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ABSTRAKT 

Mitt examensarbete handlar om elevinflytande inom matematik och naturorienterande 

undervisning. Enligt skolans läroplaner och styrdokument är elevinflytande en viktig del i 

undervisningen. Jag undersöker elevers möjlighet till inflytande i undervisningen och 

skolmiljön. Jag undersöker även lärarnas tankar om elevinflytande i undervisningen och vilka 

svårigheter respektive möjligheter det finns i arbetet kring elevinflytande. 

 

Jag utför kvalitativa intervjuer med lärare och elever på grundskolan om elevinflytande. 

Därefter analyserar jag svaren med hjälp av tidigare forskning och litteraturstudier. Jag har 

kommit fram till att elevinflytande kan tolkas olika mellan olika personer. Dessutom är 

arbetet med elevinflytande inte alltid en självklarhet. Det kräver en hel del arbete och 

eftertanke av lärarna för att eleverna ska kunna ha inflytande över sin skolsituation. Det krävs 

bland annat tid för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Dessutom 

upplever många lärare att lektionspassen är för korta för att hinna med arbetet med 

elevinflytande. En annan orsak enligt lärarna är att många elever inte klarar det ökade ansvar 

som inflytandet kräver. Trots dessa aspekter vill lärarna i min underökning arbeta för ett ökat 

elevinflytande. Vid de tillfällen som möjligheten att arbeta med elevinflytande funnits har det 

gett positiva resultat anser de tillfrågade lärarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYCKELORD: Demokrati, elevinflytande, grundskola
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FÖRORD 

För att jag skulle kunna genomföra detta examensarbete på ett bra sätt valde jag att bland 

annat göra en kvalitativ undersökning med hjälp av intervjuer. 

 

Jag vill härmed tacka alla medverkande lärare och elever på grundskolan för att de tog sig tid 

och engagerat svarat på mina frågor. Tack till rektorerna på mina två undersöknings skolor för 

att de gav mig möjligheten att få en inblick i deras verksamhet.  

 

Sist men inte minst vill jag rikta ett stort tack till mina nära och kära som åtskilliga gånger har 

läst mitt examensarbete och kommit med synpunkter och förslag på förbättringar. 
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1 INLEDNING 

I detta kapitel redovisas bakgrunden till mitt arbete, vilket utmynnar i ett syfte, som i sin tur 

preciseras i tre frågeställningar. Frågeställningarna blir därmed avgörande för efterföljande 

beskrivning av tillvägagångssätt och för avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara 

delaktig, skall omfatta alla elever. Elevernas kunskapsmässiga och 

sociala utveckling förutsätter att de tar ett allt 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. 

(Lpo 94,s.13) 

 

Citatet ovan lyfter fram elevernas rättigheter men även skyldigheter att påverka sin skolgång. 

Vi lever i ett samhälle som präglas av demokratiska värderingar, och då är det viktigt att 

skolan som institution inte är isolerat från det övriga samhället, utan att lärarna försöker 

anamma dessa värderingar och tillämpa dem i det dagliga arbetet i skolan. Vidare ska läraren 

tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen (Lpo94, s.16). Då 

styrdokumenten inom skolan gång på gång återkommer till elevernas möjlighet att påverka 

sin skolgång, inser man att elevinflytande bör vara viktigt i skolans dagliga verksamhet. 

 

Jag har valt att skriva mitt examensarbete om elevinflytande, för att se hur lärarna använder 

sig av det i dagens matematik och naturorienterande undervisning. Genom forskning inom 

elevinflytande av bland annat Danell (2006) och Forsberg (2000) har det framkommit att 

elevens motivation för lärandet och vi-känslan i gruppen ökar genom att eleverna tillåts att 

vara delaktiga i sin lärandeprocess. Då skolan lägger stor vikt vid individanpassning kan 

elevinflytande vara en tänkbar komponent för att möjliggöra elevernas delaktighet.  

 

Elevinflytande är inget enkelt begrepp och kan tolkas olika mellan skolor och även lärare. 

Forsberg (2000) har i sin avhandling studerat elevinflytande under 1990-talet och konstaterat 

att begreppet har en rad olika tolkningsmöjligheter: ”elevinflytande är inget entydigt begrepp 

och gränserna för elevinflytande kan inte enkelt fastställas” (s.45). Detta citat kommer jag att 

återkomma till senare i arbetet. 
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För att stimulera utvecklingen av elevernas inflytande i skolan genomfördes olika satsningar 

från samhällets sida under 1990-talet. En av dessa satsningar var ELIAS-projektet. Av 

skolverkets rapport från projektet (Danell, Klerfelt, Runevad & Trodden, 1999) framgår det 

att begreppet elevinflytande tolkas olika på de olika skolorna. 

 

Det är ofta omständigheterna i skolan och skolämnet som styr arbetet om att forma elevers 

inflytande. Detta kunde Danell (2006) se i sin doktorsavhandling om elevinflytande (s.2).  

Han kunde också se att elevernas möjlighet till inflytande ökar när inflytandet avgränsas till 

ett specifikt område inom ramen för undervisningen eller lektionstiden (s.162). Vidare 

kommer jag i examensarbetet undersöka om denna tanke även gäller för matematik och 

naturorienterande undervisning. 

 

1.2 Syfte 

Mot bakgrund av forskning av Danell (2006) och Forsberg (2000) vill jag problematisera hur 

mycket och på vilket sätt eleverna får ha inflytande i skolämnena matematik och 

naturorienterande ämnen, och på vilket sätt arbetar lärarna med att uppfylla de krav 

läroplanen ställer på elevinflytande. Detta är jag nyfiken på och kring detta kommer jag att 

skriva mitt examensarbete. 

Studien är viktig då den jämför lärarnas och elevernas tankar om och möjlighet till inflytande 

i undervisningen. 

 

1.3 Frågeställningar 

• Hur definierar lärarna och eleverna elevinflytande? 

• På vilket sätt tillåts eleverna att ha inflytande på undervisningen i matematik och 

naturorienterande undervisning? 

• Vilka möjligheter respektive svårigheter anser elever och lärare att det finns med 

elevinflytande i undervisningen? 

• Hur mycket får eleverna ha inflytande på i undervisningen? 

 

1.4 Tillvägagångssätt och avgränsningar 

Jag kommer att genomföra kvalitativa intervjuer med så väl elever som lärare inom skolan. 

Lärarintervjuerna kommer att genomföras enskilt medan elevernas intervjuer kommer att 

utföras i mindre grupper så kallade fokusgrupper. Detta för att eleverna ska känna trygghet 
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och kunna använda varandra som ”bollplank”. Annars tror jag att vissa elever kommer att få 

svårt att svara på frågorna. Jag avgränsar mitt arbete till att intervjua elever i åk 6-9 då jag 

anser att dessa kanske tydligare kan uttrycka vad elevinflytande är än elever i lägre årskurser.  



 9 

2 METOD 

I detta kapitel kommer en presentation av val av metod, hur urvalet har skett, hur 

examensarbetet förhåller sig till validitet och reliabilitet. Dessutom finns även mina tankar om 

etik och genomförande med här. 

 

2.1 Val av metod 

I min undersökning är jag intresserad av att ta reda på hur man arbetar med elevinflytande i 

matematik och naturorienterande undervisningen ute på grundskolorna. Jag valde att göra 

denna undersökning genom att genomföra kvalitativa intervjuer med lärare så väl som elever. 

Denna intervjuform kan genom dialog ge en inblick i hur elevinflytande tolkas av de olika 

parterna. 

 

Dimenäs (2007) anser att en intervju kan både utformas kvantitativt och kvalitativt. I den 

kvantitativa intervjun är frågorna bestämda och tillrättalagda i en viss ordning och genomförs 

på exakt samma sätt till alla intervjuade.  Den kvantitativa intervjun ger en bredd men inte 

alltid det djup man önskar. Ofta förlorar man flexibiliteten och metoden kan då upplevas som 

fyrkantig. Den kvalitativa intervjun kan liknas vid ett samtal där fokus hela tiden ligger på 

intervjuns syfte. Det är då intervjuaren som för samtalet framåt och i den riktning som krävs 

för att uppnå en förståelse för området (s.48). 

 

Jag genomförde mina intervjuer i kvalitativ form med bestämda frågor men med neutral 

karaktär (se bilagor 1 & 2). Frågorna gav möjlighet till utvecklade svar och följfrågor. 

Frågornas neutrala karaktär ger möjlighet till förbättring genom följfrågor eller vidare 

kommentarer. Kihlström (2007) anser att detta är av stor vikt då det är den intervjuades tankar 

som är av intresse (s.48). Man bör därför bortse från sin egen förförståelse och använda sig av 

neutrala frågor som intervjuare. 

 

Ett exempel på en kvalitativt utformad intervju är en fokus grupp menar Obert & Forsell 

(2000). Det är en grupp människor som fokuserar på en och samma fråga. Man kan också 

kalla det för en sorts gruppintervju. Alla deltagarna i gruppen ger sina synpunkter och 

värderingar på den aktuella frågan eller ämnet. Det är en grupprocess, där enskilda deltagares 

uppfattningar leder till reaktioner och associationer hos de andra deltagarna. På så sätt kan 

många olika perspektiv på en fråga komma fram (s.6). 
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Denna sortens gruppintervju kan vara välutformad eller mer fri i sin utformning anser 

Dimenäs (2007). Syftet med den grupp sammansättningen är att man kan tydliggöra vilka 

föreställningar, attityder och åsikter som finns om ämnet och om de skiljer sig eller 

överrensstämmer mellan de medverkande i gruppen (s.64) 

 

Fokusgruppen motsvarade mina förväntningar på att synliggöra olika uppfattningar kring 

arbetets syfte därför föll valet på den metoden.  Dimenäs (2007) menar att antalet medlemmar 

i gruppen i detta sammanhang är av stor vikt. En fokusgrupp bestående av två eller tre 

personer kan upplevas problematisk då den tredje personen riskerar att hamna utanför 

samtalet (s.66). 

 

Lärarintervjuerna genomfördes i avskilda rum. Elevintervjuerna genomfördes i grupprum. 

Detta för att jag ville utföra intervjuerna ostört och skapa en känsla av trygghet för eleverna.  

Jag utgick från sex frågor i lärarintervjuerna och fem frågor i elevintervjuerna   

(se bilaga 1 & 2) där de intervjuade talade fritt utifrån dem. Alla intervjuer spelades in på 

band. Detta för att ge möjlighet till att kunna gå tillbaka och lyssna på svaren ännu en gång för 

att försäkra mig om att jag inte hade missuppfattat den intervjuades åsikter.  Efter intervjuerna 

lyssnade jag igenom banden och skrev ner hela intervjun ordagrant. När alla intervjuer var 

genomförda, bearbetade jag svaren och kategoriserade dem med hjälp av intervjufrågorna. Jag 

skilde på lärarsvaren och elevsvaren då jag vid ett senare tillfälle kan göra jämförelser mellan 

deras uppfattningar och svar.  

 

2.2 Urval 

Jag inriktade min intervju på undervisande lärare i matematik och naturorienterande ämnen 

och elevrepresentanter från åk 6-9. Jag tror att dessa elever kan ha en större känsla för vad 

elevinflytande är jämfört med yngre åldersgrupper. Undersökning genomfördes på två skolor, 

varav en är belägen i innerstadsmiljö och en i landsbygdsmiljö. Någon jämförelse kommer 

inte att göras mellan dessa skolor då detta inte är syftet med arbetet. 

  

Lärarintervjuerna genomfördes enskilt. Tio stycken lärare i matematik och naturorienterade 

ämnen skulle vara med i undersökningen. Vid intervjutillfället kunde två lärare inte ställa upp. 

De erbjöds en annan tidpunkt men de avböjde då de ansåg att de inte hade tid. Samtliga lärare 

som undervisar i matematik och naturorienterande ämnen på de två skolorna tillfrågades om 

delaktighet i undersökningen. De medverkande lärarna undervisar i de elevgrupper som 
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deltog i undersökningen. Tillsammans med undervisande lärare tillfrågades klasser på 

skolorna om deras medverkan i undersökningen. De elever som valde att delta fick med sig en 

blankett (se bilaga 3) som vårdnadshavarna skulle skriva under för att eventuellt ge sin 

tillåtelse.  Elevintervjuerna genomfördes i så kallade fokusgrupper med 4-5 st elever i varje 

grupp. Totalt medverkade 55 st elever i intervjuerna.  

 

2.3 Etik och genomförande 

När forskning bedrivs finns det vissa etiska ställningstagande som man måste förhålla sig till. 

Dessa etiska ställningstaganden är framarbetade av humanistiska och samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet (Vetenskapsrådet 2002). Dessa ställningstaganden är till för att säkerställa 

individens personliga integritet och välbefinnande. Individskyddskravet ska garantera att 

berörda personer inom forskningen inte blir kränkta eller utsatta för psykisk eller fysisk skada. 

Individskyddskravet utgör grunden för fyra huvudkrav som kommer att beskriva här nedan. 

Dessutom kommer en redogörelse för hur jag i undersökningen förhåller mig till dessa. 

 

Informationskravet innebär att deltagarna informeras om vad undersökningen handlar om, hur 

den kommer att genomföras, att den är frivillig och anonym. Jag informerade mina 

intervjudeltagare om syftet med min undersökning, tillvägagångssätt och att intervjun var 

frivillig och anonym. 

 

Samtyckeskravet innebär att samtliga deltagare är medvetna om undersökningens frivillighet 

och att de när helst de önskar kan avbryta sin medverkan. Detta informerades deltagarna om i 

början av intervjutillfället. Då eleverna var under 15 år krävs ett samtycke från deras 

vårdnadshavare. Detta samtycke fick jag genom att skicka hem ett brev med eleverna till 

berörda vårdnadshavare (se bilaga 3). 

 

Konfidentialitetskravet är en form av sekretess som innebär att insamlat material ska förvaras 

oåtkomligt för andra. Jag använde mig av bandspelare vid mina intervjuer och det inspelade 

materialet förvarades under säkra former. 

 

Nyttjandekravet medför att underlaget för vid en undersökning inte ska användas vid något 

annat tillfälle. Efter sammanställningen av det insamlade material raderades samtliga 

bandinspelningar. 
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2.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att man mäter det som är relevant i sammanhanget medan reliabilitet innebär 

att man mäter på ett tillförlitligt sätt. Man bör alltid sträva efter hög validitet och reliabilitet. 

Validitet innebär att man måste försäkra sig om att man undersöker det man säger sig vilja 

undersöka. Möjligheten för att andra ska kritiskt kunna granska slutsatserna måste finnas.  

Lantz (1993) menar att ”en professionellt genomförd intervju skall möjliggöra resultat som är 

tillräckligt tillförlitliga och giltiga för att vara nyttiga och användbara för andra och kunna 

komma andra till del” (s.13). Detta kommer jag att återkomma till i min diskussion. 

 

Det är viktigt för studiens validitet att läsaren förstår och kan relatera till innehållet och 

resultatet i undersökningen. Det är en fördel att använda olika redskap, så som bandspelare 

och videoinspelning, för att samla in data för att öka studiens validitet anser Kihlström (2007, 

passim). Detta har jag haft i åtanke när jag skrev mina frågor och utförde mina intervjuer. 

 

Studiens reliabilitet handlar om hur studien gått till, vilka redskap som användes, vilket urval 

som gjorts och hur analysen genomfördes. Ett sätt att öka reliabiliteten är att spela in 

intervjuerna på band eller att utföra intervjuerna tillsammans med någon då en kan anteckna 

svar och åsikter under tiden menar Thurén (2006, passim). Då jag ensam utför min studie så 

valde jag att spela in intervjuerna på band detta för att öka reliabiliteten i min undersökning. 
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3 LITTERATUR OCH FORSKNING 

Under denna rubrik redovisas vetenskapliga teorier samt tidigare forskning som har bedrivits 

inom elevinflytande. I denna forskning belyses de möjligheter och svårigheter som kan finnas 

i arbetet kring elevinflytande. Även annan litteraturgenomgång kommer att ske, som har 

betydelse för analysdelen. 

  

3.1 Pedagogisk teori 

Dewey (1980), en amerikansk pedagog/filosof, stensatte grunden till den progressiva 

pedagogiken. En pedagogik med tyngdpunkten på skolans socialiseringsuppdrag där eleven 

och läraren tillsammans realiserar och förankrar utbildningen i elevens verklighet och som på 

så sätt möjliggör individens fria utveckling. Dewey menade att utvecklingen hos individen 

sker i samspel med elevens omvärld och utbildningen måste sammanfalla med det samhälle 

som individen lever i. Genom att utbilda eleven till vara flexibel och ta egna initiativ skulle 

samhället få medborgare som kan möta den kontinuerliga förändringen i samhället (s.11). 

 

Detta resulterade i att eleven tillsammans med läraren skulle utforma utbildningen med grund 

i elevens verklighet och intresseområde. Läraren skulle agera mer som handledare än som 

överhuvud i förhållandet lärare och elev. Dessutom skulle eleven ha en mer framträdande roll. 

Läroplanen och eleven skulle utgöra en enighet som skulle utvecklas i en aktiv process. När 

Dewey presenterade sina teorier ansågs han kontroversiell. 

 

Dewey (1980) ansåg att den amerikanske skolan var grundad på den tyske pedagogen 

Friedrich Herbarts teorier där läraren hade en tydlig auktoritär roll (s.10). Dewey kritiserade 

detta. Han menade att demokratiskt tänkande och samarbete skulle ligga till grund för skolans 

verksamhet. Dessutom ansåg Dewey att man borde frångå uppdelningen mellan praktik och 

teori som var vanlig i den befintliga skolverksamheten, och istället utforma utbildning med 

hjälp av individuella önskemål. Att aktivt prova olika teorier och på så sätt tillgodogöra sig 

kunskapen sammanfattar Deweys tankar kring ”learning by doing” (s.15) 

 

Dewey är betydelsefull för arbetet då vår läroplan har starka influenser från hans teorier, som 

betonar vikten av att förbereda eleverna för att bli en demokratisk medborgare. I läroplanen 

står det skrivit att skolans uppgift är att bland annat utforma verksamheten utifrån 
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grundläggande demokratiska värderingar och att varje elev ska ges möjlighet att kunna 

utveckla sina egna förmågor och då bli ansvarsfulla medborgare (Lpo 94, s.3). 

 

3.2 Demokrati och makt 

Begreppet demokrati har funnits i tusentals år och än idag fortsätter det att påverka sättet vi 

lever på. Jag vill därför belysa dess betydelse och i synnerhet möjligheten till elevinflytande 

för dagens elever och dess skola. 

 

Eftersom vi lever i ett demokratiskt styrt land så har folket vissa grundläggande rättigheter 

som till exempel rösträtt menar Larsson (2004). Genom majoritetsbeslut har folket även 

möjlighet att påverka frågor som rör deras liv. Detta ska tillämpas i såväl samhälle som skola. 

Eleverna ska ges insikt och kunskap om hur en demokrati fungerar i teorin och praktiken 

(s.46). Skolan har en viktig roll att förankra demokratiska tankesätt och värderingar hos 

eleverna anser Danell (2006). Att i skolan arbeta med demokratiska former har blivit en viktig 

del i ett demokratiskt styrt land. Samhället ändras ständigt och detta kräver individer som kan 

följa med i förändringarna. Demokrati måste genomsyra hela skolans arbete och inte vara 

något som praktiseras separat eller vid speciella tidpunkter. Elevinflytande är en del i 

begreppet demokrati och innebär att eleverna har rätt att påverka det som sker i skolan 

(s.151,ff). 

 

I Lpo 94 kan man läsa att demokrati ska genomsyra all verksamhet i skolan. Eleverna ska 

utveckla sin förmåga att ha inflytande och ta ansvar genom att få delta i utvärdering och 

planering av den dagliga undervisningen. För att förbättra elevernas sociala och 

kunskapsmässiga utveckling krävs det att eleverna tar ett större ansvar för det egna arbete och 

skolan. Det innebär också att eleverna måste få ett större inflytande över utbildningens 

utformning och få möjlighet att arbeta med olika demokratiska arbetsformer (s.6,ff). Eget 

ansvar är starkt kopplat till elevinflytande poängterar Danell (1999). Det effektivaste sättet är 

att utveckla och öka ansvarskänslan hos eleverna och låta eleverna ha inflytande över sin 

skolmiljö och undervisning (s.9). 

 

Dovemark (2007) definierar begreppet demokrati inom skolans verksamhet som att den 

enskilda människan ska få större makt att besluta över sin egen situation (s.31). 

Begreppet inflytande definierar Dovemark (2007) som att det handlar om när, var och hur 

eleven kan påverka sitt lärande (s.167). 
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3.3 Möjligheter med elevinflytande 

Danell, Klerfelt, Runevad, Trodden (1999) menar att elevinflytande syftar till att skapa goda, 

demokratiska och ansvarsfulla medborgare. Skolan är en demokratisk arbetspalts där eleverna 

ska få öva sig på de demokratiska processerna. Dess viktigaste uppdrag är att lära barnen att 

utöva inflytande (s.8). 

Utvecklingen av elevinflytande i skolan hänger samman med hur skolan arbetar för att 

utveckla demokratin i samhället menar Danell (2006). Eleverna ska vara demokratiska 

medborgare i samhället och frågan är vilka demokratiska erfarenheter som eleverna gör i 

skolan. Flera utredningar har konstaterat att eleverna inte ges det inflytande som avsetts (s.2). 

 

Selberg (2001) skriver att: ”när eleverna själva deltar och är involverade i sitt lärande 

utvecklar de kunskaper och färdigheter som de nationella målen strävar efter” (s.159). 

Hon menar även att elevernas attityd till elevinflytande är en viktig faktor för hur elevens 

skoldag ser ut. När lärarna och eleverna kommunicerar med varandra om hur de ska utveckla 

kunskap och hur lärandeprocessen går till ger detta upphov till en god miljö för lärandet. 

Selberg (2001) skriver vidare att: ”lärarens samtal med eleverna behöver ledas på ett väl 

genomtänkt sätt så att valfriheten och rätt att fritt samarbeta med kamraterna tillerkänns 

eleverna” (s.10). 

 

Nedan följer en modell för elevens lärandeprocess som har utvecklats av Selberg (2001). Den 

består av åtta steg som eleven bör vara delaktig i för att det ska bli ett meningsfullt och 

givande lärande för eleven. 

1. Ingången till lärandet - Eleven tar upp frågor och sådant den undrar över, det kan även 

vara något som har anslutning till ett tidigare arbete eller aktuellt ämne. 

2. Förberedelser för val av arbete - Eleven samlar in tankar, förslag och motiverar och 

argumenterar för sitt val, bestämmer arbetsgång och granskar vilka källor som finns 

att utgå från. 

3. Val av arbete - Eleven väljer innehåll, arbetsform och diskuterar alternativ till valet av 

ämnesområdet. 

4. Planering av arbetet - Eleven formulerar tankar och frågor om innehållet, planerar och 

diskuterar enskilt eller i grupp. Eleven är med och bestämmer utförande, 

redovisningsform, utvärdering, tidsram och väljer informationskällor. 
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5. Genomförande av planerat arbete - Eleven väljer studiemiljö, samarbetsformer, 

arbetsredskap och söker sedan svar på frågor och antaganden. Eleven arbetar utifrån 

sin planering och löser problemet. 

6. Planering av redovisning av lärandet - Eleven sammanställer och bearbetar 

informationen, söker mönster, likheter, skillnader och strukturer i arbetet. Eleven 

reflekterar och drar slutsatser och planerar för att redovisa ett urval av sitt resultat. 

Eleven tränar på att redovisa enskilt och i grupp. 

7. Redovisning av läranderesultatet - Eleven redovisar hela sitt arbete eller sina urval på 

det sätt den själv valt. Eleven förklarar och demonstrerar, inspirerar till diskussion, 

reflekterar över och tar till sig nya tankar. Eleven lämnar in sammanställning över 

arbetet. 

8. Utvärdering/värdering av resultatet - Eleven funderar över, bedömer och presenterar 

sin uppfattning om vad den lärt sig. Eleven deltar i diskussioner om andra elevers 

resultat och reflekterar över nya erfarenheter tillsammans med läraren. Eleven 

diskuterar tillsammans med läraren om man nått målen och syftet med arbetet och i 

vilken grad detta uppnåtts. Eleven är med och diskuterar vilka nya arbete detta kan 

leda till och vilka förbättringar som kan göras inför kommande arbete. 

(s.10,ff) 

 

I många lärprocesser i skolan där eleverna har litet inflytande sker ovanstående process i 

arbetslaget eller hos den enskilde läraren och leder till ett direktiv som eleverna ska 

genomföra menar Selberg (2001). Eleverna kan få ha synpunkter på den redan planerade 

uppgiften, de får genomföra den och ofta redovisa den i någon provform. De tillåts då att vara 

delaktiga i endast två av åtta steg, genomförande och redovisning, och har liten chans att 

påverka lärandet. Lärarens arbetssätt baserat på elevinflytande är att stötta, vägleda och 

bekräfta eleverna, förhållandet blir då mer jämlikt. Selberg (2001) menar att:   

”läraren har ansvar för att skapa förutsättningar så att alla elever kan vara med” (s.24). 

 

3.4 Svårigheter med elevinflytande 

De förutsättningar och krav som ställs gällande elevinflytande bör finnas både för elever och 

för lärare och även de svårigheter som undervisningsformen kan medföra anser Dovemark 

(2007). Valfriheten och ansvarstagandet som ligger till grund för elevens inverkan på 

undervisningen kan leda till skillnader och exkludering snarare än inkludering. Valfrihetens 

dilemma berör till största del elever med invandrarbakgrund och elever med skolsvårigheter. 
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För dessa elever kan det vara svårt att socialiseras in i det svenska skolsystemet när 

undervisningsformen inte längre är av det traditionella slaget där läraren har en mer 

bestämmande och auktoritär roll. Det kan leda till problem att möta de förväntningar, krav 

och koder som skolan kan komma och ställa i denna mer flexibla undervisningsform (s.51). 

Den vilsenhet som eleven kan uppleva, när den inte vet vad som förväntas av den i de 

undervisningssituationer när eget ansvar krävs, många gånger kan avhjälpas om eleven har 

tillgång till hjälp med skolarbetet hemma menar Dovemark (2007). De elever som inte har 

denna hjälp hemma tenderar till att välja den enkla vägen där man gör så lite som möjligt. Här 

synliggörs effekterna av den sociala och kulturella krocken (s. 75). 

 

Lärarens syn på elevansvar och valfrihet i undervisnings sammanhang ofta inriktas på att 

möta eleven på dess kunskapsnivå, alltså att individualisera anser Dovemark (2007). Fokus 

kretsar alltså kring den enskilde eleven och vilka mål denna ska uppnå. Återigen visar detta på 

att skillnaderna blir större när fokus läggs på den enskilde eleven snarare än på vad eleverna 

har gemensamt och klyftan mellan gruppen ökar (s.89) 

 

Dovemark (2007) finner även en kluvenhet i den roll som läraren har. Läraren har idag större 

möjlighet att planera sin undervisning själva jämfört mot tidigare, men fler kontroller av dess 

arbetsinsats görs i form av utvärderingar och dessutom är kraven på att eleverna ska få 

godkända betyg stora. Lärarna ska locka fram elevernas inre motivation genom att skapa 

nyfikenhet och lust för att lära. Dessutom måste läraren se till så att eleverna lär sig vad som 

förväntas efter kunskapsmålen och detta kan innebära en rädsla för att detta inte sker och 

därmed anses läraren som inkompetent i sin yrkesroll (s.102,ff) 

 

Forsberg (2000) har i sin doktorsavhandling om elevinflytande studerat hur elevers inflytande 

ser ut och konstaterat att begreppet inte har tydliga gränser som kan fastställas. Studier på 70- 

och 80-talet fokuserade främst på det formella och kollektiva inflytandet men studier under 

90-talet och framåt har legat på det informella och individuella inflytandet. Med det formella 

inflytandet menas elevinflytande vid till exempel klassråd och elevråd. Det informella 

inflytandet handlar om att påverka hela skolans vardag och arbete. 

I Forsbergs (2007) resultat har det framkommit svårigheter med att omsätta statliga 

intentioner och krav på skolans verksamhet och det visade sig att många lärare anpassar 

arbetet med elevinflytande till vad som är praktiskt genomförbart under rådande villkor 

(s.123). 
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4 RESULTAT OCH ANALYSDISKUSSION 

I detta kapitel redovisas intervjusvaren från lärarna och eleverna. Lärarintervjuerna redovisas 

först och därefter elevintervjuerna. Jag kommer även att analysera resultatet i undersökningen 

mot tidigare forskning och annan litteratur. Dessutom kommer jag att redogöra för de tankar 

som uppstod under analysarbetet. 

 

4.1 Analysredovisning 

Jag kommer att analysera undersökningen utifrån en kvalitativ ansats. Metoden går ut på att 

skapa en djupare förståelse för de olika uppfattningarna som finns om ämnet. Genom att 

analysera intervju transkripten kan man kartlägga uppfattningarna och sedan undersöka hur 

uppfattningarna förhåller sig till varandra. 

 

För att kunna analysera intervjuerna har jag valt att kategorisera svaren utifrån de frågor som 

jag ställde. På vissa ställen har jag även tagit med citat från själva intervjutillfällena. Dessa 

citat har valts ut då de beskriver de svar som uppkom under intervjuerna på ett mycket bra 

sätt. Resultatet kommer att presenteras under följande rubriker: 

• Definition av elevinflytande 

• Är elevinflytande en viktig del i undervisningen? 

• När tillåts elevinflytande? 

• Svårighet eller möjlighet? 

• Vill eleverna vara med och påverka? 

 

Jag skiljde på intervjugrupperna, lärare och elever, och analyserade svaren med hjälp av den 

forskning som bedrivits inom elevinflytande och den litteratur som beskrivits under kapitel 3 

Litteratur och forskning. Resultatet redovisas sedan under ovanstående rubriker då jag anser 

att de beskriver de frågor som ställts och de svar som framkom i undersökningen. Därefter 

görs även en jämförelse mellan grupperna, allt i enlighet med arbetets syfte. 

 

4.2 Definition av elevinflytande 

4.2.1 Lärarintervjuer 

Det framgår av lärarsvaren att elevinflytande handlar om att eleverna får vara med och 

bestämma och komma med åsikter. Detta gäller både i elevernas övriga skolmiljö till exempel 

elevråd, och vid undervisningssammanhang. Eleverna får valmöjligheter. 
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Eleverna kan vara med och planera och diskutera lektionsinnehållet. 

 

4.2.2 Elevintervjuer 

Eleverna i årskurs nio var väl bekanta med begreppet elevinflytande och vad det innebär. Det 

handlar om att vara med och påverka, ge förslag och ha åsikter. Några av eleverna i årskurs 

åtta hade hört talas om begreppet tidigare. Många av eleverna i årskurserna sju och sex var 

inte bekanta med begreppet elevinflytande.   

 

Det är när vi får vara med och påverka, genom elevråd, klassråd och så vidare. 

 

4.2.3 Sammanfattning 

Lärarna menade att elevinflytande innefattade elevernas möjlighet och delaktighet att kunna 

påverka undervisningen genom att framföra önskemål om utformning och innehåll. Eleverna 

ansåg att det var mest den formella delen av inflytande som tilläts, som exempelvis klassråd. 

Vid definitionen av begreppet var det inga företeelser som var direkt kopplade till 

undervisningen. Under undersökningen har det inte tydligt framgått att begreppet 

elevinflytande kan kategoriseras i två olika grupper. Elevinflytande har definierats som 

påverkan vid inlärningen lika mycket som inflytande genom klassråd. Uppdelningen mellan 

det formella och informella inflytandet har dock varit synligt men begreppen har inte nämnts. 

Det formella inflytandet utövas via representanter i till exempel elevråd. Det informella 

inflytandet gäller inflytandet över det egna arbetet och lärandet i undervisningssituationen. 

 

4.2.4 Analys 

Enligt Lpo 94 är det skolans uppdrag att låta eleverna utveckla sin egen förmåga och då bli 

ansvarsfulla medborgare. Vidare kan man läsa att eleverna ska ta större ansvar genom att 

medverka i utvärderingar och planeringar av undervisningen och skolmiljön. Detta borde 

enligt min mening påverka lärarna till att vara mer aktiv i utövandet av elevinflytande. 

 

Det har även framkommit i tidigare forskning vikten av att eleverna får ha inflytande över sin 

skolsituation. Precis som Danell (2006) och Dovemark (2007) menar är elevinflytande en del 

av demokrati och detta innebär att eleverna har rätt att påverka det som sker i deras skolmiljö, 

som till exempel undervisningsmetoden. Det handlar också om när, var och hur eleven kan ha 

inflytande på sin undervisningssituation. Dock är definitionen av elevinflytande inte är helt 
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lätt då det inte finns några tydliga gränser för vad det innebär menar Forsberg (2000). Vilket 

försvårar arbetet för lärarna. Det är inte lätt att veta när, hur och vad eleverna ska ha 

inflytande på och på vilket sätt ska lärarna arbeta med inflytande då det inte finns några 

tydliga gränser. 

De diskussioner som uppkom under min undersökning handlade till största delen om 

elevinflytande för elevgruppen som kollektiv och inte för eleven som enskild individ. 

 

4.3 Är elevinflytande en viktig del i undervisningen? 

4.3.1 Lärarintervjuer 

Sex av lärarna i min undersökning anser att elevinflytande är en viktig del i undervisningen. 

Tre av lärarna upplever inte att eleverna vill vara med och påverka.  

 

Jag har försökt men mina elever tycker att det är bättre när jag lägger  

upp en planering för arbetet som de sedan kan följa. 

 

I skolans årliga kvalitetsredovisningar diskuteras elevinflytande. Denna diskussion leds då 

från organisatorisk nivå. Den största diskussionen och reflektionen av elevinflytande ansåg 

många lärare skedde på arbetslagsnivå och individuellt. Dock poängterades det att de flesta av 

lärarna önskar att de hade varit ännu bättre på elevinflytande i sin undervisning. 

 

4.3.2 Elevintervjuer 

Några av eleverna tror att elevinflytande är viktigt på deras skola, men de kunde inte förklara 

hur. Andra visste inte vad de skulle svara på frågan. En del av eleverna påpekade dock att de 

fick vara med att bestämma över provdatum, och i vissa ämnen fick de vara med och påverka 

redovisningsform och vilka områden de ska arbeta med. 

 

Många lärare bestämmer vad vi ska göra men frågar inte oss. 

 

4.3.3 Sammanfattning 

Lärarna anser att elevinflytande ska vara en viktig del i undervisningen men inte alltid tillåts 

att vara det. I undervisningssituationer är det läraren som har ansvaret för att införa 

elevinflytande men lärarna anser att de stundtals är för dåliga på detta. På organisatorisk nivå 

leds elevråd, matråd och dylikt. Eleverna tror att elevinflytande är viktigt på deras skola men 
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kunde inte redogöra hur. De ansåg dock att de ibland tilläts att ha inflytande i undervisningen 

men detta sker inte så ofta. 

 

4.3.4 Analys 

Lärarna var eniga om att elevinflytande inte alltid tillåts att vara en viktig del i 

undervisningen. Dock sker all individutveckling i samspel med läraren och elevens 

omgivning ansåg Dewey (1980). Genom att lära eleven att ta egna initiativ och vara flexibel 

kan eleven också möta de förändringar som sker i samhället. Läraren skulle då endast fungera 

som en handledare och eleven skulle ha en mer avgörande roll i sitt lärande. Utbildningen 

skulle då mer utformas efter individens behov och önskemål. Det är Deweys teorier som 

dagens skola försöker leva efter, men det är inte alltid det lyckas. 

 

Elevinflytande och demokrati ska genomsyra skolans verksamhet står det i Lpo 94, för att 

uppnå detta tror jag att demokratin måste få tydligare riktlinjer. Eleverna måste också få ett 

större inflytande över utformningen av undervisningen och få prova på olika arbetsformer. 

Precis som Danell (2006) och Danell mfl (1999) har kommit fram till så är elevinflytande en 

del av demokrati och det innebär att eleverna har rätt att påverka det som sker i skolan. 

Dessutom är det skolans viktigaste uppdrag att lära eleverna att utöva inflytande för att kunna 

bli demokratiska och ansvarsfulla medborgare. Skolan och dess medarbetare måste kanske 

tänka om och utvärdera arbetet kring elevinflytande i skolan.  

 

Eleverna ansåg inte att de fick ha inflytande över undervisningen speciellt ofta. Trots att 

planeringen av arbetet är en viktig del för eleverna att vara delaktiga i, då de formulerar tankar 

och frågor om arbetets innehåll. Det är också viktigt att eleverna är med och bestämmer hur 

arbetet ska utföras, redovisas och vilka källor som ska användas anser Selberg (2001). Detta 

bör man tänka på som undervisande lärare. Lärarna finns för elevernas skull och inte för 

lärarnas skull. Därför bör eleverna vara delaktiga i planering och genomförande då det 

faktiskt är dem som ska få ut något av undervisningssituationen. 

 

Det framkom i undersökningen att lärarna önskar att de hade arbetat mer med att låta eleverna 

ha inflytande på undervisningens utformning och inte bara på den färdiga planeringen. Även 

eleverna önskar att de hade fått ha flera åsikter kring undervisningen som till exempel 

redovisningssätt och innehåll. 
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4.4 När tillåts elevinflytande? 

4.4.1 Lärarintervjuer 

Alla lärare ansåg att elevinflytande finns med i matematikundervisningen till viss del. 

Eleverna har inflytande över val av bok, vilka uppgifter de vill arbeta med, när de ska ha prov 

och så vidare. 

Sju av lärarna ansåg inte att eleverna hade speciellt mycket inflytande över den 

naturorienterande undervisningen. Detta för att skolan är målstyrd och eleverna förväntas att 

besitta vissa kunskaper efter årskurs nio på grundskolan. Lärarna måste då styra eleverna mot 

målen. Detta upplevs som ett hinder för elevinflytande. Några lärare diskuterade dock olika 

redovisningsformer med eleverna om sina nyvunna kunskaper till exempel grupparbete, 

inlämningsuppgifter, prov med mera.  

 

Det är jag som vet vad eleverna måste kunna för att nå målen.  

Detta har eleverna ingen kunskap om. 

 

4.4.2 Elevintervjuer 

I matematikundervisningen anser eleverna att de har möjlighet att utöva elevinflytande. De 

väljer själva över vilka uppgifter de ska räkna och hur svåra uppgifterna ska vara. 

 

Vi får vara med och bestämma och ha inflytande över matten.  

När vi ska ha prov, vilka uppgifter vi vill räkna. 

 

När det gäller den naturorienterande undervisningen anser eleverna att det inte är så ofta som 

de får vara med att tycka till. Ofta har läraren redan planerat vad och hur de ska göra. Vid 

vissa tillfälle får eleverna vara med och planera vilket område de ska gå igenom och hur de 

vill redovisa. 

 

Ibland frågar lärarna vilket område vi vill gå igenom.  

Om vi vill ha prov eller grupparbete.  Om vi vill redovisa  

muntligt eller skriftligt. 

 

4.4.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis råder det en enighet i elev- och lärarsvaren när det gäller hur 

elevinflytandet ser ut i matematik och naturorienterande undervisning. Möjligheten för 

eleverna att påverka finns definitivt i matematik och handlar om vilka uppgifter som ska 
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räknas, svårighetsgrad och provdatum. Detta inflytande sker på individuell nivå. När de gäller 

de naturorienterande ämnena så är inflytandet inte så stort. I de flesta fallen är planeringen 

redan klar och eleverna ges inte mycket inflytande över det. Ibland tillåts de att ha inflytande 

över redovisningsform, provtillfälle och dylikt. 

 

4.4.4 Analys 

Både lärare och elever anser att lärarna står för den mesta planeringen av skolarbetet medan 

eleverna tillåts att ha ett litet inflytande över bland annat redovisningsform. Selberg (2001) 

har i sin forskning kommit fram till att lärarna gör den största delen av planeringen och 

eleverna är endast delaktiga i redovisning och genomförandet. I Selbergs modell för 

lärandeprocessen bör eleven vara delaktig i alla de åtta stegen för att tillgodose sig 

undervisningen. Ofta är eleven bara delaktig i ett fåtal av punkterna vilket Selberg menar är 

vanligt och resulterar i att elevens egentliga inflytande är litet. 

 

I matematikundervisningen tillåts dock ett större elevinflytande menar lärarna i 

undersökningen. Eleverna kan vara med och påverka innehållet, de räknar de uppgifter som 

de anser att de behöver utifrån olika svårighetsgrader. De har även möjlighet att påverka 

arbetsform och diskutera alternativ till valet av uppgifter. Detta utgör en av punkterna i 

Selbergs lärandeprocess för eleven. Forskning visar att lärarna ofta anpassar elevinflytande till 

när det är praktiskt genomförbart i undervisningen enligt Forsberg (2000). Detta framkom 

även i min undersökning. När det finns möjlighet till inflytande får eleverna utöva det, men 

det är inte alltid utrymmet finns, trots att det förespråkas i skollagar och läroplanen. 

  

Inflytandet för eleven sker i matematikundervisningen på en individuell nivå. Detta är bra då 

det är läraren som tillsammans med eleven ska utforma undervisningen med grund i elevens 

intresseområde och verklighet enligt Dewey (1980). Han ansåg även att skolan måste frångå 

uppdelningen mellan praktik och teori och istället utforma undervisningen utifrån elevens 

individuella behov. Eleven måste aktivt få prova olika teorier och lära sig nya kunskaper – 

”learning by doing”.  

 

Skolan har en viktig roll att lära eleverna demokratiska tankesätt och värderingar. Eleverna 

måste ges kunskapen i hur demokrati fungerar i praktiken och teorin menar både Larsson 

(2004) och Danell (2006). Samhället förändras ständigt och detta kräver individer som kan 

anpassa sig efter de förändringarna. Ett aktivt elevinflytande ökar denna kunskap. Det är 
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lärarnas uppgift att locka fram elevernas motivation och nyfikenhet men lärarna måste också 

ta hänsyn till kunskapsmålen som eleverna måste uppnå anser Dovemark (2007). Vidare 

beskriver Dovemark omfattningen av inflytandet som att arbeta med ett visst tema, var det ska 

utföras och hur det ska gå till. 

Mitt resultat av undersökningen visar att det inte är alltid överrensstämmer med hur 

inflytandets används i verksamheten då eleverna ofta enbart är med vid de val som rör den 

redan färdiga planeringen. 

 

4.5 Svårighet eller möjlighet? 

4.5.1 Lärarintervjuer 

Lärarna anser att det i stora elevgrupper är det svårt med elevinflytande då det finns många 

viljor och det är svårt att få dessa att kompromissa. I en mindre elevgrupp är elevinflytande 

mer hanterbart. Det är lättare för eleverna att arbeta individuellt och med det arbetssätt som 

passar dem eller som de valt att arbeta med. Trots många olika arbetssätt kan arbetsron 

upprätthållas i en liten grupp. Om en grupp upplevs som orolig och pratig kan detta försvåra 

elevinflytandet genom sin mer fria utformning. Den mer traditionella undervisningsformen 

där läraren har en mer framträdande roll upplevs i många fall som en trygghet hos många 

elever. 

 

För mig och mina elever är det viktigt med en lugn och trygg arbetsmiljö.  

Skulle jag släppa kontrollen skulle denna trygga miljö fallera. 

 Men visst det handlar ju om eget ansvar. 

 

Då lärarna måste individualisera undervisningen upplevs det som en svårighet att låta 

eleverna ha ett inflytande i undervisningen, när det sällan förekommer klasser eller grupper 

som har samma utgångspunkt. Elevernas behov ser olika ut och det är inte alltid som 

elevernas önskemål sammanfaller med uppnående målen. 

 

Jag tycker att eleverna ofta kommer med bra idéer och funderingar  

som är svåra att verkställa på grund av tidsbrist. 

 

Elevernas avsaknad av insikt i sitt eget lärande och ansvar är också faktorer som försvårar 

möjlighet till elevinflytande. 
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Jag känner att jag måste styra undervisningen väldigt mycket då vissa av 

 mina elever inte kan ta ansvar för sitt eget lärande. Jag hör ofta kommentarer  

som: jag visste inte att vi hade läxa, det har ingen sagt. 

 

Sju av lärarna var eniga om att elevinflytande skapar ett större intresse då eleverna känner sig 

delaktiga och då ökar också elevernas motivation och viljan att lära. Det upplevs lättare att få 

med sig eleverna när de fått vara med att tyckt till. 

 

Det är viktigt att man som lärare ser elevinflytande som något positivt. 

 Om eleverna tycker att något är roligt så är det lättare att få dem med sig  

och att arbeta med området. 

 

Dock påpekade fem av lärarna att eleverna bör ha inflytande men inte på allt. Vi är styrda av 

lagar och framför allt betygskriterier. Därför är det läraren som vet vad som måste göras för 

att eleverna ska kunna nå målen, på det området kan knappast eleverna få tycka till.  

Dessutom saknar eleverna ofta den kunskaps och insikt som behövs för att själva kunna ha 

inflytande över sitt lärande. Det kom också fram att man som lärare måste lära eleverna att det 

finns situationer som är mer eller mindre passande att ha inflytande över. 

 

4.5.2 Elevintervjuer 

Eleverna tycker att elevinflytande är bra och viktigt för inlärningen. De menar att man lättare 

lär sig sådant som man har varit med och bestämt om och blir då mer motiverade att utföra ett 

bra arbete. En elevgrupp menade att man kämpar hårdare för något som man varit delaktig i. 

 

Om man inte får vara med och bestämma så är det inte bra. 

Då blir man inte motiverad att kämpa för ett högre betyg. 

 

Det är roligare att bestämma själv vad man ska jobba med för då kan  

man välja att jobba med sånt som man behöver öva på. 

 

Några elever menade att det är viktigt att man vågar uttrycka sina åsikter och funderingar. 

Annars kan man inte komma och klaga i efterhand. Dessutom klargjorde de att det inte är alla 

som alltid kan få sina önskemål tillgodosedda, det måste alla förstå. 

 

Ibland när vi har fått vara med och tycka till så har de som inte  

fick sin vilja igenom surat efteråt. Men alla kan inte alltid få sin vilja  

igenom. Det måste vara majoriteten som bestämmer. 
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Det är inte alltid som man vågar säga vad man tycker,  

det finns ju en risk att de andra inte tycker likadant. 

 

Tyvärr anser en del elever att det alltid är samma elever som får lova att ha inflytande i 

undervisningen. De elever som hördes mest och var duktiga att tala för sig, fick ofta sina 

åsikter och tankar hörda. 

 

Det är bara fel personer som får välja, de som låter mest. 

 

4.5.3 Sammanfattning 

Lärarna ansåg att elevernas brist i att kunna ta eget ansvar blev en svårighet i frågan om 

elevinflytande. De menade att det var svårt för eleven att förstå vad de behövde arbeta med, 

för att nå målen och de behöver handledning och styrning för att välja rätt väg. Även i vissa 

elevintervjuer framkom samma sak och det nämndes också lusten att välja den lättaste vägen. 

 

4.5.4 Analys 

Danell (2006) anser att eleven utvecklar sitt ansvarskännande genom inflytande. Detta 

motsäger då lärarnas kommentar om att eleverna inte har den mognad som krävs för att vara 

delaktiga och därför inte ges någon möjlighet till inflytande i någon större utsträckning. Detta 

resulterar då i att ansvarskännande inte kan utvecklas och elevinflytande ses då kanske som en 

svårighet istället för en möjlighet. Både lärarnas och elevernas svar visade på en enighet i att 

elevinflytande resulterar i en större motivation i skolarbetet. Ett mer inarbetat och tydligt 

elevinflytande skulle kunna vara en förberedelse på tillvaron utanför skolans värld, då detta 

kan leda till ett större ansvarstagande, något som Selberg (2001) menar utvecklar de 

färdigheter som de nationella målen kräver. 

 

I lärarintervjuerna framkom det att det ingår i lärarens profession och utbildning att planera 

undervisningen för att ge alla elever möjlighet att nå målen. De ansåg även att eleverna inte 

klarade av att se vad de måste lära sig för att nå målen. Både Danell (2006) och Selberg 

(2001) anser att läraren är den mest betydelsefulla personen för att förverkliga elevinflytande i 

klassrummet. Men då måste tillfälle ges till elevinflytande och lärarna måste se inflytandet 

som en möjlighet och tillgång i klassrumssituationen. Skolan bör utbilda varje elev att ta egna 

initiativ och vara flexibla menade Dewey (1980). Det ligger ett stort ansvar på varje lärare att 
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informera eleverna om vilka möjligheter till inflytande som finns och dessutom involvera dem 

i planeringen av undervisningen. 

 

4.6 Vill eleverna vara med och påverka? 

4.6.1 Lärarintervjuer 

I lärarintervjuerna framkom det att det finns elever som vill vara med och påverka men det 

finns även elever som gärna slipper undan. Vissa elever känner det som en trygghet när 

läraren har bestämt vad och hur saker ska göras. Dessa elever blir ofta oroliga och ängsliga 

om de ska vara med och påverka själva. Andra elever blir mer positivt inställda och tycker att 

det är roligt när de får vara med och påverka. 

 

Jag tror att många elever är nöjda och känner sig delaktiga i beslut när 

 jag lägger fram flera olika alternativ som de får välja mellan. 

 

Fyra av lärarna i undersökningen upplever det som att vissa elever inte vill ha inflytande på 

grund av tidigare dåliga erfarenheter. De har tidigare varit aktiva och kommit med förslag 

men inte fått något gehör för sina idéer därför finns det ingen mening med att yttra sig. 

 

Sex av lärarna anser att eleverna inte vet vad elevinflytande går ut på. Det är ett inflytande 

med både rättigheter och skyldigheter. Rättigheterna har eleverna snappat upp men deras 

skyldigheter och större ansvar har många tyvärr missat anser lärarna. 

 

Många elever vet inte när de varit med och påverkat. Hur har jag  

som lärare ändrat min planering för att tillmötesgå deras önskemål?  

Det känner de inte till och det behöver vi bli bättre på att visa för eleverna. 

 

4.6.2 Elevintervjuer 

I elevintervjuerna kan man bland svaren se två grupper, de som vill vara med och påverka och 

de som inte vill. Den grupp som vill vara med och påverka vill vara med att välja 

ämnesområde, undervisningssätt och redovisningsform. De anser att det blir roligare att lära 

sig om man får vara med att bestämma själv. Några elever uttryckte sin oro för att det kan 

betyda att man lär sig mindre då. Dessutom finns det många viljor i en klass och då kan det 

vara svårt att enas. 
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Det är roligare att läsa om ett område som vi själva har valt än om 

 ett område som läraren har bestämt. 

 

Det kanske är roligare att välja själv men det är ju läraren  

som vet vad vi måste kunna. 

 

Några elever vill arbeta mer med grupparbete eller pararbete istället för lärarledd 

undervisning. Många elever framhäver betydelsen av att de får vara med att bestämma. 

 

De elever som inte vill vara med att bestämma tycker att det fungerar bra som de arbetar nu. 

Lärarens förslag och upplägg trivs de bra med. Det är läraren som vet vilka kunskaper de 

måste ha. Eleverna tycker att det är skönt att slippa välja för det är svårt att veta vad som 

krävs. 

 

Jag tycker det är svårt att veta om jag väljer rätt…. 

 

Jag tycker att det är skönt att slippa välja. 

 Lärarna vet ju vad som är bäst för oss. 

 

Många av eleverna menade att om man får igenom sina önskemål så får man arbeta villigt och 

engagerat för att nå målen. Det egna ansvaret är en viktig del i elevinflytande anser eleverna. 

De menar att man måste ta ansvar för att man hela tiden gör sitt bästa och att man på ett 

ansvarsfullt sätt ger seriösa förslag när tillfälle för inflytande ges. 

 

Det är viktigt att vi inte bara berättar vad vi vill utan 

 gör det på ett bra sätt sen också. 

 

Man måste ta ansvar för sitt lärande och inte tramsa,  

även om något är svårt. Man måste alltid kämpa. 

 

4.6.3 Sammanfattning 

Elever och lärare var eniga om att det finns två kategorier av elever; de som vill vara med att 

påverka och de som inte vill. Jag tror att det finns många olika orsaker till vilken grupp man 

tillhör, men jag har valt att inte gå djupare i frågan. Okunskap om vad som förväntas av 

eleven är ett skäl till att eleverna låter lärarna bestämma, de vet vad eleven måste lära sig. 
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Jag undrar om eleven inte skulle bli säkrare på vad som krävs i ämnet om eleven tillåts att 

vara mer delaktig och lära sig hur kursmålen är utformade. Viljan att vara med att påverka i 

större utsträckning än tidigare har framkommit i undersökningen. 

 

4.6.4 Analys 

Lärarna anser att eleverna inte klara av det ansvar som elevinflytande innebär. Men genom att 

låta elever ha inflytande över undervisningen så ökar deras ansvarskänsla. Eget ansvar är 

starkt knutet till elevinflytande menar Danell (1999). De olika uppfattningar som finns om 

elevinflytande kan bero på att begreppet har olika innebörd för olika elever. Dessutom är 

begreppet inte entydigt vilket medför olika tolkningsmöjligheter anser Forsberg (2000). 

Då tolkningsmöjligheterna är många och kan skilja mellan lärarna och även mellan eleverna, 

bidrar detta troligtvis till att elevinflytande blir lite i sidosatt i undervisningen. 

 

Det finns elever som vill vara med och påverka men det finns också de elever som gärna 

slipper. Elevinflytandet kan ha en positiv betydelse för de elever som anpassat sig bra till 

skolan men kan upplevas som något negativt om eleven ser på skolan som något negativt 

menar Dovemark (2007). För elever med skolsvårigheter eller invandrarbakgrund kan den 

mer fria undervisningsformen ställa till med problem då de inte kan möta de förväntningar 

och krav som skolan och läraren ställer på dem. Dessa elever tenderar då att välja den lätta 

vägen då man gör så lite som möjligt. Det kan ha med elevens sociala bakgrund att göra 

vilken grupp som eleven tillhör, de som har anpassat sig till skolan eller de som inte har det. 

Dessa faktorer är inget som jag har kunnat se i mina svar, men det har inte heller varit syftet 

med min undersökning. 

 

Eleverna menade att det är lärarna som vet vilka kunskaper som eleverna måste uppnå och 

därför är det svårt för eleverna att vara med och påverka. Kanske är det också lärarnas rädsla 

för att eleven inte kommer att nå upp till de mål som förväntas av dem som gör att 

elevinflytandet blir i sidosatt menar Dovemark (2007). Det framkom också i lärarintervjuerna 

att eleverna inte alltid vet när de har fått vara med och påverka undervisningen. Det är kanske 

just detta som gör att det är viktigt att en utvärdering av resultatet alltid görs. Eleverna får 

tillsammans med läraren reflektera över deras nya kunskaper och diskutera andra elevers 

resultat. Dessutom kan diskussionerna leda till nya arbetsområden och vilka förbättringar som 

kan göras inför kommande arbete. Det är också viktigt att läraren tillsammans med eleven 

diskuterar vilka mål som uppnåtts och i vilken grad anser Selberg (2001). 
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATS 

I denna del av arbetet kommer jag att diskutera kring det resultat som framkom i min 

undersökning. Dessutom kommer en diskussion om min metod och eventuella brister i min 

undersökning. Avslutningsvis sammanfattas de slutsatser som jag har kommit fram till. 

 

5.1 Reflektion 

Svaren från lärarintervjuerna och elevintervjuerna är förvånansvärt samstämmiga. 

Definitionen av elevinflytande förklarades av båda grupperna som en möjlighet för eleverna 

att kunna vara med och bestämma och att ha åsikter. Det gjordes ingen skillnad på det 

formella eller informella elevinflytandet, utan begreppet definierades i sin helhet. Båda 

parterna var överrens om att elevinflytande är viktigt i skolan med detta var inget som 

tydliggjordes på de berörda skolorna. Enligt Forsberg (2000) är elevinflytande inget entydigt 

begrepp med klara gränser för vad som gäller utan det ger rum för egen tolkning och 

definition. Detta ställer till med problem för den enskilde läraren och skolan. Även i ELIAS-

projektet kom de fram till samma slutsats nämligen att elevinflytande kan tolkas olika. 

 

Det framgick att det endast var formen i matematikundervisningen som gav möjlighet till 

elevinflytande då eleverna väljer bok, uppgifter och svårighetsgrad. Enligt Selbergs (2001) 

modell framgår det att eleverna även bör vara delaktiga i planering, redovisning och 

utvärdering för att arbetet ska upplevas givande och mer lärorikt. Dewey (1980) menar att 

utbildningen bör formas så att elevens intresse och verklighet är utgångspunkter och dessa bör 

ske i samspel elev och lärare. 

 

Både lärare och elever var eniga om att elevinflytande bidrar till högre motivation. Nackdelen 

enligt eleverna är att det ofta är samma röst som blir hörd. Lärarna nämnde olikheterna hos en 

grupp som en försvårande faktor. 

 

Det framkom i både elevintervjuerna och lärarintervjuerna att det finns två grupper av elever, 

de som vill vara med och påverka och de som gärna slipper. De flesta av lärarna ansåg att det 

positiva med att låta eleverna ha inflytande i undervisningen var att motivationen ökade och 

eleverna blev mer engagerade. Det var dock ingen som tog upp att inflytandet kunde främja 

ett lärande för livet. Överraskande nog var eleverna och lärarna eniga i sina svar. 
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5.2 Metodkritik 

Anledningen till att jag valde att använda mig av gruppintervjuer var att synliggöra olika 

uppfattningar om elevinflytande och fördjupa diskussionen om begreppet. Jag undrar om 

resultatet hade blivit annorlunda om jag genomfört intervjuerna enskilt, då grupperna bestod 

av elever som kände varandra. En risk med fokusgrupper är att deltagarna kan påverka 

varandra på olika sätt. Obert & Forsell (2000) menar att risken för detta är stor om deltagarna 

känner varandra sen tidigare. Deltagarna kan känna press att tycka som majoriteten eller bilda 

ett grupptänkande där deltagarna skapar en gemensam bild av begreppet. Det finns ytterligare 

en riskfaktor där deltagarna ger de svar som intervjuaren förväntas vilja ha. Jag upplevde dock 

stämning vid samtliga intervjuer som avslappnad och att allas åsikter fick komma fram. 

 

Intervjudeltagarna valdes slumpvis ut från de elever och lärare som var villiga att medverka i 

min undersökning. Möjligtvis kunde resultatet ha sett annorlunda ut om jag hade valt ett mer 

riktat urval där jag utgått från vissa kriterierna när deltagarna valdes. Detta hade varit extra 

intressant när det gäller elevdeltagarna då man kunnat se om kön och etnicitet hade påverkat 

resultatet. Jag hade också kunnat välja ut skolor och lärare som aktivt arbetar med ett 

informellt elevinflytande för att se hur de arbetade praktisk med det, men jag var ut efter en 

generell bild av hur det ser ut i skolverksamheten, då anser jag att mitt sätt att välja skolor och 

intervjudeltagare svarade väl mot mina frågeställningar. Det enda kriteriet som jag följde i 

min undersökning vara att lärarna skull undervisa i matematik och naturorienterande ämnen. 

 

Mina intervjufrågor är baserade på de förkunskaper och erfarenheter om elevinflytande som 

jag besitter sen tidigare. Dock anser jag att detta inte har påverkat min undersökning. Jag har 

inte försökt att påverka undersökningsresultaten eller framhävt egna åsikter.  

En del av mina intervjufrågor var utformade för att få exakta svar och en del var mer öppna 

(se bilaga 1 & 2). Jag ville ge utrymme för följdfrågor för att få in allas åsikter om 

elevinflytande. En del av frågorna formulerades olika för elever och lärare vilket resulterade i 

att svaren inte alltid var jämförbara med varandra. Omformuleringen gjordes för att jag ansåg 

att eleverna lättare skulle kunna svara på vissa frågor. Jag är väl medveten om olikheterna 

men jag eftersträvade utförligare svar av lärarna. Svaren på vissa frågorna ökade min 

förståelse för varför svaren på de övriga frågorna utvecklade sig som de gjorde. 

 

Jag valde att utföra två olika sorters intervjuer, enskilda och i grupp. Detta bidrar till att 

analysen är något knepig att genomföra. Jag anser dock att min undersökning blev bättre på 
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grund av att jag valde dessa två metoderna. Jag anser att jag inte hade fått tillförlitliga resultat 

av eleverna om jag hade intervjuat dem enskilt. Eftersom jag inte hade en relation med dem 

sen tidigare så hade det bidragit till en besvärande stämning, där eleven inte hade vågat 

framföra sina åsikter som den hade. Gruppintervjun med flera medverkande elever samtidigt 

bidrog till en avslappnad stämning där eleverna med hjälp av varandra vågade diskutera sina 

tankar om elevinflytande. Genom att skapa denna trygga stämning får jag ett resultat som är 

tillförlitligt och kan användas av andra precis som Lantz (1993) anser. 

 

5.3 Slutsats 

Jag har med denna undersökning förstått problematiken kring arbetet med elevinflytande. Det 

är ett målstyrt begrepp som är svårt att definiera och för vissa är det svårt att arbeta med 

inflytande då skolan är styrd av måluppfyllelse kravet.  

Studien är deduktiv, vilket innebär att slutsatsen sätts ihop av olika teorier. Den slutsats som 

jag har lärt mig av detta arbete är att arbetet med elevinflytande är en process som förändras 

ständigt och att det mycket beror på lärarens inställning och kunskapssyn. Vi som lärare måste 

visa eleverna att vi låter dem varar med och påverka undervisningen och ger dem redskapen 

för att klara av det.  Vi måste kommunicera och konkretisera målen för undervisningen och 

skapa en miljö där alla vågar ta plats och framför allt att allas röster är lika värda. Detta 

innebär inte att vi som lärare släpper kontrollen eller vårt ansvar tvärtom är lärarens roll 

oerhört viktig för att vägleda, stötta och bekräfta eleven. Selberg (2001) menar att läraren 

intar en annan roll och förhållandet elev-lärare blir mer jämlikt om eleven tillåts att påverka 

undervisningen. 

 

Jag är övertygad om att det går att arbeta mer aktivt med elevinflytande än vad jag har sett i 

undersökningen men det är ett arbetssätt som måste byggas upp successivt. Jag har också 

förstått att det är svårt att leva upp till idealen och att det finns flera faktorer på varför det ser 

ut som det gör i skolan idag. De deltagande lärarna i min undersökning var väl medvetna om 

fördelarna med elevinflytande men nackdelen var tidsbrist, stora och varierande grupper och 

kommunikations svårigheter med elevinflytande rent praktiskt. Det är kanske så att skolan är 

en traditionellt styrd verksamhet och det behövs tid för att ändra dess synsätt på inflytande. 

Dessutom har eleverna kommit olika långt i sitt tänkande kring inflytande som till exempel 

eget ansvar och lämpligaste sätt för kunskaps inhämtning. De utgår från olika förutsättningar 

bland annat genom olika kulturella och sociala förhållanden. 
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Jag tycker att det ser ut som att det till stor del handlar om kommunikation och tydlighet för 

att förbättra den informella delen av elevinflytande. För att det ska bli en positiv utveckling 

och att sprickan mellan eleverna inte ska öka ytterligare måste resurser och tid ges för att detta 

ska utvecklas till något positivt för alla elever. 

 

Elevinflytande kräver inget speciellt arbetssätt utan snarare ett tydligare förhållningssätt. Jag 

är medveten om processen att låta eleverna ha ett inflytande tar lång tid och det gäller att få 

eleverna att förstå fördelarna då deras delaktighet ställer höga krav på dem. Det är lärarens 

uppgift att vägleda eleverna och visa dem fördelarna med att påverka. Vid vägledningen 

måste kunskapsmålens grund synliggöras och framhävas kontinuerligt. 

 

5.4 Förslag till fortsatt forskning 

Elevinflytande är ett viktigt och intressant begrepp. Det innefattar alla ämnen och allt man gör 

i skolan, därför bör det ha en avgörande roll i undervisningen och i skolans vardagsarbete. En 

studie om hur elevinflytande fungerar i andra ämnen hade varit intressant, då denna studie 

endast har innefattat matematik och naturorienterande undervisning. En jämförelse mellan 

naturorienterande- och samhällsorienterande undervisning är också ett förslag på en tänkbar 

framtida studie. 
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor till undervisande Ma/No -lärare 

1. Hur definierar du elevinflytande? 

2. Använder du dig av elevinflytande i din undervisning? 

a) När? 

b) Hur? 

c) På vilket sätt? 

3. Anser du att elevinflytande är något positivt eller negativt? 

a) På vilket sätt? 

b) Vilka faktorer påverkar? 

4. Tycker du att elevinflytande är en viktig del i undervisningen på din skola: 

a) på organisationsnivå? 

b) på arbetslagsnivå? 

c) på individuell nivå? 

5. Upplever du att: 

a) eleverna vet vad elevinflytande går ut på? 

b) eleverna är medvetna om sin möjlighet att påverka undervisningen? 

6. Upplever du att eleverna vill vara med och påverka? 

a) Om ja, vad och i vilka situationer? 

b) Om nej, vad tror du det beror på? 
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor till elever 

1. Vad är elevinflytande? 

2. Anser du att du har möjlighet att påverka Ma/No-undervisningen på din skola? 

a) Om ja, hur ser det ut och vid vilka tillfällen? 

b) Om nej, vad tror du det beror på? 

3. Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med att elever är med och påverkar 

undervisningen?  

4. Tycker du att elevinflytande är en viktig del på din skola? 

a) Om ja, hur märks det? 

5. Vill du vara med och påverka din undervisning i Ma/No? 

a) Om ja, vad och i vilka situationer? 

b) Om nej, vad beror det på? 
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Bilaga 3 

 

Till målsmän 

Jag heter Cecilia Johansson och jag studerar till lärare i matematik och naturorienterande 

ämnen vid Halmstad högskola. 

 

Anledningen till detta brev är att jag har påbörjat mitt examensarbete där jag ska utföra ett 

antal intervjuer som kommer att ingå i min undersökning om elevers och lärares syn på 

elevinflytande i undervisningen av matematik och naturorienterande ämnen. 

 

Jag har valt att göra undersökningen i Ert barns klass där jag kommer att intervjua åtta till tio 

stycken av klassens elever varav Er dotter/son, med Ert medgivande, kan vara en av dem. 

Ytterliggare intervjuer kommer också att ske i andra klasser. Därefter kommer jag att skriva 

en rapport på ovanstående nämnda tema. 

 

Intervjun kommer att vara anonym och frivillig. Intervjun kan när som helst avbrytas av 

deltagarna. Inga namn eller skolans namn kommer att finnas med i min sammanställning. Allt 

insamlat intervjumaterial kommer att förstöras efter sammanställningen. 

 

För att kunna genomföra denna intervju med Ert barn måste jag få tillåtelse ifrån Er genom 

denna blankett. Lämna blanketten snarast till klassföreståndaren. 

 

Elevens namn:______________________________________________ Klass:____________ 

 

□ Har målsmans tillåtelse att medverka                 □ Har inte målsmans tillåtelse att medverka 

 

Målsmans underskrift:_________________________________________________________ 

 

 

Om Ni har några frågor är ni välkomna att kontakta mig på tel. 0704-447297 

 

Tack på förhand! 

Cecilia 


