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Abstract  
 

I den här uppsatsen undersöker vi genom en kvantitativ analysmetod, elevinflytande utifrån 

elevers perspektiv. Undersökningens syfte är att ta reda på ifall elevinflytande ökar med åldern 

vilket det ska göra enligt Skolverket. Undersökningen sker på en skola i södra Sverige, elever som 

deltar i undersökningen går i årskurs 6-9 genom enkät insamling. Resultatet disskuteras med hjälp 

av tidigare forskning samt teoretiska begrepp. Enligt tidigare forskning av skolkomiten visar deras 

studie att yngre elever har mer inflytande än äldre. Resultat visar att elevinflytande inte ökar med 

åldern samt att eleverna vill ha mer inflytande över sin utbildning. 

 

Nyckelord: Elevinflytande, demokrati, Learning by doing, empowerment, socialkonstruktivism  
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Inledning 
 

Skolan i Sverige styrs av olika former av styrdokument, lagar och regler som de i skolans värld 

skall följa.  Demokratifostran är den delen medborgarna får läsa först om när man läser om 

skolans värdegrund. Det är den viktigaste delen inom skolans värdegrund.1 

För att kunna fostra elever till demokratiska medborgare ska eleverna få utöva elevinflytande 

med andra ord vara med och planera undervisningen. Skolan ska ge eleverna de verktygen för 

att de ska skapa sig en förståelse för hur individ och samhället påverkar varandra. Långström 

förklarar att det finns deltagande och de ansvarstagande medborgare som är med och fattar 

beslut. Enligt Långström och Vita så är det här kunskaper som man måste träna på under 

skoltiden för att kunna bli deltagande i samhället efter skolan.2  

 

Den här uppsatsen kommer att handla om att undersöka och analysera elevinflytande utifrån 

elevernas perspektiv i årskurser 6-9 på en skola i södra Sverige. Elevinflytande är ett begrepp 

som lyftes fram på vår utbildning på högskolan där vårt intresse för området utvecklades. Under 

våra VFU-perioder har vi lagt stor fokus på elevinflytande med goda resultat vad gäller både 

betyg och motivation. Därav ville vi fördjupa oss om området i den här uppsatsen.  

Enligt skolkommitténs studie fann dem att elevinflytande minskade med åldern, med andra ord 

hade de yngre eleverna mer inflytande än de äldre. Det här fann vi underligt då enligt skolverket 

ska elevinflytande anpassas efter elevernas ålder och mognad. Det tolkar vi som att 

elevinflytande borde öka med åldern. Därav blev vi intresserade att undersöka om 

skolkommitténs resultat fortfarande stämmer genom en kvantitativ metod samla in empiri från 

en skola i södra Sverige. Med tanke på uppsatsens omfång, valde vi att fokusera på fyra olika 

klasser från årskurs 6 till årskurs 9 på samma skola.  

Vi har valt att utgå ifrån olika teoretiska begrepp för att undersöka fenomenet elevinflytande Vi 

har valt att utgå ifrån begreppen social konstruktivism, demokrati, learning by doing och 

Empowerment. Kunskaper handlar om att alla kunskaper som människor besitter är socialt 

konstruerade faktorer. Demokrati som vision för skolpolitiken ska innebära empowerment via 

elevers inflytande i utbildningen. Med andra ord ska eleverna internalisera deltagandet via 

 
1 Ann S. Pihlgren, Demokratiska arbetsformer-värdegrundsarbete i skolan, Lund: 

Studentlitteratur, 2012, s. 22 
2 Sture Långström & Arja Vita Samhällskunskapsdidaktik- utbildning i demokrati och 

samhällsvetenskapligt tänkande. Lund:  Studentlitteratur AB: 2016, s. 32 
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learning by doing i skolan. Vår poäng ligger i det pedagogiska med fokus på begreppet 

demokrati. Vi har valt att utgå ifrån Långström och Virtas definition av att demokrati är där 

elevinflytande är en del utav demokrati. Demokrati bygger på humanismen där varje människa 

har ett eget värde men som kan samverka med andra.3 

 

 

Syfte  
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera elevinflytande utifrån elevers 

perspektiv i årskurser 6-9 i södra Sverige, samt att undersöka om det finns skillnad mellan 

elevers inflytande i de åldersgrupper som ingår i undersökningen. Uppsatsen utförs med hjälp 

av kvantitativ enkätundersökning samt kvalitativ datainsamling som tolkar och analyserar data 

som vi har samlats in. För ämnet använder vi oss av relevant tidigare forskning och litteratur.  

Frågeställning 
 

1. Finns det en skillnad mellan elevers inflytande i årskurs 6-9 på en skola i södra 

Sverige och hur ser den så fall ut? 

 
 

Tidigare forskning 
 

Under detta kapitel kommer vi att presentera avhandlingar som är relevanta till vår uppsats 

och använda dessa som underlag för vår undersökning. Tidigare forskning framhäver 

diskussioner som berör bland annat elevinflytande, demokrati och deltagande. 

Vi valde att lyfta fram Skolverkets modul om Delaktighet och inflytande i undervisningen som 

förklarar hur delaktighet och inflytande leder till högre motivation, ökat lärande och bättre 

resultat för eleverna.  Modulen består av olika delar bland annat, Delaktighet och inflytande, 

Vad är det och varför är det viktigt, Elevernas syn på delaktighet och inflytande, Hållbar 

elevdelaktighet och reellt inflytande, Arbetsformer som gynnar elevinflytande, mm. Vissa delar 

 
3 Långström, Sture och Vita, Arja, Samhällskunskapsdidaktik- utbildning i demokrati och 

samhällsvetenskapligt tänkande, Lund: Studentlitteratur AB: 2016, s. 49  
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berör undervisningssituation, andra berör olika sätt till att elever känner delaktighet. Den lyfter 

även fram Vygotskij och Deweys teoretiska grund för elevers delaktighet och inflytande över 

undervisning. 4 

 

Elevinflytande i lärande är en avhandling av Gunvor Selbergs (1991) som syftade till att 

utveckla kunskaper om elevinflytandets samvariation med lärandet. Avsikten med studien var 

att undersöka vad som händer när eleverna har inflytande i sitt eget lärande och när elever har 

olika erfarenheter av sådant inflytande. Avhandlingens teoretiska utgångspunkt är Dewey, 

Freire och Köhler teorier som handlar om människans lärande med fokus på erfarenheter och 

inflytande i lärandet. Den empiriskt datan samlades in genom deltagande, observationer, 

intervjuer och enkäter. Resultatet av studien visade bland annat ju mer inflytande eleverna hade 

i sitt eget lärande desto högre kvalitet uppnåde man i lärandet, vilket ledde till att eleverna fick 

djupare och bredare kunskap. 5 

 

På tal om elevinflytande hur skolans praktik formas i pedagogers samtal var en avhandling av 

Mats Danell (2006). Syftet var att beskriva och utveckla en förståelse för hur elevinflytande 

konstruerades i kollegiesamtal som utspelade sig inom ett arbetslag i en skola. 

Utbildningsforskningen visade att det är problematiskt att implementera läroplanens avsikter i 

skolan, då författaren väljer att fördjupa sig i problematiken kring den frågan och vill ta reda på 

bland annat hur pedagoger omsatte elevinflytande i handling. Författaren observerade fem 

personalsamtal där pedagogerna i arbetslaget diskuterade skolans arbete med elevinflytande för 

att sedan transkribera samtalen och dra slutsatser av det. Författaren använde sig av teoretisk 

referensram som utgångspunkt för att beskriva forskningsområdet och för att utveckla en 

analys- och tolkningsrepertoar. Resultatet visar att arbetslagen inte bidrog till att förverkliga 

läroplanens avsikter om elevinflytande, å andra sidan var det tydligt att pedagogerna använde 

olika strategier i personalsamtalen.6 

 
4 Skolverket, Delaktighet och inflytande i undervisningen, Tillgänglig:  

https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-

v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/3-

skolansvardegrund/Grundskola/301_Delaktighet_inflytande/del_04/4.%20Arbetsformer%20s

om%20gynnar%20elevinflytande.pdf,  (Hämtad 2020-01-02) 
5  Selberg, Gunvor Elevinflytande i lärandet. Luleå: Luleå tekniska universitet, 1999. 

6   Mats Danell, På tal om elevinflytande Hur skolans praktik formas i pedagogers samtal. 

Luleå tekniska universitet Institutionen för utbildningsvetenskap, 2006. 
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Demokrati och deltagande Elevinflytande i grundskolans årskurs 7-9 ur ett könsperspektiv, en 

avhandling av Maria Rönnlund (2011). Syftet var att undersöka demokratins främjande i form 

av elevernas inflytande och deltagande i beslutsprocesser, med fokus på elevernas formella 

inflytande. Studien var baserad på etnografisk undersökning genom observationer, informella 

samtal och formella intervjuer med elever och skolpersonal i tre svenska skolor under ett läsår 

2007/2008. Analysen byggdes på en teori med fokus på demokrati och kön. Resultaten 

visade att endast en mindre del av eleverna deltog aktivt i inflytande processer, både formellt 

och informellt, och att en dominerande majoritet av de deltagande eleverna är flickor. 7 

 

Skolkommittén 1996 skrev ett betänkande om elevinflytande i skolans värld för barn och 

ungdomar, genom samtal med elever och lärare samt dra en koppling mellan inflytande och 

demokrati. Enligt skolkommittén 1996 tog de fram data som visade på att ju äldre eleverna blir 

desto mindre inflytande har de. Oftast är det de eleverna i låg och mellanstadiet som känner sig 

ha störst inflytande i undervisningen.8  

 

 

Bakgrund 
 

Under det här kapitlet kommer vi att presentera information om demokrati, elevinflytande och 

elevinflytande i praktiken för att förklara begreppet elevinflytande och vilka faktorer som 

möjliggör ”elevinflytande” i skolan. Samt att presentera begreppet inkludering som är ett 

omdiskuterat begrepp. Till exempel kan begreppet referera till ett klassrumsklimat där alla 

elever har rätt till att vara delaktiga och medverkande. Där inga elever segregeras in i grupprum 

ifrån undervisningen. Det här leder till att alla elever kan bidra till socialt och kunskapsmässigt 

 
7    Maria Rönnlund, Demokrati och deltagande: Elevinflytande i grundskolans årskurs 7-9 ur 

ett könsperspektiv.  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för 

tillämpad utbildningsvetenskap, 2011. 

8 Skolkommittén, Inflytande på riktigt: om elevers rätt till inflytande, delaktighet och ansvar, 

1996. 
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lärande.9 Vi har valt att utgå ifrån Långströms definition av att demokrati är där elevinflytande 

är en del utav demokrati. Demokrati bygger på humanismen där varje människa har ett eget 

värde men som kan samverka med andra.10 

Den här informationen ska förklara begreppen för läsaren för att kunna förstå vad elevinflytande 

är.  

 

Elevinflytande 

 

Efter andra världskriget förändrades västvärldens styrdokument. Ledarna i västvärlden ville 

försäkra sig om att demokratin inte skulle bli hotade igen. Myndigheterna började lägga större 

vikt på att fostra demokratiska medborgare genom att träna dem att utveckla sina sociala 

förmågor. Syftet att träna elevernas demokratiska förmågor var att de skulle tränas att fatta 

beslut, bli källkritiska och kunna samverka med andra för att kunna skapa ett fredligt 

samhälle.11 Enligt Långström & Virta12 har skolorna förmedlat kunskaper ”om-demokrati” väl 

men misslyckats i större utsträckning att lära eleverna om ”i-kunskaper”. Med detta menas att 

eleverna får kunskaper om demokrati men får inte praktisera det i skolan.13 

 

Skolverksamhetens syfte är att bedriva sin verksamhet utefter demokratiska arbetsformer och 

för att förbereda eleverna till att delta och bibehålla demokratin i samhället. Vad författaren 

menar är att elever ska lära sig om demokrati i skolan samtidigt som de ska utöva sitt inflytande 

i skolan.14 

 

Elevinflytande i praktiken 

 

Elevinflytande syftar till att eleverna får ha inflytande på undervisningen. Det här ansvaret 

eleverna får över sin utbildning ska i takt med åldern, öka successivt. Enligt läroplanen står det 

att eleverna ska få ha inflytande på undervisningens innehåll och metoder. Genom att låta 

eleverna få inflytande över utbildningen hjälper det att förstärka samspelet mellan lärare och 

 
9 Elaine Kotte, Inkluderande Undervisning- Lärares uppfattningar om lektionsplanering och 

lektionsarbete utifrån ett elevinkluderande perspektiv, Malmö: Holmbergs, 2017, s. 21 
10 Långström & Vita, 2016, s. 49. 
11 Pihlgren, 2012, s. 22 
12 Långström & Vita 2016, s. 54 
13 John Dewey, Experience & education, London, The Free Press, 1997, s. 127. 
14 Pihlgren, 2012, s. 21. 
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elever. Det här kan leda till att eleverna får större motivation för ett ämne då eleverna får vara 

med och välja olika moment i undervisningen.15  Det här leder till att eleverna och lärare 

samarbetar mot samma mål. Elevinflytandet behöver inte enbart finnas med i starten av område 

utan kan finnas med under hela arbetets gång.16 

 

 Lindström och Pennlert skriver att elevinflytande kan både vara indirekt och direkt. Indirekt 

elevinflytande tar sin form i att läraren planerar ämnets innehåll efter elevernas förkunskaper 

och intresse. Nackdelen med indirekt elevinflytande är att läraren måste ha en förståelse för 

varje elev för att kunna anpassa materialet till varje elevs fördel. Forskning visar att vi ofta tar 

för givet att vi uppfattar världen på samma sätt som andra människor. Därav är det viktigt att 

läraren skapar sig en bild av elevernas världsuppfattning genom t.ex. samtal och 

berättelseskrivande. Det här möjliggör att eleven kan uttrycka sina förkunskaper och vilka 

metoder eleven föredrar.17 

 

Direkt elevinflytande, påverkar undervisningen av elevernas önskemål och frågor under 

lektionerna. Direkt elevinflytande kan ta olika former men grundprincipen är att eleverna 

skriftligt eller muntligt är med och påverkar t.ex. mål, innehåll och metod. Det här kräver att 

eleverna tar sitt ansvar och att det finns en god relation mellan elever och lärare. Direkt 

elevinflytande kräver övning och att man tillsammans i klassrummet reflekterar.18 

 
 

Inkludering 
 

Förr i tiden använde man begreppet inklusion, men forskare och specialpedagoger var 

missnöjda med begreppet som kom att framför allt att handla om elever med 

funktionsnedsättning eller elever med särskilda behov. Detta antyder på att elever med i 

svårigheter skulle anpassa till skolan medan begreppet inkludering enligt Nilholm och 

 
15 Lärarportalen, “Inkludering: skolan”, Tillgänglig: 

https://larportalen.skolverket.se/#/modul/4-

specialpedagogik/Grundskola/101_Inkludering_och_skolans_praktik 2019 (hämtad 2019-11-

12) 
16 Gunnar Lindtröm & Lars Åke Pennlert, Undervisning i teori och praktik- En introduktion i 

didaktik, Ungern: Fundo Förlag AB, 2019, s. 4. 
17 Lindtröm & Pennlert, 2019, s. 49 
18 Lindtröm & Pennlert, 2019, s. 50 
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Göransson lägger fokus på hur skolan utformas för att passa alla elever. 19 En viktig aspekt i 

inkludering är att olikhet ses som tillgång och inte som ett problem, vilket betyder att läraren 

ska klara av olikheterna hos eleverna och att undervisningen ska anpassas utifrån elevernas 

olika förutsättningar.20  I undervisningen har alla elever möjlighet till ett demokratiskt och 

socialt rättvist deltagande. Således blir inkludering en demokratisk process där alla elever har 

möjlighet till kunskapsutveckling och även ge eleverna erfarenheter av demokrati för att senare 

ska de verka som demokratiska medborgare. 21 

 

De här begreppen ger läsaren en förståelse för arbetsområdet. Elevinflytande växte fram i skolan 

för att värna om demokratin. Genom att elever skulle lära sig om demokrati och att aktivt delta 

i undervisningen. Inkludering syftar i vår mening till att eleverna ska inkluderas i klassrummet 

för att vara med och påverka undervisningen. Det krävs olika ramfaktorer för att möjliggöra det 

här i klassrummet. Några av dem är t.ex. storleken på klassen, skolledningen och föräldrar som 

påverkar möjligheten för elevinflytande. För att gå in på djupet har vi valt att använda oss av 

olika teoretiska begrepp kopplat till elevinflytande nedan. 

 

 

 

Ramfaktorer 
 

Lärare och elever arbetar tillsammans under förutbestämda möjligheter och tider. För att kunna 

bedriva lektioner där eleverna får inflytande över lektionerna finns det olika faktorer som 

möjliggör eller stjälper möjligheten för elevinflytande. Även om vi i Sverige arbetar för en 

jämlik skola så finns det trots allt ojämlikheter och förutsättningar. Ramfaktorer finns som 

hjälper till att peka ut vad man kan förvänta sig är möjligt av skolan. 

Lindström och Pennlert nämner olika ramfaktorer som tid, personal, gruppstorlek, lokaler, 

resurser, skolans ledning och organisation, betygssystem, närsamhälle, kultur, digitalisering 

och föräldrar.22 Se bilaga 1 

 

 
19 Claes Nilholm & Kerstin Göransson, Inkluderande undervisning-vad kan man lära sig av 

forskning, Specialpedagogiska myndigheten, 2013, s.29. 
20  Nilholm & Göransson, 2013, s.30  
21 Nilholm & Göransson, 2013, s.79  
22 Lindtröm & Pennlert, 2019, ss. 52-54 
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Teoretiska begrepp 
 

I det här kapitlet kommer vi redogöra olika teoretiska begrepp som social konstruktivism, 

demokrati, learning by doing och Empowerment. Vi anser att begreppen ska lyftas fram i 

lärandet och inom skolpolitiken. Fenomenet Demokrati syftar till att elever ska lära sig ”om” 

demokrati och att kunna praktisera demokrati i skolan. Learning by doing syftar till att skolan 

och samhället ska vara närmare varandra och att elever borde lära sig både teoretiskt och 

praktiskt. Social konstruktivismen handlar kortfattat om att alla kunskaper och vårt vetande är 

socialt konstruerade faktorer som vi lär oss av språket. 

 

 

Socialkonstruktivism 
 

Teorin visar på att kunskaper och vårt vetande är ”socialt konstruerade faktorer”. Den kunskap 

vi besitter kommer bland annat från språket som vi utvecklar från tidig ålder. Anledningen till 

att vi utvecklas som människor och lär oss kunskaper är för att vi lärt oss ett språk som redan 

på förhand strukturerar verkligheten för oss.23 Ett exempel på det här kan vara att ett barn ses 

som ”mindre” på grund av ”åldern”. Samtidigt utgår social konstruktivismen att språket är 

något som vi människor skapar tillsammans då språket är en social konstruktion och genom 

språket skapar vi samspel och relationer med andra människor.24 

All kunskap uppstår enligt social konstruktivismen i en intersubjektiv kontext där språket 

konstruerar relationer mellan människor. För att vi människor ska förstå världen tar vi hjälp 

utav språket för att skapa vår egen sanning om verkligheten. 

Genom att eleverna får ha inflytande över undervisningen och fostras demokratiskt kan man 

även påstå att man kon strukturerar eleverna att bli demokratiska medborgare genom att man 

kon strukturerar undervisningen för målet demokrati. 25 

 

 

 
23 Sören Barlebo Wenneberg, Socialkonstruktivism- positioner, problem och perspektiv, 

Malmö: Liber AB, 2010, s. 12 
24 Wenneberg, 2010, s. 13 
25  Wenneberg, 2010, s. 13 
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Demokrati 
 

Demokrati bygger på humanism som syftar till att varje människa har ett eget värde där alla tror 

på människors förmåga att samverka med andra människor och styra sig själva genom olika 

lagstiftningar som bestämts utav politiska ledare som majoriteten av befolkningen inom landet 

har röstat fram. 26  

 

Inom demokratier finns det olika motsättningar inom till exempel grupper och individer, då 

människor tenderar till att tycka olika. Därav finns det olika partier inom landet som ska 

representera folkets olika viljor. Det här kan vara en viktig faktor för framåtskridande med 

andra ord att det leder till utveckling. Men det kan även anses som ett grundläggande problem 

med demokrati. Icke-demokratiska länder hade kunnat lösa olikheterna genom våld medan 

demokratiska länder hade med största sannolikhet löst olikheterna genom debatt och fria val 

där folkets representanter utses inom kommunal, landstings- och kyrkonivå är förutom riksdags 

och Europaparlamentsval vägar är för människor att bedriva åsikter om olika frågor. 27  

 

De beslut som fattas ska stödjas av majoriteten av befolkningen i landet. Människors behov av 

frihet ska de som styr finna en balans mellan frihet och trygghet så att det finns en social 

trygghet för alla utan att man begränsar friheten för folket. Det gäller för dem som styr att finna 

en balans mellan individintresse och gruppers intresse för att behaga majoriteten. 28 

 

Vi lever i en globaliserad värld där handel mellan länder, resor och immigration ökar då 

teknologin som ständigt utvecklas möjliggör de här punkterna.  Det här leder till att 

kommunikationen mellan människor ökar vilket ändrar de tidiga sociala strukturerna och ersätts 

med nya. När människor lever under nya förhållande och olika kulturer möts uppstår olikheter. 

Där av är det relevant att elever lär sig kunna sätta sig in i andra livssituationer för att få en 

förståelse för andra människor. Nussbaum menar att konst och humaniora är viktiga inslag i 

utbildningen där barnen lär sig kritiska tänkande som är nödvändigt för oberoende handlingar 

och för motstånd mot kraften i blind tradition, källor och auktoritet. Studenter som utbildas till 

demokratiska medborgare lär sig också föreställa sig andras situationer, en faktor som är 

 
26 Långström & Virta, 2016, s. 49 
27 Långström & Virta, 2016, s. 50 
28 Långström & Virta, 2016, s. 51 
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avgörande för en framgångsrik demokrati.29 Då demokrati en del av skolans uppdrag som vi 

måste främja och förmedla de grundläggande demokratiska värderingarna.  

 

Skoldemokrati 

 

I ämnesplanerna för samhällskunskap står det att “Undervisningen i kursen ska behandla 

följande två av det centrala innehållet: Demokrati och politiska system på lokal och nationell 

nivå.” Det här är enligt Långström och Virta “om-kunskap” där eleverna lär sig kunskaper om 

demokrati. Färdighetsmålen kan man däremot kalla för “i-kunskap”. Det här är färdigheter om 

hur man tillämpar demokrati.” “om-kunskap” har dock varit det flest lärare lär ut om vilket 

författarna beror på att det är enklare att bedöma kunskaper om demokrati än “i-kunskaper”.30 

 

Demokrati kopplad till lärandet 
 

I skolan tränas eleverna i samhällskunskap om både ”om” och ”i” kunskaper om demokrati. 

Eleverna lär sig om maktförhållanden hur man som individ kan påverka och ändra samhället 

genom att aktivt delta. De lär sig om hur beslut fattas på lokal och nationell nivå och om hur 

demokrati kan utjämna ekonomiska privilegier i samhället. Genom att elever tränas i att 

förstå, problematisera, vetenskaplighet, kritiskt förhållningsätt, aktivt medborgarskap, söka, 

strukturera och värdera information fostras eleverna till demokratiska medborgare. 

Genom att lärarna tränar eleverna ”om-kunskaper” måste de även tränas i ”i-kunskaper”.  

 

Det här kan ta sin form i att eleverna inkluderas i klassrummet för att radera utanförskap. Där 

alla eleverna har rätt till att aktivt delta och medverka under en demokratisk undervisning. 

Undervisningen ska vara anpassad till alla elever utefter deras förutsättningar. Där varje elev 

möts utav läraren på deras kunskaps-nivå. 31  Kunskapssamhället är till för alla och genom att 

arbeta med inkludering får varje elev möjlighet att nå kunskapskraven. Det är en fråga om 

rättvisa och delaktighet. Läraren ska sätta eleverna i centrum oavsett vilken ålder, kön eller 

etniskbakgrund eleverna har ska läraren få dem nå framgångar i skolan. Genom att anpassa 

 
29 Martha c. Nussbaum, Not for profit, Oxford, Princeton University Press, 2010, s. 1 
30 Långström & Virta 2016, s. 55. 
31 Kotte, 2017, s. 21 
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undervisningen till individen ökar möjligheterna för alla elever att uppnå bästa möjliga 

resultat.32 

Eleverna tränas på ”i-kunskaper” när de får ha inflytande över undervisningen. Det här leder 

till att samspelet mellan lärare och elever ökar, alla elever får känna sig sedda och framförallt 

delaktiga i sin utbildning.33 Det finns tre anledningar till varför elever ska ha inflytande enligt 

skolkommittén är:  

 

1. Det är en mänskligrättighet att eleverna får ha inflytande över sin utbildning. Genom 

Elevinflytande får varje elevinflytande och blir sedda och respekterade.34 

2. Elevinflytande fostrar demokratiska medborgare för att eleverna tränas i ”i-kunskaper”. 

Om elever ska lära sig att byta perspektiv och visa förståelse för andra situationer genom 

tolerans och empati måste elever involveras i samarbete med andra elever. Genom det 

här får eleverna träna på att samarbeta och lär sig demokratiska principer.35   

3. Genom elevinflytande visar studier att eleverna lär sig bättre genom att vara delaktiga. 

När elever arbetar med andra utmanas de av både lärare och elever vilket leder till att 

de får syn på kunskaper utanför sin egna svär.36 

 

Learning by doing. 

 

Johan Dewey la vikt på att eleverna skulle få ett utrymme att fritt kunna växa och utvecklas. 

Han ansåg att eleverna skulle få arbeta med praktiska problem som de efter skolan hade kunnat 

stöta på i samhället. Dewey menade att elevernas intresse är drivkraften bakom lärandet. Lärare 

måste med andra ord ta hänsyn till varje individ i klassrummet där eleverna möts vid deras 

behov. Skolan och samhället borde kopplas närmare varandra då tiden i skolan ska förbereda 

eleverna för samhället. Uppdelningen mellan teori och praktik ansåg han skulle överges. Dewey 

ansåg att hans arbete skapade ett dialektiskt perspektiv på de problem som han arbetade med. 

Han menade att man inte skulle förenkla hans synsätt och att det kunde uppstå en dualistisk 

motsättning där pedagogiken antingen fokuserade på teori eller på praktik.  Både det praktiska 

 
32 Kotte,2017, s. 17 
33 Långström & Vita 2016, s. 32 
34 Skolkommittén, Inflytande på riktigt- Om alla elevers rätt till inflytande, delaktighet och 

ansvar, Stockholm: Norstedts Tryckeri AB, 1996, s. 21 
35 Skolkommittén, 1996, s. 22 
36 Skolkommittén, 1996, s. 24 

 



15 

 

och teoretiska är viktiga och ska prägla skolan. ”Learning by doing” blev metoden som växte 

fram.37 Dewey menade att det finns åskådare och deltagare i skolan. För åskådarna är ett resultat 

bara ett resultat utan någon specifik mening. Medan deltagare visar ett större intresse för 

resultaten och känner ett intresse för utvecklingen. Det här kopplar vi ihop med elevinflytande. 

Elever som har inflytande över utbildningen är med andra ord delaktiga i undervisningen istället 

för åskådare.38 

 

När människor lär sig om sociala regler lär sig förstå olika sammanhang så samspelar 

människor med sin omvärld och det är så individen utvecklas. “Learning by doing” refererar 

till att människan är aktiv i sin omvärld där utvecklingen är arbetsuppgift. Genom det här 

tankesättet menade Dewey att utbildningen som bedrivs ska ge eleverna möjligheter att få 

experimentera och pröva sig fram. Lärarna ska stimulera och fördjupa elevers utveckling där 

läraren fokuserar på elevernas intresse och att därifrån skapar aktiviteter för att utmana sina 

elever. Det här leder till att eleverna känner att de får inflytande och väcker deras intresse. 

Dewey ställer därmed höga krav på lärarens pedagogiska kunskaper. 39 

 
 

 

Empowerment 
 

Empowerment associeras med begreppen kraft, makt och styrka. De här tre begreppen är vad 

människor vill känna då vi vill ha möjligheten att ha något att säga till om och kontroll över 

våra liv. Författarna Asheim & Starrin kopplar även Empowerment till andra begrepp som till 

exempel stolthet, delaktighet, medborgarskap och samarbete.40 

 

Empowerment menas att personer och eller grupper som finner sig i maktlösa situationer ska 

skaffa sig styrkan att ta sig ur situationen. På så vis kan människor få kontroll över sina egna 

liv och därmed blir empowerment en målsättning, ett mål att nå. Genom empowerment kan man 

 
37 John Dewey, Individ, skola och samhälle, Stockholm: Elanders Gummessons, 2003, s. 11 
38 Dewey, 2003, s. 15 
39 Dewey, 2003, s. 15 
40 Ole Petter Askheim och Bengt Starrin (red.), Empowerment- I teori och praktik, Malmö: 

Gleerups Utbildning AB, 2007, s. 9. 
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starta processer vilket leder till att människor får större självförtroende, bättre självbild och 

större kunskaper genom att man förstärker människors egna självbild.41 

Samtidigt utgår man dock ifrån att samhällsstrukturen inte är naturgiven då det finns historiska 

processer som förutbestämmer vilken grad av makt och kontroll människor kan ha över sitt liv. 

Det här går att ändra på. Ett exempel på det här kan vara feminism. Där feminister lyfte fram 

att det var samhället som satte normerna för kvinnorna och att det var möjligt att ändra på 

samhällets tidiga strukturer. Därav är det en central punkt inom empowerment att man ska visa 

människor att de kan ha makt över sitt egna liv och på så sätt har empowerment demokratiska 

och sociala anknytningar. Då man ifrågasatte grupper i samhället som hade mer makt än 

andra.42 

 

En viktig punkt Freire nämner hur förtrycka människor ska frigöra sig själva från förtryck är 

att uppmärksamma att de är förtryckta. Individer blir förtryckta av andra men förtrycker även 

sig själva. Då man lever som förtryckarna vill lever man upp till deras förväntningar genom att 

man skapar sig deras verklighetsuppfattning. Dialogen är enligt Freire den viktigaste faktorn 

för att kunna bryta sig fri från förtryck. Genom dialog kan man reflektera över sin situation och 

genom att dela sina erfarenheter kollektivt leder det till kollektiv handling genom till exempel 

revolution. 43 Målet med empowerment att människan känner en social rättvis och rätt till 

självbestämmelse och inflytande i olika situationer.  

Människor vill känna att de har kontroll över sina liv. Människor vill ha möjligheten att ha 

något att säga till om och få kontroll. Det här leder bland annat till att människor får bättre 

självförtroende och större kunskaper då man förstärker människors självbild. Empowerment 

kopplar vi till elevinflytande där elever får större makt, bättre självbild, medborgarskap och mer 

kunskaper genom att de får ha inflytande över undervisningen. De båda begreppen leder till 

samma sak att bidra till ökad delaktighet. 44 

 

De här teoretiska begreppen bidrar till ökad medvetenhet av delaktighet. Social konstruktivism 

presenteras som perspektiv i syftet att visa att kunskaper konstruerar världsbilder. Att träna 

elever i ”i-kunskaper” syftar till att eleverna får lära sig demokratiska färdigheter. Dewey menar 

 
41 Askheim och Starrin (red.),2007, s. 41 
42 Askheim och Starrin (red.),2007, s. 20 
43 Askheim och Starrin (red.),2007, s. 21 
44 Askheim och Starrin (red.),2007, s. 40 
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att learning by doing syftar till att elever visar större intresse för ämnen genom att de får vara 

delaktiga och arbeta praktiskt i skolan. Genom att tillexempel arbeta med inflytande ger 

eleverna en större kunskap om hur en demokrati fungerar jämfört om de enbart skulle lära sig 

”om-demokrati”. Empowerment syftar till att elever vill ha inflytande då det ger dem 

tillhörighet, bättre självbild och bredare kunskaper. Alla de teoretiska begreppen bidrar till att 

öka medvetenheten av delaktighet.  

 

 

Metod och material 
 

I det här kapitlet kommer vi att presentera vår undersökningsmetod. Vi presentera studiens 

population och material och hur vi har gått tillvägar samt vilka överväganden vi har gjort. 

Därefter kommer vi att presentera hur vi genomförde insamlingen samt hur vi bearbetade 

materialet.  

 

Kvantitativa metod 
 

Som undersökningsinstrument har vi valt att använda oss av kvantitativa metoden i form av 

enkäter som består av fyra frågor och en kvalitativ fråga. Fördelen med enkätundersökningar 

är att man med mindre tid och resurser kan nå ett stort antal människor.45 Eleverna fick samma 

enkäter att besvara för att minska risken för opartiskhet. Fördelen med enkäter är även att man 

får fram rådata som ger tydliga svar på frågorna utan att forskaren påverkar resultatet.46 

Nackdelen kan vara att det är svårt att nå djupare kunskap då enkäterna är begränsade. 

Resultatet av enkäten kommer att redovisas genom stolpdiagram  

Vi har även valt att använda oss av kvalitativ metod som används vid datainsamling för att ge 

målgruppen större möjlighet att lämna sina synpunkter. Metoden används för att tolka och 

analysera det materialet som vi har samlats in, det kan vara intryck, åsikter, tankar.  Syftet är 

att skaffa djupare kunskap än den fragmentiserade kunskapen som ofta erhålls när vi använder 

kvantitativa metoder. Under denna processen dyker upp tankar som rör vårt område som hjälper 

 
45  Mikael Hjerm, Simon Lindgren & Marco Nilsson, Introduktion till samhällsvetenskaplig 

analys, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2014.  
46 Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, s. 168 
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oss att få djupare förståelse. 47 Valet av denna metoden är att analysera och tolka elevernas 

kommentarer kring elevinflytande.  

 

Utformningen av enkäten 
 

Enkäterna framställde vi på vardagligt språk för att vi undersökte olika åldersgrupper och med 

ett akademiskt språk fanns det risk för att eleverna skulle missförstå frågorna.  

Enkäterna skapades utifrån fyra frågor. Det finns en rad olika påståendesatser som alla handlar 

om likartade företeelser.  De som svarar kan instämma i olika typer av grader som till exempel 

instämmer till viss del och instämmer inte alls.48 

 

1. Tycker du att det är viktigt att ha inflytande över undervisningen? 

2. Får du vara med och bestämma över arbetsområdet på lektionerna? 

3. Får du vara med och bestämma om hur ni vill arbeta? t.ex. Grupparbete, enskilt, 

diskussioner och inlämningar? 

4. Får du vara med och bestämma/rösta om andra saker som händer på skolan? 

 

 

När vi utformade enkäterna utgick vi ifrån Likertskalan. Vi formulerade tre frågor med fasta 

svarsalternativ för att göra det enkelt för eleverna. Genom att använda Likertsskalan kan man 

mäta i vilken grad respondenterna instämmer. För att kunna besvara frågorna fick eleverna 

färdiga påståenden enligt en fyrgradigskala: Aldrig, sällan, ofta och alltid.  

Eleverna fick sedan svara i den utsträckningen de ansåg att de höll med de olika påståendena. 

Vi valde att utgå ifrån fyra påståenden för att undvika svarsalternativ där eleverna kunde kryssa 

i en medelpunkt då risken fanns att elever hade kryssat i det svarsalternativet för att undvika ta 

ställning.  

 

 

 

 

 
47 Runna Patel & Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder, Att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning, 2003, Studentlitteratur Lund. 

48 Jan Trost & Oscar Hultåker, Enkätboken, Lund: Studentlitteratur AB, 2016, s. 167. 
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Urval  
 

Undersökningen genomfördes i fyra olika klasser i årskurs 6-9 och vi valde dessa klasser för 

att vi ansåg att de är mognare och har tydligare uppfattning om elevinflytande jämfört med 

elever i tidigare ålder. klass sex bestod av 19 elever, klass sju bestod av 21 elever, klass åtta 

bestod av 18 elever och Klass nio bestod av 22 elever. 

Med tanke på tiden och arbetets omfång har vi valt att genomföra undersökningen på en skola. 

Undersökningen kan dock generera kunskap om hur elevinflytande ser ut i en skola i Sverige. 

Anpassas elevinflytande efter elevernas ålder och mognad eller minskar elevinflytandet i de 

högre åldrarna på en skola? Undersökningen är ett stickprov om elevinflytande anpassas efter 

elevernas ålder och mognad och är inte tillräckligt omfattande för att kunna representera alla 

Sveriges högstadieskolor.  

 

Genomförande 

 

Avsikten med enkäten var att få djupare kunskap om elevinflytande utifrån elevperspektiv. Vi 

valde tre frågor med fasta svarsalternativ och varierade frågorna så att målgruppen som skulle 

svara på frågorna behöll sin motivation.49 Sista frågan valde vi att ge utrymma till eleverna att 

uttrycka sina tankar och åsikter. Enkätfrågorna var genomtänkta och anpassade för målgruppen. 

Sedan kontaktade vi en skola i södra Sverige för att få tillstånd att genomföra enkäterna med 

eleverna. Vi fick även föräldrars godkännande för att bedriva undersökningen.  

Eleverna fick informationen om undersökningens syfte och även att deltagandet var frivilligt 

och anonymt. Innan vi delade ut enkäterna valde vi att ställa en fråga till eleverna, Vad är 

elevinflytande? Och utifrån det, förde vi en kort diskussion med exempel på elevinflytande. 

Under genomförande av enkäten tillkom frågor från eleverna och då fick vi ge en tydligare 

förklaring på frågorna. I slutet av varje enkätgenomförande tackade vi klassen och läraren för 

medverkandet. Vi har även bett om vårdnadshavares tillåtelse för att elever ska delta i 

enkätundersökningen.  

 

 

 
49 Patel & Davidson, 2003, s.75 
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Bearbetning av resultat 

 

För att presentera vår data, valde vi att använda stolpdiagram. Stolpdiagram gör att man tydligt 

kan visa data i form av en grafisk framställning. Genom att använda stolpdiagram kan vi 

redovisa den diskreta variabeln Elevinflytande.50 Vid de flesta undersökningar innebär det att 

personer som medverkar i undersökningen lämnar information till oss på något sätt därav är det 

viktigt att tillämpa forskningsetik vid en undersökning. Vi måste värna om de enskilda 

individernas integritet, vilket innebär att vi inte får lämna information till utomstående, samt är 

det inte möjligt att identifiera den individen som medverkar i vår undersökning.   När vi 

genomförde vår enkätundersökning var vi tydliga med att medverkan är frivillig och anonymt.  

Vi har även bett om tillstånd från skolan och vårdnadshavare att utföra vår enkätundersökning 

med eleverna. 51 

 

 

Resultat och analys 
 

Nedan kommer vi presentera resultatet därefter kommer vi analysera enkätfrågorna. 

På första frågan kunde eleverna enbart svara ja eller nej. Fråga två, tre och fyra fick eleverna 

färdigställa svarsalternativ att kryssa i. (Aldrig, sällan, ofta och alltid). Elevernas svar räknade 

vi ut i procent för att tydligt kunna redogöra datan. Elever som svarade aldrig respektive sällan 

ansåg vi vara elever som inte höll med om att de hade elevinflytande. Elever som svarade ofta 

respektive alltid, var elever som höll med att de hade elevinflytande. 

 

 
50  Patel & Davidson, 2003, s. 114 
51 Patel & Davidson, 2003, s.60 
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klass sex anser 95% att det är viktigt att ha inflytande i undervisningen medan 5% svarade nej. 

Klass sju anser 96% att det är viktigt att ha inflytande medan 4% svarade nej. 

Klass åtta anser 79% att det är viktigt att ha inflytande i undervisningen medan 21% svarade 

nej. 

Klass nio anser 100% att det är viktigt att ha inflytande i undervisningen. 

 

 

 

 

klass sex svarade 5% aldrig, 21% svarade sällan, 48% svarade ofta och 26% svarade alltid.  

73% anser att de får vara med och bestämma över arbetsområden i skolan. Medan 26% svarade 

att de inte fick vara med och bestämma. 
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Klass sju svarade 38,1% aldrig, 47,6% svarade sällan, 9,5% svarade ofta och 0% svarade alltid. 

(En elev svarade inte på frågan) 

9,5% elever ansåg att de fick vara med och bestämma arbetsområde på lektionerna medan 

85,7% svarade att de inte fick vara med och bestämma. 

Klass åtta svarade 22,2% aldrig, 66,6% sällan, 5,5% svarade ofta och 5,5% svarade alltid. 

11% anser att de får vara med och bestämma över arbetsområden i skolan medan 68,8 ansåg att 

de inte fick vara med och bestämma.  

Klass nio svarade 9% aldrig, 31,8% sällan, 54,5% svarade ofta och 4,5% svarade alltid. 

59% anser att de får vara med och bestämma över arbetsområden i skolan medan 41% ansåg 

att de inte fick vara med och bestämma. 

 

Sammanfattning fråga 2. Klass sex 73%, klass sju 9,5%, klass åtta, 11% klass nio 59% ansåg 

att de fick vara med och bestämma över arbetsområdet på lektionerna. 

 

 

klass sex svarade 0% aldrig, 10,5% svarade sällan, 47,3% svarade ofta och 26,3% svarade 

alltid.  

73,6% anser att de får vara med och bestämma över hur de ska arbeta medan 10,5% inte höll 

med. (tre elever valde att inte svara på frågan.) 

Klass sju svarade 9,5% aldrig, 47,6% svarade sällan, 42,8% svarade ofta och 0% svarade alltid. 
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42,8% anser att de får vara med och bestämma över hur de ska arbeta medan 57,1% inte höll 

med. 

Klass åtta svarade 5,5% aldrig, 44,5% sällan, 50% svarade ofta och 0% svarade alltid. 

50% anser att de får vara med och bestämma över hur de ska arbeta medan 50% inte höll med. 

Klass nio svarade 0% aldrig, 31,9% sällan, 63,6% svarade ofta och 4,5% svarade alltid. 

68,1% anser att de får vara med och bestämma över hur de ska arbeta medan 31,9% inte höll 

med. 

 

Sammanfattning fråga 3. Klass sex 73,6 %, klass sju 42,8%, klass åtta 50%, klass nio 68,1% 

ansåg att de fick vara med och bestämma över olika arbetssätt. 

 

 

 

 

klass sex svarade 5,2% aldrig, 21,2% svarade sällan, 26,3% svarade ofta och 47,3% svarade 

alltid.  

73,6% anser att de får vara med och bestämma över andra saker som sker på skolan medan 

26,4% inte höll med.  

Klass sju svarade 9,5% aldrig, 61,9% svarade sällan, 19% svarade ofta och 9,6% svarade alltid. 
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28,5% anser att de får vara med och bestämma över andra saker som sker på skolan medan 

71,5% inte höll med. 

Klass åtta svarade 5,5% aldrig, 61,2% sällan, 27,8% svarade ofta och 5,5% svarade alltid. 

33,3% anser att de får vara med och bestämma över andra saker som sker på skolan medan 

66,7% inte höll med. 

Klass nio svarade 4,5% aldrig, 50% sällan, 40,9% svarade ofta och 4,5% svarade alltid. 

45,5% anser att de får vara med och bestämma över andra saker som sker på skolan medan 

54,4% inte höll med. 

 

Sammanfattning fråga 4. Klass sex 73,6 %, klass sju 18,5%, klass åtta 33,3%, klass nio 45,5% 

ansåg att de fick vara med och bestämma över arbetsområdet. 

 

 

Kvalitativa data 
 

Fråga 5. Sista frågan gav vi utrymme för elever att uttrycka sina tankar och åsikter om 

elevinflytande då ställde vi frågan Något du vill tillägga?  

Årkurs 6:  

Svaren vi har fått från elever i årkurs 6 är allt i från vet ej eller nej.  

 

 

Årskurs 7 

Majoriteten av elever i årskurs 7 svarade nej, vet ej, inget, men däremot fick vi ytterligare 

kommentarer från elever där elever svarade: De flesta lärare hjälper inte de som har 

invandrarbakgrund, hoppas de förbättras.  

Jag tycker att lärarna ska lyssna på oss och de är orättvisa mot invandrare, men dem är änglar 

mot svenskar. 

Jag tycker att lärare måste lyssna mer på oss elever. Många lärare skiljer oss från svenska 

elever, eftersom vi kommer från andra länder.  
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Årskurs 8 

Skolan har ett elevråd och skolråd där klasserna får rösta fram en representant som får föra 

fram vad klasserna tycker och tänker och om de vill tillägga något i skolan/klassen.  

Att det ska FKN vara rättvis! 

Vi har ingen röst rätt 

Årskurs 9 

Ifall vi har ett läromedel vi inte tycker är bra ska vi kunna ta bort det. Till exempel hade vi en 

App där vi räknade matte som var jättedålig men vi tog inte bort den förens efter ett bra tag.  

Ifall vi har ett läromedel vi inte tycker är bra så brukar vi byta. Vi brukar få välja på so:n om 

vi vill ha genomgång eller svara på frågor.  

Jag tycker själv att vi får vara med och bestämma om vår undervisning eftersom att det är 

mycket som vi lär oss som också är onödigt.  

Jag tycker att elever borde få vara lite mer delaktiga i vissa beslut som har med skolan att göra  

Roligare och intressantare lektioner  

 

Analys och diskussion  
 

Enligt tidigare forskning av skolkommittén 1996 visar det att eleverna i de lägre årskurserna 

känner att de har störst inflytande över undervisningen medan att inflytandet minskar i de högre 

åldrarna på skolorna. Enligt Skolverket ska alla elever ha rätt till inflytande över sin utbildning 

och arbetsmiljö. 52 Elevinflytande ska anpassas i förhållande till elevernas ålder och mognad 

enligt barnkonventionen och skollagen. 53  Vårt syfte var att undersök om skolkommitténs 

forskning fortfarande stämmer på en skola i södra Sverige. 

 
52  Skolverket, Elevinflytande: praktik”, Tillgänglig: https://www.skolverket.se/for-dig-som-

ar.../elev-eller-foralder/smanavigation-elevers-rattigheter/elevinflytande-och-elevrad (hämtad 

2019-12-12) 
53 Skolverket, Elevinflytande: praktik”, Tillgänglig: https://www.skolverket.se/for-dig-som-

ar.../elev-eller-foralder/smanavigation-elevers-rattigheter/elevinflytande-och-elevrad (hämtad 

2019-12-12) 
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 I den här delen kommer vi att presentera resultaten och reflektera över dem med hjälp av de 

teoretiska begreppen. Vi börjar analysera och diskutera fråga 1 för att sedan analysera fråga 2 

och så vidare. 

 

Fråga 1 fick eleverna svara ja eller nej om de ansåg att elevinflytande är viktigt, det visar att 

majoriteten av eleverna anser det är viktigt med elevinflytande. Vilket vi kan förstå. Enligt 

Författarna Asheim & Starrin vill individer känna att de har kontroll över sitt liv där de får vara 

med och bestämma.54  

Begreppet elevinflytande kan ses som ett kon strukturerat begrepp som kan tolkas olika 

beroende på vilket socialt sammanhang begreppet lyfts fram i.55  Genom våra enkätfrågor 

visade vi eleverna att elevinflytande syftar vi på elevers möjligheter att påverka sin skolgång 

inom olika delar som att påverka vilket centralt innehåll som ska bearbetas, lektionsmoment, 

bedömning och skolmiljön som händelser som sker utanför klassrummet t.ex. maten och skol 

aktiviteter.  

När eleverna får vara med och bestämma tränas de på “i-kunskaper” som syftar på att eleverna 

får praktisera demokrati i klassrummet för att förbereda sig för framtiden utanför skolan.56 

Skolans syfte är att förbereda eleverna till att lära sig att delta och lära sig om demokrati i skolan 

genom att utveckla deras sociala förståelse för andra, visa tolerans och empati. Samt få känna 

sig sedda, delaktiga, respekterade och kunna arbeta med andra elever. 57 Enligt Långström & 

Vita visar det sig att eleverna lär sig ”om-demokrati” men att det brister när lärarna ska träna 

eleverna på ”i-kunskaper” då att bedöma ”i-kunskaper” är svårare än att bedöma ”om-

kunskaper”. Enligt Dewey lär sig elever bäst genom att praktiskt få arbeta med problem i skolan 

som kan uppstå i samhället. Dewey menar att elever ska få experimentera och pröva sig fram 

där lärare fokuserar på elevernas intresse och därifrån skapa olika aktiviteter. 58 Därav visar 

resultatet att majoriteten av eleverna vill ha inflytande över undervisningen. Elever får kontroll 

över sina liv och de olika ämnena blir mer intressanta då eleverna får möjligheten att påverka 

hur undervisningen ska gå till.  

  

Om fråga 1 fokuserar på om eleverna tycker att det är viktigt eller inte med elevinflytande, 

inriktar sig fråga två och tre på om de har elevinflytande eller inte i klassrummet.  

 
54 Askheim och Starrin (red.),2007, s. 41 
55 Thomassen, 2006, s. 205 
56 Långström & Vita 2016, s. 54.  
57 Skolkommiten, 1996, s. 22 
58 Dewey, 2003, s. 15 
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Fråga 2...Resultatet visar att Klass sex 73%, klass sju 9,5%, klass åtta, 11% klass nio 59% 

ansåg att de fick vara med och bestämma över arbetsområdet på lektionerna. 

Klass sex och klass nio visar högre procentsats än klass sju och åtta som visar ett lågt resultat 

av elevinflytande.  

Fråga 3… Klass sex 73,6 %, klass sju 42,8%, klass åtta 50%, klass nio 68,1% ansåg att de fick 

vara med och bestämma över olika arbetssätt under lektionerna som till exempel grupparbeten, 

läsa och kolla film. Även det här resultatet visar att klass sex och klass nio har högre procentsats 

än sjuan och åttan. Dock på fråga tre visar datan att eleverna har mer inflytande över 

arbetssätten än vad de har inflytande över arbetsområden i skolan. Det var enbart klass sju som 

hade lägre än 50% vilket är ett framsteg jämfört med fråga två där två klasser var under 20%. 

Resultaten visar inte på samma samband som tidigare forskning som skolkommittén bedrev, 

där de uppmärksammade att yngre elever hade mer inflytande än äldre. Enligt författaren 

Tholander så vill elever ha inflytande över undervisningen men att verkligheten kan se 

annorlunda ut då eleverna verkar ha minst inflytande över undervisningen.59 Vilket stämmer till 

viss del i det här fallet. Två klasser av fyra anser majoriteten att de har elevinflytande över 

lektionerna enligt fråga två och fråga tre. Skolverket menar att elevinflytande ska anpassas 

med att eleverna åldras och mognar. Rent åldersmässigt stämmer det inte med vår data medan 

det är svårt att under vår korta tid, redogöra om eleverna är mogna för att ta ansvar över sin 

utbildning. Men å andra sidan om vi läser under teorikapitlet redogör författarna att eleverna 

bland annat lär sig bäst genom att arbeta praktiskt som vi kopplar till att eleverna får ansvar 

över utbildningen genom att aktivt rösta och påverka sin skolgång. Skolverket lyfter även fram 

att intresset över det specifika ämnet ökar om eleverna är delaktiga i planeringen och att det 

kräver en dialog mellan lärare och elever. Eleverna blir mer involverade och får därmed kontroll 

över sin utbildning som förstärker deras självbild.60 

Enligt socialkonstruktivismen är språket anledningen till att vi utvecklas som människor och lär 

oss kunskaper. Begreppen elevinflytande och demokrati är enligt socialkonstruktivismen 

begrepp som vi människor skapat då vi genom språket skapar samspel och relationer med andra 

människor. 61  Om vi lyfter fram de här begreppen i samma kontext blir målet att forma 

 
59 Michael Tholander, Värdegrund, demokrati och inflytande ur ett elevperspektiv. Utbildning 

& Demokrati, 2005,  s. 7-30. 
60 Askheim och Starrin (red.),2007, s. 20 
61 Sören Barlebo Wenneberg, 2010, s. 13 
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demokratiska medborgare möjligt då man kopplar ihop begreppen i samma kontext vilket gör 

att de får samma innebörd.  

I kapitlet bakgrund nämner Lindström och Pennlert olika ramfaktorer som möjliggör 

elevinflytande som tid, personal, gruppstorlek, lokaler, resurser, skolans ledning och 

organisation, betygssystem, närsamhälle, kultur, digitalisering och föräldrar.62 De olika teorier 

vi har valt att arbeta med visar tydligt att elever som får praktiskt delta och bestämma över sin 

undervisning får större intresse för ämnet och fostras till demokratiska medborgare.  

 

Fråga 4 visar det att klass sex 73,6 %, klass sju 18,5%, klass åtta 33,3%, klass nio 45,5% ansåg 

att de hade inflytande över andra saker på skolan. Enligt skolverket har elever rätt till inflytande 

över skolmiljön genom till exempel elevrådsrepresentanter och elevskyddsombud. Elevrådet 

ska representera klassernas önskan om olika frågor som berör skolan. Det kan röra sig om 

schemafrågor, skolmaten och ordningsregler medan elevskyddsombudet ska representera 

eleverna om olika frågor angående arbetsmiljön på skolan. Resultatet visar på lågt 

elevinflytande gällande skolmiljön. De utmärkande klasserna är igen klass sju och klass åtta där 

18,5 respektive 33,3% svarade nej. Vad det beror på är svårt att svara på inom vår studie då 

både tiden och längden på uppsatsen inte är till vår fördel att gå in mer på djupet av studien. Av 

att döma från tidigare forskning utav Rönnlund visar hennes studie att deltagandet bland 

eleverna var lågt och att elevråden ansågs arbeta med ointressanta och obetydliga frågor. 

Resultatet visar vidare att det är få elever som känner sig delaktiga i klassråden och att en 

dominerande majoritet av de som deltar är flickor. I vår studie använde vi oss utav anonyma 

enkäter därav kan vi inte se om majoriteten av eleverna som deltar som har inflytande är flickor. 

I vårt resultat finns det bevis för att vissa elever har elevinflytande. Dock exkluderas de elever 

som inte deltar och resultatet visar på ojämlikheter när det gäller demokrati som ska främja 

elevernas inflytande. För att hitta svar om varför det är så låg procent på elevinflytande kan 

fråga fyra belysa problematiken. 

 

Fråga fem: Sista frågan gav vi utrymme för elever att uttrycka sina tankar och åsikter om 

elevinflytande då ställde vi frågan Något du vill tillägga? Vi har sammanfattat kommentarerna 

för att kunna diskuterar dem efteråt. 

 
62 Lindtröm & Pennlert, 2019, ss. 52-54 
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Klass 6 gav oss inga kommentarer vilket hade kunnat resultera i en bättre bild av elevinflytande 

på skolan.  

I klass 7 Svarade majoriteten av elever nej, vet ej, inget, men däremot fick vi ytterligare 

kommentarer från elever där eleverna beskrev att lärarna behandla elever med 

invandrarbakgrund annorlunda jämfört med svenska elever. Att de behandlar svenska elever 

bättre än utländska. klass 8 fick vi ett fåtal svar där det nämns att det finns elevråd och skolråd 

medan två elever skriver att det ska vara rättvist och att eleverna inte har någon rösträtt. Årskurs 

9 fick vi fler kommentarer där bland annat elever nämner om läromedel som de får rösta fram 

och välja bort och att på SO-lektioner får eleverna välja uppstart på lektionerna. En elev nämner 

att eleverna borde får vara mer delaktiga än vad de är nu angående beslut som rör skolan. 

Sammanfattningsvis av de fåtal kommentarer vi fått svarade inte klass 6 på frågan medan klass 

7 nämner att lärarna behandlar svenska elever bättre än utländska. Det kan förklara den låga 

procenten av inflytande som klass 7 har. Dock hade det krävts mer djupgående intervjuer för 

att få fram en tydligare bild över det låga deltagandet som råder. klass 8 visar att det finns 

elevråd vilket borde ha gett frågan 4 högre procent än vad den fick. Det kan eventuellt förklaras 

av tidigare forskning där eleverna ansåg att elevråden arbetade med ointressanta frågor vilket 

leder till att elever inte känner sig delaktiga i elevrådet. Klass nio fick vi ett fåtal kommentarer 

men av de vi fick representeras de mer positivt än de andra klassernas kommentarer. Här visar 

eleverna att de får vara delaktiga i undervisningen på SO-lektionerna men att de hade velat ha 

mer inflytande. Om eleverna får mer inflytande lär dem sig att skapa demokratiska visioner och 

blir mer demokratiska per automatik. Pedagogiken learning by doing introducerar visionen som 

erfarenhet och stärker elevernas upplevelser av vem de är och deras del av samhället. 

 

 

 

Sammanfattning  
 

Syftet med uppsatsen var att undersöka om det fanns en skillnad mellan elevers inflytande i 

olika åldersgrupper på en skola i södra Sverige och hur ser den så fall ut? Vad vi 

uppmärksammade var att vår studie inte stämde överrens med tidigare forskning av 

skolkommittén eller med skolverkets riktlinjer. Elevers inflytande pekade enligt studien på att 

klass 6 och klass 9 upplevde mer än hälften att de hade inflytande på lektionerna och på skolan. 

Klass 7 och klass 8 visade låga procentsiffror på deltagande. Det här uppfattade vi som negativt 
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att få elever upplever sig ha möjligheten att påverka sin skolgång framför allt som fråga 1 visar 

att de vill ha inflytande.   

Att eleverna känner att de inte har inflytande kan bero på många faktorer. Vi var tydliga med 

att förklara begreppet inflytande för eleverna innan de fick börja svara på enkäten. Men det 

finns alltid en risk för att vissa elever inte förstår kontexten. När det gäller elevråd, fanns det på 

skolan. Men ändå svarade ett stort antal elever att de inte hade inflytande på skolan. Det här kan 

bero på att lärarna och skolan arbetar med inkludering men att elever inte har något intresse för 

att ha inflytande. Som tidigare forskning pekar på att om det finns ett ointresse kan det spegla 

att eleverna inte vill vara delaktiga. Det kan även vara så att eleverna har fått rösta om saker 

men att det inte skett någon förändring. Hade vi haft längre tid på oss hade vi intervjuat ett antal 

elever från varje klass för att få fram mer information och därifrån dra bättre slutsatser. Det 

hade även varit intressant att samla in mer kvantitativ data från fler skolor för att jämföra med 

vårt resultat för att se om det finns några skillnader eller likheter. 

 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning och våra teoretiska vinklar att elever lär sig bäst 

av att vara delaktiga. Social konstruktivismen menar att kunskaper konstruerar världsbilder. Vi 

menar att elever lär sig bättre genom att få vara delaktiga och vidare visar empowerment att 

elever vill ha inflytande över sina liv och att det leder till bredare kunskapsutveckling, samt ger 

eleverna bättre självbild. Men som analysen visar att en stor grupp elever visar bristande 

inflytande över sin skolgång är skrämmande. Med det här i tanke kopplat till resultaten måste 

fler grupper av elever förstärkas när det gäller inflytande och deltagande i beslutsprocesser anser 

vi. 
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Bilaga 1 
 

 

Ramfaktorer.  

Tid- Lärare har många arbetsuppgifter i skolan utöver undervisning. För att elevinflytande ska 

bli ett bra koncept krävs det tid och reflektion för att kunna utvärdera och utveckling. Erbjuder 

skolan tid för det här?  

Personal- Att antalet lärare på skolan skall garantera att lektionerna blir bättre är ett vanligt 

argument men enligt Lindström och Pennlert finns det inga garantier för det. Det som behövs 

dock för att elevinflytande ska fungera är att läraren är utbildad och engagerad.  

Gruppstorlek- Undervisningen tar sin form i ett klassrum där läraren undervisar en grupp 

elever. Lärare använder sig utav olika metoder beroende på hur stor klassen är. Storleken på 

klassen påverkar även relationen mellan lärare och elever. Läraren anpassar även olika metoder 

beroende på vilken klass det är. All undervisning ser inte likadan ut.  

Lokaler:  Den fysiska skolmiljön påverkar inlärning och arbetsro, klassmiljön har betydelse 

för elevernas hälsa och uppmärksamhet. Allt ifrån ventilation, belysning, bänkar, bilder och 

liknande påverkar elevens inlärning. Läraren ska inreda klassrummet och möblera den så att 

den passar undervisningen eller låta eleverna bestämma över hur klassmiljön ska se ut. Dessa 

faktorer bidrar till att skapa lust och stimulans till lärandet. 

Ekonomiska resurser: Allt läromedel, personal och utrustning har direkt och indirekt påverkan 

på undervisningen. Varje skola har en budget baserad på antalet elever som rektor ska utgå 

ifrån, skolpengens storlek varierar mellan kommuner beroende på politiska pivoteringar. En 

större del av budget går till lokaler, underhåll, skoladministration, därav blir det svårt att täcka 

kostnader för lever i särskilt behov som är resurskrävande. Den ekonomiska frågan har således 

stora betydelse på elevernas resultat och undervisning i skolan.   

 

Skolans ledning: Skolorganisationen kan båda direkt och indirekt påverka undervisningens 

kvalité för att den ansvarar för frågor om makt, demokrati, ekonomi, elevgrupperingar, hur 

personal och lokaler ska användas, mm. Skolledningen ansvarar även för elever i behov av 

särskilt stöd för att täcka deras behov. Detta synliggöra ledningens uppdrag och hur stor 

inverkan de har på att driva fram skolan för att nå uppsatta mål.  

Betygsystem: Betyg har mer än en funktion, dels ger den informationen om vilka kunskaper 

eleverna har nått, och dels används det för att kontrollera och jämföra olika skolors 

måluppfyllelse. Betyg kan ses som makt som läraren har då läraren ska betygsätta och bedöma 

elevernas kunskap utifrån kunskapskraven. Då ska lärare förhålla sig till yrkesetiska principer 
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och ska vara rättvis och saklig vid betygsättning. Betygskraven kan vara knepiga och ju fler 

och mer detaljerad betygskraven är, desto mer styrd blir lärare i sina didaktiska val. Detta 

påverkar lärares och elevers fria utrymme i skolan eftersom man ska förhålla sig till dessa krav, 

samtidigt måste lärare tolka och diskutera kunskapskraven kontinuerlig.  

Närsamhälle: Med ordet närsamhälle menas är vad som betraktas när ”inom kort avstånd”.   

Samhällsstrukturen har en direkt eller indirekt påverkan på undervisningen, och frågan är hur 

kan man använda det omgivande samhället som resurs i skolarbete, och hitta en koppling mellan 

verksamheten i skolan och det som sker utanför. Skolans geografiska läge, klass, etnicitet mm 

har betydelse för skolans kvalitet.  

Kulturer: I dagens skola möts elever med olika kulturer och bakgrund och varje elev har sin 

egen historia och möter den lokal skolans kultur. Som lärare ska man utveckla interkulturell 

kompetens för att möta och förstå olika kultur koder och uttrycka hos kulturbärarna, som är en 

del av lärares didaktiska analys.   

Digitalisering: Den nya teknologin genomsyrar samhället och skolvärlden. I läroplanen 

förskrivs det att elever ska kunna förstå och använda digitala verktyg som har en stor betydelse 

för inlärning. Samt ska lärare utveckla sin digitala kompetens för att behärska dessa verktyg.  

Föräldrar: Föräldrar har en viktig roll i ungdomars uppväxt och eftersom ungdomar tillbringar 

en stor del av sin uppväxt i skolan är det naturligt att föräldrar vet vad som sker i skolan. Därav 

blir föräldrars kunskap, engagemang, och önskemål en tillgång eller en motverkande kraft i 

skolarbete.63 

 

 

 
63 Lindtröm & Pennlert, 2019 
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