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Abstract 
I den här uppsatsen undersöker vi när och hur elevinflytande gynnar läroprocessen, vilka 

faktorer är det som krävs för att elevinflytande ska gynna lärprocessen, har även undersökt 

hur man kan arbeta med elevinflytande och varför elevinflytandet gynnar lärprocessen. Till 

sist redovisas det vilken medvetenhet eleverna behöver för att eleven ska kunna öka sitt 

inflytande över lärprocessen. Det är en uppsats som har skrivits utifrån vad fyra lärare anser 

och det är därför inte någon allmän åsikt som vi förmedlar. Uppsatsen är gjort med en 

fenomenografisk metod och det är således åsikter och uppfattningar kring elevinflytande som 

redovisas. En del av det vi kommit fram till i undersökningen är att lärarens roll kan se ut på 

lite olika sätt men att arbeta med elevinflytande gör att läraren blir mer som en handledare. En 

förutsättning för att elevinflytande ska få positiva effekter för läroprocessen är att det finns 

tydliga mål med arbetet, det kräver ett nytänkande och att läraren faktiskt vågar ge eleverna 

mer ansvar. Det finns många olika sätt att arbeta med elevinflytande på, att diskutera 

kursplanens och läroplanens betydelse för ämnesområdet med eleverna och låta deras åsikter 

och idéer färga undervisningen är ett sätt. Det kräver en medvetenhet hos eleverna som bland 

annat kan handla om hur de planerar och att deras åsikter och idéer är önskvärda och viktiga 

för undervisningen. Elevinflytande gör att eleverna får ta ansvar, de utvecklas kommunikativt 

och motivationen höjs. 
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1. Inledning 

Kapitel ett börjar med en inledning, där vi kommer att berätta en del bakgrund till 

elevinflytande. Sedan presenteras syftet och vår frågeställning. Frågeställningarna är 

uppdelade i fyra olika punkter för att underlätta i analysen senare.  Sist i detta kapitel tar vi 

upp hur dipositionen och avgränsningen av uppsatsen ser ut. 

 

Redan 1946 års skolkommission ansåg att ett visst elevinflytande var värdefullt i 

undervisningen. Man påpekade: 

 
       Att en timme i veckan inom timplanen bör alla elever på samtliga stadier i skolan få tid för gemensamma 

       angelägenheter.1 

 

Detta har med tiden utvecklats och fått större betydelse inom skolans verksamhet. Idag 

resonerar man till och med som så att elevinflytande är en förutsättning för att lärande ska 

komma till stånd överhuvudtaget. Elevinflytande går också i linje med de demokratiska 

värderingar vi har i vårt land. Det är en mänsklig rättighet att få vara med och påverka såväl i 

vårt samhälle som i vår skola. Genom att eleverna får mer inflytande blir de mer engagerade 

och får möjlighet att utveckla större tilltro till sin egen förmåga. För att detta ska ske blir det 

avgörande att lärare och elever för en dialog sinsemellan och att eleverna får vara aktivt 

deltagande i undervisningen och då inte minst i planeringen.2 Det understryks i dagens 

samhälle att: 

 
       Eleverna ska utveckla sin förmåga att ta ett personligt ansvar genom att delta, utöva inflytande och ta ansvar 

       för den dagliga undervisningen.3 

 

Om detta sker får eleverna möjlighet att uttrycka sina önskemål i form av individuella behov 

och intresse. Undervisningen kan då i sin tur anpassas så att den tillgodoser elevernas 

önskemål och förhoppningsvis blir det dessutom lättare att se och ta hänsyn till deras egna 

förutsättningar så att man kan möta eleverna där de står i sin utveckling.  

 

                                                
1 Selberg, 2001: 32 
2 Selberg, 2001: 32ff 
3 Selberg, 2001: 69 
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Synen på elevinflytande har utvecklats och fått en större betydelse genom åren och i 

läroplanen står det att: 

 
       läraren skall tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen och förbereda eleverna 

       för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt 

       samhälle.4 
 

Det ses som en stor utmaning för läraren att eleverna får utrymme för sina mål och mer ansvar 

för sitt lärande. 

 

1.1 Syfte & frågeställning 

I denna uppsats avser vi att undersöka hur aktiva lärare ser på elevers inflytande och 

inflytandets påverkan på inlärningsprocesser. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur 

några aktiva lärare ser på frågan, om elevinflytande gynnar inlärningsprocessen och i så fall 

varför men också hur och när det gynnar läroprocessen. 

 

Vi avser att beskriva hur lärarna ser på följande frågeställningar: 

1. Hur och när gynnar elevinflytande läroprocessen? 

2. Varför är elevinflytande bra för elevens lärande? 

3. Hur ska man arbeta med elevinflytande? 

4. Vilken medvetenhet och vilket ansvar behöver eleven utveckla för att kunna 

öka sitt inflytande över lärprocessen? 

 

1.2 Disposition & avgränsning 

Den här uppsatsen är uppbyggd på så vis att vi har börjat med en inledning där vi talar om att 

vi ska arbeta med elevinflytande och att elevinflytande har varit ett aktuellt område länge i 

Sverige. Efter inledningen kommer vi till syfte och frågeställningar där talar vi om vad vi 

ämnar undersöka i uppsatsen och varför vi kommer att undersöka det. I disposition och 

avgränsningar är du nu och här talar vi om hur uppsatsen är uppbyggd från första till sista 

sidan. Men vi tar även upp vad vi inte kommer att skriva om men som ändå rör ämnet. I 

kapitel två som heter bakgrund och tidigare forskning får ni reda på vilka utredningar och 

                                                
4 Utbildningsdepartementet, 2006 Lpo 94:13 ff  
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deklarationer som fört oss dit vi är idag. Vi tar bland annat upp FN:s barnkonvention och tre 

av Skolverkets utredningar. Vi tar också upp forskning som har skett tidigare, bland annat så 

tar vi upp en uppsats av Fink och ett par böcker som skrivits tidigare. I kapitel tre presenteras 

våra teorier, vi har där valt att lägga in en teori från Selberg om att inflytande måste ske i 

utbildningens alla delar, från planering till utvärdering. Vi har med två av Vygotskijs idéer 

och en av Dewey men även en teori som Freire bidragit med.  

 

Metoden som vi har valt presenteras i kapitel fyra. Den metod vi har valt är en 

fenomenografisk forskningsansats med en kvalitativ forskning. Vi har valtintervjuer för att få 

fram vårt resultat. Under kapitlet metod hittar ni också de tre undergrupper som vi har valt att 

kalla urval, där vi presenterar vad för slags lärare vi har valt men även varför vi har valt just 

de lärarna. I undergruppen datainsamling där beskrivs det vad vi har samlat in för data och 

hur vi har gått tillväga med det. I den sista undergruppen procedur förklarar vi hur vi har gått 

tillväga för att få fram intervjufrågorna, hur vi har intervjuat lärarna och hur vi ska analysera 

resultatet från intervjuerna.  

 

I kapitel fem, resultat, har vi lagt ner svaren från intervjuerna på så sätt att vi har jämfört 

lärarnas svar och sedan skrivit ner detta i en sammanfattning fråga för fråga. I kapitlen analys 

och avslutande diskussion så kommer vi att analysera resultatet och jämföra det med tidigare 

forskning och bakgrund. Vi kommer att se om det följer Lpo 94 och det är även här vi får 

svaren på våra frågor som vi ställde oss i början av uppsatsen. I källförteckningen kan du hitta 

alla våra källor både från Internet och från litteratur och uppsatser. I den sista delen hittar du 

våra bilagor, det är ett informationsbrev till de intervjuade lärarna och intervjufrågorna. 

 

Vad det gäller avgränsningar så har vi inte någon avsikt att i vår uppsats ta upp elevers syn på 

elevinflytande. Vi riktar in oss på lärare i grundskolan och deras syn på elevinflytande. 

Uppsatsen undersöker inte gymnasieskolan, särskolan, sameskolan och förskolan. Denna 

avgränsning är medveten och på grund av författarnas ämne och åldersinriktining på 

lärarutbildningen. Vi gör kvalitativa intervjuer med lärarna och detta innebär att vi inte 

intervjuar fler än fem stycken. Lärarna har valts ur en heterogen synvinkel med avseende på 

viss variation bland lärarna. 
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2. Bakgrund & Tidigare forskning 

I det här avsnittet behandlas bakgrundsmaterial och tidigare forskning som kan vara 

användbart för att besvara vår frågeställning. Vi tar bland annat upp dokument som 

Salamanca, FN:s barnkonvention och Lpo 94 för att vi ska få en sådan klar bakgrundsbild 

som möjligt. I tidigare forskning tar vi upp böcker och uppsatser som vi anser rör 

elevinflytande.  

 

2.1 Bakgrund 

Elevinflytande är elevernas rätt till inflytande över det som rör skolan, i Lpo 94 beskrivs det 

med följande ord: 

 
       De demokratiska principerna att kunna påverka och vara delaktig, skall omfatta alla elever. Elevernas 

        kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att de tar större ansvar för det egna arbetet och för 

        skolmiljön, samt att de får ett reellt inflytande på utbildningens utformning. Enligt skollagen åligger det alla 

        som arbetar i skolan att verka för demokratiska arbetsformer (1 kap. 2§).5 

 

Demokrati kommer från grekiskans demokratia som betyder folkstyre, demos betyder folk 

och kratia betyder styre. Ordet demokratia började användas i de grekiska stadsstaterna som 

till exempel Aten i mitten av 400-talet före Kristus. Många har försökt definiera ordet 

demokrati, betydelsen med en demokratisk stat är att det finns politiska rättigheter så som att 

folket kan delta fritt i den politiska processen. Demokrati är mänskliga rättigheter.6 

 
       Skolan är en viktig del i vårt demokratiska samhälle. Elever har rätt till inflytande och ansvar i skolan. 

       Denna rätt har efterhand skärpts i skollag och läroplaner. Varje elev ska ha kunskap om och omfattas av 

       demokratins principer och de ska få utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former. De ska kunna 

       påverka, ta ansvar och vara delaktiga i skolans verksamhet. Skolan är både en förberedelse för elevernas 

       aktiva deltagande i samhällslivet och en verksamhet för deras eget ansvarstagande och inflytande.7 

 

Det finns mycket tidigare forskning kring elevinflytande, mest ur elevsynpunkt men vi har 

även hittat en hel del som är ur ett lärarperspektiv. Problemet har inte varit att finna data utan 

                                                
5 Utbildningsdepartementet, 2006 Lpo 94:13 
6 http://web.comhem.se/~u13115096/Demokratism/inledning.html#Demokrati%20betyder%20folkstyre 
7 Skolverket, 1998: 1  
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att finna relevant data till vår uppsats. Ämnet är högst aktuellt och har varit det under många 

år. Första gången elevinflytande på allvar kom på tal var 1962 i Lgr 62. 

 

Elevinflytande har heller ingen tydlig betydelse utan utövaren tolkar det ofta på sitt sätt och 

gör det till sitt eget.8 Lärare ser elevinflytande på olika sätt. Det finns lärare som tycker att 

inflytande över undervisningen kan motverka lärande, det finns lärare som ser elevinflytande 

som en förutsättning för att eleverna ska kunna lära och mellan dessa ytterligheter finns ett 

band av olika synsätt gällande elevinflytande. Många lärare ser en direkt koppling mellan 

inflytande och ansvar men en del lärare kopplar även samman inflytande med elevens egen 

insats och dennes lärande och ser inflytandet som en förutsättning för en lyckad process. De 

lärare som direkt ser en motsättning mellan elevinflytande och lärande beskriver förhållandet 

som ett vågspel: ”ökar det ena, minskar det andra”. De menar att den tid som det tar att ge 

utrymme för elevers inflytande så som samtal och reflektion, den tiden tas från ett 

produktionsinriktat lärande. De lärarna ser elevinflytande och lärande som två separata 

enheter, det gör bilden komplicerad och svår att arbeta med. Det finns lärare som ser 

motsättning mellan elevinflytande och struktur och de lärarna uttrycker att kontroll, struktur 

och lärande begränsar elevinflytande. Sen finns det lärare som tvärtemot beskriver att i en 

strukturerad undervisning ges eleverna möjlighet till inflytande.9 

 

Dagens samhälle med mobiltelefoner och datorer har gjort att det är lättare för barn och 

ungdomar idag, att hålla sig informerade om omvärlden och att skapa sig en identitet och 

sociala nätverk. Framtiden är oviss för dagens ungdomar och man vet inte om utbildning leder 

till bra jobb. Det kan ge en anspänning som gör att ungdomarna idag vill stå på egna ben och 

söker chanser som leder till framgång. Skolan har genomfört stora förändringar, även om man 

kan tycka att skolan ofta ligger lite efter samhällets utveckling. Lärartätheten sjönk under 90-

talet med 20 %. Läroplanen har förändrats, 1994 kom den läroplan som gäller idag. 

Förändringen var stor, innehållet är inte på mer än tio sidor och är uppbyggd med ”mål att 

sträva mot”, ”mål att uppnå”. I läroplanen finns riktlinjer som lyder: ”läraren skall och alla 

som arbetar i skolan skall”. Även då läroplanen är tunn till sidantalet är den mycket tydlig 

och har gjort det lätt för skolpersonal att samverka för att förändra skolan. 

 

                                                
8 Tham, 1998: 5 
9 Danell, Klerfelt, Runevad, Trodden, u.å:13-14 
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I läroplanen betonas nu funktionell kunskap mer än tidigare. Elevernas roll i skolan är som en 

övergång mellan eleven som objekt där eleven matas med fakta, till eleven som agerande 

subjekt där eleven nu ska ta till sig information och fakta och göra den till sin egen. 

Läroplanen sätter stor vikt vid att eleverna skall utveckla sitt ansvarstagande i skolan. Skolan 

är en arbetsplats för eleverna, arbetsmiljölagen gäller därför, det innebär att alla elever ska ha 

lika stor rätt att påverka förändringar på sin arbetsplats som alla vuxna har. Arbetsmiljö lagen 

säger: 

 
       Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i  

       förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete.10  

 

År 1948 skrevs Deklarationen om mänskliga rättigheter. Där står att alla har rätt till 

undervisning och att undervisningen ska syfta till personlighetens fulla utveckling och till att 

stärka respekten för människans grundläggande fri- och rättigheter. Den omarbetades 1989 då 

man lade tonvikt på barns rättigheter. Detta ledde senare till FN:s barnkonvention där man i 

artikel 12 del 1 skriver att: 

 
       Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka 

       dessa i frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder 

       och mognad.11 

 

I del 2 av artikel 12 säger man: 

 
       För detta ändamål skall barnet särskilt bereda möjlighet att höras, antingen direkt eller genom företrädare 

       eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med nationella lagstiftningens procedurregler, i alla 

       domstols – och administrativa förfaranden som rör barnet. 12 

 

Under elevinflytande och ansvar i Lpo 94 det står det att alla elever skall omfattas av de 

demokratiska principerna som att kunna påverka och vara delaktiga och ta ansvar. Den 

kunskapsmässiga och sociala utvecklingen förutsätter att eleverna tar ett större ansvar för sitt 

arbete men även för skolmiljön. Men också att de får ett reellt inflytande på utbildningens 

utformning.  

 

                                                
10 Boquist, Johansson & Åborg, 2003:17 
11 FN:s barnkonvention artikel 12 del 1  
12 FN:s barnkonvention artikel 12 del 2 
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Mål att sträva mot inom elevernas ansvar och inflytande lyder så här: 
 

       Skolan skall sträva efter att varje elev 

• tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö 

• successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan och 

• har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska 

former.13 

 

I Lpo 94 står det också vilka riktlinjer som gäller för alla som arbetar i skolan, det står att det 

är allas uppgift att se till att elevernas förmåga och viljan att ta ansvar och få inflytande 

främjas. Framförallt för den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön. I avsnittet under står 

det om vad läraren skall utgå ifrån när det gäller elevernas ansvar och inflytande, det är 

uppdelat i sex olika punkter och låter som följer: 

 
       Läraren skall 

• utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i 

skolan, 

• se till att alla elever oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder får ett reellt inflytande på arbetssätt, 

arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder 

och mognad, 

• verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen, 

• svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer, 

• tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen och  

• förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som 

präglar ett demokratiskt samhälle.14 

 

Elevinflytande har också en del i värdegrunden. Det handlar om moraliska värden. I en klass 

kan man diskutera svåra frågor utifrån en rad konkreta frågor. De kan ses utifrån principiella 

och teoretiska utgångspunkter, när man diskuterar framkommer olika åsikter och det är där 

det är viktigt att man tar reda på varför man har dessa åsikter. Genom att lära sig tolka och se 

sanningar ur olika perspektiv kan man lära sig hantera jobbiga situationer bättre. När det talas 

om skolans värdegrund är det främst en sak man menar och det är samspelet i skolan, allas 

lika värde. 15 

 
                                                
13 Utbildningsdepartementet, 2006 Lpo 94: 14 
14 Utbildningsdepartementet, 2006 Lpo 94: 14 
15 Orlenius, 2003: 13 ff 
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I läroplanen från 1994 finns det ett antal grundläggande värden. Det är främst principer 

rörande människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, människors lika värde, 

jämställdhet mellan män och kvinnor och solidaritet. Ett problem i skolan verkar vara att 

elevinflytandet faktiskt minskar mer än det ökar ju äldre eleverna blir. Frågor som 

elevinflytande, normer och värden, etik och värdegrund bör diskuteras oftare och i ett vidare 

perspektiv än vad det varit fram till nu. 16 

 

Skolverket har i sin rapport om yngre elevers attityder till skolan gjort intressanta 

undersökningar om elevers syn på elevinflytande. Den visar att många elever är osäkra på hur 

ofta de får vara med och bestämma i skolan. Elever som går i samma klass är dessutom inte 

överens om hur ofta de får vara med och bestämma i skolan. Mer än hälften av eleverna som 

deltagit i undersökningen anser att de ofta eller ibland får vara med och bestämma över arbete 

i skolan.17 

 

2.2 Tidigare forskning 

I en artikel i pedagogiska magasinet 2005 står det att som det ser ut idag så verkar det snarare 

som om skolan producerar ojämlikhet istället för jämlikhet i sin längtan att bemöta och 

utveckla barnen enligt en nationell läroplan som har fasta mål och genom att sedan utvärdera 

målen genom nationella prov. Skolans syfte är att alla ska uppfylla samma högt ställda mål, 

det kan vara bra men det förorsakar också en rad problem. Det går inte idag att utvärdera hur 

dessa krav kommer att ta sig ut eller hur de kommer att kunna mätas i framtiden. Detta 

innebär att det blir fokus på vad eleverna inte kan snarare än på vad de kan. Gunnar Sundgren 

som har skrivit artikeln menar att numera är kunskap detsamma som förenklade 

forskningsresultat. Han menar att abstrakta begrepp och teorier som är lösryckta från sitt 

vetenskapliga sammanhang men även från elevernas vanliga liv. Det gör inte eleverna mer 

skickliga att hantera rationella situationer utan gör snarare att eleverna misstror sina liv och 

sina egna livserfarenheter, omvärldsförståelse, begrepp och handlingsorientering.18 

 

I debatten kring demokrati har på senare år vikten av ett rum där människor kan mötas tagits 

upp. Ett rum där man kan föra fria samtal och där alla är jämlika. Då det har hävdats att 

samtal är grunden för all fungerande demokrati. Det har också diskuterats om inte skolan kan 
                                                
16 Orlenius, 2003: 23 ff 
17 Skolverket, Rapport 256, 2004: 46 
18 Sundgren, 2005: 44 
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utgöra ett sådant rum, är inte då verksamheten allt för styrd och reglerad och präglad av 

kursplanerna.19 
 

       Samtal där erfarenheter kan redovisas och diskuteras, åsikter bildas och vänskaplig argumentation utvecklas 

       kräver tid och utrymme. I en friare och öppnare skola, där lärandet utvecklas i dialog mellan lärare och 

       elever, mellan elever och elever och i samspel med läromiljöer i det omgivna samhället, skulle sådana 

       samtal vara möjliga.20  

 

Idag då det inte är möjligt att locka med bra jobb efter skolan om man har bra betyg så är det 

så mycket viktigare att man gör utbildningen till något bra för eleverna, något meningsfullt 

något som erkänner och diskuterar deras erfarenheter tillsammans med dem. Skolan behöver 

vara något som formulerar och hjälper till att fullfölja världsliga livsprojekt.21  
 

       Det är nu hög tid att skapa en verklig skola för utbildning - en skola på demokratins och erkännandets 

       grunder. 22 

 

Mauno Korpela har skrivit en bok om hur elevinflytande kan se ut i praktiken. Det är en 

intressant bild av elevinflytande som sträcker sig över flera decennier, från 1970-talet fram till 

våra dagar. Korpela har arbetat som lärare och rektor och har i sin bok tagit med sina egna 

och elevernas erfarenheter av att arbeta med elevinflytande. Eleverna berättar hur de har 

upplevt perioderna när de har haft stort inflytande över undervisningen och Korpela beskriver 

hur arbetet har växt fram tillsammans med eleverna. Från början fanns inga färdiga mallar och 

de visste inte hur resultatet skulle se ut men under tiden växte det fram något som Korpela 

sedan har satt ord på. Korpela visar positiva delar av arbetet, hur elevinflytande har fått 

eleverna att växa som individer och så vidare. Det saknas en kritisk granskning, vi ser mer en 

solskenssaga utan några egentliga baksidor av arbetet med elevinflytande men det är 

verkligen inte bara prat och teorier utan materiel som författaren har arbetat fram under 

många år ute på plats i verkligheten. Som exempel på Korpelas arbete för att höja elevernas 

inflytande över sin undervisning kan nämnas att han under 1990-talet började med en helt 

individanpassad undervisning. Han började med att låta eleverna i nian arbeta i grupper med 

målen från läroplanen, Lpo 94. Elevernas uppgift var att tolka målen och göra dem begripliga 

                                                
19 Sundgren, 2005: 46 
20 Sundgren, 2005: 46 
21 Sundgren, 2005: 47 
22 Sundgren, 2005: 47 
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för alla elever. Resultatet blev förslag på aktiviteter under varje mål. Korpela sammansatte 

och presenterade förslagen för eleverna. Nästa stora fråga var: 

 
       Vad ska alla elever minst kunna inom varje område? 23 

 

Nästa uppgift för eleverna var att indela aktiviteterna i svårighetsgrader efter betygskriterierna 

för ämnet. Efter några veckors arbete hade eleverna tillsammans med Korpela skapat en lokal 

kursplan och betygskriterier i ämnet. Under arbetets gång fick eleverna förklara och diskutera 

målformuleringar med varandra vilket ledde till en ökad förståelse för ämnet och motiva-

tionen höjdes rejält. Efter det kunde eleverna lägga upp egna planeringar för sitt arbete med 

inflytande över tiden, innehållet och betygen.24 Det arbetssättet luckrade upp det gamla 

administrativa skolsystemet som delar elever i klasser och sätter ramar för lektioner, salar, 

raster. Ett system som sorterar elever i grupper, rangordnar, visar status och hierarkier och 

som gör att många hamnar utanför detta system.25 Korpela sammanfattar detta med följande 

ord: 

 
      Varför blir en elev som går in för skolarbetet och som lyckas bra i skolan kallad för plugghäst eller MVG- 

       barn? Jag tror att det hör samman med skolans organisation och arbetssätt. Om man enbart värderar de 

       teoretiska kunskaperna högt och förpassar musik, bild, idrott, slöjd och hemkunskap till trivselhörnan så 

       finns det en stor risk att de som inte lyckas så bra i de teoretiska ”pluggämnena” kommer att förakta kunskap 

       och pluggande. Förmedlar skolan en syn där elevernas alla egenskaper är lika viktiga och lika mycket värda 

       kommer fler elever känna att de lyckas och då försvinner det hierarkiska tänkandet.26 

 

Korpela menar att om allas olika kunskaper värderas lika högt finns inga ”plugghästar”. Är 

eleverna med i planeringen av undervisningen och delaktig i skolans övriga verksamhet tar 

det automatiskt ett större ansvar, för just detta att visa upp olika kunskaper i olika samman-

hang minskar avståndet mellan individer som finns i det gamla systemet.27 

 

I Amelie Thams bok ställs frågan varifrån rätten till elevinflytande utgår. Utgår den från varje 

enskild elev eller elever som grupp eller till och med båda? Vilka frågor utgår elevinflytande 

ifrån? Ofta är vuxna mycket nedlåtande mot barn, de använder sig av ett sätt som de aldrig 

                                                
23 Korpela, 2004: 22 
24 Korpela, 2004: 22ff 
25 Korpela, 2004: 25 
26 Korpela, 2004: 25 
27 Korpela, 2004: 25 
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skulle göra om de ansåg att de var jämlika. Det kan också förekomma att barnen förlöjligas. 

Då är det svårt att låta elevens röst styra. 28 Vid frågan om elevinflytande kommer också 

automatiskt frågan om elevansvar. I en undersökning som gick ut på att allmänheten, föräldrar 

och lärare tog ställning till påståendet: 

 

       Elever klarar att ta det ansvar som krävs för mer inflytande i skolan. 

 

Den visade att lärarna var mycket skeptiska till påståendet och nästan hälften höll inte med 

alls. Det återkommer också frågor som om det finns utrymme för elevers egna tankar och 

funderingar i skolan? Finns det utrymme för personlighet och egen vilja innanför skolans 

ramar? Man menar att även hälsan hos barn och elever kan kopplas till hur stort inflytande 

eleverna har. Då skolan har en hierarkisk uppbyggnad och det är välkänt faktum att sådana 

uppbyggnader leder till förtryck och mobbning. Numera finns det en teori som bygger på 

känslan av sammanhang som bygger på tre grundpelare begriplighet, hanterbarhet och men-

ingsfullhet, man menar att detta kan öka hälsan hos eleverna. Det finns ytterligare en aspekt 

av varför elevinflytande är bra och det är jämställdheten, eleverna är av två kön och 

elevinflytande ökar jämställdheten mellan könen. 29 

 

I Louise Fincks uppsats om elevers ansvar och inflytande har hon gjort en indelning av olika 

områden som man kan tänka i termen elevinflytande. Hon tolkar områden som kunskap, 

miljö, styrdokument och ledarskap, arbetssätt och arbetsform, information och kommunika-

tion, arbetsschemasamarbete, arbetsmiljö, fortbildning. Hennes tolkningar gör det lättare att 

kategorisera elevinflytande och hon gör det möjligt att dela in undervisningen i olika bitar. 

Louise Finck är i den teorin inspirerad av Christer Axén och Lena Näslund som har skrivit en 

artikel för Rädda barnen som heter: ”Inflytande och ansvar i skolan”. (Barnkonventionens 

artikel 12 i praktisk tillämpning.) 

 

Kunskap tolkar Fincks som att elevernas inflytande och ansvar bör öka desto djupare kunskap 

som eftersträvas i undervisningen och djupare kunskap är när kunskap ses som en slutsats. 

Finck nämner tre huvudmiljöer som barn formar sina identiteter och slutsatser i, nämligen 

hemma, i skolans miljö och med kompisarna. Kategorin styrdokument och ledarskap anser 

Finck syftar på elevens rätt att få ta del av de dokument som styr skolan. Hon skriver att det är 

                                                
28 Tham, 1998: 7ff 
29 Tham, 1998: 12 ff 
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skolans skyldighet som ledare att informera eleverna som vilka möjligheter de har att påverka 

utbildningen och utveckla elevernas förmåga att utöva inflytande och ansvar i undervisningen. 

 

Arbetssätt beskriver Finck som olika sätt som eleven kan utföra sina studier på, som till 

exempel med hjälp av läroböcker, data och egna undersökningar. Arbetsform är sätten 

eleverna kan arbeta på, som till exempel grupparbete, helklassundervisning eller enskilt 

arbete. Arbetssätt och arbetsform beskrivs så som en viktig bit som lärare och elever 

gemensamt bestämmer genom ett ärligt resonemang om eleverna ska kunna utöva inflytande 

och ansvar. 

 

Inom information och kommunikation menar Finck att eleverna har rätt att kräva den 

information de behöver av sin lärare för att kunna delta i skolarbetets planering och 

utvärdering. Med arbetsschema poängteras att långa sammanhängande arbetspass ger större 

förutsättningar för eleverna att utöva inflytande och ansvar än ett kortare arbetspass. 

Samarbete är viktigt, då menas både elevernas och lärarnas samarbetsförmåga och en av 

skolans uppgifter är att förbereda eleverna i konsten att samarbeta. 

 

Fortbildning kan vara en av de viktigaste bitarna för en lärare, det krävs ett kontinuerligt 

utvecklingsarbete hos lärarna för att man ska kunna förbättra förutsättningar för elevernas 

inflytande och ansvar i utbildningen. En utvärdering av vilka kunskaper de redan har i ämnet 

och sedan planera vad man egentligen vill sträva mot för mål.30 

 

Gunvor Selberg menar att i arbetet med elevinflytande kan inte läraren och eleven ses som två 

motsatta parter utan som jämlikar. Praktiskt skolarbete med intresseområden kan kopplas 

samman genom att barnens intresse sammanlänkas med vad de ska syssla med. Här ska barn 

stimuleras, lärare och barn kan samla material som rör intresseområdet och göra upp en plan 

för arbetet. Sen kan det individuella arbetet börja, eleverna kan jobba ensamma eller i grupp 

och slutligen ska resultatet läggas fram.31 

 

Vilka steg man än väljer att arbeta med så är stegen viktiga för både lärare och elever. De steg 

som ska genomföras måste läraren se klart innan arbetet börjar, just för att eleverna ska få en 

bra arbetssituation och att arbetet ska bli meningsfullt. Även eleverna måste veta hur arbetet 

                                                
30 Finck, 2005: 10ff 
31 Selberg, 2001: 32 
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läggs upp, här avgör läraren hur mycket eleven kan ta ansvar för åt gången. Arbetet ses då 

som flera delmål till målet för hela ämnesområdet. Det blir då ett gemensamt arbete med att 

nå målen för lärare och elev. Svårigheten för lärare och elev kan vara att veta hur mycket 

ansvar eleven klarar av att ta och hur man ger varandra mer inflytande när det är läge för det. 

Litteraturen som vi använt oss av här och de dokument som vi beskriver i bakgrunden 

kommer vi att använda oss av när vi ska analysera resultatet. Vi kommer då att se om vi kan 

lägga ihop lärarnas svar och resonemang med litteraturen. Dessutom kommer vi att dela upp 

intervjusvaren i olika kategorier och sedan jämföra dessa med olika mönster i litteraturen. 

Detta kommer vi att göra eftersom vi arbetar med en fenomenografisk forskning. 
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3. Teori 

I detta avsnitt behandlas olika teorier som kan vara användbara för att besvara vår 

frågeställning. Vi presenterar först teoretikerna och därefter deras teorier. Detta för att 

läsarna skall få en bild av vem det är som har kommit fram till vad.  

 

Vi kommer att utgå ifrån Gunvor Selbergs teori. Gunvor Selberg har varit rektor på 

Kråkbergsskolan och är fil. Dr. i lärande. Selberg är även ledamot i den arbetsgrupp som 

jobbar fram och ser över läroplanerna på Utbildningsdepartementet. Hon talar om sambandet 

mellan elevernas lärande och deras inflytande och hon menar att elevinflytande först är 

meningsfullt då åtta steg ingår i undervisningen. Det behövs en ingång där eleven tar upp 

sådant som eleven själv undrar över, där eleven väcker frågor eller tar upp något som har 

anslutning till föregående arbete eller aktuellt problem det här formulerar hon som steg ett i 

sin teori. 

 

Därefter i steg två är det förberedelser till val av arbete, under den perioden samlar eleven in 

tankar, frågor och förslag till arbete, eleven får argumentera och motivera sina förslag. Eleven 

får också börja förbereda val av innehåll till arbetet genom att titta efter och granska vilka 

källor som finns inom fältet för lärandet. 

 

Steg tre är val av arbete, då diskuterar och väljer eleven innehåll och arbetsform till arbetet, 

eleven skall formulera vad den kan inom området och även vad han behöver ta reda på. I detta 

steg ska eleven ha tillgång till både läroplan och kursplan, eleven skall vara med och 

bestämma vilka globala, lokala eller personliga frågor och problem som skall vara med i 

arbetet. Eleven skall vara med och diskutera kursplanens och läroplanens betydelse för 

kunskapsområdet, eleven skall även dokumentera motiveringar och syfte med valet av 

kunskapsområde. 

 

Steg fyra är planering, här formulerar eleverna frågor, antagande och tankar om innehållet. 

Arbetet diskuteras enskilt eller i grupp, eleven skall vara med och bestämma hur arbetet skall 

göras och vilka mål och syften som skall uppfyllas. Eleven är med och bestämmer av-

gränsningar och redovisningsform. Det är också viktigt att eleven är med och bestämmer 

tidsbudgeteringen och vilka ämnen som ingår och måste samverka i kunskapsområdet. 
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Steg fem innebär genomförande av planerat arbete. Då väljer eleven studiemiljö, eleven deltar 

i val av samarbetsformer, och väljer arbetsredskap och söker svar på frågor, tankar och 

antaganden. 

 

Steg sex innebär planering av redovisning av lärandet. Detta innebär att eleven sammanställer 

och bearbetar data och information eleven ska söka mönster i resultatet av arbetet, skillnader, 

likheter, strukturer ska också hittas. Eleven planerar sätt att redovisa sitt arbete, eleven gör ett 

urval och bestämmer vad som ska presenteras för andra. Eleverna tränar redovisningen enskilt 

eller i grupp. 

 

Det sjunde steget är redovisning då redovisar eleven sina urval eller om han önskar hela sitt 

arbete. Eleven ska i redovisningen använda sitt eget språk och stil. Han eller hon ska förklara 

sina resultat och inspirera till diskussion. Eleven reflekterar över de nya tankar och fråge-

ställningar som uppkommer under diskussionen därefter överlämnas sammanställningen av 

arbetet till läraren. 

 

För att cirkeln skall vara sluten krävs ett åttonde steg och det är utvärdering av resultatet. Då 

funderar eleven över resultatet av lärandet, eleven skall bedöma resultatet och presentera sina 

uppfattningar om vad de har lärt sig. De ska delta i diskussioner om andra elevers resultat och 

lyssna på andras bedömningar av deras resultat. Eleverna skall diskutera sina reflektioner med 

läraren och de skall även diskutera tillsammans om de har nått målen och syftet med arbetet 

och i vilken grad detta har uppfyllts. Eleverna skall vara med och diskutera vilka nya 

arbetsområden detta arbete och arbetsresultat kan leda till och eleverna skall diskutera 

förbättringar till nästkommande arbete. Här är cirkeln sluten. Det är när dessa åtta steg är 

uppfyllda som elevinflytande är meningsfullt i lärandesituationen och det är detta som behövs 

för att eleverna skall kunna ta till sig kunskapen.32 

 

Paulo Freire (1921-1997) var professor i pedagogik och pragmatiker, han var främst verksam 

i Brasilien. Freires teorier handlade inte i första hand om undervisningsteorier utan mer om 

människans personliga utveckling och livsfrågor. Han har utformat en pedagogik för de 

förtryckta och menar att genom frigörande pedagogik kan individen öka sin medvetenhet. 

Han menar att medvetenhet leder till kritisk reflektion och handling, tankens och handens 

                                                
32 Selberg, 2001: 9ff 
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arbete hänger ihop och genom dialogen och den språkliga förmågan skapar eleven ett aktivt 

förhållningssätt tillverkligheten.33 Freire menar att det vi kan benämna kan vi förändra, hans 

teori mynnar ut i att utan elevinflytande så lär eleverna in mekaniskt de får inget ut av 

kunskapen mer än fakta det gör inte den till sin egen. Men när eleverna har inflytande är de 

aktivt engagerade i att utforma sitt eget lärande och kan därmed frigöra sin skapande kraft.34 

 

Elevinflytande bygger på en dialog mellan elever och lärare, dialogen är som ett äkta möte 

mellan människor. Det är en skapelseakt, det får inte bli en hjälp till en människa att härska 

över en annan människa. Paulo Freire var övertygad, och han stöder sin övertygelse på 

vidsträckt erfarenhet, att varje mänsklig varelse hur okunnig hon än är, är i stånd att upptäcka 

sig själv och sina möjligheter. Det gör människan i ett dialogiskt möte med andra och när hon 

får verktyg för ett sådant möte. Freire säger ” Kunskap växer fram endast genom uppfinning 

och återuppfinning, genom den ständiga, otåliga, kontinuerliga, hoppfulla undersökningen 

människor företar med varandra och i världen.35 

 

Lev Semenivich Vygotskij (1896-1934), judisk-vitrysk pedagog och filosof som blev känd i 

västvärlden under 1960-talet. Han intresserade sig bland annat för vad barn kan lära sig på 

egen hand och vad de behöver vuxenhjälp med. Assistansen barn får avgör var de befinner sig 

utvecklingsmässigt, de kan befinna sig i sin faktiska utvecklingsnivå eller i sin potentiella 

nivå och detta enligt Vygotskij avgör individens utveckling och prestation. Då menar han 

tankeförmåga, språk, mental och personlig utveckling. Han menar att denna utveckling sker 

genom relationer.36 Vygotskij menar att eleverna måste göra arbetet i skolan till sitt eget. 

Hans tes är att lärande och handlingar kommer av vad eleverna själva vill lära eller dess 

motiv. Vygotskij menar att det europeiska skolsystemet har fostrat passiva mottagare av 

kunskap vilket är en pedagogisk orimlighet då individen per definition är aktiv. Man kan bara 

uppfostra sig själv. Det krävs en aktiv elev, en aktiv pedagog, och en aktiv miljö då det är den 

sociala miljön som utvecklar elevens handlingar.37 

 

En skolmiljö där eleven är passiv undervärderar elevens personliga erfarenhet, vilket är en 

dödssynd ur vetenskaplig synvinkel, eftersom det grundar sig på en felaktig regel, nämligen 

                                                
33 http://5educators.wordpress.com/paulo-friere/ 
34 Freire, 1970: 71ff 
35 Freire, 1970: 71ff 
36 http://sv.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotskij 
37 Lindqvist, 1999: 73ff 
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att läraren är allt och eleven intet. Tvärtom kräver den pedagogiska synvinkeln att man 

erkänner att elevens personliga erfarenhet utgör allt i uppfostringsprocessen. Uppfostran 

måste organiseras så att man inte uppfostrar eleven utan att eleven uppfostrar sig själv.38 

 

Vygotskij har en teori om tänkandet som lyder att tänkandet är varje gång liksom att lösa en 

ny uppgift för beteendet genom val av de nödvändiga reaktionerna. Väsentligt vid detta är 

inställningsmomentet, det vill säga den förberedande reaktion hos organismen, med vars hjälp 

den ställer in sig på en viss form av beteende och hela valmekanismen resulterar inte i något 

annat än inre, omärklig projektering av beteendet till det kända slutresultat som leder till att 

somliga former förkastas och nya antas. 

 
       Tänkandet uppstår således ur kollision mellan en mängd reaktioner och valet av en av dem under 

       inflytandet av förberedande reaktioner.39 

 

För Vygotskij är kunskap något som måste erövras. Undervisning handlar om förändrade 

synsätt, och behöver i den meningen skiljas från det vardagliga livet, där man i första hand lär 

sig anpassning till det rådande samhället. Han anser att skolans murar behöver rivas för att 

skapa kontakter utåt, både nationellt och internationellt. I skolan skall man arbeta 

aktivitetspedagogiskt genom att knyta an till det redan kända för att förklara något nytt, det 

vill säga gå via barnets intresse till ett nytt intresse. Det är på så sätt relationer mellan det 

verkliga livet och skolan upprätthålls. Det är barnens intresse som skall vara utgångspunkten 

och metoden för undervisningen.40 Vygotskij har även en teori om att människans kreativa 

aktivitet gör henne till en framtidsinriktad varelse som skapar sin framtid och som förändrar 

sin nutid. Han menar att det är viktigt att vara nyfiken och att det är viktigt att vara med om 

livet. Han menar här att erfarenheter i verkligheten blir en skapelse sedan gör man en mer 

komplicerad bearbetning som tar gestalt i verkligheten och därefter kan man förändra och 

påverka verkligheten. 41  

 

Det finns en samhällskoppling mellan demokratin i samhället och det ökade elevinflytande i 

skolan. Brukarinflytandet har ökat, exempelvis kan ett barn leva i en hemmiljö där de 

                                                
38 Lindqvist, 1999: 20 
39 Lindqvist, 1999: 65 
40 Lindqvist, 1999: 74 
41 Vygotskij, 1995: 40 ff 



 21 

bestämmer nästa allt själva, när de sedan kommer till skolan är de kanske inte ens delaktiga i 

alla delar av undervisningen, då menar vi sådant som till exempel planering och reflektion.  

 

John Dewey (1859-1952) var en amerikansk filosof, psykolog, pedagog och didaktiker. John 

Dewey sammankopplas med de progressiva pedagogiska teoretikerna och han kallas 

funktionella psykologins fader. Han är känd som en av pragmatismens frontfigurer, han 

myntade begreppet ”learning by doing” vilket är en aktivitetspedagogik där teori, praktik, 

reflektion och handling hör ihop. Dewey menar att kunskapen måste kunna bli till nytta och 

ha verklighetsanknytning.42 För barnens liv är en enhet som är odelbar. De rör sig snabbt 

mellan olika ämnen precis lika lätt som från en plats till en annan men de är inte medvetna om 

övergångar eller avbrott. Det som sysselsätter dem blir enheten gällande både personliga och 

sociala intressen som har med livet att göra, det som intresserar dem mest för tillfället utgör 

hela deras universum.43 Eftersom barnens kunskaper och deras prestationer kan vara alltför 

odefinierade, det vill säga att de kan förändras hela tiden, kan de ge skadliga följder om 

barnstudier ger ett allmänt intryck om att barn i en given ålder har fastställda mål och 

intressen. Det gäller att låta eleverna utvecklas i sin takt efter sin nivå. Intressen är kanske 

bara attityder eller avsaknad av prestationer och svårigheten kan vara att se slutprodukten.44 

 

I det moderna samhället kan barn vara de vuxnas livsprojekt och i och med det har 

barnkulturen förändras och ser mycket annorlunda ut idag jämfört med för exempelvis tjugo 

år sedan. 

 

Sammanfattningsvis kommer vi att använda de här teorierna så som ett redskap för att kunna 

fördjupa synen på elevinflytande. Vi kommer att koppla samman viss tolkning av analysen 

med teorierna, för att få en bredd och ett djup i hur man kan se och arbeta med elevinflytande 

i grundskolan. Vi har valt att ta med Gunvor Selberg för att hon på ett förträffligt sätt har 

beskrivit ett sätt att arbeta med elevinflytande fullt ut. Hennes teori är omfattande och bred, 

vilket gör att man ser hur hon tänkt sig att arbetet med elevinflytande i helhet kan se ut. Vi har 

valt någon av teoretikerna för att vi vill få med en samhällskoppling mellan demokratin i 

samhället. Se på barns förutsättningar och vuxnas syn på barn och deras inflytande. 

Vygotskijs idéer om hur barn tänker och lär och hur de utvecklar sin kreativitet tycker vi rör 

                                                
42 http://sv.wikipedia.org/wiki/John_Dewey 
43 Dewey, 1980: 101 
44 Dewey, 1980: 108 
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elevinflytandet på ett bra sätt också och därför har vi valt att ha med hans teorier. Freires 

teorier har vi med för att hans teorier handlar om personlig utveckling, han menar att 

frigörande pedagogik kan öka medvetenheten hos en elev, detta tror vi att vi kommer att 

upptäcka i vårt resultat och vår analys så därför ville vi gärna ta upp hans perspektiv här.  
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4. Metod 

I detta kapitel presenterar och motiverar vi vårt metodval. Därefter följer en redovisning av 

vårt urval och hur vi gick till väga i undersökningen, följt av datainsamling där vi presenterar 

mer specifikt vilka undersökningsmetoder vi använt. I procedur presenteras hur under-

sökningen har genomförts. 

 

4.1 Metodval 

Metoden som används är viktig för att det är den som hjälper oss att besvara fram 

frågeställningen. Oftast finns det en koppling mellan metod och teori.45 
 

       Fakta är inte fakta av sig själva, utan blir det genom att tolkas i relation till något.46 

 

Vi är inspirerade av en fenomenografisk undersökning, det är en forskningsinriktning som är 

förknippad med lärande. Fenomenografi handlar om att lära sig och att lära ut och förmågan 

att kunna förklara teorier. Det är en struktur för att lära, genom att kunna begrepp och 

förståelse mer än att läsa in och enbart plugga. Fenomenografi beskriver helheten och jämför 

fall. Fenomenets väsen reduceras och granskas ur en kärna och så mycket som möjligt tas bort 

runt om kring.47  

 

Fenomenografin har sin härkomst i inlärningsforskningen detta innebär att den utgår från att 

vi uppfattar samma saker på olika sätt. Man lär alltid in något och detta innebär i sin tur att det 

förändrar synsättet på detta något. Man kan se det som så att man får se olika sidor hos ett 

fenomen och att det då utökar förståelsen för fenomenet.48 Med andra ord så ser 

fenomenografin lärande som förändringar i vårt sätt att förstå omvärlden. I fenomenografin 

gör man skillnad på vad någonting är och på vad någonting uppfattas vara. Man ser det ur ett 

perspektiv på två plan, första ordningens perspektiv och andra ordningens perspektiv. I första 

ordningens perspektiv handlar det om fakta och i andra ordningens perspektiv handlar det om 

hur en individ upplever att något är. Hur någon ser fenomenet eller hur han föreställer sig 

                                                
45 Florén & Ågren, 1998: 49 
46 Florén & Ågren, 1998: 43 
47 Nilsson Ingrid, Föreläsning på Högskolan i Halmstad 2/10 2007. 
48 Bernmark – Ottosson 2005: 76 
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fenomenet.49  Larsson förklarar detta bra genom ett exempel med en paranoid som anser att 

hans vänner är fientligt inställda och att vännerna ingår i en komplott mot honom. Ur ett 

första ordningens perspektiv är detta falskt, då hans vänner inte är fientligt inställda till 

honom. Men ur ett andra ordningens perspektiv så är det helt sant för han upplever det som att 

hans vänner är fientligt inställda till honom och då är det också så inom fenomenografin.50 

Med fenomenografi menar man en empirisk forskningsansats som är kvalitativt inriktad. Det 

betyder att man vill ta reda på eller gestalta någots meningsinnehåll. Inom fenomenografin så 

vill man ta reda på meningsinnehållet gällande människans uppfattning kring olika områden 

på omvärlden. Man utgår från att händelser i världen kan uppfattas på olika sätt och ha olika 

innebörd för olika människor.  

 

Inom fenomenografin är nyckelbegreppet uppfattningar. Med uppfattningar menar man inom 

fenomenografin människors uppfattning av olika företeelser.51 Man måste inom 

fenomenografin utgå ifrån att forskaren är en aktiv tolkande varelse, han förvandlar externa 

händelser till begreppslig erfarenhet, det han gör med andra ord är att han skapar kunskap.52 

När man sedan gör analysen är det viktigt att det är meningsinnehållet som belyses och är 

styrande. Att forska med fenomenografi ger endast forskaren rätt att upptäcka de skilda 

uppfattningarna. 53  
 

       Fenomenografin är knuten till den konkreta verkligheten i form av den lärandes uppfattningar av sådant 

       som de sätter sig in i på det område som studierna gäller.54 

 

Fenomenografin utnyttjar talet som medel för att komma åt människors uppfattningar. Man 

använder framförallt intervjuer för att kartlägga uppfattningarna. Detta innebär att när en 

intervju ska ske så måste intervjusituationen vara gemensamt definierad av båda parter då 

intervjumaterialet ligger i kontexten av intervjun. 

 
       När vi uppfattar något, är det alltid något vi uppfattar, det uppfattade har alltid sitt uppfattade. Detta innebär 

       att medvetandet inte finns som en tom behållare som lagrar intryck från en omvärld på det sättet som 

       empiristerna förutsätter utan det som vi kallar medvetenhet är i själva verket en ström av meningsgivande 

       uppfattningar av objekt. 55 

                                                
49 Bernmark – Ottosson 2005: 78 
50 Larsson 1986: 12  
51 Uljens 1989: 10 ff 
52 Uljens 1989: 56  
53 Kroksmark 1989: 263 
54 Kroksmark 1987: 263 
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Man tror att anledningen till att vi ser saker på så kvalitativt olika sätt beror på att vi i vår 

samlade erfarenhet och våra uppfattningar som vi har fått under vår livstid får oss att se saker 

på olika sätt. Vi väljer att låta olika delar av en aspekt tala till oss mer för det är så vi är vana 

vid. Inom fenomenografin gäller det inte att lägga oss i vad saken egentligen är eller vad den 

må vara för det är inte fenomenografins uppgift att besvara. Vid en intervju är det viktigt att 

intervjun sker där den intervjuade möter det nya innehållet. Där hon känner sig van. Detta för 

att intervjun är kontextburen, det är viktigt för att man ska kunna förstå kontexten i 

intervjun.56  

 

Vi har även gjort ett val mellan att göra en kvalitativ och kvantitativ metod och vi valde en 

kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden anses som tolkande. Vilket kan göras när man läser 

intervjumaterialet och därefter gör sin egen tolkning av materialet. Det handlar inte om att 

pröva information i ett generaliserande syfte utan om att få en djupare förståelse för ett 

fenomen och beskriva helheten av det aktuella sammanhanget. Man tar inte reda på orsaken 

varför man agerar på olika sätt utan man vill försöka förstå den specifika orsaken. Sedan den 

kvantitativa metoden den innebär en mer strukturerad och formaliserad metod, som präglas av 

avstånd till informationskällan. Kvantitativa metoden syftar på mängden av något, därför är 

det viktigt med statistiska mätningsmetoder så att man kan kvantifiera resultaten. Det är 

viktigt att komma ihåg att dessa metoder används sällan ensamma, utan oftast innehåller en 

kvalitativ undersökning även en kvantitativ. 57 

 

Undersökningen och skrivarbetet har författarna arbetat fram tillsammans, alla delarna av  

arbetet är gjorda gemensamt. 

4.2 Urval 

I vår undersökning har vi valt att intervjua lärare både från lägre- och högre åldrar på 

grundskolan. 
 

Urvalsmetoderna ligger till grund för vilka generaliseringar man kan göra.58 

 

                                                                                                                                                   
55 Kroksmark 1987: 265 
56 Kroksmark 1987: 266 ff 
57 Florén & Ågren, 1998: 49ff 
58 Johansson & Svedner, 2001: 68 
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Läroplanens mål för elevinflytande riktar sig till hela grundskolan så vi har valt att intervjua 

lärare som arbetar med olika åldrar inom grundskolan. Vi har inte valt ut lärarna av någon 

annan speciell anledning, då menar vi att vi inte har lagt någon vikt vi hur de arbetar med 

elevinflytande eller efter deras åsikter om elevinflytande. Vi har intervjuat fyra lärare, tre av 

dessa är kvinnor och en är man. Lärarna undervisar i Idrott, Svenska, So-ämnen, Hem- och 

konsumentkunskap, Matematik och No-ämnen. Läraren som arbetar vid de lägre åldrarna är 

utbildad Matte och No lärare men hon måste undervisa i alla ämnen. En av lärarna är utbildad 

inom nya lärarutbildningen medan de andra utbildade sig tidigare. En av de intervjuade är 1-7 

lärare och arbetar i en femma, två av de intervjuade arbetar med år 6-9 och en med år 4-9. I 

undersökningen ingår ingen lärare som idag arbetar med år 1-4, men en av lärarna har en 

femma idag och hon är utbildad 1-7 lärare så det varierar vilka klasser läraren har. Eftersom 

hon har arbetat i 13 år har hon haft klasser från 1-7. Läraren som jobbar med svenska och So 

ämne har jobbat sedan januari 2004, hon är 30 år. Hem- och konsumentkunskapsläraren är 55 

år och har jobbat i sammanlagt tio år, i en period på sex år och en period på fyra år och 

däremellan har hon varit sysselsatt med annat. Idrottsläraren var färdig med sin utbildning 

2005 och är 30 år gammal.  

 

4.3 Datainsamling 

Vår undersökning är en kvalitativ rapport. Vi har valt att genomföra intervjuer med fyra lärare 

inom grundskolan. För att vi ska kunna använda olika teorier och undersökningar så ska vi 

även göra en litteraturstudie av tidigare forskning. Våra frågor handlar om hur lärare ser på 

elevinflytande, hur det ser ut i undervisningen och vad som avgör hur ofta eleverna får vara 

med och lägga upp eller påverka undervisningen. Vi har även frågat om vad lärarna anser sig 

behöva för att kunna arbeta vidare med och utveckla elevinflytandet i undervisningen. 

Frågorna följer med som bilaga två till uppsatsen. Det material vi får från intervjuerna 

kommer vi att analysera och sätta i relation till litteratur inom ämnet men även till 

styrdokumenten från Skolverket som till exempel läroplanen Lpo 94. Vi kommer även att 

sätta detta i relation till FN:s barnkonvention. 

 

4.4 Procedur 

Intervjufrågorna arbetades fram efter att vi diskuterat tillsammans vad vi ville veta och då 

använde vi frågeställningen som bas. Utformandet av frågorna har vi sedan diskuterat 
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tillsammans, sen fick vi bolla våra idéer med handledare och i grupphandledningen och 

frågornas syfte kom att väga jämt med syfte och frågeställning. Intervjuerna har presenterats 

med introduktionsbrev till samtliga deltagande lärare. Se bilaga ett. Intervjuerna har varit 

individuella, dock har båda författarna deltagit vid tillfällena. Intervjuerna har spelats in på 

band med den intervjuades godkännande. Vi har sedan renskrivit materialet på data och sedan 

sammansatt intervjuerna i analysen. Transkriberingen har varit ordagrann efter vad de 

intervjuade svarat på frågorna. För att det ska vara lättare att analysera har vi skrivit ut allting 

som sades under intervjuerna. Inom fenomenografi ska man aldrig lita på att man kommer 

ihåg det som de sa eller lita på att man kan lyssna på bandspelaren hela tiden. Det är också 

viktigt att man jämför utsagorna och utkristalliserar likheter och skillnader som finns hos de 

olika svaren så det gjorde vi. Därefter letade vi efter mönster i de olika svaren och försökte 

utläsa vilka uppfattningar som kom av vilka svar.  
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5. Resultat  

I detta kapitel kommer vi att presentera vårt resultat, svaren vi fått av de intervjuade lärarna. 

Vi har valt att ta fråga för fråga i samma ordning som de är ställda. Däremot har vi blandat 

de svarande för att få lite mer liv i texten. Intervjufrågorna går att koppla till frågorna Vad 

och Hur och dessa frågor kommer vi att använda vid sammanställningen och analysen av 

svaren. 

 

5.1 Vad är elevinflytande? 

Lärarnas syn på vad elevinflytande är skiljer sig inte nämnvärt åt. Då menar vi att lärarna vet 

vad elevinflytande är, de kan prata om det och är väl insatta i det som läroplanen tar upp om 

elevinflytande. Däremot tillämpar de elevinflytande på olika sätt och i olika grad. Enligt 

lärare A är elevinflytande när eleverna har inflytande över sin undervisning och sitt lärande 

men även över klassrumssituationen. Enligt lärare B är elevinflytande när eleverna får 

påverka sin situation till exempel när de vill ha prov eller eget arbete och rent allmänt i 

undervisningen. Lärare C menar att eleverna skall kunna påverka sin undervisning men inte 

vad ämnet ska innehålla, för en lärare har vissa ramar nämligen kursplanen. Hon menar att 

mycket ska hinnas med enligt kursplanen och hon säger: 

 
       Elevinflytande är väl egentligen att eleverna verkligen får vara med och påverka sin undervisning. Kanske  

       inte vad ämnena ska innehålla därför att vi har en kursplan att följa och den ger ju en lärare vissa ramar. 

       Det måste vara med, men allt som sen finns inom dom här ramarna det ska man ju egentligen kunna arbeta  

       med elevinflytande i alla ämnen och på alla sätt men vi lärare är väldigt låsta i att kursplanen säger så och vi  

       jobbar efter den också delar vi upp undervisningen efter olika år. De och de ska hinnas med under den  

       årskursen och jag tror det är ganska så generellt. 

 

Lärare D anser att man som lärare ska vara lyhörd och låta eleverna få komma till tals och 

bestämma över undervisningen. Han menar att man ska lyssna på deras åsikter i så stor 

utsträckning som möjligt.  
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5.2 Hur kan elevinflytande se ut i undervisningen? 

Lärare A använder sig av mållektioner i sin undervisning och hon säger så här: 

 
       Det kan se ut så att man har mållektioner tillexempel där eleverna själva har varit med och satt sina mål där 

       de själva har bestämt vad de vill jobba med och så kollar vi sen hur man kan baka in det som de skulle vilja 

       göra så att deras mål övas. Det som just de behöver träna, så där är de med och bestämmer vad de gör under 

       de lektionerna. Vi brukar ha en eller två mållektioner i veckan. Vi brukar ha det i engelska också vi 

       brukar ha det periodvis där de under en period får ett smörgåsbord av uppgifter där de får välja och plocka 

       från det här smörgåsbordet, där de måste göra uppgifter som handlar om att tala de måste göra uppgifter som 

       handlar om att läsa och de måste göra uppgifter som handlar om att skriva. 

 

       ...... sen tycker jag att man ska vara lyhörd. Det tycker jag inte är att förakta, faktiskt, i elevinflytande.  

       om någon frågar mig, kan inte jag få göra detta istället och de kan motivera det och jag tycker att det låter 

       som en jättebra ide. Då är det också elevinflytande. Eller att man plockar in det vid ett senare tillfälle, man 

       säger att det låter ju kanonbra det är klart vi kan göra det sen så noterar man det, det har också med 

       elevinflytande att göra tycker jag. 

 

Lärare B menar att det kan se ut som så att eleverna får bestämma tid för ett prov, ett datum 

för provet som ligger inom en intervall på två veckor. De jobbar med ett arbetsområde och 

alla jobbar med en bas under fyra veckor då alla gör samma sak. Därefter får de elever som 

vill göra en valfri fördjupning. Eleverna väljer här vilken nivå de vill lägga sig på. Lärare C 

berättar att lärarna i hennes arbetslag har lagt upp programmet för fyra år framåt gällande 

vilka områden som ska beröras, de har 20 olika arbetsområden som lärarna har delat upp efter 

kursplanens mål. Lärare C fortsätter och säger att de är inne på år två och allt är ganska nytt 

och därför bestämmer lärarna ganska mycket ännu. 

 

Lärare D säger att det kan synas både på det individuella planet då eleverna kan påverka sin 

träning och på gruppnivå där gruppen kan välja på olika alternativ och där det sedan blir ett 

majoritetsbeslut som avgör.  

 

5.3 Hur påverkar elevernas inflytande undervisningen? 

När det handlar om på vilket sätt eleverna påverkar undervisningen är svaren olikartade. Det 

finns åsikter om att elevinflytande inte kan påverka undervisningen så mycket till att det kan 

forma hela undervisningen. Lärare C säger att hon kan använda sig av en mindmap 

tillsammans med eleverna och på så sätt ta reda på vad som är viktigt kring ett livsmedel. Hon 
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pratar om att eleverna tycker att det är roligt när de får sätta sig ner och göra ett val. Hon 

säger i nästa andetag: 

 
       Undervisningen vet jag inte om det påverkar så mycket men det påverkar deras egna jobb. 

 

Lärare D tycker däremot att elevernas inflytande påverkar undervisningen: 

 
       Äh, det påverkar ju undervisningen om man lyssnar på dem och de får komma till tals och man tar till deras 

       aspekter.  

 

Han menar även på att vi har en läroplan att följa så man kan inte spela fotboll varje gång som 

vissa killar vill. Elevinflytande sker mer från val som han ger eleverna, en slags 

skendemokrati men de får ändå bestämma. I målarbetet hos lärare A är det nästan ingen som 

gör samma sak och detta säger hon kräver flexibilitet, det blir ofta överraskningar i 

undervisningen. Undervisningen är inte så fast för man kan inte ha en gemensam genomgång 

utan man blir mer som en handledare som går runt och hjälper eleverna. Hon säger att det kan 

både vara en svårare och lättare undervisningssituation då eleverna gör olika saker men 

samtidigt så jobbar alla med någonting de är intresserade av. Lärare B menar att eleverna 

tycker att det är roligare om de får bestämma själva hon tycker att om hon detaljstyr 

lektionerna blir eleverna mer omotiverade. Om eleverna får vara med och ta beslut får de 

också stå för de besluten och då blir det lättare att acceptera vad man ska göra.  

 

5.4 Vad är det negativa med elevinflytande? 

Det negativa med elevinflytande kan enligt lärare A vara att man känner att man inte hinner 

med och att man känner att man kanske vill satsa på de elever som behöver riktigt mycket 

hjälp. Sen är det vissa elever som inte klarar fria lektioner så bra. Vissa elever måste ha 

struktur de tycker ofta att det är lite jobbigt och har svårt att få någonting gjort om lektionen 

inte är styrd men hon tycker att det mesta med elevinflytande är positivt. Det ger henne en 

utmaning hon får tänka till om eleverna ger henne förslag. Om man ska ge eleverna inflytande 

måste man ha målen klara för sig, annars finns det inte mycket negativt men det ska vara 

lagom mycket, det är bra att växla då passar det de flesta elever.  
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Hon säger: 

 

       ...det måste ju vara till en viss gräns, för jag tror att ju mer eleverna vet om mål och varför de gör  

       någonting, då blir det positivt med elevinflytande för då vet de liksom vad som ska nås och kan ha 

       förslag på hur man skall göra det. Då är elevinflytande jättebra och jag tycker också att det är väldigt positivt 

       när de kommer med egna förslag, spontana förslag, det är roligt med målarbetet också på sätt och vis, 

       de är väldigt engagerade. 

 

Däremot lärare B anser att hon som lärare har utbildat sig 4.5 år och hon vet vad som krävs 

för vissa områden mycket mycket mer än eleverna vet. Därför tycker hon ibland att eleverna 

inte vet vad de har att välja mellan och därför tycker hon att det får vara en viss gräns för 

eleverna ser inte helhetsperspektivet. Man får välja lite var man har elevinflytande. Lärare D 

ser inget negativt med elevinflytande men han säger att han vet att många elever själva tycker 

att det blir jobbigt när man försöker tillämpa elevinflytande. Eleverna säger till honom kan 

inte du bara bestämma. De tycker att det blir för mycket prat kring valet och då brukar han dra 

ner på deras val så att de har ett par tre stycken att välja mellan. Sen får man ta hänsyn till vad 

de vill jobba mer med eller bli duktigare på, både nu på lektionen och under hela terminen. 

 

5.5 Kan elevinflytande få eleverna att utvecklas både kunskapsmässigt 
och socialt? 

Elevinflytande kan på många sätt utveckla eleverna socialt, detta är alla de intervjuade lärarna 

överens om. Däremot när vi kommer in på kunskap, då menar vi hur eleverna tar till sig fakta, 

skiljer sig lärarnas svar åt. Några ser inte att eleverna utvecklar kunskap utan kopplar det mer 

till sociala förmågor så som ansvar, hänsyn och att framföra sina åsikter. Lärare A ser 

elevinflytande som något som kan utveckla kunskapen, hon säger:  

 
       ...då att om du ska ha elevinflytande så måste du veta om målen och varför du gör någonting och ofta får ju    

       barnen motivera varför ska du göra detta som när vi gör målarbeten så du har vissa mål att nå vilka saker  

       tycker du att du behöver jobba med och de har ofta jättebra uppfattning om det och så pratar man om målen  

       och man tittar i målböckerna och då tycker jag att de utvecklas mycket när de själva måste tänka ja men jag  

       kan ju göra på det här sättet när man frågar dem varför gör du det här eller varför vill du göra detta då måste  

       de motivera det tror jag är jättenyttigt det tror jag får dem att utvecklas. 

 

Hon säger också att man inte kan göra någonting åt målen för de finns där men man kan jobba 

som så att nu talar hon om att vi ska jobba med division och vi ska uppnå de här målen då kan 
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man fråga eleverna hur de tycker att vi ska jobba för att uppnå de målen. Då tror lärare A att 

eleverna får ett reflekterande tänkande. Hon fortsätter med att säga att hon tror att det är 

utvecklande när man känner sig engagerad i någonting. Lärare B tycker att man alltid 

utvecklas som person när man får ta ansvar och får lära sig planera sitt arbete, hon tycker att 

de behöver övas i att motivera vad de tycker och tänker och att göra sina röster hörda. Lärare 

C säger att när man får vara med och bestämma så utvecklas man både socialt och psykiskt. 

Hon menar att man lär sig ta hänsyn och man lär sig framföra sina åsikter. 

 

5.6 Vad är avgörande för hur mycket elevinflytande eleverna har? 

Det som är avgörande när det gäller hur mycket eleverna får vara med och ha inflytande över 

är enligt tre av de intervjuade lärarna tiden. Tiden räcker inte till och det finns så mycket 

annat som ska in istället. Lärare A menar att det tar längre tid med elevinflytande om eleverna 

skall vara med och jobba fram kriterierna för målen och alla ska få säga sitt, hon menar att det 

tar längre tid innan man kan börja jobba med området. Hon menar att det inte bara är tiden 

som är avgörande utan ibland kan det även vara elevgruppen som är avgörande. En del 

elevgrupper tar jättebra ansvar för elevinflytandet och jobbar jättebra med det, medan en del 

elevgrupper behöver mer styrda lektioner och de kan också ofta vara lite stökigare och 

oroliga. Lärare B håller med och hon säger att hon egentligen inte vill säga att tiden är 

avgörande men att hon måste. Hon säger också att det är elevgrupperna som avgör men hon 

har en tanke om att det kanske är de grupper som är stökigast och har svårast med 

elevinflytande är de grupper som behöver öva mest på det. Lärare C säger: 

 
       Faktiskt så tror jag att klassens sammansättning är mest avgörande. För jag har nog vissa klasser där jag inte,   

       dom mår bra av att jag styr upp så mycket som möjligt och att dom får så väldigt tydliga direktiv vad dom  

       ska göra. Och andra klasser klarar det bättre att ta mer ansvar för de dom ska göra. Jag skulle nog vilja säg  

       att för min egen del och det är ju jag som svara att det beror oerhört mycket på klassammansättningen. Hur  

       lång dom har kommit i sin egen klassutveckling. 

 

Lärare D säger att det i första hand handlar om tiden. Det finns så mycket som behövs hinnas 

med för att man ska kunna sätta betyg på eleverna. Lärare D menar att när man hunnit med 

allt det som behöver göras då kan man låta eleverna vara med och bestämma mer. Han menar 

att om det är lektioner som går bort och man får ont om tid då är det ofta elevinflytandet som 

blir åsidosatt. 
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5.7 Är det lämpligt att eleverna har inflytande över vissa delar av 
undervisningen? 

Det kanske däremot är lämpligt att eleverna har inflytande över vissa delar i undervisningen, 

det håller lärare B med om hon menar att just nu får hennes elever hålla i mentorstiden då får 

de turas om att vara ordförande och sekreterare och de får själva styra vad de behöver prata 

om, hon och hennes kollega har en liten punkt där de får säga vad de behöver. Lärare A tror 

att det är bra med varierande undervisning och därför kan det vara bra om eleverna har 

inflytande över vissa delar i undervisningen. Hon menar att det finns två sorters 

elevinflytande, en sort som är det spontana inflytandet och en sort som är när man bestämmer 

att jag ska komma från punkt A till punkt B och hur ska jag göra det. Lärare D säger att det 

hade varit lämpligt, tillexempel kan man ju ha simperioder och friidrottsperioder och visst kan 

man ha perioder då elevernas inflytande står i fokus. Lärare D tycker att det är man rätt 

duktiga på, då skolan låter eleverna planera egna lektioner. Eleverna får jobba i små grupper 

och göra planeringar och göra upp strukturen för lektionen. Han säger: 

 
       Då gör vi deras val och dom får ha en egen lektion. Planera den, strukturera den och så lämnar dom in ett  

       pm innan som ska vara data skrivet, med vilket material dom behöver hur upplägget kommer att se ut, hur  

       uppvärmningen är vilken huvudaktivitet och sen någon avslappning, avslutning av något slag. Så vet jag vad  

       jag ska förbereda. Men sen är det upp till varje elev då, dom jobbar två och två, någon grupp kan vara tre  

       och någon är ensam. Den lektionen är deras, den är som vigt åt dom och det är ju bra träning i att presentera  

       något och planera, träna ledarskap. Detta gör dom i åttan och nian. Åttan blir det lite mer träning och då får  

       man kanske coacha dem och säga att det här kan du tänka på till nästa gång, tänk på detta och detta när du  

       delar in i lag o.s.v. Sen vill vi ha en reflektion efteråt också, gick det som du tänkt dig, följde jag min  

       planering och vad kan jag göra bättre till nästa gång. Och om dom nu inte tycker att dom får göra något  

       speciellt på sina idrottslektioner kan dom verkligen anamma det på dessa lektioner. Detta är även jätte bra  

       träning för de andra eleverna för de får visa respekt för varandra, det är ju så att när jag själv ska ha min  

       lektion så vill jag ju inte att andra ska sabba den. Det brukar bli väldigt bra 

 

Lärare C svarar att det kan vara bra med elevinflytande över vissa delar men hon vet inte hur 

bra hon är på att ge dem det. Men fortsätter hon skolan är ju inte bara ett ämne och man får 

hoppas att de lär sig saker för livet. Hon menar att elevinflytandet kanske inte behöver vara så 

stort det kanske bara behöver vara en liten del ibland. 
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5.8 Bör man sätta elevinflytande som system? 

Man bör sätta elevinflytande som system tycker både lärare A och B. Lärare B säger:  
 

       Jag tror att det ska vara en återkommande del hela tiden och att man själv tänker på att planera in det 

       annars är det lätt att man i och med tidsbrist bara kör.  

 

Lärare A anser att man måste vara väldigt genomtänkt när man ger eleverna inflytande. Man 

måste själv försöka ha ett mål med elevinflytande och en tanke som kan utvecklas i och med 

att eleverna blir äldre. Ibland kan elevinflytandet vara själva målet till en lektion. Lärare C 

menar att det hade varit bra och att man kanske skulle börja med ett område per termin, ett 

område där det passar med elevinflytande. Hon säger att det står i läroplanen och i kursplanen 

att man ska öva elevinflytande men att när man sitter som lärare så är det väldigt stort och 

man undrar hur eleverna ska kunna veta vad de behöver lära sig för att komma vidare till 

gymnasiet. De vill oftast bara lära sig om sådant som är kul till exempel musik och film. 

Lärare D tror att det nog är lättare för eleverna att ta till sig elevinflytande om det återkommer 

men han tror inte att det måste vara så. 

 

5.9 Behöver eleverna få en viss vana i elevinflytande för att behärska det 
bättre? 

Att eleverna behöver tränas in i elevinflytande tycker alla lärarna, det är ingen självklarhet 

som alla elever kan. Lärare D jämför det med idrott, man måste träna för att bli bra i det och 

få en vana. Lärare C tycker att det är bra att eleverna får tränas in i att ta ansvar för sitt arbete, 

hon tycker att när man har en viss tid på sig att göra en sak så tränas man mycket i att ta 

ansvar för vad man gör och hur man gör det. Lärare B anser att man ska tränas in i det 

successivt från det att man börjar skolan ska eleverna få vara med och ha inflytande men hon 

menar att ju äldre de blir desto mer ansvar ska de ha. Lärare A tycker att det är viktigt att man 

medvetandegör eleverna om vad elevinflytande är och att man pratar om när man har 

elevinflytande och så får man öka elevinflytandet. Hon ger ett exempel att när man jobbar 

med engelska så hade det varit förödande om hon hade gett eleverna ett stycke och sagt att här 

har ni, gör vad ni vill med detta. Hon menar att om hon inte har förarbetat avsnittet innan så 

slår hon undan benen för en del elever. Hon menar att i sådana situationer så måste man börja 

med ett litet elevinflytande och sedan öka det successivt. För elever som har det svårt och har 
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svårt att göra val är det viktigt att man ökar elevinflytandet i små steg så att alla elever hänger 

med. 

 

5.10 Kan du tänka dig jobba mer med elevinflytande? 

Alla lärarna kan tänka sig jobba mer med elevinflytande. Lärare C säger att hon vill jobba mer 

med elevinflytande men att det kräver mycket av henne som lärare, hon berättar att inom det 

området de jobbar nu så ”snor de runt som små jag vet inte vad” för att kunna ge alla elever 

det de behöver. Hon säger att det är så mycket planering som behövs och att det kan vara 

svårt då, för man behöver ju ha massa www adresser i huvudet och så att ge ut. Lärare B har 

en tanke om hur hon vill jobba med elevinflytande men menar att det inte går att genomföra 

nu då hon jobbar i ett arbetslag som är mycket beroende av varandra och att nu läggs det 

mycket fokus på ett nytt arbetsområde. Men när hon tänker efter en stund säger hon att man 

kanske kan utveckla min tanke inom det här arbetsområdet i alla fall.  

 

Lärare D menar att han både vill och inte vill ha mer elevinflytande, han säger att en del 

gånger vill man lyssna mer på eleverna men en del gånger så vet man bara att det är en del 

moment som vi måste göra och då vet vi också att det är områden som eleverna inte kommer 

välja att jobba med. Han fortsätter med att säga att då kan man ju faktiskt bestämma att vi ska 

jobba med detta och så kan eleverna få bestämma på vilket sätt man ska jobba med det. Lärare 

A menar att det kan hon absolut göra hon menar att man ibland är så inställd på vad eleverna 

inte kan och då vill man ha in det i sin undervisning. Därför kan det vara lätt att ibland 

glömma bort elevinflytandet. Hon menar att i vissa delar av undervisningen kan man låta 

eleverna vara med och bestämma kriterier för mål, hon har jobbat lite så menar hon och låtit 

eleverna arbeta fram vad de trodde att en femma skulle klara i engelska. Hon menar att det är 

viktigt att man låter elevinflytandet ta den tid det tar. 

 

5.11 Vad skulle hjälpa dig att jobba mer med elevinflytande? 

Det som skulle hjälpa lärarna att arbeta mer med elevinflytande skiljer sig från lärare till 

lärare. Lärare A säger tillexempel att hon vill ha mer tid men att det är inte är realistiskt att 

önska sig så hon säger att det hade hjälpt om man gick in hos andra lärare, i deras klassrum 

och tittade runt, hon menar att man får idéer så fort man går in i ett annat klassrum. Hon 

menar också att mycket beror på en själv och gruppen, hur mycket ansvar vill gruppen ta och 
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hur intresserade de är av att ha mer elevinflytande. Hon menar att på arbetslagsträffar pratar 

man ofta om hur man jobbar med IUP och portfolio och att man där skulle kunna lyfta 

elevinflytandet också. Hon tycker att det är viktigt att man inte blir pressad till elevinflytande, 

eftersom det finns så mycket annat som ska in, men att man gott kan bli påmind om det lite då 

och då. På så vis kan man ta in elevinflytandet när man själv och gruppen är redo för det. 

Lärare B säger att hon tycker att hon jobbar bra med elevinflytande men menar att det är klart 

att hon kan låta eleverna titta på kursplanerna någon gång och diskutera vad de ska kunna i 

svenska när de går ut nian med henne. Hon känner att hon har kunskapen till elevinflytande i 

alla fall men att man alltid kan utveckla det lite till. Lärare D säger att fortbildning aldrig 

skulle vara fel. Han säger också att lite mer tid inte skulle vara fel: 

 
       Lite mer fortbildning skulle aldrig vara fel. Sen mer tid över huvudtaget, som med allt i skolans värld. Man 

       känner kanske att ibland skulle man vilja jobba mer med det men det blir inte högsta prioritet när det ringer 

       åtta föräldrar o.s.v. Man har sin mentorsklass och diverse bekymmer och problem hela tiden, någonstans 

       måste man prioritera men det känns som att man inte har den tiden att gräva i det men visst hade man haft 

       mer tid och fördjupa sig ännu mer så hade det varit bra. 
 

Lärare C tycker inte att alla behöver uppfinna hjulet igen utan att det handlar om en dialog 

lärare emellan. Hon tycker att lärarjobbet är mycket ett ensamjobb och om man öppnade upp 

sig mer och tittade på vad andra gör och delar med sig av sina erfarenheter så hade det varit 

lättare att arbeta med elevinflytande. Så man behöver vara öppen och positiv tycker hon för då 

får man mer hjälp till att kunna jobba med elevinflytande enligt lärare C. 
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6. Analys 

I detta kapitel kommer vi att analysera resultatet. Vi har valt att besvara frågeställningarna i 

den ordning som de presenteras i början av uppsatsen. Varje frågeställning besvaras utifrån 

vad vi har kommit fram till, samt med hjälp av de olika teorier som finns i teorikapitlet.  

 

Då vi har valt en fenomenografisk metod så har vi analyserat och delat in de intervjuade 

lärarna i grupper. Två av lärarna har vi delat in i en grupp, det är lärare A och lärare D. Dessa 

två är i samma grupp för att vi anser att de vet vad elevinflytande är, de jobbar med det och de 

har gjort elevinflytandet till något eget som de kan stå för. De har integrerat elevinflytandet i 

undervisningen och ser det som ett hjälpmedel för att nå målen. Vi har satt in de två i den 

gruppen då vi utifrån deras intervjuer har analyserat svaren så som att det tydligt syns att de 

arbetar med elevinflytande. De har gett konkreta exempel på hur de jobbar med både 

målarbeten och att göra egna lektioner. De har även gett en utvärdering på det arbetet. 

 

Lärare B och lärare C har vi delat in i en grupp, detta för att de är mycket medvetna om vad 

elevinflytande är men vad vi såg så har de inte gjort det till sitt eget och de integrerar inte 

elevinflytandet i undervisningen utan de arbetar med det i separata delar. Lärarna har kunnat 

ge svar på vad man skulle kunna göra med undervisningen för att få in mer elevinflytande. 

Samtidigt nämner de till exempel tidsbrist och klass samansättningar som anledningar till att 

de inte arbeta kontinuerligt med elevinflytande. En av de två säger till och med att hon i första 

hand måste följa kursplanen hon säger:  

 
       Detta måste vara med, men allt som sen finns inom dom här ramarna, man ska ju egentligen kunna arbeta  

       med elevinflytande i alla ämnen och på alla sätt men vi lärare är väldigt låsta i att kursplanen säger så och vi  

       gör, vi jobbar efter den och sen delar vi upp undervisningen efter olika år. Det och det ska hinnas med under  

       den årskursen och så vidare jag tror det är ganska så generellt. 

 

Hon nämner att elevinflytandet inte hinns med för att kursplanens mål ska uppnås och hon 

säger att det är generellt för alla lärare. I analysen av svaren från de två lärarna ser vi att 

lärarna ger en del exempel på hur man kan arbeta med elevinflytande och de pratar om vad 

elevinflytande är. Men de ger inga exempel på hur de själva jobbar, hur det arbetet i så fall 
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fungerar och de talat heller inte om något annat steg så som utvärdering eller någon planering 

tillsammans med eleverna. 

 

Skolverket har i Rapport 256 om yngre elevers attityder till skolan tagit upp hur elever ser på 

elevinflytande och den visar att svaren skiljer sig markant mellan olika elever trotts att 

eleverna går i samma klass. Mer än hälften av de tillfrågade eleverna ansåg sig ha inflytande 

över hur de ska arbeta i skolan, hur de ska ha det i klassrummet och om annat så som 

skolresor och klassfester. Medan många elever är osäkra på hur ofta de får vara med och 

bestämma i skolan. Framförallt flickor och elever i år 4. Vidare visar undersökningen att: 

 
       …elever i samma klass är förhållandevis oense om hur ofta de får vara med och bestämma. Detta innebär att 

       vissa elever i en klass upplever att de ofta får vara med och bestämma om en viss sak, medan andra elever i 

       samma klass anser att aldrig får vara med och bestämma om detsamma.59 

 

Det syns inte någon större skillnad i undersökningen mellan hur olika elevgrupper har bedömt 

sitt elevinflytande. Vad som syns tydligt är att elever som anser sig få vara med och 

bestämma om en viss sak i skolan också oftast bedömer denna sak som bra. Vidare ser man 

att de elever som anser sig få vara med och bestämma om saker i skolan även har försökt att 

påverka exempelvis elevrådet vid ett eller flera tillfällen. Däremot kan man inte i 

undersökningen förklara svaren som visar att vissa flickor mer sällan tycker sig få 

bestämma.60 

 

De lärare som vi har intervjuat anser att elevinflytande handlar om när eleverna har inflytande 

över sitt lärande, över klassrumssituationen och de kan röra sig om att ha inflytande över när 

de ska göra ett prov. Någon menar att de ska ha inflytande över hur men inte över vad i 

undervisningen. Tre av de fyra intervjuade kände viss oro över att inte eleverna skulle lära sig 

det som står i kursplanen, för att elevinflytande tar tid från undervisningen. De lärarna ser 

elevinflytande som en separat del i undervisningen medan en av lärarna integrerar 

elevinflytande i undervisningen och ser det som ett hjälpmedel för att nå målen. Lika viktigt 

att nämna är att de intervjuade lärarna säger att de är positiva till att låta eleverna få komma 

till tals. De tycker att läraren skall vara lyhörd och låta eleverna få vara med och bestämma 

över undervisningen. 

                                                
59 Skolverket, Rapport 256, 2004: 10 
60 Skolverket, Rapport 256, 2004: 10 
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6.1 Hur och när gynnar elevinflytande läroprocessen? 

Varifrån utgår rätten till elevinflytande? Är det ifrån varje elev, är det från elever som grupp 

eller är det från båda. Vilka frågor utgår elevinflytande ifrån? Det frågar sig Amelie Tham i 

sin undersökning, där hon låter allmänheten, föräldrar och lärare ta ställning i påståendet: 

”Elever klarar att ta det ansvar som krävs för mer inflytande i skolan”. Det visade sig då att 

lärare var mycket skeptiska till påståendet, nästan hälften höll inte med alls.61 

 

Elevinflytande kan gynna elevernas läroprocess när de till exempel får jobba målinriktat. Det 

kan genomföras så som lärare A beskriver, då eleverna själva får vara med och bestämma 

vilka mål som de behöver utveckla. Lärare A tycker att det är viktigt att dessa lektioner ändå 

varieras. Det går inte att en elev arbetar med samma sak eller på samma sätt hela tiden. Lärare 

B menar att om eleverna får bestämma tid för ett prov så kan eleverna själva planera sina 

studier och sin läroprocess. I det arbetslag som läraren arbetar i börjar eleverna att arbetar 

med en bas under fyra veckor då alla gör samma sak, efter det följer en valfri fördjupning. Det 

menar läraren gör att eleverna väljer vilken nivå de vill lägga sig på. De elever som behöver 

mer tid för att klara basen får det och de elever som är färdiga med basen kan välja en 

fördjupning som är en del där eleverna oftast har mer inflytande över vad de vill arbeta med. 

Däremot väljer eleverna inte hur de vill arbeta med fördjupningen då det oftast redan är 

planerat av lärarna. Arbetsområdena är bestämda för fyra år framåt av lärarna, allt enligt 

kursplanens mål enligt en lärare. 

 

När det gäller hur barn utvecklas och formar sina identiteter och slutsatser säger Finck att det 

sker i tre huvudmiljöer, det är hemma, i skolans miljö och med kompisarna. Hon säger också 

att det är skolans sak att se till att de informerar eleverna om vilka möjligheter som finns för 

att kunna påverka sin utbildning men även att utöva inflytande och ansvar i undervisningen.62 

En av lärarna arbetar med elevinflytande både på ett individuellt plan och på gruppnivå. Det 

kan se ut på så sätt att eleverna i Idrotten får välja mellan ett par olika aktiviteter under vissa 

lektioner, läraren väljer att begränsa de olika aktiviteterna för att det annars kan bli för 

splittrat och svårt för eleverna att välja. Det blir ett gruppbeslut där majoriteten styr. På 

individplanet kan det ske när enskilda elever vill träna sig på något speciellt. 

                                                
61 Tham, 1998: 7,12ff 
62 Finck, 2005: 10ff  
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I Lpo 94 står det att alla eleverna skall vara delaktiga i de demokratiska principerna som att 

kunna vara delaktiga, påverka och ta ansvar.63 Men också att eleverna skall få ett reellt 

inflytande på utbildningens utformning. Det handlar även om moraliska värden, man kan 

diskutera i en klass och sedan fråga varför var och en har de åsikter som de har. Om man får 

styrka i att tolka sanningar och se de ur olika perspektiv så är det lättare att hantera jobbiga 

situationer.64 Ett annat exempel på hur undervisningen kan bli något som gynnar 

läroprocessen är så som Korpela arbetade med Lpo 94. Eleverna arbetade i grupper med 

målen från läroplanen, uppgiften var att tolka målen och göra dem begripliga för alla elever 

och resultatet blev förlag på aktiviteter under varje mål. En fråga som dök upp var vad 

eleverna minst skulle kunna inom varje område. Eleverna fick lägga upp egna planeringar för 

sitt arbete där de hade inflytande över tiden, innehållet och betygen.65  

 

Gunvor Selberg har i sin teori utgått från åtta steg som omfattar allt från planering till resultat 

och utvärdering. Det innebär ett stort engagemang och ansvar från elevernas sida att arbeta på 

det sättet. Lärare A använder många av Selbergs steg i sin undervisning. Hon använder sig av 

ett arbetssätt som hon kallar målarbete. Det innebär att eleverna tillsammans med lärare A 

avgöra vilka mål från kursplanen som de behöver träna på, och de får planera hur de ska träna 

på dessa. På dessa lektioner är de nästan inga elever som gör samma sak och det innebär att 

undervisningen inte är så fast. Eleverna jobbar här med något de är intresserade av. Genom att 

hitta det man är intresserad av kan man utveckla det man har svårt för menar lärare A. 

 

6.2 Varför är elevinflytande bra för elevens lärande? 

Lärarnas inställning till elevinflytande relaterat till lärande är en komplex fråga. Det finns 

lärare som tycker att elevinflytande främjar lärandet och det finns lärare som har en 

uppfattning om att elevinflytande motverkar lärandet. De lärare som tycker att elevinflytande 

främjar lärande talar om inflytande som lustfyllt och som en nödvändig del av 

undervisningen. För när eleverna själva får utrymme att påverka sitt lärande säger lärarna att 

eleverna känner glädje i att studera och att de får lust att lära sig mer. De säger även att eget 

inflytande kan ses som en faktor som kan ”starta elevens egen inre motor”. Lärarna säger sig 

även se en direkt koppling mellan inflytande och ansvar, inflytande innebär att eleven får ta 
                                                
63 Utbildningsdepartementet, Lpo 94 2006: 14 
64 Orlenius, 2003: 13 ff 
65 Korpela 2004: 22 
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mer ansvar och lärarens roll blir att få eleven att förstå att han eller hon lär för sin egen skull. 

Lärarna arbetar med att lära eleverna att planer och bedöma hur mycket de klarar av att 

prestera inom ramen för en utsatt tid. Här blir utvärderingen en självklar del av arbetet, ”har 

du gjort det du bestämt”?66  

 

Freire menar att om eleverna inte har inflytande så blir deras inlärning mekanisk, han menar 

att lärandet förminskar elevernas kreativa kraft. Han kopplar detta lärande med att lärandet 

stimulerar elevens godtrogenhet och tjänar förtryckarnas intresse. Han förespråkar i motsats 

till det en undervisning som stimulerar det kritiska sinnena som inte nöjer sig med en 

förminskad verklighetssyn utan söker efter det sammanhang som förenar en punkt med en 

annan och ett problem med ett annat. Han menar att när eleverna har inflytande är de aktivt 

engagerade i att utforma sitt lärande och kan frigöra sitt skapande.67 Lärare A är inne på 

samma linje när hon säger att det är utvecklande att känna sig engagerad i något och hon tror 

också att eleverna får ett reflekterande tänkande. Lärare A tycker att det är väldigt 

engagerande att jobba med målarbete som hon gör i sin undervisning. Hon ser det som ett 

positivt inslag när eleverna kommer med förslag om undervisningsformer och innehåll, och 

hon försöker ta vara på alla spontana förslag som hon får. 

 

I Lpo 94 under rubriken riktlinjer står det att det gäller för alla som arbetar i skolan att främja 

elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande. Detta gäller både den sociala, kulturella 

och fysiska skolmiljön. Elevinflytande är att eleverna ska ta ett eget ansvar och ha inflytande 

på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll och att detta inflytande ökar efter 

ålder och mognad. Elevinflytande är även en metod som ska motverka skillnader och 

särbehandlingar. Genom att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer gör det att 

undervisningen blir mer varierad.68 När eleverna får bestämma själva och läraren inte 

detaljstyr lektionerna blir eleverna mer motiverade säger lärare B. 

 

Det är inte bara i skolans värld som man pratar om barns inflytande, även i FN har man tagit 

upp ämnet. I FN:s barnkonvention utvecklade man en artikel i två delar där man talar om att 

de barn som är i stånd att bilda egna åsikter ska ha rätt till att uttrycka dessa åsikter i frågor 

som rör barnet. Då ska de åsikterna ges betydelse i förhållande till barnets ålder och 

                                                
66 Danell, Klerfelt, Runevad, Trodden, u.å:13 
67 Freire, 1970: 71-73 
68 Utbildningsdepartementet, 2006 Lpo 94: 13 
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mognad.69 Lärare B säger att när eleverna får vara med och ta beslut får de också stå för de 

besluten, detta kan göra att det blir lättare eleverna accepterar undervisningens innehåll. Hon 

menar även att en människa alltid utvecklas som person när eleven tar ansvar och lära sig 

planera sitt arbete. Eleverna behöver öva sig i att motivera vad de tycker och tänker och att 

göra sina röster hörda. 

 

Ytterligare en fördel med elevinflytande är jämställdheten. Elever är av två kön och 

elevinflytande ökar jämställdheten. Undervisningen som organisation utgår sällan ifrån att 

eleverna är av två kön och har olika erfarenheter och vill lära sig olika saker.70 

 

6.3 Hur ska man arbeta med elevinflytande? 

I rapporten Inflytandets villkor menar en del lärare att man bör se inflytande ur olika 

perspektiv och man bör reflektera över elevens ålder och kulturella och sociala bakgrund när 

man arbetar eller beslutar sig för att utöka elevernas inflytande. Tidigare erfarenheter i skolan 

är grunden för det fortsatta arbetet med elevinflytande. Eleverna lär sig utöva elevinflytande, 

där av befinner sig eleven på en nivå gällande inflytande över undervisningen på samma sätt 

som eleven befinner sig på en speciell kunskapsnivå. Det påverkar hur läraren kan se till hur 

eleverna kan träna förmågan att på ett ansvarsfullt sätt utöva inflytande.71 

 

När man arbetar med elevinflytande bör det vara genomtänkt, man måste ha ett mål med 

elevinflytandet och en tanke med det som kan utvecklas tillsammans med eleverna tycker 

lärare A. Hon säger att man kan ha mållektioner där målen sätts av eleverna. Eleverna 

bestämmer själva vilka mål de behöver träna och väljer hur de vill arbeta med dem. 

Undervisningen är strukturerad men inte så fast då eleverna jobbar med olika saker efter egna 

mål. Läraren har under dessa lektioner ingen möjlighet att ha en gemensam genomgång i 

klassen utan hon blir mer som en handledare som går runt och hjälper och inspirerar eleverna. 

Den här sortens arbete innebär att eleverna får jobba med något som de är intresserade av 

under stort ansvar. Hon menar också att det är bra med en varierad undervisning och att det 

därför är bra om eleverna har inflytande över vissa delar av undervisningen. Lärare A brukar 

ha ett par mållektioner i veckan, i engelska kan det ske under vissa perioder, då gör hon så att 

eleverna får välja uppgifter att arbeta med som från ett ”smörgåsbord”. Eleverna måste göra 
                                                
69 FN:s barnkonvention artikel 12 del 1  
70 Tham, 1998: 12ff 
71 Danell, Klerfelt, Runevad, Trodden, u.å:13-14 
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uppgifter där de får träna att tala, skriva och läsa. Ibland gör hon så att om en elev har förslag 

på vad eller hur de ska arbeta kan hon ta med det i undervisningen direkt eller så planerar hon 

in det vid ett senare tillfälle. Det är viktigt att man medvetandegör eleverna om vad 

elevinflytande är, att man pratar om det och att man pratar om när man har det. 

 

Även Korpela menade att man kan arbeta med elevinflytande på ett målinriktat vis. Han 

delade in klassen i fyra grupper: musicerande, musikkunnande, musiklyssnande och 

musikskapande. Uppgiften för grupperna var att tolka målen i musik så att de blev begripliga 

för alla eleverna. Efter några veckor fanns förslag på aktiviteter under varje mål för alla 

klasser. Eleverna jobbade även fram betygskriterier. Eleverna fick göra sina tester och prover 

när de kände att de hade övat tillräckligt och var redo. Plötsligt såg lärarrollen för hans del ut 

på ett annat sätt. Han behövde inte längre planera inför varje lektion då det fanns kriterier för 

varje betygsnivå och en kursplan där eleverna själva planerade sina lektioner både gällande 

tidsåtgång och ordningsföljd. Det kunde se ut så att eleverna kom till lektionen och läraren 

såg om alla var närvarande. Alla eleverna hämtade sina planeringar och började arbeta, några 

övade på gitarr, några elever arbetade på trummor, och några sitter vid datorn. Även här blir 

lärarens roll att gå runt och handleda eleverna där det behövs. Det gör inte bara att lärarrollen 

förändras utan också skolsystemet luckras upp. Här passar inte ett skolsystem som placerar 

elever i fack och rangordnar. 72 

 

Lärare D har en del i sin undervisning där eleverna får planera och genomföra en egen 

lektion. Det innebär att eleverna får arbeta två och två eller i grupper och göra upp planering 

och struktur för en lektion. Eleverna lämnar ett pm till läraren som visar vad de ska göra och 

vad de behöver för materiel. Efter det genomför eleverna lektionen som ska innehålla en 

början så som uppvärmning, en huvudaktivitet och en avslutning. Eleverna jobbar två och två, 

någon grupp kan vara tre och någon är ensam, men den lektionen är gruppens och det är bra 

träning i att presentera något och planera, träna ledarskap. Det hr gör eleverna i åttan och nian 

men i åttan blir det lite mer träning. Sen vill läraren ha en reflektion efteråt, gick det som du 

tänkt dig, följde du din planering och vad kan du tänka på till nästa gång. Detta är även jätte 

bra träning för de andra eleverna för de får visa respekt. 

 

                                                
72 Korpela, 2004: 22ff 
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Lärare C säger att hon kan jobba med ett livsmedel som tema. Då gör de i klassen en mind 

mapp på vad som kan vara viktigt att ta reda på kring ett livsmedel eller en livsmedelsgrupp 

och man kan sedan fördjupa sig i en av delarna. Antingen kan eleverna välja en grupp eller 

del eller flera av dem eller till och med alla. Sen kan eleverna laga något ur den 

livsmedelsgruppen och ge förslag på recept.  

 

Dewey pratar i sin teori om ”learning by doing” det är en pedagogik där teori, praktik, 

reflektion och handling hör ihop. Han menar att kunskapen måste bli verklighet och man 

måste kunna ha nytta av den. Barnen rör sig snabbt mellan olika ämnen och hinner inte alltid 

med att ställa om sig. Det som sysselsätter dem blir det som intresserar dem antingen det är 

sociala eller personliga föreställningar.73  

 

6.4 Vilken medvetenhet och vilket ansvar behöver eleven utveckla för att 
kunna öka sitt inflytande över lärprocessen? 

Lärare A säger att för det första måste man medvetandegöra eleverna om vad elevinflytande 

är och varför man har det och när man har elevinflytande. En annan medvetenhet som måste 

utvecklas är vikten av samtal. I en friare skola där man utvecklar lärandet i en dialog mellan 

lärare och elev, och i samspel med lärmiljöer. Det är viktigt att eleven utvecklar en teknik där 

han kan samtala om sina erfarenheter och kunskaper och att eleven kan samtala om detta med 

andra. I samtalen med andra kan åsikter skapas och vänskaplig argumentation utvecklas. Det 

har hävdats att samtal är grunden för demokrati och då elevinflytande är en sorts demokrati så 

är samtalet en viktig del i arbetet med det.74 

 

Även Finck talar om vikten av information och kommunikation, eleverna har rätt att kräva 

den information de behöver av sin lärare för att kunna vara delaktig i skolan arbete, planering 

och utvärdering. En annan viktig del är samarbete både elevernas och lärarnas 

samarbetsförmåga och det är skolans uppgift att förbereda eleverna på att kunna samarbeta i 

framtiden. 75  

 

                                                
73 Dewey, 1980: 101 ff 
74 Sundgren, 2005: 44 ff 
75 Finck, 2005: 10 ff 
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Även Vygotskij menar att utveckling så som tankeförmåga, språk, mental och personlig 

utveckling sker genom relationer. Han anser att arbetet i skolan måste eleven göra till sitt 

eget. Om eleven är passiv i skolan undervärderas hans eller hennes personliga erfarenhet 

vilket är helt fel ur en vetenskaplig synvinkel för då grundar det sig på att läraren kan allt och 

eleven inget. Eleven måste uppfostra sig själv, man kan inte uppfostra den, då 

uppfostringsprocessen bygger på elevens personliga erfarenhet. Vygotskij har en tanke om att 

eleverna behöver ett inställningsmoment det är en förberedande reaktion hos eleven. Det vill 

säga det hjälper den att ställa in sig på en viss form av beteende, det måste finnas någon typ 

av projektering till slutresultatet.76  Alla lärarna som vi har intervjuat har varit överens om att 

elevinflytande är något som behöver byggas upp och att eleven behöver tränas in i 

elevinflytandet. Lärare A säger: 

 
       Men just ett medvetet elevinflytande tror jag måste byggas upp för att just hjälpa de eleverna som har lite    

       jobbigare de eleverna som har svårt att göra val tillexempel blir ju sådana lektioner väldigt jobbiga om man  

       inte har tagit steg och lärt sig mer och mer. 

 

Freire är inne på att elevinflytandet bygger på en dialog mellan elever och lärare. Han menar 

att dialogen är som en skapelseakt. Freire var övertygad i sin teori om att varje individ oavsett 

hur okunnig den är kan upptäcka sig själv och sina möjligheter.77 

                                                
76 Lindqvist, 1999: 20,73ff 
77 Freire, 1970: 71ff 
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7. Avslutande diskussion 

I det här kapitlet har vi valt att lägga in fyra diskussioner kring de fyra olika analyssvaren. 
Här har vi diskuterat kring frågorna som vi avser att besvara. 
 

7.1 Diskussion kring när och hur elevinflytande gynnar lärprocessen 

Om elevinflytande ska gynna läroprocessen på ett fördelaktigt sätt tyder vår undersökning på 

att man som lärare bör vara tydlig med det, att man har det som ett mål och att man jobbar 

målinriktat med elevinflytande. Ett gott exempel är lärare A, hennes arbetssätt med 

mållektioner gör att både elever och lärare kan utvecklas. Eleverna får en större förståelse för 

läroplanen och kursplanen när de arbetar utifrån den så direkt och själva kan lägga upp en 

plan utifrån sin egen nivå. Det är viktigt att man har med elevinflytande i undervisningen och 

att man får in det som ett system visar undersökningen. Vår undersökning pekar på att Gunvor 

Selbergs teori om att man får ut mest av elevinflytandet om man som elev är med i alla 

undervisningens steg från planering till utvärdering fungerar bra. 

 

Fincks ide om att barn utvecklas hemma, i skolan och med kompisarna menar vi är viktigt att 

tänka på när man gör grupper och planerar lektioner. Lärare D har i vissa delar av sin 

undervisning elevinflytande som huvudtema, när eleverna själva får genomföra egna lektioner 

får de se undervisningen utifrån nya synvinklar och det kan ger kunskap på olika plan.  

 

En av lärarna sa att hon lät eleverna få välja vilken dag de ska ha ett prov. Det är ett sätt att ge 

eleverna inflytande, det kan vara en viktig del att man får välja att göra ett prov när man 

känner att man är redo för det och har lärt sig det man känner att man behöver kunna. Det gör 

att eleven måste planera sin tid men även att eleven får viss frihet som kan upplevas som 

motiverande. 

 

Arbetslaget som arbetar med arbetsområden låter inte eleverna vara med vid planeringen, utan 

arbetslaget planerar tillsammans och här tycker vi att de kunde ta med eleverna och deras 

idéer. Arbetslaget sätter igång arbetet och eleverna kommer först in vid genomförande. Vilket 

enligt Selbergs teori är steg fem. I arbetslaget börjar eleverna med en bas som är lik för alla, 

basen är fast och eleverna kan inte själva se till vad de behöver utveckla. Vi menar att om 

eleverna får vara med i planering och igångsättning av arbetsområdet, så kommer det gynnat 

läroprocessen. Om en del planering flyttas in i undervisningen istället för att lärarna gör all 
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planering själva kommer elevernas inflytande vara en tillgång. Som Korpela säger flyttas 

även en del av arbetsbördan från lärarna och mer tid och fokus kan läggas på eleverna. I och 

med att eleverna får vara med från början känner de mer delaktighet och blir på så sätt kanske 

mer motiverade. 

 

Även Dewey tar i sin teori ”learning by doing” upp att eleverna aldrig får en chans att ställa 

om sig utan kastas från ämne till ämne. Här hade det varit till fördel att använda ingång och 

val. För om eleverna är med mer från början får de en naturlig inkörsport till ämnesområdet. I 

annat fall är läraren inkörd i ämnet på sitt sätt innan eleverna vet vad det ska handla om. Det 

gör att läraren och eleven är långt ifrån varandra under arbetets gång och kan få svårt att 

förstå varandra. Undervisningen är färdigtänkt det vill säga läraren har en bild över hur 

undervisningen ska se och kanske även hur resultatet ska bli. Eleverna behöver kanske flera 

lektioner för att ens förstå vad det är de ska göra, det kan leda till att elever tröttnar och tappar 

intresse. Det gynnar inte kreativiteten hos eleverna och motivationen sjunker. Eller som 

Dewey säger kan det vara så att det som intresserar eleverna sysselsätter de sig med och 

därför måste vi vara beredda att möta eleverna där de befinner sig. Elevinflytande kan ge oss 

lärare en möjlighet att fånga elevernas intresse och engagemang. Enligt lärarna och 

undersökningens resultat är intresse och engagemang alltid gynnsamt för läroprocessen. 

 

7.2 Diskussion kring varför elevinflytande är bra för elevens lärande 

Elevinflytande är bra för elevens lärande för man utvecklas som person när man får ta ansvar, 

precis som lärare B menar. Vidare kan man se att elevinflytande kan utveckla ett 

reflekterande tänkande hos eleven och det är egenskaper som behövs i dagens samhälle. I 

undersökningen kan man också se att elevinflytande engagerar eleverna och kan utlösa deras 

inre motor. Det känns även självklart att en elev som är intresserad av något vill lära sig mer 

om det och bara intresset i sig kan göra en enorm skillnad för elevens lärande. Hela tanken 

med elevinflytande bygger på att lyssna på elevens åsikter, då blir det även elevens intresse 

som kommer fram och sker det i undervisningen kommer undervisningen att färgas av eleven. 

Det handlar om att möta varje individ där han eller hon befinner sig, det känns som det är 

lättare om eleverna får eget inflytande över sin undervisning.    

 

Det som står i FN:s barnkonvention rör skolan, det som står där ska följas och det gäller för 

alla konventionsstaterna. Vi ser det som en självklarhet att man ska utgå från barnet i frågor 
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som rör barnet. Till exempel står det i läroplanen att alla som arbetar i skolans värld ska se till 

att främja elevernas vilja till att ta ansvar och inflytande. Elevinflytande är inte bara viktigt i 

klassrummet utan under hela skoldagen.  

 

Elevinflytande kan främja elevernas lärande genom att eleverna får känna sig engagerade i det 

de arbetar med, speciellt om eleverna får vara med och bestämma från första början och ända 

fram till utvärderingen, precis så som Selberg förespråkar. Freire pratar om ett mekaniskt 

lärande och det är hemskt att ett lärande skall vara mekaniskt. Det är något vi själva känner 

igen från vår skoltid, då man lärde sig något för att klara ett prov eller för att fixa ett läxförhör 

och det gjorde att kunskapen inte blev till vår egen. 

 

Undersökningen har inte haft för avsikt att undersöka om elevinflytande ökar jämställdheten i 

skolan, men elevinflytande bygger på att alla kommer till tals och alla röster blir hörda. 

Elevinflytandet kan främja lärandet för alla elever och då även den elevgrupp som brukar 

kallas de tysta flickorna och pojkarna. Det finns forskning som visat att framförallt flickor i år 

fyra känner att de inte har så stort inflytande. Vi har en tanke om att det kan bero på de målen 

som måste uppnås i femman. I fyran så är man så inriktad på dessa mål och man vill se till att 

alla uppnår dem att man glömmer bort elevinflytandet istället för att se det som en hjälp för 

att nå målen. Elevinflytande ses som någonting man måste hinna med precis som 

värdegrunden och de individuella utvecklingsplanerna. Det ses som ytterligare en grej man 

måste hinna med i sitt redan stressiga yrke. Att elevinflytande kan hjälpa eleverna att komma 

dit de behöver och att de samtidigt utvecklas på olika sätt genom elevinflytandet tycks inte 

alla lärare tänka på. 

 

7.3 Diskussion kring Hur man kan arbeta med elevinflytande 

I likhet med Selberg visar vår undersökning att om man arbetar målinriktat som lärare A gör 

är det gynnsamt för elevens läroprocess. Då blir elevinflytande en del av undervisningen och 

inte en separat aktivitet. Att arbeta utifrån kursplanen tillsammans med eleverna gör naturligt 

att man integrerar elevinflytande i undervisningen och att låta eleverna planera en egen 

lektion innebär en bra träning för eleverna i att ta eget ansvar för sin undervisningssituation. 

Ett annat sätt att arbeta med elevinflytande är att låta eleverna ha inflytande över vissa delar 

av undervisningen så som att välja vilken dag de vill ha prov på eller att låta eleverna göra en 

mindmap med olika saker eller att låta de hålla i mentorstiden en gång i veckan. Om vi ställer 
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dessa två arbetsmetoder mot varandra indikerar vår undersökning på vissa skillnader, dels på 

synen på elevinflytande och då givetvis också på tillämpningen av elevinflytande. Med 

elevinflytande integrerat i undervisningen har läraren större tilltro till elevernas egen förmåga 

och vilja att arbeta under eget ansvar. Läraren är heller inte rädd för att ta ett steg åt sidan och 

ge eleverna större utrymme och delaktighet i de områden som tidigare var givna för läraren så 

som till exempel planering. Undersökninger pekar på en skillnad i hur man uppfattar arbetet 

med elevinflytande, det finns lärare som bara tycker att det är något jobbigt måste, det jobbiga 

smittar självklart av sig på eleverna som känner av vad läraren förmedlar inte bara vad som 

sägs. En fördel när man ska jobba med elevinflytande är att man ser det som ett hjälpmedel 

inte som ett extra moment. 

 

Många lärare såg tiden som ett hinder för att hinna med elevinflytande och de sa att 

kursplanens mål måste nås först sedan kan de tillämpa elevinflytande. Vårt intervjumaterial 

pekar på att det tar mer tid med elevinflytande, litteraturen i undersökning visar snarare att det 

handlar om olika arbetssätt och synen på elevinflytande. Det kan ta längre tid att nå den 

specifika kunskapen till exempel division men man lär så mycket mer på vägen. Men det 

betyder inte att det tar längre tid nästa gång utan eleven utvecklar ett nytt sätt att lära sig på 

som med tiden kan göra att det går fortare för eleven att lära in. 

 

Man kan inte åsidosätta elevinflytande för att läraren är rädd för att inte hinna med allt i 

kursplanen. Det finns fördelar med att låta eleverna jobba med kursplanen och utifrån den 

planera sina lektioner. Eleverna motiveras på ett annat sätt om de förstår och det är bättre om 

läraren lägger sig på elevens nivå än att läraren har en medelnivå dit alla elever ska nå. Det 

låter för oss som en svårare uppgift för läraren att få alla elever till en medelnivå än om 

elevens inflytande får ge luft åt undervisningen. Gamla mönster och vanor styr skolan och 

synen på hur undervisningen ska se ut undersökningen visar att det kan vara svår att ändra på. 

Kursplanen kan bli tydligare för eleverna om de får arbeta med den, det eleven förstår är 

lättare att arbeta med och motivera dem till. 

 

Learning by doing är en mycket vettig ide, då vi själva lär oss bäst av att praktiskt får göra det 

som vi lärt i teori. Även en elev som ska lära sig något, lär sig det bäst om han får utöva det 

både i teorin och i praktiken. Hem- och konsumentkunskap till exempel är svårt att lära sig 

utan praktik, där tycker alla att det är självklart. Men i Matematik och Samhällskunskap är det 

inte lika självklart att man får ”göra” sakerna. Vårt intervjumaterial indikerar på att om man 



 50 

jobbade mer med elevinflytande i skolorna så skulle det innebära att det blev fler 

”göralektioner” där eleverna fick göra och känna mer under lektionerna. Eleven kan prova på 

och arbeta med arbetssätt som passar honom eller henne. Det här med att göra egna lektioner 

som lärare D använder sig av tror vi är bra, då får man verkligen använda sig av Gunvor 

Selbergs åtta steg, dessutom kommer det in ett moment till som handlar om respekt för de 

andra. Ett slags ansvar för att alla elever får komma till tals, eftersom man beter sig då som 

man vill att de andra ska bete sig när man själv har en lektion. Att lärare D vill ha in planering 

innan och reflektion efteråt är en fördel för elevens läroprocess. Då är det ett genomtänkt 

elevinflytande. 

 

Det som Korpela gjorde med sina elever och även det som lärare A använder sig av i sin 

undervisning är spännande. Det hade varit kul att arbeta på det viset och att det verkligen 

visar att man har tagit till sig elevinflytande som en del i ämnet. Självklart tar det lite mer tid 

innan man har kommit igång med ämnet och det man har tänkt göra men det kan det vara värt 

om man ser till alla andra egenskaper som eleverna får genom att planera och delta i fler delar 

av undervisningen. Det är nog viktigt att man har integrerat elevinflytande i undervisningen 

när man ska arbeta med kursplanen tillsammans med eleverna. 

 

Arbetslaget som arbetar med arbetsområden låter inte eleverna vara med vid planeringen, utan 

arbetslaget planerar tillsammans och här kunde lärarna ta med eleverna och deras idéer. 

Arbetslaget sätter igång arbetet och eleverna kommer först in vid genomförande. Vilket enligt 

Selbergs teori är steg fem. Eleverna missar stora delar och det blir en massa merjobb för 

läraren då de inte bara måste planera utan även ska få eleverna till samma nivå innan arbetet 

ens har börjat. Om eleverna hade fått vara med från början hade de fått en naturlig förkunskap 

i ämnet. Nu kan det ta flera lektioner innan eleverna ens vet vad ämnet och syftet är. 

Arbetslaget hittar ingång till arbetsområdet, de gör förberedelse till val, valet och själva 

planeringen. Undersökningen visar att det skulle vara lämpligt att eleverna var med på fler 

delar. Det innebär en annan arbetsfördelning för lärarna, det kräver planering men mycket av 

arbetet kan göras tillsammans med eleverna. På det sättet har lärarna inte redan arbetat sig in i 

området på sitt sätt utan eleverna medverkar i hela proceduren och det skapa delaktighet. 
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7.4 Diskussion kring vilken medvetenhet och vilket ansvar eleven 
behöver utveckla för att kunna öka sitt inflytande över lärprocessen? 

I arbetet med elevinflytande blir samtalet en viktig del, och det krävs en dialog mellan elev 

och lärare för att undervisningen ska bli meningsfull. För att eleven ska kunna använda sitt 

inflytande över sin läroprocess bör han eller hon vara medveten om vad elevinflytande är och 

som lärare A säger bör läraren medvetengöra det för eleven. Relationerna mellan eleverna i 

klassen och övriga relationer på skolan har stor betydelse för hur arbetet med elevinflytande 

ska fungera. Samarbete är en viktig del i skolan framförallt för att man måste bli förberedd på 

att samarbeta senare i livet. I skolan måste man få en chans att träna samarbete detta kan göras 

genom elevinflytande. Elevinflytande gör att alla får chans att säga vad de tycker, de får säga 

sin mening och argumentera för sina åsikter. Då tränas eleverna i att utveckla sin 

kommunikation, vilket är viktigt vid elevinflytande och i samhället i övrigt. Eleverna lär sig 

att lyssna på varandra som är en viktig del i hela arbetet med elevinflytande. 

 

I likhet med Vygotskij visar vår undersökning att det är viktigt att eleven gör arbetet till sitt. 

Det gör att arbetet blir roligare och eleverna blir mer motiverade. Risken är annars att 

eleverna inte riktigt vet syftet med arbetet. Eleverna behöver ett inställningsmoment för att de 

ska kunna göra arbetet till sitt eget, det behövs en slags förberedande reaktion hos eleven som 

gör att eleven blir medveten om processen. Om eleven är med vid planering och är med och 

ger idéer blir det en slags inkörsport. Det är viktigt att eleven kan se resultatet på arbetet så 

tidigt som möjligt, att han eller hon vet vad arbetet ska resultera i. Precis som Freire menar så 

bygger elevinflytande på en dialog mellan eleven och läraren och som undersökningen visar 

är det då lättare för läraren att se elevens nivå. Att se elevens nivå är en förutsättning för att 

kunna lotsa eleven på rätt väg mot en bred kunskap, med inte bara fakta utan även annan 

viktig kunskap för livet.  

 

Undersökningen visar att elevinflytande gynnar lärprocessen men under förutsättningar att det 

sker under positiv anda. Elevinflytande kräver planering och att läraren vet vad han eller hon 

gör och har ett mål med det. Samhället utvecklas åt det håll som gör att varje individ ska 

kunna stå på egna ben. Utvecklingen är sådan att vårt inflytande blir mer och mer viktigt. Om 

man är positivt inställd till elevinflytande och ser det som ett hjälpmedel till att nå målen, då 

är sätten att arbeta med det många, arbetssätten kan bli lika varierande som antalet elever då 

det är elevernas idéer som styr. I framtiden kommer läraryrket att förändras tror vi. 
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Hjälpmedel så som elevinflytande kommer att bli självklara för att klara yrket och för att 

eleverna ska nå målen. Det behövs också nya arbetssätt för att lärare och elever ska orka med 

och känna motivation att fortsätta lära. Avslutningsvis pekar undersökningen på att alla elever 

kan tränas i inflytande oavsett ålder, mognad, förmåga och nivå. 
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8. Fortsatt forskning 

I det här kapitlet skriver vi om vad som skulle vara intressant att forska kring vid en fortsätt 

forskning. 

 

Som fortsatt forskning kan det varit intressant att se hur det blir med elevinflytandet när det 

kommer mål att uppnå i år tre. Kommer de målen att förändra elevinflytandets roll i de 

tidigare åldrarna. Det hade även varit intressant att se vad som hänt inom området 

elevinflytande om några år, har den gamla synen på skolan förändrats och kommer 

elevinflytandet mer och mer komma in som en viktig del för att nå målen. Som vidare 

forskning kan en fenomenografisk forskning kring hur elever ser på elevinflytande, hur de tror 

att de lär bäst och vilka medvetenheter de anser att de behöver utveckla vara intressant. 
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Bilaga 1 
 
 
Hej! 
 
Vi heter Cecilia Tandrup och Marie Larsson och vi läser till lärare på Högskolan i 
Halmstad. Vi gör en undersökning som handlar om elevinflytande till vårt 
examensarbete och skulle vara tacksam om du ville delta i en intervju. Intervjun 
kommer att spelas in på bandspelare men materialet kommer enbart att användas till 
detta arbete och sedan raderas. Det är frivilligt att delta och du kan när som helst 
under intervjun avbryta om du skulle vilja det. Materialet kommer att presenteras 
anonymt. Vilket innebär att varken skolan eller ditt namn kommer att presenteras. 
 
Intervjun kommer att handla om elevinflytande i undervisningen, i vilken grad elever 
får vara med och bestämma, hur de får vara med och bestämma men även hur deras 
inflytande påverkar undervisningen.  
 
 
Tack för din medverkan. 
Med vänliga hälsningar 
 
Marie Larsson  tfn. 035/50979 
Cecilia Tandrup tfn. 035/7770662 
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Bilaga 2  
 
 
1. Hur länge har du varit lärare/utbildningsår? 
 
2. Kön? 
 
3. Ålder? 
 
4. Vilka åldrar arbetar du med? 
 
5. Vad tycker du att elevinflytande är? 
 
6. Hur kan det se ut i undervisningen? 
 
7. På vilket sätt påverkar elevernas inflytande undervisningen? 
 
8. Finns det något negativt med att eleverna får påverka undervisningen? 
 
9. På vilket sätt kan elevers inflytande över undervisningen få dem att utvecklas och 

ge dem mer kunskap? 
 
10. Vad är avgörande när det gäller hur mycket eleverna får vara med och ha 

inflytande över? 
 
11. Är det lämpligt att eleverna har inflytande över vissa delar undervisningen under 

en termin? 
 
12. Bör man som lärare sätta elevinflytande som system för att det ska ge effekt för 

elevers lärande? 
 
13. Tror du att elever måste få en viss vana eller tränas in i att själva ta ansvar och 

bestämma över undervisningen. (I så fall hur skall det gå till?) 
 
14. Kan du som lärare tänka dig att jobba mer med elevinflytande än vad du gör 

idag?  
 
15. Vad skulle kunna hjälpa dig att jobba mer med elevinflytande? 


