummet. Eleverna som anser att det finns 

elevinflytande i klassrummet menar att röstning genom handuppräckning och lappar finns i 

bland annat bokråd och klassråd. 

 

”Hur klassrummiljön är och hur bänkarna ska vara placerade. T.e.x om vi vill ha dem huller 

om buller, i rader eller två och två.”(elev år.5) 

 

Figur 5.2 visar ett delat resultat i klass 2 av elevernas upplevelser av sitt medbestämma i 

klassrummet i antal. 22 elever svarade på enkäten av totalt 23 elever i klassen. 

 

 
 

Figur 5.2 Får du vara med och bestämma i klassrummet? 

 

I klass 2 upplever eleverna ett delat tycke över deras medbestämmande i klassrummet.  
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Elevinflytande i skolarbetet 

Många av eleverna upplever att de inte har något elevinflytande över sitt skolarbete. Dessa 

elever har önskemål om att få bestämma om och hur länge de ska jobba med olika ämnen.  

Många elever tycker att de får vara med och bestämma ibland och då har de olika alternativ 

som de får välja emellan.  

 

”Ibland så bestämmer jag om mitt skolarbete men min fröken bestämmer mest.” (elev år.5) 

 

Figur 5.3 visar Elevernas värdering av sitt medbestämmande i klassrummet utifrån antal 

elever. 22 elever svarade på enkäten av 23 elever i klassen. 

 

 
Figur 5.3 Bestämmer du över ditt skolarbete?  

 

I klass 2 visar en delad uppfattning av eleverna upplever av medbestämmande i sitt 

skolarbete.   

 

Bra eller dåligt med elevinflytande? 

Eleverna är överrens om att det är bra med elevinflytande för de får vara med och bestämma 

och förbättra saker, det gör att det blir roligare i skolan. 

 

”Det är bra för tenk om lärarna bara fick bestema då kanse vi bara gör dåliga grejer som 

ingen tycker om” (elev år.5) 

5.2.3 Jämförelse klass 2 

Lärare 2 anser att elevinflytande är ett viktigt inslag i skolan för att skapa motivation och lust 

hos eleverna men även att fostra dem till demokratiska medborgare. Hennes elever anser även 

att elevinflytande är bra för att det blir roligare i skolan.  Lärare 2 anser att veckbrevet som 

utformas tillsammans med eleverna är en viktig del i arbetet med elevinflytande, då eleverna 

får reflektera över sitt skolarbete. Eleverna upplever inte att detta arbete är elevinflytande 

enligt enkätsvaren.  Läraren och eleverna är överens om att elevråd, klassråd och framröstning 
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av veckan ros är viktiga inslag i skolan då de känner delaktighet. Lärare 2 anser att hennes 

elever har insikt om och vet vad elevinflytande är samt att de är medveten om att de kan vara 

med och påverka. Eleverna har till viss del samma känsla som läraren men anser sig att inte 

kunde påverka så mycket i skolarbetet. De upplever att de får välja olika arbeten utifrån det 

läraren bestämt.  

5.3 Undersökning 3  
I den här klassen var det 17 elever som deltog i enkätundersökningen av totalt 20 elever. Det 

var tre elever som var frånvarande denna dag. 

5.3.1 Intervju med läraren 

Lärare 3 har ett förhållningssätt så att eleverna ska vara delaktiga i hela skolsituationen. 

Skolan har en profilering som gör att förhållningssättet bör vara inriktat på elevinflytande. 

Eleverna bör delta i planering, utförande och reflektion samt att sätta upp tydliga mål. Hon 

utgår från samhällets demokratiska normer och regler. Individualisering för läraren är ett 

honnörsord då eleverna tidigt involveras i sin Individuella UtvecklingsPlan (IUP) och 

medverkar i hela skolsituationen.  Hon anser att det är viktigt att eleverna litar på sig själv, 

blir trygga och positiva som medför att eleverna vågar säga vad de tycker. Det är viktigt att ge 

eleverna det inflytande efter den mognad de klara av, anpassa ledarskapet efter behovet anser 

hon. Lärare 3 anser att allt arbete i skolan utgår från att ha en dialog med eleverna som är den 

viktigaste beståndsdelen i arbetet med elevinflytande. För att skapa elevinflytande arbetas det 

bland annat med elevråd, skolråd, matråd, kamratstödjare, biblioteksråd, men framförallt är 

eleverna med och planerar skolarbetet på både kort och lång sikt samt strukturerar upp 

innehållet i alla skolämnen. Ett inslag i skolarbete är att göra eleverna medvetna och få insikt 

och medverka i sin IUP. Exempelvis skriver eleverna om sin person, sin egen kunskap och sin 

egen vision och önskemål om vad den vill utvecklas hos sig själv som används för senare 

reflektion inför uppförandet av IUP. Lärare 3 vill att alla elever ska vara med och planera, 

sätta upp mål, bli medveten om läroplanens mål som gör att eleverna känner sig delaktiga och 

har inflytande över arbetes tillvägagångssätt och innehåll. Eleverna får insikt i vad de behöver 

lära sig för sin egen skull, för att uppnå målen, både sina egna och läroplanens mål. Allt 

arbete medför att eleverna blir trygga får en självinsikt och skolsituationen blir positiv anser 

hon.  

 

Läraren arbetar efter styrdokumenten och samhällets demokratiska normer och regler. Skolans 

profilering ska förbereda eleverna för att lära sig att sätta upp mål, sträva mot dessa och se ett 

resultat samt att reflektera över dessa mål. Lärarens utgångspunkt är att individualisera 

undervisningen med utgångspunkt från demokratiska krav och normer, läroplanen och de 

Lokala Pedagogiska Planeringarna (LPP) samt övriga styrdokument som finns.  

 

5.3.2 Enkätundersökningen med eleverna 

Vad betyder elevinflytande för eleven? 

Alla elever är överrens om att elevinflytande för dem är att de får vara med och bestämma. De 

innebär även att eleverna får känna sig delaktiga och att elevinflytande motverkar mobbning 

på skolan. 

 

”Elevinflytande för mig är hur vi på skolan får vara med och bestämma och dessutom vara 

delaktiga i saker och ting. (Alltså inte bara lärarna.)” (elev år.5) 
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Elevinflytande på skolan 

De flesta eleverna är överrens om att det finns elevinflytande på deras skola. Elevinflytandet 

som upplevs är att de får vara med och bestämma om bland annat inköp av olika leksaker, 

skolans val, elevens val och maten. De anser även att de får vara med och bestämma över 

”mycket” i skolan. 

 

”Vi får bestämma vad vi ska göra på elevens val och sånt. Vi får bestämma mycket.” (elev 

år.5)   

 

Figur 5.4 visar ett resultat av hur eleverna i klass 3 upplever att det finns elevinflytande på 

skolan i antal elever. 17 elever svarade på enkäten av totalt 20 elever i klassen. 

 

 
Figur 5.4 Finns det elevinflytande på din skola?  

 

I Klass 3 anser nästan alla elever att det finns elevinflytande på skola. Nästan lika många 

flickor som pojkar har den åsikten.  

 

Elevinflytande i klassen 

Samtliga elever är överrens om att elevinflytande finns i deras klass. Eleverna tycker att det är 

viktigt med elevinflytande för att de ska trivas och känna sig delaktiga. De får vara med och 

bestämma vad de ska göra i skolarbetet. De anser att alla elever får vara med och tycka. 

Eleverna tycker att det är bra att de får vara med och bestämma att det inte bara är fröken som 

bestämmer. 

 

”Alla i klassen bestämmer ibland inte bara fröken” (elev år.5) 

 

Elevinflytande i klassrummet 

De flesta eleverna anser att de får vara med och bestämma i klassrummet. De fick vara med 

och bestämma över möblering, olika inköp så som böcker och leksaker och vad de ska göra i 

de olika ämnena.  
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”Alla är med och bestämmer allt” (elev år.5) 

Figur 5.5 visar ett resultat på hur klass 3 anser att de får vara med och bestämma i 

klassrummet i antal elever. 17 elever svarade på enkäten av totalt 20 elever i klassen. 
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Figur 5.5 Får du vara med och bestämma i klassrummet?  

Eleverna i klass 3 har en tydlig åsikt om att de får vara med och bestämma i klassrummet. 

  

Elevinflytande i skolarbetet 

I den här frågan är eleverna mycket oense. De elever som anser att de inte har något 

inflytande över deras skolarbete skulle vilja ha möjlighet att i första hand styra över deras 

läxor och vad de ska arbete med i skolan. De elever som anser att de har inflytande 

bestämmer över sina saker och över sitt arbete. 

 

”Jag får bestämma om e-val skolansval och lite mer.” (elev år.5)  
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Figur 5.6 visar resultatet av hur eleverna i klass 3 anser sig ha inflytande över sitt skolarbete i 

antal elever. 17 elever svarade på enkäten av totalt 20 elever i klassen. 

 

 
 

Figur 5.6 Bestämmer du över ditt skolarbete? 

 

Eleverna i klass 3 har olika åsikter om de bestämmer över sitt skolarbete.  

  

Bra eller dåligt med elevinflytande? 

Samtliga elever tycker att det är bra med elevinflytande för de anser att det är viktigt. De 

känner sig delaktiga i skolan på grund av att det finns elevinflytande.  

 

”Det är ju inte så kul om läraren t.ex. ska bestämma vad jag ska rita. Jag vill att alla ska 

bestämma vad man själv vill rita då blir det inte bråk.” (elev år.5) 

5.3.3 Jämförelse klass 3 

Lärare 3 anser det är viktigt att arbetar mycket och hela tiden med elevinflytande. Hon anser 

att det är bra att eleverna är delaktiga, då skapas motivation till att vilja delta och påverka . 

Eleverna har samma uppfattning som läraren, att elevinflytande är bra för deras delaktighet att 

kunna påverka skolsituationen. Elevinflytande motverkar även mobbning anser eleverna. 

Läraren anser att det finns ett stort elevinflytande i klassen men eleverna uppfattar bara att de 

har inflytande i delar av skolsituationen så som klassråd, möblering, mat och elevens val. De 

har önskemål om att bestämma mer över sitt skolarbete, vad de ska jobba med.  
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6. Diskussion 
I den här delen presenteras en diskussion utifrån studiens metod och resultat. Först 

diskuteras metodvalen och därefter resultatet. Därefter kommer studiens slutsatser. 

6.1 Metoddiskussion 
Syfte med studie är att undersöka om och i sådana fall hur lärares uppfattningar och arbete 

med elevinflytande påverkar elevernas upplevelser av elevinflytande. För att uppnå detta syfte 

valde vi att använda intervju och enkät som undersökningsmetod, intervju med lärarna (bilaga 

1) och enkätundersökning med eleverna (bilaga 2). Detta sätt att använda sig av 2 metoder, 

kvalitativ och kvantitativ undersökning i studien ges möjligheten att få syn på elevers 

upplevelse av elevinflytande samt tillhörande lärares arbete och uppfattning med 

elevinflytande i skolsituationen. Vi anser att det är svårt att få syn på detta genom att använda 

sig av bara en metod. Eliasson, (2010) anser genom att kombinera olika metoder som täcker 

in olika perspektiv ger en mer fullständig bild av studien. Detta sätt att använda två metoder 

för att komma fram till resultat var bra men kräver mer planering, mer tid för utförandet av 

undersökningarna men framför allt en tydligare struktur och mer tid vid analysen än om en 

metod använts. Vi tycker ändå att det har varit intressant och givande samt genomförbart 

utifrån tidsramarna.   

 

Vi intervjuade tre lärare för årskurs 5 på två olika skolor. Motiveringen till att genomföra tre 

intervjuer med lärare var för att mängden data skulle vara lätthanterbart inom tidsramen för 

studien samt att utgå från ett rimligt antal intervjuer kan ge värdefull kunskap, även ha tid för 

reflektion och nya tankar. Vi valde intervju som metod av lärarna för att få en personligare 

och djupare förståelse av intervjusvaren och möjlighet att förtydliga frågorna samt att kunna 

ställa följdfrågor för ett vidare svar. Trost, (2010) menar att intervjuer är bra att använda för 

att förstå människors sätt att reagera och resonera. Det är även bra med denna metod att vi 

som intervjuare hade möjlighet att ställa frågor till lärarna om något var oklart. Enligt Kvale, 

(1997) får intervjuaren flera olika synvinklar vid intervjuer och ger en beskrivning av olika 

specifika situationer och upplevelser. Vi valde att utgå från sex frågor när vi intervjuade 

läraren för att hålla en röd tråd i intervjun men även att vårt syfte fanns i åtanken genom hela 

intervjun, dessutom styrde frågorna samtalet framåt. Vi anser att en enkätundersökning med 

läraren hade givit oss ett smalare svar samt att inget förtydligande eller utvidgande av 

frågorna kunde ske. Vi anser att intervjuer var en bra metod att använda sig av när det är ett 

fåtal personer som ska undersökas och när en jämförande studie görs. Däremot krävs det 

mycket tid och en väl genomtänkt struktur vid analysen.  

 

Vårt metodval med eleverna var enkätundersökning som gjordes för att få fler deltagare i 

undersökningen, som ger större tillförlitlighet samt ger insikt i vad varje individ anser men 

även se eleverna som en grupp. Intervjuer skulle ta för lång tid och inte hinnas med anser vi. 

Eliasson, (2010) skriver att det är viktigt att få med så många som möjligt, ju färre svar desto 

större risk för ett orättvist resultat.  Eftersom vi ville ha en generalisering av vad eleverna 

upplever som grupp är detta en bra metod. Enkätsvaren ger en möjlighet att analyseras både 

enskild individ och som grupp. Den enskilda analysen ger en insikt om vad varje elev anser 

som sedan kategoriseras in i olika kategorier som strukturerats upp innan analysen. Efter 

förfrågan och tillåtelse av rektor och den enskilde läraren utfördes enkätundersökningen under 

en lektion då läraren inte var närvarande. Det är viktigt att som undersökare att personligen 

vara närvarande vid tillfällena för enkätundersökningarna för att uppmuntra så många som 
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möjligt att delta samt att vara säker på att det blev samma utgångsläge och samma information 

som gavs till varje grupp och alla elever, genom detta blir studien säkrare. Eliasson, (2010) 

anser att det är bra att närvara som undersökare för att uppmuntra de tillfrågade att delta i 

undersökningen. Författaren skriver även att det kan finnas en nackdel med 

enkätundersökningar som metod, det finns en risk att missförstå frågorna och därför missa en 

del av svaren. Skickades enkäten till skolan kunde det finnas risk att olika information gavs 

till eleverna samt att läraren fick insikt om vad eleverna tyckte och på så sätt får studien en 

mindre trovärdighet. Vi valde att eleverna skulle ange om de var en pojke eller flicka i 

enkäten. Eventuellt bortfall av flertalet av något kön eller om bara ett kön representerades 

skulle då inte ge studien tillförlitlighet utifrån vårt syfte. Det var 52 deltagare i 

enkätundersökningen, lika många pojkar som flickor och därför eliminerades risken för 

minskad tillförlitlighet i studien. Enkätundersökningen som vi utformade till klassen anser vi i 

efterhand var lite svår för eleverna.  Vissa elever var inte medvetna om begreppet 

elevinflytandets betydelse, de hade därför problem med flera av frågorna. I efterhand anser vi 

att en enkätundersökning på prov, så kallade pilotstudie är en viktig förändring i kommande 

studier. Detta för att se hur enkätundersökningen fungerar i verkligheten och redigera den 

efter behov. Vi ansåg att tid och möjlighet inte fanns till detta. 

6.2 Resultatdiskussion 
De tre lärare vi intervjuat har alla klart och tyligt förespråkat att elevinflytande är ett viktigt 

inslag i skolans verksamhet, detta skapar motivation och lust att lära hos eleverna. Eleverna 

anser även att elevinflytande är bra för då blir skolan roligare och det blir mindre mobbing. 

Lärarna är medvetna om att verksamheten styrs av styrdokumenten, men att dokumenten är fri 

för olika tolkningar. Detta har medfört att dessa lärare arbetar med elevinflytande på olika sätt 

beroende deras tolkning. Dessa tre lärare anser att klassråd, elevråd samt andra gruppforum 

för olika sätt att ta beslut där eleverna medverkar och har inflytande är viktiga inslag för att 

eleverna ska känna delaktighet. Dessa forum skolar eleverna i de demokratiska 

samhällsnormerna och processer som bereder dem för samhällets krav. Eleverna anser även 

att dessa forum spelar en stor roll i deras sätt att medverka och kunna påverka i 

skolsituationen. Lärarnas uppfattning om elevernas inflytande och elevernas upplevelse av 

detta stämmer inte helt överens. Den lärare som ansåg sig veta att hennes elever inte upplevde 

och förstod vad elevinflytande innebar visade sig genom enkätsvaren att var fel. Hennes 

elever ansåg sig kunna påverka och ha inflytande i större delen av skolsituationen. Det enda 

som eleverna önskade var att få bestämma mer på bilden och slöjden.  De andra lärarna ansåg 

att sina elever var väl införstådda med att de har inflytande i stor utsträckning och är 

medveten vad dess betydelse och innebörd. Deras elever visade däremot större missnöje 

översitt inflytande, däremot visade deras elever att de förstod begreppet elevinflytande samt 

vad det innebar. En av dessa två lärare ansåg sig involvera elevinflytande i allt arbete i skolan 

och hade som mål att alla elever ska medverka i att sätta upp mål, planera, och reflektera över 

sitt skolarbete. Eleverna i den klassen uppfattar inte sitt elevinflytande så stort utan vill vara 

med och bestämma mer över skolarbetet, vad de ska göra och vilket innehåll.  

 

Vi har fått uppfattningen att elever som har tydliga ramar över sitt medbestämmande är trygg 

och nöjd med situationen, eleverna vet sin- och lärarens uppgift. Däremot elever som har 

erfarenheten av elevinflytande har blivit skolad i att ha medbestämmande, ha eget tyckande 

och har behovet av att få vara med och bestämma i en större utsträckning än elever som har 

mindre erfarenhet av elevinflytande. Frågan är hur jag som lärare ska förhålla mig till detta 

när skolan har ett demokratiskt uppdrag och styrdokumenten är så komplexa för tolkning. 

Skolan har en viktig funktion för att tillgodose samhällets behov av engagerade individer för 
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att upprätthålla en demokratisk utveckling gör att arbete med elevinflytande bör 

uppmärksammas och utvecklas. Hur kan läraren ge alla elever samma möjligheter att 

utvecklas till ansvarsfulla, engagerade och motiverade elever för att senare bli demokratiskt 

skolade medborgare? 

6.3 Slutsats 
Under vår studie har vi mött 3 lärare, två av dessa uttalade sig tydligt att de arbetade med 

elevinflytande för att förbereda eleverna för högre studier men framför allt till det 

demokratiska samhället, skolan är det ”lilla samhället” och utanför finns det ”stora samhället” 

benämner en lärare detta.  Vi fick även uppfattning om att den tredje läraren hade detta 

demokratiska förhållningssätt men inte klart och tydligt uttalade detta.  Alla styrdokument 

visar att eleverna ska förberedas för det demokratiska samhället och dess värderingar. 

Persson, (2008) skriver om målen för hållbar utveckling som är social rättvisa, inflytande och 

fördelning av makt i det lokala samhället men också i nationellt och internationellt perspektiv 

oberoende kön och etnisk tillhörighet. Vi anser att hållbar utveckling för framtiden kräver 

demokratiska medborgare som kan ta ansvar, visa engagemang och kritiskt granska olika 

delar i samhället.  

 

I skollagen (2010:800) 4 § står det, de barn och elever som tillhör skolväsendet ska inhämta 

och utveckla kunskaper och värden. Utbildningen ska främja barn och elevers lärande och 

utveckling. Den ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället bygger på, även att 

utbildningen ska skapas i överensstämmelse med dessa värderingar. (Skollag 2010:800 5§) 

 

Under vår studie har vi sett att lärarens arbete med elevinflytande varierar från lärare till lärare 

beroende på vilken grupp den arbetar med.  Elevinflytande kopplas samman med ansvar, då 

lärarna berättar att de anpassar sitt arbete med elevinflytande utifrån vilken mognad gruppen 

och individen har för ansvar. En av klasserna vi har studerat har tydliga ramar för vad de får 

vara med och bestämma i, särskilt elevråd och klassråd som är viktiga forum för 

medbestämmande för dessa elever. Dessa elever upplever relativt stort inflytande över 

skolsituationen. Däremot visar en klass att de är missnöjda och vill vara med och bestämma 

mer i den klass där läraren berättar att hon har eleverna involverad i hela skolsituationen. Våra 

tankar om detta är att om eleverna har tydliga ramar hur skolsituationen ska se ut, vad de får 

bestämma över och vad läraren bestämmer över, upplever eleverna att de att har det inflytande 

de önskar. Tham, (1999) skriver om att de är de vuxna på skolan som definierar vad 

elevinflytande är och bestämmer om eleverna har tillräckligt med inflytande. Kan det vara så 

att eleverna inte har insikt i något annat och har därför inte behovet av att bestämma mer. 

Eleverna i klassen där de är med och bestämmer över hela skolsituationen har upptäckt och 

fått vetskap om att de kan vara med och bestämma och ha inflytande i det mesta i skolan som 

gör att de kan ha större krav, mer vetskap om sina rättigheter och blir mer motiverade att vara 

med och bestämma. En annan möjlighet som kan vara anledning till att vi ser olikheter mellan 

klassernas upplevelse av elevinflytande kan vara att lärarna arbetar med elevinflytande på 

många olika sätt men har inte riktigt reflekterat över att eleverna är delaktiga, därför inte 

delger oss det i intervjun.  Möjligheten borde finnas att lärare med mycket kunskap och 

erfarenhet gör arbeten med sina elever på rutin, utifrån att läraren vet vad som fungerar och 

inte fungerar i undervisningen.  

 

En av lärarna uttalar att det är viktigt att eleverna vet för vems skull de är i skolan. Detta 

menar hon skapar motiverade elever och det bidrar till att de vill vara med och bestämma. En 
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annan lärare menar att hon och eleverna tillsammans planerar och sätter upp målen i de olika 

ämnena. Ferm, (1993) skriver om att läraren bör agera vägvisare för eleverna då de gjort sitt 

eget val utifrån deras intressen och behov. Då kan läraren verka som ett stöd för eleven i sitt 

arbete. Detta sätta att arbeta som pedagog är effektivare än att läsa av varje elevs behov och 

sedan utforma en individualiserad undervisning därefter. Läraren anser att det är för att 

eleverna ska få vara med och påverka och utveckla förmågan att planera sitt eget arbete. Hon 

menar att om eleverna får vara med och bestämma och planera så blir de mer motiverade. En 

av lärarna anser att elevinflytande kan skapa trygghet i klassen men en annan lärare anser att 

gruppen har behovet att vara trygg innan eleverna får inflytande i skolan.  

 

Motivation hos eleverna har alla lärare ansett som en viktig ingrediens i skolarbetet. Alla tre 

lärarna har även klart och tydligt poängterat att elevinflytande skapar motivation som är en av 

anledningen till att de arbetar med elevinflytande. Varför utförandet av arbetet ser olika ut kan 

vara som en lärare berättar att hon arbetar med att få en trygg grupp som klarar av ansvaret 

med elevinflytande innan hon använder sig av elevinflytande, eller som Brynolf, (2007)  

skriver att styrdokumenten kan tolkas på olika sätt och därför vara en anledning till att arbetet 

ser olika ut. Utifrån detta kan vi se att ett visst behov finns av att varje skola för sig tolkar 

styrdokumenten för att få ett gemensamt förhållningssätt av elevinflytande och på så sätt ge 

eleverna en mer likvärdig erfarenhet av det demokratiska arbetet med elevinflytande. Tham, 

(1998) Skriver att de vore önskvärt att vidga begreppet elevinflytande för som det är nu finns 

det en missuppfattning vad elevinflytande är. Hon menar att det bör vara en dialog mellan den 

vuxne och eleven men att ansvaret kommer alltid att ligga hos lärare. Vi har sett under vår 

studie att inflytande, trygghet och motivation är nära sammankopplade med varandra. Det kan 

vara så att det ena inte utesluter det andra, utan dessa arbeten går varandra ”hand i hand” och 

beror på varandra. En del lärare skapar elevinflytande genom trygghet som ger motivation, 

andra skapar trygghet och motivation genom elevinflytande.  Alla lärare anser att 

elevinflytande är viktigt, däremot kan detta arbete se olika ut. Lärarens uppfattningar om 

elevers upplevelser ser inte alltid lika ut. De tre lärarna och deras elever är överens om att 

elevinflytande är bra för det medför positiva effekter. Vi anser att det är viktigt att kämpa för 

allas inflytande i samhället och därmed också eleverna i skolan. Detta skapar ansvarsfulla 

individer som har större möjligheter att kunna påverka hela samhället.    
 

6.4 Förslag till vidare studier 
Arbetet med uppsatsen har gett oss båda en rikare bild av elevinflytande. Under skrivandet 

gång har vi haft många intressanta diskussioner som ha gett oss tankar kring framtida studier 

inom området.  

 

Vi anser att det finns möjlighet att utveckla och förbättra denna undersökning genom att 

genomföra observationer och se hur lärarna arbetar med elevinflytande i verkligheten. Det 

vore då intressant att sätta resultatet av denna undersökning i relation till en sådan 

undersökning och se om resultatet skulle bli annorlunda. Att utveckla detta kan bidra till en 

mer djupgående undersökning och som ser till flera olika aspekter av hur uppfattningar och 

arbete med elevinflytande och hur elevinflytande fungerar i praktiken och om de har relation 

till varandra. 
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor till lärarna. 

 

1. Vad är elevinflytande för dig?  

2. Uppfattar du att dina elever är medveten om vad elevinflytande är 

och innebär? 

3. Har du någon demokratisk grundtanke i ditt pedagogiska arbete? 

4. Hur arbetar du med elevinflytande? 

5. Tycker du att det finns någonting positivt/ negativt med 

elevinflytande? 

6. Övriga frågor/kommentarer 



 

Bilaga 2  
 

Elevinflytande    

 

Flicka    Pojke 

 

1. Vad betyder elevinflytande för dig? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________ 

 

2. Finns det elevinflytande på din skola?  

 

Ja   Nej 

 

Om du svarat Ja - på vilket sätt finns elevinflytande på din skola?  

Om du svarat Nej - hur skulle du vilja att det fungerade?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________ 

 

3. Finns det elevinflytande i din klass? 

 

Ja   Nej 

 

 Om du svarat Ja, - på vilket sätt finns elevinflytande i din klass?  

Om du svarat Nej, - hur skulle du vilja att det fungerade?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

4. Får du vara med och bestämma i klassrummet?  

 

Ja    Nej 

 

Om du svarat Ja – om vad är du med och bestämmer?  

Om du svarat Nej – om vad skulle du vilja vara med och bestämma om. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________ 

 

5. Bestämmer du över ditt skolarbete? 

 

Ja    Nej 

 

Om du svarat Ja – om vad är du med och bestämmer om. 

Om du svarat Nej – om vad skulle du vilja vara med och bestämma om. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________ 

 

 

6. Är det bra eller dåligt med elevinflytande? Varför? Ge exempel. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________________________ 



 

Bilaga 3  
 

Hej föräldrar 
 

Vi är två lärarstudenter som går sista terminen på lärarprogrammet på Högskolan i Gävle. Vi skriver 

just nu på vårt examensarbete. Syfte med studie är att undersöka om och i sådana fall hur lärares 

uppfattningar och arbete med elevinflytande påverkar elevernas upplevelser av elevinflytande.  

Vi kommer att lämna ut enkäter angående demokrati och elevinflytande till elever i årskurs 5. 

Därför behöver vi Ert medgivande. Enkäten kommer att ta ca 20 minuter och kommer genomföras i 

elevens klassrum på skolan. Skolan har givit sitt medgivande. Eleverna kan när som helst avbryta 

sin medverkan. Informationen som erhålls kommer att behandlas konfidentiellt och det är enbart vi 

som gör denna studie som kommer att ta del av den obearbetade informationen. 

 

Den som är intresserad av att ta del av den slutgiltiga uppsatsen kommer att kunna göra det under 

hösten 2010 då den publiceras elektroniskt i det digitala vetenskapliga arkivet DiVA. 

 

Enkätsvaren kommer att behandla anonymt, även namnet på skolan. 

Har Ni några frågor, får Ni gärna kontakta oss. 

 

Maria Lindström, tfn. XX 

Emelie Dansk, tfn XX 

Handledare till vårt arbete Elisabet Hedlund: XX 

 

Vi är tacksamma om denna information lämnas till klassläraren senast den X 

 

Med vänliga hälsningar Maria och Emelie 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att ___________________________________________  

 

i klass _______ får vara med i enkätundersökningen. 

 

 

Målsmans underskrift __________________________________________________ 



 

Bilaga 4 

 

 

 

Vill Du delta i en intervju angående demokrati och elevinflytande? 
 

Dina svar kommer att användas som material till vårt examensarbete i pedagogik. Syfte med studie 

är att undersöka om och i sådana fall hur lärares uppfattningar och arbete med elevinflytande 

påverkar elevernas upplevelser av elevinflytande.  

Intervjun beräknas ta cirka 60 – 90 minuter och kommer att ske på överenskommen tid och plats. 

Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt och förvaras så att inga obehöriga personer 

kan ta del av informationen. Den information som inhämtas kommer endast att användas i 

undersökningen, efter avslutat arbetet kommer allt intervjumaterial att förstöras.  

 

Deltagandet i intervjun är helt frivilligt och det är möjligt att avbryta deltagandet när som helst. 

Resultatet av intervjun kommer att sammanställas och redovisas i vårt examensarbete.  

 

Observera att inga enskilda svar kommer redovisas i sin helhet, men att vi kan komma att citera 

valda delar ur ett svar. Uppsatsen kommer att publiceras av Gävle Högskola och finnas tillgänglig i 

DiVA, Digitala vetenskapliga arkivet, på www.diva-portal.org .  

 

Vi som skriver uppsatsen och utformat intervjun heter Maria Lindström och Emelie Dansk. Vi 

studerar på Lärarprogrammet vid Högskolan i Gävle. 

 

Har du några frågor eller vill ta del av resultatet kontakta oss gärna!  

Via e-mail: XX 

 

Handledare: Elisabet Hedlund: XX  

 
 

 

 
 


