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Förord 

 

Denna studie har genomförts vid sektionen för lärarutbildning vid Högskolan i Halmstad. 

Examensarbetet är en avslutande uppsats i allmänt utbildningsområde på lärarprogrammet. 

Författarna skulle främst vilja tacka varandra för det stöd de visat varandra under arbetets 

gång. Dessutom riktas ett tack för all hjälp till Jette Trolle-Schultz Jensen och Ole Olsson som 

har handlett författarna genom arbetet. Slutligen ett stort tack också till de elever som valde 

att delta i studien. 

 

Disposition  

Författarna har valt att presentera studien genom att inleda med en introduktion (kap. 1) där 

följande kommer att behandlas: begreppsdefinition, syfte och frågeställning. Vidare 

presenteras bakgrund (kap. 2) som kommer att behandla regler och lagar samt historik och 

utveckling. Under metodkapitlet (kap. 3) presenterar författarna urval, val av metod, 

vetenskapsteoretisk utgångspunkt, material, generalisering, validitet, reliabilitet, 

forskningsetiska principer, procedur och bearbetning av data. Vidare kommer resultatet (kap. 

4) av författarnas undersökning att introduceras. Slutligen redogör författarna för diskussion 

(kap. 5) och för avslutande diskussion (kap. 6) vilket inkluderar metoddiskussion, 

slutdiskussion, och framtida forskning.  
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Sammanfattning 

 

Syftet med studien var att undersöka elevinflytande i gymnasieskolan. Den empiriska 

undersökningen kom att beröra några elevers upplevelser av sitt inflytande i skolan över lag, 

men också elevinflytande över ämnena psykologi, samhällskunskap och svenska samt de 

specifika områdena innehåll, läromedel, arbetssätt, läxor och prov inom dessa ämnen. Fokus 

låg även på elevernas syn på eget ansvarstagande. Studien baserades på följande 

frågeställningar: Hur yttrar sig eventuell variation mellan några elevers upplevelser av 

elevinflytande och ansvarstagande i skolan? Hur yttrar sig eventuell variation mellan dessa 

elevers upplevelser av elevinflytande över sin utbildning inom psykologi, samhällskunskap 

och svenska? Metodologiskt användes en semistrukturerad intervjumetod, och urvalet bestod 

av tre grupper (psykologi, samhällskunskap och svenska) med fem gymnasieelever i varje 

grupp. Fokusgruppsintervjuerna pågick i mellan 25 och 40 minuter och behandlade följande 

teman: ”klassråd”, ”elevinflytande”, ”hinder för elevinflytande”, ”möjligheter till 

elevinflytande”, ”elevinflytande över ämnet”, ”elevinflytande över innehåll”, ”elevinflytande 

över läromedel”, ”elevinflytande över arbetssätt”, ”elevinflytande över läxor”, ”elevinflytande 

över prov” och ”ansvar”. Resultatet som analyserades med utgångspunkt i hermeneutik 

indikerade främst att grad av elevinflytande inte berodde på ämnet utan snarare på läraren. 

Resultatet visade därtill att eleverna inte fick påverka sin utbildning i den mån de hade rätt till. 

Dock ansåg samtliga grupper att det, trots bristande elevinflytande, fungerade bra med de 

arbetssätt som tillämpades. Diskussionen berörde ”elevinflytande och demokrati”, ”hinder och 

möjligheter för ett ökat elevinflytande”, ”elevinflytande över ämnet”, ”elevinflytande över 

innehåll”, ”elevinflytande över läromedel”, ”elevinflytande över arbetssätt”, ”elevinflytande 

över läxor och prov” samt ”ansvar”. 

 

Nyckelord: elevinflytande, ansvar, psykologi, samhällskunskap, svenska 
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1. Introduktion 

 

Under hösten 2009 deltog drygt 2000 ungdomar i Halmstads kommun i en rikstäckande 

enkätundersökning som berörde ungdomar mellan tretton och tjugofem år. I Halmstad kom 

940 elever i år 8 och 1198 elever i gymnasieskolans årskurs 2 att svara på runt åttio frågor 

rörande fritid, inflytande, politik, skola, trygghet, hälsa, arbete och framtid. Gymnasieeleverna 

besvarade enkäten LUPP (Ungdomsstyrelsen, LUPP-enkät för gymnasieskolan, 2009), vilket 

står för lokal uppföljning av ungdomspolitik, via Internet på schemalagd skoltid. Syftet med 

enkäten var att respektive kommun skulle få en helhetsbild och ett bra underlag om barn och 

ungas levnadsvillkor för att kunna utveckla den kommunala ungdomspolitiken och 

förverkliga ungdomars rätt till inflytande. Resultatet för Halmstads kommun presenterades i 

en rapport (Ungdomsstyrelsen, LUPP-rapport, 2010) under början av 2010. Denna finns 

tillgänglig på Internet för såväl politiker och förvaltningar som skolor och andra engagerade 

verksamheter. 

      

En kritik som kan riktas mot Ungdomsstyrelsen är att det i LUPP-enkäten inte framgår någon 

definition av begreppet inflytande. Det är endast genom formuleringen av frågorna besvararen 

av dessa har möjlighet att få en uppfattning om den aktuella definitionen.   

      

Två av de påståenden som rörde inflytande i enkäten löd: ”Jag har fått veta vad eleverna ska 

ha inflytande över i skolan” och ”Skolan uppmuntrar mig att aktivt medverka i klassråd och 

elevråd”. Dessa följdes av fem svarsalternativ mellan ”stämmer mycket bra” och ”stämmer 

mycket dåligt”. Rapporten presenterar att knappt hälften av enkätundersökningens deltagare i 

årskurs 2 på gymnasiet upplever att de varken har blivit informerade om inflytande eller 

uppmuntrade till aktivt deltagande i klass- och elevråd. Två av de frågor som rörde inflytande 

löd: ”Hur mycket vill du som elev vara med och bestämma om?” och ”Hur mycket får du som 

elev vara med och bestämma om?” Dessa följdes av tio områden, däribland innehåll, 

läromedel, arbetssätt, läxor och prov, och fyra svarsalternativ mellan ”väldigt mycket och 

”väldigt lite/ingenting”. Resultatet visar att det råder skillnad mellan vad elever vill vara med 

att bestämma om, och vad de får vara med att bestämma om. 

      

Författarna av föreliggande undersökning reagerade på dessa resultat och reaktionen 

utvecklades till ett beslut om att fördjupa sig i ämnet eftersom det är varje elevs rättighet att få 

ha inflytande över och möjlighet till utformning av sin egen utbildning, och således varje 

lärares skyldighet att informera om och erbjuda detta. Det handlar även om att upplysa elever 

om deras rättigheter för att de, vid behov, ska ha en möjlighet att åstadkomma förändring. 

I läroplanen för de frivilliga skolformerna [Lpf 94] (Skolverket, 1994) står följande: 

 

De demokratiska principerna att kunna påverka, vara delaktig och ta ansvar skall omfatta alla 

elever. Elevernas ansvar för att planera och genomföra sina studier samt deras inflytande på såväl 

innehåll som former skall vara viktiga principer i utbildningen. Enligt skollagen åligger det alla 

som arbetar i skolan att verka för demokratiska arbetsformer (Lpf 94, s. 13). 
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Genom en fördjupning i ämnet är det möjligt att uppnå betydelsefull kunskap om hur en 

fungerande och rättvis undervisning kan bedrivas. Detta är viktigt eftersom en verksamhet 

som på pappret arbetar för demokrati inte bör motsäga sig själv genom att inte leva upp till 

det. 

 

 

1.1 Begreppsdefinition 

Nedan definieras begreppen elevinflytande, ansvar samt demokrati för att reducera risken att 

läsare av föreliggande studie gör en begreppstolkning som skiljer sig från det författarna 

avser. 

 

1.1.1 Elevinflytande 

Definitionen av elevinflytande i föreliggande studie är att elever är delaktiga i frågor och 

beslut som rör deras egen utbildning. Enligt Lpf 94 (Skolverket, 1994) är elever berättigade 

till inflytande på såväl innehåll som former. Samtidigt bör eleverna sträva mot målet att aktivt 

utöva inflytande över sin utbildning. Den bakomliggande orsaken till detta val av definition är 

dels att definitionen av elevinflytande präglar elevernas utbildning genom Lpf 94 där det 

framgår att elever ska ges möjlighet till inflytande, dels att författarnas intresse riktar sig mot 

elevers delaktighet i frågor som rör deras utbildning. 

 

1.1.2 Ansvar 

Med ansvar menas härmed att planera och genomföra sina studier, samt ta personligt ansvar 

för sina studieresultat (Skolverket, 1994). Elever bör ta eget ansvar över sin utbildning för att i 

större utsträckning kunna vara delaktiga i den. 

 

1.1.3 Demokrati 

Demokrati innebär, enligt Skolverket (1994) och i befintlig studie, att eleverna ges möjlighet 

till inflytande över sin utbildning. Denna definition grundar sig i att elever behöver förstå vad 

demokrati är för att ges denna möjlighet och eftersom bland annat Lpf 94 framhåller vikten av 

att arbeta demokratiskt. ”Enligt Skollagen åligger det alla som arbetar i skolan att verka för 

demokratiska arbetsformer” (Skolverket, 1994). Undervisningen ska dessutom utveckla 

elevernas förmåga att arbeta demokratiskt.  

 

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka elevinflytande i gymnasieskolan. Den empiriska 

undersökningen kommer att beröra några elevers upplevelser av sitt inflytande i skolan över 

lag, men också elevinflytande över ämnena psykologi, samhällskunskap och svenska samt de 

specifika områdena innehåll, läromedel, arbetssätt, läxor och prov inom dessa ämnen. Fokus 

ligger även på elevernas syn på eget ansvarstagande. Slutligen finns det en förhoppning om att 

resultatet av föreliggande studie ska kunna ge andra lärare förslag på hur de kan arbeta med 

elevinflytande. 
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1.3 Frågeställning 

 Hur yttrar sig eventuell variation mellan några elevers upplevelser av elevinflytande 

och ansvarstagande i skolan? 

 Hur yttrar sig eventuell variation mellan dessa elevers upplevelser av elevinflytande 

över sin utbildning inom psykologi, samhällskunskap och svenska? 
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2. Bakgrund 
 

2.1 Regler och lagar 

 

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 elevers aktiva deltagande i samhällslivet och en verksamhet för deras eget 

ansvarstagande och inflytande (Skolverket, 1998).  

 

Att inflytande inom olika områden i skolan är elevernas rättighet framgår i olika allmänna 

handlingar, däribland skolans nationella styrdokument samt rapporter och betänkanden från 

regeringstillsatta kommittéer, men få skrifter ger tydliga riktlinjer för hur detta inflytande ska 

se ut. Nedan presenteras adekvata delar av handlingar som rör elevinflytande, ansvar och 

demokrati inom skolan i allmänhet och gymnasiet i synnerhet. 

      

Alla elever från förskoleklass till gymnasium och vuxenutbildning har rätt till ålders- och 

mognadsanpassat inflytande över såväl arbetssituation som arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket, 

2010; Skollagen, 1985:1100, 4 kap. 2 §). Enligt Statens Offentliga Utredningar [SOU] 

(1996:22; 1997:121) är inflytande en mänsklig rättighet som bland annat utgör en av 

grundstenarna i FN:s barnkonvention. Där finns att läsa: 

 

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

uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i 

förhållande till barnets ålder och mognad (Artikel 12, punkt 1). 

 

Vidare är det en av skolans uppgifter att fostra eleverna till demokratiska medborgare (SOU, 

1996:22; SOU, 1997:121). För demokratin i skolan är det värdefullt att eleverna är, eller tillåts 

vara, med och fatta beslut, exempelvis genom klassråd. I Gymnasieförordningen (1992:394) 

står följande om klassråd: 

 

4 kap. 3 § För varje klass eller motsvarande i gymnasieskolan skall det finnas ett klassråd.  

Klassrådet består av samtliga elever i klassen och deras klassföreståndare eller motsvarande.  

4 kap. 4 § Klassrådet skall behandla frågor som är av gemensamt intresse för klassens elever. 

 

För den enskilda individen är det emellertid centralt att också kunna påverka det dagliga 

arbetet och styra sitt eget lärande, då delaktighet sägs vara en förutsättning för lärande (SOU, 

1996:22; SOU, 1997:121). Demokrati och delaktighet samt tillåtelse att vara med och ansvara 

för verksamheten leder dessutom sannolikt till att eleverna kräver delaktighet, men också att 

de tar sin del av ansvaret, senare i livet. Att ta ställning till olika förslag och genom det ta 

ansvar för sin utbildning är ett sätt för eleven att närma sig vuxenlivet (SOU, 2002:120). 

 

I Lpf 94 (Skolverket, 1994) presenteras skolans uppgift relaterat till elevinflytande och ansvar 

kort och koncist. Framgår gör exempelvis att skolan ska sträva mot att varje elev tar 
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personligt ansvar för sina studier och aktivt utövar inflytande över sin utbildning. Därtill ska 

läraren utgå från att eleverna både kan och vill ta ett personligt ansvar, uppmuntra de mer 

försynta eleverna att framföra sina åsikter, planera undervisningen i samarbete med eleverna, 

låta eleverna pröva olika arbetssätt och utvärdera undervisningen tillsammans med eleverna. 

Barnombudsmannen [BO] (Sylwander & Westlund, 2006) vill särskilt betona uppmuntran till 

skoldemokrati. Detta beror på att många elever menar att de har blivit hotade med sänkta 

betyg på grund av elevrådsarbete. BO anser att arbete för elevdemokrati ska betraktas som 

giltig frånvaro. Beträffande olika arbetssätt utgör inte elever en homogen grupp, och av den 

anledningen är önskat arbetssätt sannolikt individuellt och möjlighet till inflytande över detta 

bör därför ges (SOU, 2002:120). 

 

Dialog mellan lärare och elever är viktigt (Arbetsmiljöverket, 2010). Denna dialog måste 

dock inkludera ett tydliggörande av utbildningens mål, innehåll och arbetsformer för att 

eleverna ska kunna ha en möjlighet att påverka och ta ansvar för sin utbildning med allt vad 

den medför. Därtill krävs givetvis att skolans personal är villig att förändra sin attityd och 

våga lämna ifrån sig en del av makten till eleverna (Sylwander & Westlund, 2006). Makt är 

dock en företeelse som kan betraktas ur olika perspektiv: ett sätt att se på det är att någon 

måste förlora makt för att någon annan, eller andra, ska vinna makt, medan ett annat synsätt är 

att den totala makten i stället kan öka (SOU, 1997:121). 

 

Att elevinflytande är viktigt på många sätt görs tydligt, men av granskat material är det endast 

Arbetsmiljöverket (2010) som genom sitt förslag om att exempelvis ett skriftligt prov skulle 

kunna ersättas med redovisning i form av en pjäs eller en uppsats, lägger fram ett konkret 

exempel på hur det kan realiseras. 

 

 

2.2 Historik och utveckling 

 

2.2.1 Förhistoria  

John Dewey (1859-1952), såväl nationellt som internationellt känd och respekterad, var 1900-

talets mest framstående utbildningsfilosof (Hartman & Lundgren, 1980). Genom sina verk, 

som tillsammans utgör 37 band, behandlar Dewey allehanda pedagogiska frågor, men 

huvudfrågan handlar om att skolans inre arbete bör förändras i den bemärkelsen att 

undervisningen blir elevcentrerad i stället för stoffcentrerad (Swahn, 2006). Detta innebär, 

exempelvis, att det är elevernas egna erfarenheter i stället för själva ämnet som utgör 

utgångspunkten för undervisningen (ibid.). Dewey skapade, utifrån sina verksamheter, 

grunden för den framåtsträvande pedagogiken och kom att påverka den svenska pedagogiken 

(Stensmo 1994). Den pedagogik han förespråkar innebär att teori, praktik och reflektion är 

enade med varandra (Dewey, 2003). Dewey (2003) menar att det bästa arbetssättet för 

eleverna är att arbeta sökande och därmed påverka den individuella inlärningen och 

utvecklingen. Han menar också att eleverna inte ska vara bundna till ett visst ämne när de 

arbetar sökande, då ämnesindelning kan försvåra elevernas förmåga till inlärning (Dewey, 

1997). För att eleverna ska kunna ta sig an ny kunskap behöver de dessutom se en koppling 



9 

 

mellan den nya kunskapen och verkligheten, samt förstå hur kunskapen kan användas i 

praktiken (Dewey, 1999). Därtill behöver eleverna utbildas till att kunna ta egna initiativ och 

vara flexibla för att kunna möta samhällsförändringar (ibid.). Enligt Alexandersson (2000) 

ansåg Dewey att skolans främsta uppgift var att lära eleverna att vara demokratiska. 

Alexandersson skriver att skolan ska förse eleven med de verktyg som behövs för att eleven 

ska kunna möta ett demokratiskt samhälle, och enligt Dewey kan detta ske genom att eleverna 

är med i samhällets sociala och kulturella aktiviteter samt att skolan nyttjar ett demokratiskt 

arbetssätt. Detta menar Alexandersson är det vi idag kallar för elevinflytande. Enligt Svedberg 

och Zaar (2003) menar Dewey för övrigt att det är av stor betydelse att stimulera eleven till att 

förstå olika undervisningssituationer och att väga olika handlingsalternativ mot varandra för 

att nå fram till ett reslutat. Om detta kan uppnås menar Dewey att lärarna närmar sig de mål i 

styrdokumenten som syftar till att eleven ska fostras till goda demokratiska medborgare 

(ibid.).  

 

Så tidigt som 1946 framförde Skolkommittén i Sverige att det åligger skolan att erbjuda 

eleverna träning i fri samverkan, samarbete och medinflytande (Sylwander & Westlund, 

2006), och 1970 utformades gymnasieskolans första läroplan, Läroplan för gymnasieskolan 

[Lgy 70] (Lärarnas historia, 2010a). I Lgy 70 (Skolöverstyrelsen, 1970) framgick att det 

skulle vara möjligt för eleverna att ha inflytande över såväl planering av undervisning och 

urval av material som arbetssätt. Läraren uppmanades dock att, förutom med eleverna, 

samarbeta med skolledning och andra lärare för att hitta det arbetssätt som genererade det 

mest fördelaktiga resultatet för berörda parter. Vad gällde ansvar hade skolan som uppgift att 

utveckla elevernas vilja till samarbete och strävan efter att uppoffrande, samt efter bästa 

förmåga, bidra till arbetet för det gemensamma målet. För att detta skulle fungera krävdes att 

förutsättningarna, såsom god laganda och arbetsgemenskap, fick betydande utrymme. Därtill 

var ett av skolans uppdrag att hjälpa eleverna så att de utvecklades till harmoniska, dugliga 

och ansvarskännande samhällsmedborgare. 

     

2.2.2 Elevinflytande över tid 

Marklund har skildrat Sveriges skola mellan åren 1950 och 1975. I den sjätte och sista 

volymen som utkom 1989 presenterade han en sammanfattning av resultatet av 25 års 

reformer (Marklund, 1989; ref. i SOU, 1997:121). Under denna tid skedde enorma 

organisationsmässiga förändringar, däribland hopslagningen av gymnasiet, yrkesskolan och 

fackskolan till en integrerad gymnasieskola. Marklunds sammanfattning visade dock att målet 

att förnya skolans inre arbete inte uppnåddes. De mönster som hindrade utvecklingen av det 

inre arbetet benämnde Marklund som ”fyrkanter”. Två exempel på dessa fyrkanter är 

lektionen och läroboken. Marklund menade att det skulle krävas ”pedagogiska kofötter” för 

att bryta de mönster som finns.  

 

Det kan emellertid riktas en del kritik mot Marklunds beskrivning då han bland annat hade ett 

övergripande perspektiv, generaliserade starkt, studerade skolan från ett stort avstånd och 

byggde på studier som avslutades redan 1975 (SOU, 1997:121). Men trots kritik, och trots att 

det har hunnit passera flera decennier mellan de senaste undersökningarna i Marklunds 
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resultatsammanfattning och föreliggande undersökning, visar Marklunds beskrivning på en 

långsam förändringsprocess som råder än idag. Sedan slutet av 70-talet har det till exempel 

inte rått några tvivel om att en individ, för att kunna lära sig något grundligt och för att 

kunskaperna ska bestå, måste vara engagerad och tillåtas delaktighet i undervisningen. Många 

elever är förmögna att lära sig väldigt mycket på kort tid, men då försvinner generellt de 

kunskaperna lika fort igen. Att det är eleverna själva som har störst insikt i hur de fungerar i 

skolan, vilka metoder som är mest effektiva och vilka läromedel som gynnar dem är ett 

faktum som forskning visar inte kan bestridas (SOU, 1997:121).  

 

Skolans läroplaner har över tid utvecklats till elevernas fördel vad gäller elevinflytande, men 

utredningar har samtidigt gjort det tydligt att förbättringarna aldrig tog fart i praktiken 

(Danell, 2003; ref. i Danell, 2006). Offentliga utredningar under 1980- och 1990-talet visade 

att det inflytande elever hade rätt till på den tiden ännu inte hade realiserats (Danell, 2006). 

Statens skolverk (1993a; ref. i Swahn, 2006) uppgav däremot att tre av fyra elever ansåg att 

de var delaktiga i planeringen av undervisningen, dock med en skillnad mellan praktisk-

estetiska och teoretiska ämnen, till de teoretiska ämnenas nackdel.  

 

Tusenstals elever har, genom både kvantitativa och kvalitativa studier, bidragit till forskning 

om möjligheterna att vara med att bestämma och påverka arbetet i skolan. Resultatet av dessa 

undersökningar visar att eleverna över lag upplevde att inflytandet på innehåll och 

undervisningens uppläggning i princip var obefintligt (SOU, 1997:121). Samma under- 

sökningar konkretiserade att eleverna ville ha det inflytande de inte gavs möjlighet till, och att 

de i första hand ville kunna påverka sin dagliga arbetssituation. Särskilt vid intervjuer av 

eleverna framgick det också tydligt att en öppen och fungerande dialog mellan lärare och 

elever var önskvärd från elevernas sida. Därtill visade det sig att elevernas förslag endast i 

undantagsfall verkställdes. Det mest förekommande bemötandet var ”ja, vi får väl se”, 

”kanske”, eller ”vi får prata om det”. Och sedan hände ingenting. 

 

Skolverket utförde under 1997 en attitydundersökning om elevers syn på inflytande i 

grundskolan och gymnasieskolan (Skolverket, 1998). Undersökningen visade att 60 % av 

eleverna ansåg att de hade stort inflytande över vilka arbetssätt de använde sig av i 

undervisningen. Däremot visade undersökningen också att över hälften av eleverna ansåg att 

de endast i liten grad kunde påverka sin skolgång generellt. Därtill visade det sig att var tredje 

elev upplevde att det fanns möjlighet att vara med och planera undervisningens innehåll, 

samtidigt som många av eleverna kunde känna sig utelämnade och maktlösa då de tyckte att 

de saknade inflytande över sitt eget lärande och sin skolsituation. 

 

”Läraren måste inte abdikera för att eleverna ska få inflytande” framhåller Forsberg 

(2005:30). Forsberg presenterade forskning i Pedagogiska Magasinet (2005) och tydliggjorde 

då att elever fortfarande kände sig förhållandevis maktlösa vad gällde inflytande över vad och 

hur de ska lära sig. Tidigare forskning (Forsberg, 2000) visar emellertid att elever upplevde 

att de hade inflytande när lärarna lyssnade till deras idéer, när de kunde påverka mängden 

läxor, när de exempelvis fick bestämma hur de skulle redovisa samt när de vid önskemål 
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tilläts förlägga arbetet hemma i stället för i skolan. Forsberg (2000) menar vidare att elever 

hade goda möjligheter till inflytande då de arbetade ämnesövergripande, vid 

informationssökning samt när de dokumenterade och redovisade information. 

 

Även BO:s uppfattning löper parallellt med Marklunds slutsatser då myndigheten menar att 

skolan, trots goda intentioner, ännu inte till fullo har lyckats utföra uppdraget från regering 

och riksdag om att fostra eleverna till demokratiska samhällsmedborgare (Sylwander & 

Westlund, 2006). En konsekvens som uppstår av detta är att FN:s barnkonvention (artikel 12, 

punkt 1) inte åtlyds i den utsträckning den borde (ibid.). Forsberg (2000:82; ref. i Danell, 

2006) sammanfattar det hela med att ”elevinflytande närmast framstår som en främmande 

fågel i skolans värld”.   

 

2.2.3 Utvecklingsförsök  

Under 1990-talet bidrog samhället med att genom olika satsningar försöka utveckla elevernas 

inflytande i skolan (Forsberg, 2000). ELIAS-projektet, där ELIAS står för ”elevens inflytande 

och arbetet i skolan”, var en sådan satsning, och syftet med projektet var att arbeta med 

elevinflytande vilket även syftade till att skapa goda, demokratiska och ansvarsfulla 

medborgare (ibid.). Under läsåren -96 till -98 följde och stöttade fyra rapportörer 41 olika 

skolor runt om i hela Sverige som strävade efter att utveckla elevers inflytande i skolan 

(Danell, Klerfelt, Runevad & Trodden, 1999). De fyra rapportörerna samlade in sitt material 

genom att besöka de deltagande skolorna och intervjua bland annat skolledare, lärare och 

elever. Enligt alla skolorna som deltog i ELIAS-projektet borde begreppet ansvar uttryckligt 

kopplas till begrepp som engagemang, intresse och inflytande. Rapporten visade att skolorna 

ville utveckla ansvarskänslan hos eleverna, och att eleverna skulle ges möjlighet till ett större 

inflytande över bland annat undervisning, skolgård och den sociala klassrumsmiljön. 

Rapporten visade även att skolorna eftersträvade att arbeta i arbetslag, utveckla arbetsformer 

och använda sig av temadagar i undervisningen. 

 

Ännu ett projekt var ELEVSAM (elevinflytande, arbetssätt och arbetsformer i skolan), som 

tog fram referensmaterialet ”Jag vill ha inflytande över allt”, presenterat av Skolverket 

(1998). ”Jag vill ha inflytande över allt” belyser olika aspekter på vad elevinflytande är, kan 

eller bör vara. Det är viktigt för eleverna att ha möjlighet till inflytande kring arbetssätt och 

undervisningens innehåll om de ska kunna nå kursmålen (Skolverket, 1998). För att eleverna 

ska kunna ta ansvar för sin skolgång, ha inflytande över undervisningen och nå målen, 

behöver de dessutom ha tillgång till de nationella och lokala målen för undervisningen. 

 

2.2.4 Från åttastegsmodellen till inflytande 

Selberg (1999) anser att de elever som är vana vid inflytande över sin skolgång får ett rikare 

lärande. Hon utforskade hur elevernas inflytande ser ut vid början av ett nytt arbetsmoment 

och kom därefter att dela in de olika arbetsmomenten i åtta olika delar. Selberg (2001) 

utvecklade därefter en åttastegsmodell om hur lärandeprocessen kan leda till elevinflytande 

och om hur läraren kan arbeta med elevinflytande i undervisningen. Selberg menar, att om 

arbetet utförs utifrån åttastegsmodellen ges eleverna möjlighet till inflytande över samtliga 
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steg i lärandeprocessen, som sig bör för att de ska få ett meningsfullt lärande. Modellens 

första steg inleds med att behandla hur eleverna ska ges inflytande i arbetssätt och över val av 

frågeställningar. I modellens olika steg ingår även att eleven ska ta beslut och kunna påverka 

val av ämnesområde, undervisningsmetoder och vilket material som används. Eleverna får 

bland annat lära sig att planera, välja arbetssätt och fundera kring olika samarbetsformer. De 

olika stegen i modellen ger eleverna möjlighet att fundera och diskutera kring frågor och 

områden de skulle vilja veta mer om, för att sedan diskutera det med läraren. Lärarens 

uppdrag blir att observera, handleda och stödja elevernas arbete. De sista stegen i modellen 

berör elevernas arbete med att presentera och utvärdera sitt arbete. Selberg (2001) menar, att 

om alla steg i modellen genomförs, så ges eleverna också inflytande över samtliga steg i 

lärandeprocessen. Om ett steg i åttastegsmodellen inte genomförs kan eleven inte utveckla 

sina ansvarbitar. Selberg skriver också att eleverna utvecklar sina kunskaper och färdigheter 

genom att själva vara delaktiga i sin undervisning. För att en bra lärandemiljö ska 

upprätthållas är det viktigt att kommunikationen mellan elev och lärare fungerar.  

      

2.2.5 Elevinflytande över ämnet 

Forskning visar att det är lättare för elever i samhällsorienterade ämnena att utverka inflytande 

över innehållet i undervisningen (Andréasson & Kolehmainen, 2006). Jämförbar med denna 

upptäckt är ytterligare en undersökning vars resultat indikerar att möjligheten till inflytande 

över upplägg, redovisningar och temaarbeten är störst inom samhällsorienterade ämnen och 

svenska (Swärd, 2003). Därtill visar en intervjustudie att eleverna upplevde att de till viss del 

gavs möjligheter till inflytande kring arbetsgång, om de skulle arbeta enskilt eller i par, vid 

val av tema och redovisningsform inom svenskundervisningen (Lundin, Nystedt och 

Sjölander, 2008). 

 

2.2.6 Elevinflytande över läromedel  

 Englund (1999) behandlar bland annat inflytande över läroboksanvändning. Lärare använder 

läroboken i olika utsträckning beroende på vilket ämne de undervisar i, och därmed påverkas 

elevernas möjlighet till inflytande om vad som ska tas upp i undervisningen. Det är viktigt att 

läraren i tidigt skede går igenom kursmålen tillsammans med eleverna då detta kan medföra 

att eleven och läraren tillsammans kan diskutera vilka vägar, i form av läromedel, eleven kan 

använda för att nå dessa mål. 

 

2.2.7 Hinder och möjligheter för elevinflytande 

Enligt Colnerud (1995; ref. i SOU 1997:121) vilar skolan på en tradition av disciplinering, 

vilken inte är avsedd att ge utrymme för enskilda individers vilja och utveckling. Å andra 

sidan visar undersökningar av Colnerud själv (ibid.) att vissa lärare mer och mer låter eleverna 

vara delaktiga och planera sitt eget arbete. Dessa lärares beslut om ett ökat elevinflytande 

grundar sig emellertid i första hand på att det är effektivt. Något argument om att eleverna är 

egna individer med rätt till självbestämmande i sitt dagliga arbete lyfter de således inte fram. 

Relaterat till effektivisering är tiden en viktig aspekt av elevers möjlighet till inflytande (SOU, 

1997:121). Dels är det en process i sig att vänja sig vid nya inflytandeformer, dels är det 

tidskrävande att få klart för sig hur det görs så effektivt som möjligt. Inflytande i praktiken 
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måste således föregås av mycket diskuterande, däribland om vad som är viktigt att lära och 

vilka arbetssätt som är att föredra. De hinder för elevinflytande som Statens skolverk (1993b; 

ref. i Swahn, 2006) i första hand har lyft fram är följande: lärarna anser att eleverna redan får 

påverka tillräckligt mycket, lärarna ser inte eleverna som en resurs i skolarbetet, och lärarna 

håller inte eleverna för tillräckligt mogna för att ha något inflytande. Forsberg (2000) i sin tur 

anser att orsaken till att eleverna inte har mer inflytande beror på att eleverna har svårigheter 

att se läroprocessens helhet. Ytterligare hinder för elevinflytande är om en lärare, i 

undervisningen, är så pass beroende av läroboken och dess uppläggning att eleverna inte ges 

möjlighet att påverka vilka läromedel som ska användas (Englund, 1999). Även ämnet, och 

lärarens uppfattningar om detta, är en aspekt som bör beaktas eftersom lärarens inställning 

styr i vilken grad denne är villig att ge, eller har möjlighet att ge, eleverna inflytande (ibid.). 

Elever har dock goda möjligheter till inflytande, åtminstone vad gäller arbetssätt, om lärarna 

ger eleverna utrymme för att variera dessa och inte binder sig vid läroboken (ibid.). Englund 

(1999) menar att elevers möjligheter att påverka sitt eget arbete är relativt stort när de, av 

läraren, tillåts att själva bestämma exempelvis vilken takt de vill arbeta i. Klassråd är ännu ett 

sätt för elever att öka sitt inflytande i skolan, förutsatt att skolan erbjuder denna möjlighet i 

enlighet med Gymnasieförordningen (1992:394, 4 kap.) Undersökningar om demokrati och 

inflytande i skolan under 1980- och 1990-talet visade dock att klassråd inte fungerade lika bra 

på skolsystemets högre nivåer som på låg- och mellanstadiet (Swahn, 2006). 

 

2.2.8 Ansvar   

Tony Roth, rektor på Österledskolan i Oskarström (Hallandsposten, 2009), säger att 

”elevinflytandet leder till ett större ansvarstagande”. Att ta ansvar, menar Johansson (1998; 

ref. i Söderström, 2004), är att genomföra en uppgift på ett tillfredsställande sätt och så som 

förväntas av omgivningen. Mallen för vad som förväntas och därmed uppfattas som 

ansvarsfullt utgörs av olika lagar och normer, och så länge de följs ”håller man sig inom 

ramarna för ett accepterat beteende”.  

 

Söderströms (2004) undersökning om ansvar omfattade 80 elever i år 9. I stort sett alla dessa 

elever tolkade ansvar som att se till att göra det man ska, gärna under den lektionstid som är 

disponerad för arbetsuppgifter, för att kunna lämna in sina uppgifter i tid. I ansvarsuppgiften 

inkluderas, enligt eleverna, att komma i tid till lektionerna samt ha med sig relevant material. 

Detta innebär att ansvar, för eleverna, är något som visas upp både inåt, mot dem själva, och 

utåt, mot läraren. 

 

Ansvar är något individuellt, anser majoriteten av eleverna i Söderströms (2004) 

undersökning. Var och en väljer själv vad som är viktigt i stunden, och ingen kan tvingas att 

arbeta mot sin vilja, hur mycket läraren än tjatar. Men det som inte görs i skolan får 

oundvikligen göras hemma i stället. Samtidigt, menar eleverna, är det svårt att visa att man är 

en ansvarsfull person om man inte nyttjar tiden i skolan. Den som inte tar tillräckligt stort 

ansvar för sin utbildning gör dessutom valet att ta de konsekvenser som kan följa i form av 

lägre betyg och sämre förutsättningar inför framtiden. 
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3. Metod 

 

3.1 Urval 

Författarna valde att begränsa sig till tre grupper där eleverna läste psykologi, samhällskunskap 

respektive svenska första till tredje året på gymnasiet. Begränsningen till dessa ämnen gjordes 

med anledning av att psykologi är en gemensam ämnesinriktning för författarna, och att 

samhällskunskap respektive svenska är författarnas övriga ämnesinriktningar. Ytterligare skäl 

till att begränsa sig till de ovan nämnda ämnena var att det är tre ämnesinriktningar som 

innefattar ett stort och brett innehåll och goda möjligheter till ett varierat undervisningssätt. 

Därtill visar forskning att samhällskunskap och svenska erbjuder fler möjligheter till 

elevinflytande än andra ämnen (Andréasson & Kolehmainen, 2006; Lundin, Nystedt & 

Sjölander, 2008; Swärd, 2003). Hur möjligheterna ser ut i undervisning av psykologi har 

författarna inte funnit någon forskning om, och av den anledningen riktar sig intresset mot hur 

det kan se ut inom psykologiämnet.  

 

Urvalet var ett icke sannolikhetsurval som utgjordes av en kombination mellan 

tillgänglighetsurval och strategiskt urval. Tillgänglighetsurval innebär att informanterna är 

åtkomliga för forskaren, och strategiskt urval innebär att forskaren metodiskt väljer 

informanter till undersökningen (Denscombe, 2004). Eleverna var tillgängliga för författarna 

då tidigare verksamhetsförlagd utbildning har gjorts på två av de tre skolorna och god kontakt 

skapats med elevernas lärare. Den tredje gruppen var tillgänglig genom att en av författarna 

arbetar på den aktuella skolan. Enligt Trost (2005) används strategiskt urval som ett 

hjälpmedel då man strävar efter variation bland de intervjuade. Författarna valde, med stöd av 

detta, strategiskt elevgrupper som läser ovan nämnda ämnen med förhoppningen att finna en 

variation mellan dessa. Trost (2005) menar vidare att om man inte använder ett strategiskt 

urval som hjälpmedel löper forskaren en större risk att få för liten variation i sitt material. 

Genom att eleverna läste ovan tre nämnda ämnen antogs de således kunna bidra till 

undersökningen. Urvalet utgjordes av sammanlagt femton elever, där varje grupp bestod av 

fem elever. Grupp 1 gick på formgivarprogrammet och läste för närvarande Psykologi B, 

grupp 2 gick på idrottsprogrammet och läste Samhällskunskap A och grupp 3 gick på 

journalistikprogrammet och läste Svenska B.   

 

 

3.2 Val av metod  

Författarna valde att göra en kvalitativ undersökning av den orsaken att kvalitativ forskning är 

ett sätt att förstå eller analysera en social verklighet (Nylén, 2005). Alvesson & Sköldberg 

(2008) behandlar begreppet socialkonstruktivism, vilket innebär att samhället är socialt 

konstruerat via ett samspel mellan människor. Författarna menar att samspelet mellan lärare 

och elev, men också mellan elev och skola är en socialt konstruerad verksamhet. Interaktionen 

mellan elev och skola består av att eleven skapar skolan samtidigt som skolan påverkar eleven 

till att fostras till en demokratisk medborgare. ”Skolan är en spegel av samhället – och skolan 

formar samhället.” (Lärarnas historia, 2010b).  
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Kvalitativa metoder lägger ofta vikten vid kategoriseringar, men samtidigt fokuserar de på 

öppen och mångtydig empiri (Alvesson & Sköldberg, 2008). Kvalitativ forskning har ett 

tolkande synsätt, med vilket menas att kvalitativa forskare studerar fenomen i naturlig 

omgivning och försöker förstå och tolka fenomenen utifrån den information deltagarna ger 

dem (Bryman, 1989; Denzin & Lincoln, 2005). 

 

Författarna beslutade sig, utifrån sitt syfte, för att basera sin undersökning på 

fokusgruppsintervjuer. Karaktäristiskt för fokusgruppsintervjuer är, enligt Trost (2005), att de 

som intervjuas själva, med utgångspunkt i ett fåtal specificerade teman, för ett samtal kring 

dessa. Forskarens roll blir då att observera, lyssna och tolka samt styra samtalet så att 

deltagarna inte avlägsnar sig alltför mycket från ämnet. 

 

När en forskare väljer att göra flera fokusgruppsintervjuer är det vanligt att dessa genomförs 

med avsikt att finna en påtaglig variation mellan grupperna men en liten variation inom dem 

(Trost, 2005). Författarna hoppades således på en variation mellan de olika grupperna, men en 

mindre variation inom respektive fokusgrupp för att lättare kunna se en eventuell skillnad 

mellan ämnena. 

 

Fokusgruppsintervjuerna kom, som ovan nämnt, att genomföras i form av samtal. Författarna 

hade dock ett syfte med undersökningen, och för att detta skulle vara möjligt att uppnå utgick 

delar av samtalet från öppna, delvis strukturerade, frågor och följdfrågor. Andra delar av 

samtalet utgjordes således av informanternas egna associationer kring valda teman. 

Denscombe (2000) benämner en sådan form av intervju som semistrukturerad intervju. 

Intervjuerna som kom att utgöra grunden för denna uppsats hade en låg grad av strukturering. 

Detta innebär dels att intervjuaren ställer de öppna frågorna i den ordning som faller sig 

naturlig i respektive samtal beroende på hur intervjupersonerna svarar, dels att 

intervjupersonerna ges maximalt utrymme att besvara frågorna med egna ord (Patel & 

Davidsson, 2003). Semistrukturerade intervjuer är lämpligt när det ligger i forskarens intresse 

att ta del av kvalitativa skildringar av intervjupersonens subjektiva upplevelser (Kvale, 1997). 

Vidare ger metoden en flexibilitet då en intervjuguide bestående av frågor och följdfrågor mer 

används som en checklista för att försäkra sig om att alla frågor som var tänkta att ställas till 

intervjupersonen berörs (ibid.).  

 

 

3.3 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt  

Den valda utgångspunkten vid tolkning av intervjuerna i föreliggande studie kallas 

hermeneutik. Valet grundar sig i beslutet att genomföra en kvalitativ undersökning i form av 

samtal, inspelade intervjuer och handskrivna anteckningar. Hermeneutik var ursprungligen en 

metod för att tolka bibeltexter med avsikt att finna Guds budskap, men över tid har metoden 

utvecklats och används numera för tolkning av alla slags texter (Stensmo, 2002). Till texter 

kan exempelvis skriftlig text, språkliga uttryck, människors handlingar och konstverk räknas 

(Gilje & Grimen, 2007). 
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Karaktäristiskt för hermeneutisk tolkning är att processen inleds med att forskaren studerar 

den fullständiga texten för att skapa sig en helhetsuppfattning (Stensmo, 2002). Därefter 

granskas textens olika delar med syfte att hitta olika teman i texten. Vid förekomst av flera 

olika texter kan dessa jämföras med varandra för att gemensamma teman ska upptäckas. 

Slutligen återgår fokus till helheten i respektive text, med en fördjupad förståelse av 

innebörden. Denna tolkningsprocess kallas hermeneutisk spiral och kan, vid behov, upprepas 

för att så mycket som möjligt ska utvinnas ur materialet.  

 

En grundläggande uppfattning inom hermeneutisk tolkning är att förförståelse är en 

förutsättning för förståelse (Gilje & Grimen, 2007). ”Vi möter aldrig världen förutsättnings- 

löst.” (Gilje & Grimen, 2007:179). Redan innan tolkningsprocessen inleds måste uttolkaren 

således ha en idé om vad som ska fokuseras på och sökas efter. Utan denna idé kan forskaren 

inte välja någon riktning och har därmed heller inget mål. Det är alltid människans 

förförståelse som utgör bakgrunden till hennes aktuella tolkning av en företeelse. 

Förförståelse inkluderar en uttolkares personliga erfarenheter (ibid.). Personliga erfarenheter 

genererar vanligtvis en attityd till och föreställning om olika företeelser. Uttolkaren bör 

samtidigt veta med sig att det också finns delar av förförståelsen som är omedvetna. Dessa 

delar styr inte desto mindre själva tolkningen. Författarnas förförståelse om elevinflytande 

och ansvar påverkar således tolkningen av elevernas uppfattningar om ämnet. Det är därför 

viktigt, enligt författarna själva, att sträva efter att inte låta sig påverkas av den egna 

förståelsen i alltför stor utsträckning. Intentionen är att nå en djupare förståelse av elevernas 

erfarenheter och uppfattningar. 

 

 

3.4 Material 

Det material som användes vid undersökningstillfällena var samtyckesblanketter (bilaga 1), 

intervjuteman (bilaga 2) och en intervjuguide (bilaga 3) med frågor som endast fungerade som 

hjälpmedel för författarna. Därtill dokumenterades intervjuerna med hjälp av dator, mikrofon, 

diktafon och handskrivna anteckningar för senare analysarbete. 

 

 

3.5 Generaliserbarhet 

Med hänsyn till det begränsade urvalet (Trost, 2005), och att tillgänglighetsurvalet inte 

speglar populationen i statistisk mening har resultatet tolkats med stor försiktighet och inga 

generaliseringar har gjorts till övriga ämnen eller andra klasser. 

 

 

3.6 Validitet  

Det är betydelsefullt att beakta validiteten i all typ av forskning, och strävan efter god validitet 

ska prägla hela forskningsprocessen (Patel & Davidsson, 2003). Vid kvalitativa intervjuer 

eftersträvas att komma åt vad den intervjuade menar eller hur han eller hon uppfattar ett ord, 

en mening eller en företeelse (Trost, 2005). Validitet innebär att det som forskaren avser att 

undersöka är det som verkligen undersöks (Ejvegård, 2003). Dock finns risken att 
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intervjupersonerna missuppfattar de frågor som forskaren ställer, eller svarar på ett sådant sätt 

som de tror att forskaren vill (Patel & Davidsson, 2003). Detta påverkar validiteten negativt, 

då det som ska undersökas inte undersöks. Validitet är även kopplat till transkribering av 

intervjuer (ibid.). Forskare vill gärna skriva felfritt, men eftersom talspråk och skriftspråk 

skiljer sig markant åt kan materialet förvanskas på så sätt. Det är också lätt hänt att forskare 

bygger in sin egen uppfattning i den studerade företeelsen genom att sätta namn och begrepp 

på handlingar och händelser (ibid.). Det är således viktigt för validiteten att forskaren är 

medveten om och reflekterar över de val som görs i samband med hur informationen hanteras 

eftersom dessa val påverkar analysen. Validiteten stärks likaså genom att forskaren beskriver 

processen så tydligt att de som tar del av resultaten kan bilda sig en egen uppfattning om 

forskarens alla val (Trost, 2005). I processen ingår problemets uppkomst, forskarens 

förförståelse, hur teoretisk kunskap spelat in, hur urvalet gjorts, i vilken kontext och i vilka 

situationer studien genomförts, hur informationen samlats in och transkriberats till hur 

resultatet redovisats och analysen genomförts (ibid.). Vid kvalitativ forskning är det 

emellertid mer angeläget att tala om intern logik än om validitet (Patel & Davidsson, 2003). 

En god kvalitativ analys kännetecknas följaktligen av en god inre logik, vilket innebär att de 

olika delarna tillsammans kan utgöra en meningsfull helhet. Föreliggande studie är genomförd 

med ovanstående i åtanke, vilket gör att validiteten bedöms vara god. 

 

 

3.7 Reliabilitet 

Reliabilitet, ett begrepp grundat i kvantitativa studier, är ett mått på hur tillförlitliga resultaten 

i en undersökning är (Patel & Davidsson, 2003). Då intervjuerna i författarnas undersökning 

registrerats genom både digital inspelning och handskrivna anteckningar, detta för att 

reducera risken för att slarvfel uppstår, höjs reliabiliteten (Backman, 1998). Även kvaliteten 

på den tekniska utrustningen påverkar reliabiliteten (Thunman & Wiedersheim-Paul, 2007). 

Inför samtliga aktuella undersökningssituationer försäkrades det därför om att såväl dator som 

diktafon genererade bra kvalitet på ljudupptagningarna. Ännu ett sätt att påverka 

tillförlitligheten är att ju mer noggrant intervjun transkriberas, desto högre blir reliabiliteten 

(Stensmo, 2002). Redan under intervjun bör emellertid den som intervjuar vara lyhörd och 

uppmärksam på sådant som tonfall, ansiktsskiftningar, miner, kroppsspråk och suckar 

eftersom viss information oundvikligen går förlorad när forskaren sedan bearbetar det 

insamlade materialet (Kvale, 1997; Trost, 2005). Föreliggande studie är genomförd med 

ovanstående i åtanke, vilket gör att reliabiliteten bedöms vara god. 

 

 

3.8 Forskningsetiska principer 

I samband med en undersökning ställs forskaren inför etiska principer som denne har en 

skyldighet att vara medveten om, reflektera över och ta ställning till (Pring, 2004). Principer 

är emellertid inte detsamma som regler, vilket Pring (2004) understryker genom att påvisa 

skillnaden: principer är mer generella medan regler är specifika och entydiga. Det är 

principer, förslagsvis “the research ought to take account of the possible harm it might do to 

those who are the objects of the research” (Pring, 2004:144), som ligger till grund för 



18 

 

specifika regler. För att en undersökning ska vara etiskt försvarbar är forskaren skyldig att 

rätta sig efter fyra allmänna huvudkrav, vilka kan preciseras genom specifika regler 

(Vetenskapsrådet, 2002). Nedan presenteras de fyra kraven och de regler som var relevanta 

för föreliggande studie. 

 

3.8.1 Informationskravet 

Innan insamling av material påbörjades upplystes de som skulle komma att beröras av 

forskningen om adekvat information. Förhandsinformationen innefattade inledningsvis 

forskarnas namn och syftet med undersökningen. Vidare presenterades undersökningens 

tillvägagångssätt, om än endast i stora drag, och deltagarna delgavs information om vad deras 

medverkan skulle innebära. Genom att göra tydligt vilka vinster, i bemärkelsen ny kunskap, 

undersökningen kunde leda till försökte forskarna dessutom motivera de potentiella 

informanterna till att deltaga. Därtill var det av stor vikt att informanterna fick kännedom om 

att deltagandet var frivilligt, vilket inkluderade att de hade sin fulla rätt att avstå från att 

besvara frågor eller till och med avbryta om de fann skäl till det. Slutligen betonades att 

insamlade uppgifter inte skulle användas annat än i forskningssyfte, och att samtliga berörda, 

vid önskemål om detta, skulle få möjlighet att ta del av den slutgiltiga rapporten. 

 

3.8.2 Samtyckeskravet 

I undersökningar där deltagarna gör en aktiv insats ska samtycke alltid inhämtas. Till att börja 

med inhämtades samtycke till föreliggande undersökning av de tre klassernas respektive 

lärare då fokusgruppsintervjuerna skulle komma att genomföras under skoltid. Därefter fick 

eleverna ta ställning till om de ville medverka eller ej. De som valde att medverka påmindes 

om sin rättighet att självständigt bestämma hur länge deltagandet skulle pågå, och att ett 

avbrytande inte skulle komma att få några negativa följder. 

 

3.8.3 Konfidentialitetskravet 

Detta krav innebär att dokumenterade uppgifter ska behandlas på ett sådant sätt att obehöriga 

ej kan ta del av dem samt att identifiering av enskilda individer omöjliggörs. Med anledning 

av detta presenteras i föreliggande studie inga uppgifter som visar på i vilken miljö, i 

författarnas fall val av skola, undersökningen ägde rum. Samtliga deltagare i undersökningen 

informerades om konfidentialitetskravet innan samtycke gavs. 

 

3.8.4 Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet kan preciseras i två regler, av vilka en är relevant i denna undersökning och 

gör gällande att uppgifter om enskilda personer inte får användas för icke-vetenskapliga 

syften. 

 

3.8.5 Samtyckesblankett 

För att skapa ett etiskt korrekt förhållningssätt i denna studie valde författarna att skapa en 

samtyckesblankett med adekvat information. Om de potentiella undersökningsdeltagarna gav 

sitt godkännande till studiens utförande signerades blanketten.  
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3.9 Procedur 

Kontakt med de tre ansvariga lärarna inom psykologi, samhällskunskap och svenska på de 

olika gymnasieskolor som deltog i studien togs via e-post och telefon. Lärarna informerades 

om undersökningens syfte och att fokusgruppsintervjuer skulle ske. De tillfrågade lärarna tog 

sedan upp frågan med eleverna för att se om det fanns något intresse av att deltaga i 

undersökningen. Därefter bokades en tid för genomförandet. I respektive klassrum framfördes 

önskemål om fem frivilligt deltagande elever till undersökningen. De fem elever som deltog i 

respektive undersökning informerades vid intervjutillfället om undersökningens syfte samt om 

de etiska aspekterna. Eleverna fick dessutom underteckna en samtyckesblankett. Eleverna 

som deltog i undersökningen gavs övergripande teman så som ”trivsel med undervisningen i 

skolan”, ”klassråd”, ”elevinflytande”, ”hinder för elevinflytande”, ”möjligheter till 

elevinflytande”, elevinflytande över ämnet”, ”elevinflytande över innehåll”, ”elevinflytande 

över läromedel”, ”elevinflytande över arbetssätt”, ”elevinflytande över läxor”, ”elevinflytande 

över prov” och ”ansvar”. En intervjuguide användes som stöd för att styra samtalet om 

deltagarna under intervjun hamnade utanför ämnet eller inte visste hur de skulle gå vidare. De 

tre intervjuerna tog mellan 25 och 40 minuter vardera.  

 

 

3.10 Bearbetning av data 

Intervjuerna analyserades med en hermeneutisk utgångspunkt [se 3.3]. Svaren sammanställdes 

sedan med hjälp av meningskoncentrering och citat. Meningskoncentrering innebär, med stöd 

av Kvale (1997), att forskaren först läser in sig på det transkriberade materialet för att därefter 

formulera intervjupersonernas svar mer kortfattat med avsikt att nå kärnan i uttalandet. Det 

koncisa resultatet placerades sedan under olika teman som uppkom av att materialet i 

föreliggande studie gav goda möjligheter att söka efter och finna mönster. Detta 

tillvägagångssätt benämner Kvale som den ”tematiska metoden”, vilken är en metod som 

används för att presentera ett resultat tydligt för läsaren. Även att illustrera med citat är, enligt 

Kvale, ett lämpligt sätt att presentera ett undersökningsresultat på förutsatt att det inte 

försämrar läsbarheten. 
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4. Resultat 

 

Dispositionen i denna resultatredovisning presenteras dels genom gruppernas generella syn på 

temaområdena ”elevinflytande”, ”hinder för elevinflytande”, ”möjligheter till elevinflytande”, 

”klassråd” och ”ansvar”, dels genom teman knutna till de specifika ämnena psykologi, 

samhällskunskap och svenska. 

 

 

4.1 Elevinflytande  

      

4.1.1 Grupp 1 - psykologi 

En elev menade att elevinflytande handlar om ”att vi ska få vara med och påverka våra 

studier… och... vad heter det… hur lektionerna ska vara upplagda och vad det är vi ska ha för 

sorts prov och lite så”. De övriga eleverna höll med om detta. En elev i gruppen menade att 

”det handlar ju också om vilken miljö man vill ha i skolan ju […] men om vi har sånt 

inflytande det vet jag inte, eller jag tycker inte det”. Eleverna tyckte inte att de hade fått någon 

information om elevinflytande, samtidigt uttryckte en elev att de nog inte heller har bett om 

att få ha inflytande. Samtliga elever menade dessutom att de inte orkar ta något initiativ till 

inflytande eftersom de känner att inflytandet inte spelar någon roll när det ändå inte resulterar 

i något. En av eleverna uttryckte: ”Jag bryr mig faktiskt inte längre, det är som det är.” 

Eleverna diskuterade även fram att det är mentorn för klasserna som ska se till att grejer styrs 

upp och att elevernas vilja tas på allvar, samt att mentorn ska fungera som en talesman vid 

exempelvis ett klassråd. Samtliga menade likaså att det borde vara enkelt att nå ut med 

information till alla elever, och en elev uttryckte att ”det finns ju teknik för att hjälpa till att få 

ut information till folk… det är ju bara att slänga iväg ett e-postmeddelande till alla så löser 

det sig”. Samtliga menade vidare att de har rätt till inflytande och att de har inflytande till viss 

del genom att de får säga sin mening, men det sker inte alltid en förändring. En elev framförde 

att ”vi kanske kan få liksom nått klassrum ommålat nån gång, men vi kan inte ändra något 

egentligen, något som betyder nått kan inte vi ändra”. En elev tyckte att elevinflytande 

handlade om demokrati eftersom det är en av samhällets stöttepelare, och att alla har rätt att 

bestämma lika mycket om hur de vill ha det. Samtliga ansåg också att inflytande handlar om 

att man inte bara ska rätta sig efter någon annan som bestämmer hur saker ska gå till, utan att 

alla ska få vara delaktiga i besluten som fattas. Alla i gruppen tycker att det känns bra då de 

får ha inflytande och en av dem menade för övrigt att motivation till att utföra en uppgift 

kunde öka om man själv har fått möjlighet att vara med att utforma uppgiften.  

 

4.1.2 Grupp 2 - samhällskunskap   

Eleverna frågade varandra vad elevinflytande innebär, varpå en elev svarade att 

elevinflytande betyder att eleven får vara med och bestämma över hur de ska lära sig saker, 

hur läraren ska se vad eleven kan och vad de ska göra på lektionerna. De diskuterade sig fram 

till att de inte har fått någon information om elevinflytande, det kunde dock ha hänt att de inte 

har lyssnat ordentligt. Eleverna menade att det är lärare, klassföreståndare eller rektorer som 

ska ge ut informationen om elevinflytande. En av eleverna i gruppen sade att anledningen till 
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att elever ska ha inflytande är ”för att man kan få en arbetsgång som passar en bättre tycker 

jag i alla fall” medan en annan elev tyckte att ”man presterar bättre om man får som man vill”. 

Samtliga elever i gruppen uppgav att elevinflytande är viktigt för att kunna påverka och 

förbättra det som är dåligt, exempelvis skolmaten. 

  

4.1.3 Grupp 3 - svenska 

Eleverna diskuterade fram att elevinflytande är när de får vara med att planera och bestämma 

kring sin skolgång såsom vad de ska lära sig. Eleverna konstaterade att de inte har pratat om 

elevinflytande under skoltiden på gymnasiet, och menade att lärarna kanske tror att eleverna 

är så pass insatta i det att de inte behöver förklara. De intervjuade eleverna menade att det är 

lärare, rektor eller klassföreståndare som ska ge informationen om elevinflytande. En av dem 

uttryckte att det är viktigt med elevinflytande och menade att ”om jag hade fått vara med och 

bestämma lite mer så kanske jag hade tyckt skolan var roligare och då hade jag nog fått bättre 

betyg”. 

  

 

4.2 Hinder för elevinflytande 

      

4.2.1 Grupp 1 - psykologi 

Gruppen menade att ett hinder för elevinflytande ligger i den ekonomiska aspekten och att 

deras skola är väldigt begränsad när det kommer till ekonomin. Därtill tar det lång tid, och det 

är en lång väg att gå, om eleverna vill få igenom något. Det framgick även att elever inte 

orkar lägga ner tid på att försöka förändra saker när de inte upplever någon förändring. En 

elev uttryckte: ”Om man faktiskt skulle lägga ner mer tid på att göra… alltså, att viljorna går 

igenom hos eleverna, då skulle liksom ett större intresse skapas bland eleverna för att… då 

känner dom att det är värt att faktiskt bry sig.” En annan elev kommenterade därefter att 

”visst, man har försökt göra förändringar genom alla skolår, men får inte ta del av dom själv, 

om dom väl kommer… ja, bli verklighet”.  

 

4.2.2 Grupp 2 - samhällskunskap  

Att elever kommer med dumma och ej genomförbara förslag menade eleverna i denna grupp 

var ett hinder för elevinflytande. De ansåg även att hindret ligger i lärarens vilja att bestämma 

för mycket.  

 

4.2.3 Grupp 3 - svenska 

Det största hindret för elevinflytande är, enligt eleverna, att det inte har talats så mycket om 

ämnet, vilket har medfört att eleverna har fått för lite information. Det faktum att de inte vet, 

eller knappt vet, vad det innebär resulterar således i att de bryr sig väldigt lite om inflytande. 

Ytterligare skäl till att eleverna struntar mer och mer i inflytande är att resultaten dröjer. En 

elev menade att ”vår skola har ju nog ganska bra med pengar, dom borde göra mer saker som 

vi vill ha, då kanske saker skulle varit roligare och man hade kanske varit mer aktiv”. En elev 

i gruppen uppgav också att folk kommer med oseriösa och orealistiska idéer, samtidigt som 

det är svårt att enas om något som ska passa alla. 
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4.3 Möjligheter till elevinflytande      

 

4.3.1 Grupp 1 - psykologi 

Eleverna menade, att om deras vilja faktiskt tas på allvar och att den leder till att förändringar 

sker, då kan de bli mer motiverade till att aktivera sig i större utsträckning kring inflytande i 

skolan. Eleverna uppgav dock att de känner att de inte riktigt vet vem det är som bestämmer i 

slutändan, utan att det är oklart vem de ska prata med om investeringar och övriga frågor.   

 

4.3.2 Grupp 2 - samhällskunskap 

Det är upp till lärarna att bestämma om de vill och om de ska våga låta eleverna bestämma 

mer, ansåg samtliga elever. Eleverna tyckte däremot att lärarna borde låta dem få vara med 

och ha mer inflytande i skolan och inte ignorera det de säger. 

 

4.3.3 Grupp 3 - svenska 

Eleverna tyckte att lärarna ska prata med dem och berätta vad de kan göra för att påverka samt 

att informationen ska ges till eleverna redan vid skolstarten. De menade även att lärarna ska 

ge de realistiska idéerna en chans.  

 

 

4.4 Klassråd 

      

4.4.1 Grupp 1 - psykologi 

En elev i gruppen frågade: ”Är det där dom snackar..?” Därefter framgick det att eleverna, 

under det som numera kallas mentorstid, pratar om saker som berör eleverna mycket och om 

något behöver förbättras, exempelvis skolmaten. Eleverna menade vidare att det till störst del 

är en planering av samt information om framtiden, istället för ett rådslag där det faktiskt 

bestäms saker. De uttryckte även att mentorstiden inte är så seriös, och att de inte bryr sig så 

mycket nu på slutet när de ändå ska sluta skolan. En elev menade att det är ”skit samma” 

[sic!] med att ha mentorstid och att mentorstiden inte spelade någon större roll. Det 

poängterades dock att eleverna läser olika inriktningar, vilket medför att klassföreståndaren 

som leder mentorstiden bara har en del av eleverna. Konsekvensen av detta blir att alla i 

klassen inte kan ta del av det som sägs. De elever som inte läser den inriktning mentorn 

ansvarar för känner av uppdelningen och känner sig särbehandlade. En elev föreslog att det 

ska finnas klassrådstillfällen där alla elever kan deltaga om de vill. De elever som inte vill får 

då skylla sig själva om de går miste om information och eventuella möjligheter att påverka. 

      

4.4.2 Grupp 2 - samhällskunskap 

Eleverna berättade att de har möjlighet till klassråd en gång i veckan, men att tiden endast 

nyttjas när de behöver ta upp någonting. Eleverna är dock inte aktiva under klassråden utan 

tycker snarare att de känns onödiga och ointressanta. Det händer dock att det diskuteras 

skolfrågor och en elev uttryckte att ”vi får skriva förslag och skicka det till rektorerna… vi får 

säga vad vi tycker… sen får dom ta beslut”. Däremot menade eleverna att det de kommer 
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fram till under klassråden oftast ändå inte förverkligas. Det nyttiga med klassråd är den 

information eleverna får, och eleverna ser mötet mer som ett informationsmöte än ett klassråd.  

 

4.4.3 Grupp 3 - svenska  

Eleverna i gruppen framförde att de varje vecka har mentorstid där de går igenom information 

för veckan såsom provdatum, skolmat, arbetsplatsförlagd utbildning och nu avslutningstider. 

Eleverna berättade att de var mer aktiva under mentorstiden tidigare medan de numera inte 

orkar anstränga sig så mycket eftersom de slutar skolan snart. En av eleverna uttryckte att 

”man har slutat att bry sig för ingenting händer ändå…”. Eleverna menade över lag att det var 

onödigt med mentorstid eftersom de sällan såg något resultat. En elev i gruppen sade dock att 

det var betydelsefullt med mentorstid då de har planerat temadagar som exempelvis 

kärleksdagen, något som dessutom har varit kul att göra. 

 

 

4.5 Elevinflytande över ämnet 

      

4.5.1 Grupp 1 - psykologi  

Eleverna menade att de får möjlighet till inflytande i psykologi då läraren är väldigt 

anpassningsbar och tar hänsyn till elevers skolgång. De påpekade att läraren frågar dem vad 

de vill göra och därigenom erbjuder en möjlighet till inflytande utan att eleverna själva 

behöver ta initiativ. Eleverna uttryckte att de har förtroende för läraren och att läraren kommer 

att hitta på roliga saker som de ska arbeta med.  

 

4.5.2 Grupp 2 - samhällskunskap 

Att det är läraren som oftast bestämmer, och att eleverna rättar sig efter denne, var dessa 

elever överens om. De påpekade trots det, att om de hade uttryckt vad de hade velat göra så 

hade läraren antagligen lyssnat. Eleverna menade att det är viktigt att läraren lyssnar när de 

kommer med bra idéer, men risken finns att denne börjar ignorera eleverna om deras idéer 

inte är bra och tillräckligt realistiska. 

 

4.5.3 Grupp 3 - svenska 

Eleverna uttryckte att de har getts en liten möjlighet till inflytande inom ämnet svenska, men 

att de fick vara med att bestämma vilka böcker de skulle läsa när de arbetade med biografier. 

De brukar oftast göra som läraren säger men samtidigt känner de att det är kul när de får vara 

med och välja lite själva, något som eleverna tycker att de borde få göra fler gånger. En elev 

uttryckte att ”ibland känns det som att läraren inte litar på oss, det är kanske därför vi inte får 

bestämma…”.  
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4.6 Elevinflytande över innehåll 

      

4.6.1 Grupp 1 - psykologi 

Eleverna nämnde att de i början inte visste vad psykologi innebar, och att de därför inte heller 

hade några önskemål om innehållet. En elev menade att ”kursen har ju ändå ett mål, vad man 

ska lära sig, och då kan man ju inte sitta där och säga att man vill lära sig nått helt annat”. De 

uttryckte även att läraren inte har frågat dem om deras åsikter över innehållet, men samtidigt 

är de övertygade om att det i kursplanen står precis vad de ska lära sig och att läraren följer 

detta. En elev uttryckte följande: ”Man är så omedveten om vad det faktiskt är man ska lära 

sig, utan att man bara förlitar sig på att ’ah men, det är det här vi ska kunna i psykologi A 

liksom’… och så accepterar man det. Man vet inte vad det finns för andra alternativ, andra 

saker att lära sig inom ämnet eftersom ämnet är så pass nytt.”   

  

4.6.2 Grupp 2 - samhällskunskap 

Eleverna uppgav att ämnet innehöll hyfsade moment, att de får lära sig sådant som de 

behöver, som de kan använda i vardagen och som ger dem en allmänbildning. De menade 

vidare att innehållet styrs av kursplanen och att de inte får vara med att bestämma över ämnets 

innehåll. Eleverna förklarade dock att ämnets innehåll är bra som det är, och att de inte vill 

vara med och påverka på det området. 

 

4.6.3 Grupp 3 - svenska 

Eleverna diskuterade sinsemellan om vad innehåll i ämnet innebär. De enades om att innehåll 

bland annat är att skriva filmanalyser, läsa texter och gå igenom det svenska språket, vilket är 

områden de har arbetat med. Ibland fick eleverna vara med och bestämma över vilka texter de 

skulle analysera, det fanns dock roligare saker att arbeta med. En elev menade att ”vi får ju 

kursplanen när vi börjar och där står det vad vi ska lära oss, då är det väl bara att följa den”. 

 

 

4.7 Elevinflytande över läromedel 

 

4.7.1 Grupp 1 - psykologi 

Under psykologilektionerna tycker eleverna att läraren är flexibel vad gäller läromedel och att 

de använder sig av både film och tidningsartiklar. Läroboken är det som nyttjas minst. En elev 

menade att läromedel styrs av skolans ekonomi: ”Jag menar, skolan hade säkert gett en bärbar 

dator till varje elev om de hade kunnat. Nu går vi på en skola som inte har så mycket pengar 

och då får man ju klara sig med det läromedel vi har liksom, och det har ju ändå gått hyfsat 

bra.”  

 

4.7.2 Grupp 2 - samhällskunskap 

Eleverna arbetar främst med läroboken, och har inget inflytande över läromedel förutom vid 

eget arbete då de ibland har möjlighet att välja att arbeta med andra källor än läroboken, och 

när de söker efter information på Internet. Eleverna uppgav emellertid att de inte saknar någon 

form av läromedel men att lite nyare böcker inte skulle skada.  
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4.7.3 Grupp 3 - svenska 

Eleverna pekade på variationen av läromedel då de använder Internet i stor utsträckning, samt 

film och olika texter som läraren förser dem med. Läroboken är följaktligen det läromedel de 

använder minst inom svenskan.  

 

 

4.8 Elevinflytande över arbetssätt 

      

4.8.1 Grupp 1 - psykologi 

Gällande arbetssätt i psykologin nämndes att läraren diskuterar tillsammans med eleverna om 

hur uppgifter ska utföras då läraren är angelägen om att eleverna ska tycka att det är roligt att 

arbeta. Därtill berättade eleverna att de har ett högt förtroende för läraren och att de alltid blir 

nöjda med dennes förslag. En elev menade emellertid, att om alla hade velat göra en teater så 

hade de troligen också fått göra det.  

 

4.8.2 Grupp 2 - samhällskunskap 

Eleverna känner att de har ett litet inflytande inom samhällskunskap då det handlar om 

arbetssätt. De fick dock möjlighet att använda sig av Internet då de arbetade med konflikter. 

Eleverna upplever att de har varierade arbetsmetoder, bland annat fördjupningsarbeten och 

arbete utifrån eget val av ämne. De nämnde att det är läraren som bestämmer vilket arbetssätt 

som gäller, och att eleverna rättar sig efter detta. Samtidigt känner eleverna att det funkar bra 

som det är. En elev uttryckte dock att ”jag skulle valt mest individuella uppgifter för då ser 

lärarna hur man presterar själv, för på ett grupparbete kanske bara vissa som jobbar och vissa 

som inte gör någonting”.  

 

4.8.3 Grupp 3 - svenska 

Enskilda arbeten är det primära arbetssättet i svenskan, enligt eleverna, men det förekommer 

även enstaka grupparbeten. De sade likaså att de tillägnar sig kunskap genom att arbeta 

mycket med analyser, och att de är nöjda med hur det är nu när de arbetar med filmer, texter 

och olika fördjupningar. Eleverna tycker att det är bra att läraren varierar arbetssätten så att de 

inte ska tröttna.  

 

 

4.9 Elevinflytande över läxor 

      

4.9.1 Grupp 1 - psykologi  

Läraren brukar uppmana eleverna att läsa igenom specifika sidor om de vill få mer kött på 

benen inför nästa lektion, men det är helt och hållet elevernas eget val och läraren kontrollerar 

inte vilka elever som har valt att läsa på. På så vis, menar eleverna, ger läraren dem möjlighet 

att påverka sina läxor i psykologi. 
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4.9.2 Grupp 2 - samhällskunskap 

Eleverna berättade att de inte har några läxor i samhällskunskap, eftersom de i det ämnet får 

tillräckligt med tid att arbeta på lektionerna. 

 

4.9.3 Grupp 3 - svenska  

Läxa i svenska är ovanligt eftersom eleverna brukar erbjudas tid på lektionen för att hinna 

göra sina uppgifter, vilket de uppgav att de är nöjda med. De får dock skriva klart hemma om 

lektionen inte räcker till. Följande citat illustrerar detta: ”Jag jobbar hemma ändå för jag 

hinner inte skriva allt på lektionen. Ibland har läraren genomgångar och då hinner man inte 

jobba så mycket med sitt arbete .”  

 

 

4.10 Elevinflytande över prov 

 

4.10.1 Grupp 1 - psykologi  

Eleverna uppgav att de känner att läraren är angelägen om att eleverna inte ska förstora upp 

att de ska ha prov eller att de ska tycka att det känns jobbigt. En elev framhöll följande: 

”Eftersom läraren är sån så är det lättare att ta till sig all information och man stressar inte upp 

sig på samma vis som man kan göra inför andra när de säger ’nu är det prov’.” Eleverna 

nämnde även att läraren brukar föreslå provform och att eleverna då accepterar dennes 

förslag. Däremot trodde eleverna att, om de hade protesterat och inte velat ha prov, så hade 

läraren varit öppen för andra alternativ. Varierad provform är något eleverna uppskattar då 

vissa kan ha lättare för skriftliga prov medan andra kan ha lättare för muntliga. Detta är mest 

rättvist för alla, menade eleverna, och de uppgav att de känner att de har inflytande över 

provform eftersom de har möjlighet att vara med och välja mellan olika sätt att examineras på.   

 

4.10.2 Grupp 2 - samhällskunskap 

Eleverna tycker att det är jobbigt och tråkigt att ha prov i samhällskunskap och att det 

inkräktar på deras fritid att plugga till dessa. Eleverna har oftast skriftliga prov och de flesta är 

nöjda med detta då de hinner tänka igenom vad de skriver på provet. Eleverna nämnde 

emellertid att de inte har möjlighet att påverka hur proven ska se ut, om de ska vara skriftliga 

eller muntliga. En elev uttryckte sig så här: ”Jag har fått möjlighet att göra ett muntligt prov 

och tycker det är bättre än skriftligt, man kan allt men kan inte få ut det på pappret fattar du.” 

 

4.10.3 Grupp 3 - svenska  

Eleverna nämnde att de inte har prov särskilt ofta utan att de i stället har inlämningsuppgifter, 

men när de har prov brukar de inte vara så svåra. Förutsatt att eleverna har deltagit i 

undervisningen klarar de provet. Eleverna har alltid skriftliga prov i svenskan, och har aldrig 

pratat om att ha något muntligt. Eleverna trodde dock inte att de hade fått ha muntliga prov 

om de hade velat. En elev uppgav att det är svårare att ha muntligt prov eftersom denne finner 

det jobbigt att prata inför andra, medan en annan elev menade att det skulle vara kul att ha 

muntliga prov för att skapa variation.   
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4.11 Ansvar 

      

4.11.1 Grupp 1 - psykologi 

Eleverna tycker inte att de är duktiga vare sig på att komma i tid till lektionerna eller att ha 

med sig penna. En elev uttryckte: ”Jag tycker inte om lärare som stör sig på grejer som inte 

har med saker att göra, typ att man inte har penna med sig, det är ju ens egen grej liksom. Låt 

mig inte ha penna! […] Det är mitt egna problem om jag inte lär mig.” Eleverna uppgav att 

ansvar handlar om att fixa skolgången i allmänhet, och att det är upp till varje enskild elev att 

ta ansvar för sin egen utbildning. Eleverna tillade att de borde ta mer ansvar för att kunna nå 

fram till sina framtidsvisioner, samtidigt som de menade att det är upp till varje enskild elev 

att bestämmer hur mycket ansvar den vill ta. En elev resonerade kring sambandet mellan 

ansvar och inflytande. Följande citat illustrerar detta: ”Jag tror folk är beredda att ta ett större 

ansvar om de… alltså... kan få ett större inflytande på sin undervisning, och då kan man ta ett 

större ansvar genom […] att kanske försöka förändra grejer för att förbättra det för alla.”  

 

4.11.2 Grupp 2 - samhällskunskap 

Ansvar handlar om att göra det man ska, att plugga både på lektionerna och hemma för att 

inte hamna efter, menade eleverna. Dessutom är det elevens ansvar att ta reda på missad 

information efter att uteblivit från någon lektion. Eleverna uppgav dock att de inte tar så 

mycket ansvar för sitt skolarbete utan ofta brukar sitta vid datorn och surfa på Internet när de 

kommer hem. En elev menade också att fritidsaktiviteter tar mycket tid, vilket leder till att 

skolarbetet blir lidande. Eleverna betonade dock att det är viktigt med ansvar om de vill 

utvecklas och bli någonting.  Att bli bättre på att eget ansvar, och att inte vänta till sista dagen 

med att göra ett arbete eller plugga till ett prov, var samtliga överens om att de borde bli. 

 

4.11.3 Grupp 3 - svenska 

Eleverna var eniga om att ansvar handlar om att göra det läraren säger att de ska göra för att 

klara skolan, att vara angelägen om sina betyg och att studera flitigt. Fyra elever tycker att de 

tar ansvar för sina studier och har ambitionen att få Mycket Väl godkänt i svenska medan en 

elev tycker att det är svårt att komma igång och få uppgifter gjorda. Eleverna menade att de 

tar ansvar för sin skolgång genom att komma i tid, ha med sig saker till lektionen och att de 

lämnar in arbeten i tid. Det kan dock förekomma, nämner en elev, att ”ibland tänker jag att jag 

ska lämna in ett arbete på fredag men så dyker nått annat upp och då tänker jag att jag kan 

lämna in det på måndag istället… jag borde bli bättre på att lämna in i tid”. Eleverna tycker 

dessutom att det är viktigt med ansvar och att engagera sig i sin skolgång, eftersom om inte 

eleverna själva bryr sig så kommer ingen annan heller att göra det. 

 

 

4.12 Sammanfattning 

 

4.12.1 Likheter: generellt 

 Samtliga tre grupper har klassråd/mentorstid där de går igenom information som rör 

skolverksamheten. 
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 Ingen av de tre grupperna upplevde att de har fått information om elevinflytande. 

 Hindret för elevinflytande förmodas, av samhällskunskaps- och svenskgruppen, ligga i att 

eleverna har oseriösa idéer och enligt psykologi- och svenskgruppen att de inte ser några 

reslutat eller förändringar.  

 Psykologi- och samhällskunskapsgruppen ansåg att de borde bli bättre på att ta ansvar över 

sin skolgång.  

 Samhällkunskaps- och svenskgruppen menade att mentorn, lärare eller rektor ska ge ut 

information om elevinflytande.  

 Psykologi- och svenskgruppen menade att skolans ekonomi är ett hinder för elevinflytande. 

 

4.12.2 Skillnader: generellt  

 Endast psykologigruppen framförde att elevinflytande även handlar om demokrati.  

 Svenskgruppen ansåg att de borde få information om elevinflytande redan vid kursstarten 

så att de kan vara med och påverka skolverksamheten.  

 Svenskgruppen tyckte att de tar ansvar för sin skolgång.  

 

4.12.3 Likheter: ämnesspecifikt  

 Psykologi- och samhällskunskapsgruppen menade att de gavs möjlighet till inflytande över 

ämnet. 

 Samtliga grupper nämnde att kursplanen visar vad de ska lära sig.  

 Psykologi- och svenskgruppen menade att läroboken används minst och att de har 

varierande läromedel.   

 Samtliga tre grupper får inga direkta läxor, dock kan läraren uppmana psykologigruppen 

att läsa specifika sidor för att få kött på benen till nästa lektion.  

 Samhällskunskaps- och svenskgruppen trodde inte att de skulle kunna påverka provform.  

 

4.12.4 Skillnader: ämnesspecifikt  

 Svenskgruppen upplevde att de gav liten möjlighet till inflytande över ämnet.  

 Samhällskunskapsgruppen ansåg att de inte hade något inflytande över undervisningens 

innehåll.  

 Samhällskunskapsgruppen använde läroboken i stor utsträckning.  

 Psykologigruppen upplevde att läraren är öppen för andra alternativ om eleverna är 

missnöjda med det förslag läraren har på provform.  
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5. Diskussion 

 

Syftet med studien är att undersöka elevinflytande i gymnasieskolan. Undersökningen berör 

några elevers upplevelser av sitt inflytande i skolan över lag, men också elevinflytande över 

ämnena psykologi, samhällskunskap och svenska samt de specifika områdena innehåll, 

läromedel, arbetssätt, läxor och prov inom dessa ämnen. Fokus ligger även på elevernas syn 

på eget ansvarstagande. Studien baseras på följande frågeställningar: Hur yttrar sig eventuell 

variation mellan dessa elevers upplevelser av elevinflytande över sin utbildning inom 

psykologi, samhällskunskap och svenska? Hur yttrar sig eventuell variation mellan några 

elevers upplevelser av elevinflytande och ansvarstagande i skolan? 

 

 

5.1 Elevinflytande och demokrati  

I Forsberg (2008) och samtliga nämnda allmänna handlingar [se 2.1] framgår att 

elevinflytande innebär att få vara delaktig i sin utbildning. Samtliga elever i föreliggande 

undersökning definierade elevinflytande som att exempelvis få vara med och bestämma över 

lektionens upplägg, innehåll, arbetssätt och prov. Det framkom dessutom av en psykologielev 

att elevinflytande handlar om demokrati då det är en av samhällets stöttepelare, något som 

även framgår i Lpf 94 (Skolverket, 1994). Demokrati har sedan länge varit ett återkommande 

begrepp inom pedagogiken, och bland annat Dewey menade att skolan i första hand skulle 

lära eleverna att vara demokratiska medborgare (Alexandersson, 2000). En av grupperna 

(psykologi) uttryckte att det känns bra när de får möjlighet till inflytande, och att det ökar 

deras motivation när de får medverka i utformningen av uppgifterna. Dewey (1999) menade 

att eleverna, för att kunna tillägna sig ny kunskap, behöver kunna se en koppling mellan teori 

och praktik. Samhällskunskapseleverna menade att de vill lära sig och lär sig sådant som de 

kan ha nytta av i vardagen. En annan grupp (samhällskunskap) menade att prestationen ökar 

då det finns möjlighet till inflytande över sitt lärande. Ett ökat inflytande leder till större 

ansvarstagande vilket i sin tur genererar bättre betyg och därmed skapas bättre förutsättningar 

för framtiden (Söderström, 2004). Två av elevgrupperna (psykologi och samhällskunskap) 

tyckte att de borde ta mer ansvar över sin skolgång för att höja betygen och därmed öka 

möjligheten att nå sina framtidsmål, vilket ligger i linje med vad Söderströms (2004) 

undersökningsdeltagare kungjorde. 

 

 

5.2 Hinder och möjligheter för ett ökat elevinflytande 

Klass- och elevråd kan tolkas som lämpliga forum för elevinflytande, men hur effektivt är det 

egentligen? I Gymnasieförordningen (1992:394, 4 kap.) framgår att det för varje klass ska 

finnas ett klassråd bestående av samtliga elever och deras klassföreståndare [numera mentor, 

förf. anm.], och att det under klassrådet ska behandlas frågor som intresserar eleverna. 

Verkligheten ser dock annorlunda ut. I en av de intervjuade elevgrupperna (psykologi) fanns 

till exempel elever som aldrig får ha klassråd, då deras mentor inte har undervisningstid med 

alla i den berörda klassen. Att dessa elever känner sig särbehandlade är inte svårt att förstå, 

och deras upplevelse är jämförbar med resultatet av den elevundersökning Skolverket (1998) 
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genomförde 1997, vilken visade att många kände sig exkluderade och maktlösa gällande sin 

egen utbildning. En av de andra grupperna (samhällskunskap) menade att klassråden är 

ointressanta och onödiga, vilket även det strider mot vad som ska gälla utifrån 

Gymnasieförordningen (1992:394, 4 kap.). Alla tre grupper var egentligen rörande överens 

om att klassråd varken gör till eller från, men det var endast en av grupperna (svenska) som 

var tydliga med att det berodde på att de sällan får se något resultat. Kan det vara så att 

samtliga elever menade att klassråden varken gör till eller från då beslut som fattas under 

klassråden ändå inte förverkligas, eller finns det andra faktorer som spelar in, exempelvis att 

de frågor som diskuteras inte är tillräckligt intressanta för eleverna? Dessa tre gruppers 

erfarenheter av klassråd säger ingenting om hur det fungerar generellt men visar ändå att 

kvaliteten på klassråd är låg i åtminstone tre klasser, på tre olika skolor, varvid paralleller kan 

dras till 80- och 90-talets kvalitet på klassråd (Swahn, 2006). 

 

Att eleverna anser att läraren har en viktig roll i inflytandeprocessen syns tydligt i resultatet. 

Medan Sylwander och Westlund (2006) menar att en lärare måste vara tillmötesgående samt 

våga överlåta en del av makten till eleverna, menar eleverna i en av de intervjuade grupperna 

(samhällskunskap) att det bara är läraren själv som kan avgöra om denne vill och ska våga 

låta eleverna ha en större inverkan på undervisningen. Enligt SOU (1997:121) går ett 

maktperspektiv ut på att ingen behöver förlora makt för att någon annan ska kunna vinna 

makt, vilket är en idé som kan tillämpas på skolvärlden. Om såväl lärare som elever tillåts ha 

ett stort inflytande och tar tillvara på den möjligheten bör skolan som helhet bli starkare. Ett 

hinder som eleverna ser är att lärare tenderar att vilja bestämma för mycket själva, och medan 

Colnerud (1995; ref. i SOU 1997:121) visar att en del lärare låter sina elever bli mer och mer 

delaktiga i sitt arbete föreslår elever i föreliggande undersökning att lärarna borde sluta 

ignorera dem för att i stället låta dem vara med att bestämma mer. Vad kan då vara orsaken 

till att lärare inte låter eleverna nyttja den rätt till inflytande de faktiskt har? Enligt Statens 

skolverk (1993b; ref. i Swahn, 2006) anser många lärare att eleverna inte är tillräckligt mogna 

för att ha något inflytande. Ändå säger såväl Arbetsmiljöverket (2010) som Skollagen 

(1985:1100, 4 kap. 2 §) att alla elever har rätt till ett ålders- och mognadsanpassat inflytande. I 

två av grupperna (samhällskunskap och svenska) håller eleverna själva delvis med om bristen 

på mognad, eftersom de menar att elever ofta kommer med oseriösa och dumma förslag som 

ändå inte går att genomföra. Forsberg (2000) i sin tur menar att elever har svårt att se 

läroprocessens helhet, vilket är en bidragande faktor till att de inte har mer inflytande. Frågan 

är varför eleverna inte tar tillfällena i akt och lägger fram realiserbara förslag i stället. Kan 

deras brist på seriösa förslag tolkas som att de egentligen inte är intresserade av att ha något 

direkt inflytande? Eller tycker de att det är enklast om läraren bestämmer allt, så att de slipper 

ta ansvar för konsekvenserna och i stället kan skylla på läraren om de blir missnöjda med 

resultatet?      

 

Ytterligare en bidragande faktor är tiden. Att inflytandeprocessen är tidskrävande (SOU, 

1997:121) är något även eleverna uppmärksammat, men medan SOU lägger vikten vid 

förarbetet ser eleverna i två av grupperna (psykologi och svenska) till den tid det tar att få 

igenom ett förslag. Dessutom framgår det att eleverna inte orkar lägga ner tid på att försöka 
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förändra saker när det ändå inte resulterar i något. Slutligen framlades ett önskemål om att de 

styrande ska lägga ner mer tid på att verkställa elevernas viljor, eftersom det skulle leda till ett 

större engagemang hos eleverna. Tillades gjorde att eleverna (psykologi och svenska) då 

skulle känna att det är värt att bry sig, men om det är eleverna eller de styrande som ska bry 

sig framgick inte. En aspekt som två av de tre grupperna (psykologi och svenska) lyfte fram 

var den ekonomiska situationen. En av grupperna (psykologi) såg sin skolas begränsade 

ekonomi som ett hinder för elevinflytande. I en annan grupp (svenska) framgick, till skillnad 

från den föregående, att deras skola nog har ganska bra ekonomi. En skola med god ekonomi 

borde, enligt samma grupp, lyssna mer på eleverna och lägga delar av de ekonomiska 

resurserna på sådant som de vill ha. Om så gjordes skulle eleverna, enligt dem själva, kanske 

tycka att det var roligare och kanske aktivera sig mer. Ekonomi som hinder eller möjlighet för 

inflytande är dock inget som har påträffats i det material som har behandlats i föreliggande 

studie, men då det är en faktor som påverkar allt och alla i många vardagliga situationer är det 

en intressant aspekt väl värd att nämnas. Två av grupperna (psykologi och svenska) föreslog 

kommunikation och information som möjlighetsskapande faktorer för elevinflytande, men det 

faktum att eleverna i den ena gruppen (svenska) inte ens är säkra på vad inflytande innebär, 

och att eleverna i den andra gruppen (psykologi) inte vet vem som har sista ordet vad gäller 

exempelvis investeringar till skolan, rimmar illa med att initiativet till elevinflytande bör tas 

av skolans ledning och elevernas lärare (Skolverket, 1994; SOU, 1997:121). Såväl en av 

grupperna (svenska) i föreliggande undersökning som elever vid tidigare intervjuer (SOU, 

1997:121), men också Arbetsmiljöverket (2010) och Selberg (2001), understryker betydelsen 

av dialog mellan lärare och elever. Eleverna i föreliggande undersökning uttryckte en önskan 

om att lärarna redan vid skolstarten ska informera dem om vad de kan göra för att påverka sin 

utbildning.  

 

 

5.3 Elevinflytande över ämnet  

Vad gäller ett generellt inflytande över ämnet menar såväl Arbetsmiljöverket (2010) som 

Skolverket (1998) att den ovan diskuterade kommunikationen lärare och elever emellan måste 

inkludera bland annat information om innehåll och mål för att eleverna ska få en chans till 

inflytande. Intresseväckande är därför att det att i samtliga tre grupper i stället visade sig att 

eleverna ser kursplanen som något som inte ska vara möjligt att ha något inflytande över, 

eftersom det är genom den det framgår vad de ska lära sig. Det verkar således råda en brist på 

kunskap om kursplanerna hos eleverna. Kanske skulle de ändra uppfattning om inflytande 

över ämnet om de visste att kursplanen inte alls är så specifik som de tror?  

 

Psykologieleverna ansåg att deras lärare är mycket anpassningsbar och hänsynstagande till 

elevernas skolgång, vilket gör att möjligheten till elevinflytande är stort, särskilt då detta 

inflytande dessutom sker på lärarens initiativ som sig bör (Skolverket, 1994; SOU, 1997:121). 

Eleverna i samhälls- och svenskgruppen upplevde inte samma möjligheter till inflytande, men 

samhällseleverna menade att läraren nog hade tagit hänsyn till eleverna om de hade opponerat 

sig mot något. I svenskgruppen framgick däremot att det stundvis känns som att läraren inte 

litar på eleverna tillräckligt mycket för att låta dem fatta några beslut. Även detta går att 
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relatera till lärarens syn på elevernas mognad. Kanske anser läraren att denne har sina skäl till 

att inte låta eleverna påverka mer? I så fall bör denne dock tänka om eftersom alla elever har 

rätt till ett mognadsanpassat inflytande, enligt Skollagen (1985:1100, 4 kap. 2 §). Oavsett 

vilket ligger inte dessa resultat riktigt i linje med forskningen av Andréasson och 

Kolehmainen (2006), Swärd (2003) och Lundin med flera (2008) som visar att 

samhällskunskap och svenska är de ledande ämnena vad gäller möjlighet till elevinflytande. 

Men vad skulle då det främsta skälet till dessa resultat kunna vara? Colnerud (1995; ref. i 

SOU 1997:121) skriver till exempel att vissa lärare mer och mer låter eleverna vara delaktiga, 

vilket kan tolkas som att elevernas möjlighet till inflytande i skolan till störst del är avhängig 

läraren som person. Dessutom påverkar även lärarens inställning till ämnet dennes benägenhet 

att erbjuda inflytande från elevernas sida (Englund, 1999).  

 

 

5.4 Elevinflytande över innehåll 

Sylwander och Westlund (2006) samt Arbetsmiljöverket (2010) nämner att dialog mellan 

lärare och elev är viktig, då dialogen är nödvändig vid förklarande av bland annat 

undervisningens innehåll. Detta beror på att eleverna skall kunna ha en möjlighet att påverka 

och ta ansvar för sin utbildning. Psykologieleverna uttryckte att de inte visste vad psykologi 

innebar vid kursstarten och att de därför inte heller hade några önskemål om innehållet i 

kursen. De framförde även att de inte har blivit tillfrågade om sina åsikter över innehållet av 

läraren. Författarna ser här ett tydligt exempel då dialog mellan elev och lärare är viktigt. 

Hade psykologieleverna haft en dialog med läraren redan vid kursstarten om vad ämnet 

innebar så hade eleverna haft information om ämnet och därmed möjlighet att påverka ämnets 

innehåll. Samhällskunskapseleverna menade att de inte får vara med och bestämma över 

ämnets innehåll. Å andra sidan ville de heller inte vara med och bestämma över detta. 

Svenskeleverna ansåg däremot att de fick vara med och bestämma över innehållet då de fick 

bestämma över vilka texter de ville arbeta med.  

 

Utifrån SOU:s (1997:121) undersökning framkom det från elevernas sida att en öppen och 

fungerande dialog mellan lärare och elever var önskvärd, något som även författarna 

framhåller är oerhört viktigt då eleverna behöver ges information om elevinflytande för att 

kunna påverka. Om dialogen mellan elev och lärare brister och eleverna inte får den 

information de behöver så kan, menar författarna, eleverna bli lidande då de inte får en riktig 

chans att kunna påverka och ta ansvar för sin skolgång, något som framkom tydligt under 

psykologigruppens intervju. Samtidigt nämner samtliga grupper att de har en kursplan som 

beskriver vad eleverna ska lära sig, men författarna anser att eleverna först och främst behöver 

vara insatta i de rättigheter och möjligheter de har till att påverka undervisningens innehåll 

innan de börjar följa kursplanen. Frågan är dock om eleverna går igenom kursplanen och 

förstår vad den egentligen innebär redan vid kursstarten?  Information kring ämnet och dess 

innehåll bör gås igenom tillsammans med eleverna redan vid kursstarten, detta för att låta 

eleverna skapa sig en uppfattning kring ämnet och få en möjlighet till inflytande över innehåll 

för att kunna nå kursmålen (Skolverket, 1998).  
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Undersökningar (Forsberg, 2005; SOU, 1997:121) påvisar, vilket även eleverna (psykologi 

och samhällskunskap) har yttrat sig om, att elever upplevde att deras inflytande över innehåll 

är begränsat eller obefintligt. Dock visar Skolverkets (1998) attitydundersökning att var tredje 

elev upplevde att det fanns möjlighet till inflytande över undervisningens innehåll. Det råder 

således delade meningar om vilka möjligheter det finns till inflytande över ett ämnes innehåll. 

Ur författarnas reslutat kan det utläsas att elevgruppen i svenska gavs möjlighet till inflytande 

över ämnets innehåll då de fick välja vilka texter de skulle arbeta med. Andréasson och 

Kolehmainen (2006) påvisade dock att det är lättare för elever i samhällsorienterade ämnen att 

utveckla inflytande över innehåll. Det kan finnas en likhet mellan Skolverkets (1998) 

undersökning och Andréasson och Kolehmainen (2006) då de båda undersökningarna visar att 

elever har möjlighet till inflytande över innehåll, till skillnad från resultatet i författarnas 

undersökning. Dock framställer inte Skolverket (1998) om inflytandet över innehåll gäller 

något specifikt ämnen till skillnad från Andréasson och Kolehmainen (2006) undersökning.    

 

 

5.5 Elevinflytande över läromedel 

Englund (1999) påvisar att lärarna använder läroboken i olika utsträckning beroende på vilket 

ämne de undervisar. Både gruppen i psykologi och gruppen i svenska nämnde att de använde 

läroboken minst och att läraren varierar läromedlen. Gör detta att eleverna upplever att 

respektive ämne ger stor möjlighet till varierade läromedel? Samhällskunskapseleverna i sin 

tur menade att de främst arbetar med läroboken. De upplevde dessutom att de inte får vara 

med och bestämma över vilka läromedel som skall användas i undervisningen förutom då de 

har eget arbete. Englund (1999) påvisar att ett hinder för inflytande över innehåll är då läraren 

är för bunden och beroende av läroboken i undervisningen, men i SOU (1997:121) framgår att 

det är eleverna själva som har störst insikt i hur de fungerar i skolan, bland annat vilka 

läromedel som är mest effektiva för dem själva. Varför betraktas då inte eleverna som en 

resurs för att främja lärandeprocessen? Borde det inte vara gynnsamt för både elever och 

lärare att dra nytta av så många resurser som möjligt för att utveckla undervisningen och 

elevernas lärande? Statens skolverk (1993b; ref. i Swahn, 2006) lyfte fram att lärarna tyckte 

att eleverna redan påverkar tillräckligt mycket i skolan och att lärarna inte ser eleverna som en 

resurs i skolarbetet. Skolan vill att eleverna skall ta ansvar för sina studier och arbeta 

demokratiskt, men samtidigt känner samhällskunskapseleverna i författarnas undersökning att 

de inte får full möjlighet till detta på grund av bristande inflytande över området. 

 

 

5.6 Elevinflytande över arbetssätt 

Enligt Dewey (1980) är forskande arbete det bästa sättet för elever att tillägna sig ny kunskap 

eftersom det gynnar den personliga inlärningen och utvecklingen. Av informanterna i 

föreliggande undersökning var det dock endast eleverna i samhällsgruppen som nämnde att de 

har arbetat på det sättet, då med hjälp av Internet. Samma grupp upplever däremot att de 

generellt inte har mycket att säga till om beträffande arbetssätt inom samhällskunskapen, men 

att sätten varieras och att det fungerar bra som det är. Ett frågetecken som uppstår här är: 

Räcker det för eleverna att det fungerar bra, eller skulle de egentligen vilja kunna påverka 
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mer? Enligt Skolverket (1998) är det viktigt att elever har möjlighet att påverka arbetssätten 

för att de ska kunna nå kursens mål. Förhoppningsvis är nämnda elever åtminstone så pass 

nöjda att deras studieresultat inte blir lidande. Hur ser det då ut med de personliga målen? I 

samhällskunskapsgruppen uttryckte en elev att denne helst skulle vilja göra individuella 

uppgifter för att läraren ska ha möjlighet att bedöma eleven enskilt och därmed mer rättvist. 

Vid grupparbeten är det som bekant lätt hänt att eleverna betygsätts som grupp, vilket kan få 

negativa konsekvenser för enskilda elever. En tolkning av detta är att eleven vill ha en chans 

att nå kursens mål med god marginal. SOU (1997:121; 2002:120) gör dessutom tydligt att det 

trots allt är eleven själv som har störst inblick i vilka metoder som är mest effektiva, och att 

önskat arbetssätt troligtvis varierar eftersom en samling elever inte utgör en homogen grupp.  

 

Ännu en sak att fundera över är om det kan vara så att läraren anser det vara onödigt att 

inkludera eleverna i planering av arbetssätt då denne är medveten om att arbetssätten ändå 

varieras, och att läroplanen (Skolverket, 1994) därmed följs på den punkten. Samtliga av de 

intervjuade grupperna uppgav att arbetssätten varieras, men vägen dit ser olika ut i de olika 

ämnena. Läraren i psykologi vill till exempel att eleverna ska ha roligt och tar sig därför 

många gånger tiden att diskutera saken med dem, i enlighet med såväl läroplan (Skolverket, 

1994) som SOU (1997:121). Det händer ibland att läraren bestämmer själv, men eleverna har 

stort förtroende för denne och blir alltid nöjda med de beslut som tas. Läraren i svenska verkar 

tvärtom alltid välja utan påverkan från eleverna, men det viktigaste är kanske att eleverna blir 

nöjda, vilket de blir eftersom varierade arbetssätt gör att de inte tröttnar. Englund (1999) 

menar att utrymme för variation är en förutsättning för elevinflytande över arbetssätt, och 

även om en del av eleverna upplever att möjligheterna till inflytande är begränsade är lärarna 

öppna för variation. Kan detta måhända innebära att de också är öppna för elevernas förslag? 

Eleverna borde kanske sluta vänta på att lärarna ska tala om vad som gäller, utan i stället 

själva ta initiativet och tala om vad de vill göra? 

 

 

5.7 Elevinflytande över läxor och prov 

Psykologieleverna menade att läraren ger dem möjlighet att påverka sina läxor då de får läsa 

specifika sidor i boken för att få lite mer kött på benen till nästa lektion.  Psykologieleverna 

uttryckte även att de upplever att de har inflytande över provform då de får möjlighet att välja 

mellan olika sorters prov. Författarna kan tyda utifrån resultatet att läraren ger 

psykologieleverna inflytande över provform samt eget ansvar för läxor. Forsberg (2005) 

upptäckte att elever i en undersökning upplevde att de kunde påverka hur mycket läxor de 

skulle få. Det resultatet är någorlunda jämförbart med psykologielevernas, med den skillnaden 

att de sist nämnda snarare fick välja hur mycket läxa de skulle ta. Samhällskunskapseleverna 

menade i sin tur att de inte får några läxor i ämnet då tid för uppgifter ges på lektionen. De 

menade även att de inte har inflytande över prov då de inte har möjlighet att påverka provens 

form, exempelvis om det ska vara skriftligt eller muntligt. Eleverna (samhällskunskap och 

svenska) får tid till uppgifter under lektionstid men själva måste välja hur de vill nyttja tiden. 

Detta menar författarna är ett sätt för eleverna att ha inflytande över och ta ansvar för sina 

läxor.  Eleverna i svenska menade därtill att de inte har prov särskilt ofta, och trodde heller 



35 

 

inte att de skulle få ha inflytande över provform om de hade velat. Forsberg (2005) har 

presenterat ett resultat som påvisar att elever upplevde att de hade möjlighet till inflytande då 

de exempelvis fick bestämma hur de skulle redovisa sina kunskaper, likt psykologieleverna i 

föreliggande undersökning. Swärd (2003) menade att eleverna i sin forskning hade inflytande 

över bland annat redovisningsform främst inom samhällsorienterade ämnen och, vilket även 

Lundin med flera (2008) nämner, inom ämnet svenska. Dessa resultat är följaktligen inte 

jämförbara med föreliggande studies undersökningsresultat. 

 

 

5.8 Ansvar 

Samtliga tre grupper menade, i likhet med eleverna i Söderströms (2004) undersökning, att 

ansvar handlar om att se till att man klarar skolan. Mer specifikt uttryckte två av grupperna 

(psykologi och svenska) att ansvar också inkluderar att komma i tid och ha med sig sitt 

material till lektionen, och en av grupperna (psykologi) att det är viktigt att göra det man ska 

för att kunna lämna in sina uppgifter i tid. Även detta är resultat Söderström (2004) uppnådde 

genom sin undersökning. Den tredje gruppen (samhällskunskap) fokuserade snarare på att 

ansvar handlar om att plugga i den utsträckning som krävs för att inte hamna efter, samt ta 

reda på väsentlig information efter att ha uteblivit från en lektion. Att inte hamna efter kan 

möjligen jämföras med att lämna in sina uppgifter i tid, eftersom det kan vara svårt att göra en 

uppgift om den kunskap som krävs för utförandet saknas. Trots dessa definitioner av ansvar 

visade det sig att det endast var elever i en av grupperna (svenska) som faktiskt ansåg sig ta 

ansvar för sin utbildning. Övriga grupper menade att ansvaret brister. I den ena gruppen 

(psykologi) framkom att sen ankomst och glömt material är elevens eget problem, medan den 

andra gruppens (samhällskunskap) ansvar i stället brister på grund av att fritidsaktiviteter och 

Internet gör så att skolarbetet blir lidande. Dessa resultat är jämförbara med Söderströms 

(2004) undersökningsresultat som visar att elever tycker att ansvar är individuellt, att var och 

en väljer själv, och att ingen kan tvingas till något. Däremot framgår det i Lpf 94 (Skolverket, 

1994) att skolan ska sträva mot att varje elev tar personligt ansvar för sina studier. Så vems 

huvudansvar är det egentligen? När är gränsen nådd för hur mycket skolan kan göra för att 

försöka uppnå målet att eleverna tar ansvar för sin egen utbildning? Det framgår också i Lpf 

94 att lärare ska utgå från att elever både kan och vill ta ett personligt ansvar, så i det långa 

loppet kan det största ansvaret nog betraktas vara elevernas.  

 

Relaterat till ovanstående framgick det av de två grupper (psykologi och samhällskunskap) 

som inte tar sitt fulla ansvar att de borde bli bättre på att göra det. Detta kan tydas som att 

eleverna menar att de behöver ta mer egna initiativ, vilket Dewey (1999) lägger stor vikt vid. 

Men frågan är om denna vilja att bli mer ansvarstagande grundar sig på att eleverna vill leva 

upp till omgivningens förväntningar, vilket är definitionen av ansvar enligt Johansson (1998; 

ref. i Söderström, 2004), eller om de helt för sin egen skull vill öka sina förutsättningar inför 

framtiden. Det sist nämnda är, med stöd av eleverna i Söderströms (2004) undersökning, svårt 

om man inte tar ansvar för sin utbildning. I likhet med Tony Roth, rektor på Österledskolan i 

Oskarström (Hallandsposten, 2009), menade en elev i psykologigruppen att elevinflytande 

skulle leda till ett större ansvarstagande. Den spontana tanken som då dyker upp är, att om 
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skolan vill uppnå sitt mål med att få ansvarstagande elever borde möjligheterna till 

elevinflytande öka avsevärt. 
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6. Avslutande diskussion 

 

6.1 Metoddiskussion 

Det finns både fördelar och nackdelar med den i föreliggande studie valda metoden. 

Fördelaktigt med kvalitativ intervju är, enligt Patel och Davidsson (2003), att forskaren är 

närvarande och att informationen i regel blir utförlig. Trost (2005) och Patton (2002) 

utvecklar detta med utförlig information då de dels nämner att interaktionen i gruppen kan 

leda till att den enskilda individen får en större insikt i sina egna åsikter, dels att interaktionen 

ger informanterna en möjlighet att vidareutveckla varandras åsikter och uppslag. Dessutom 

kan det på det hela taget vara enklare för människor att vara aktiva i en gruppintervju än under 

enskilda intervjuer (Patton, 2002). Patel och Davidsson (2003) menar vidare att forskaren vid 

intervju kan ta del av informanternas spontana reaktioner såsom exempelvis ansiktsuttryck, 

mimik, pauser och spontana rörelser. Författarna ser en fördel med detta då informanterna 

därigenom omedvetet kan förmedla känslor som forskaren ges möjlighet att tolka. Dessutom 

ökar möjligheten att observera fler företeelser hos informanterna då intervjuarna är två till 

antalet (Johansson och Svedner, 2006). Trost (2005) menar att en forskare, genom att tillämpa 

kvalitativ metod, når en djupare insikt i ämnet på bästa möjliga vis. 

 

En av nackdelarna som råder med kvalitativ metod är, enligt Stensmo (2002) att det är en 

tidsekonomisk fråga då både förarbetet, genomförandet och efterarbetet med intervjuer är 

tidskrävande. Ett sätt att göra den kvalitativa forskningsprocessen mer kostnadseffektiv är 

dock att intervjua flera deltagare samtidigt, exempelvis genom fokusgruppsintervju (Patton, 

2002). Trost (2005) i sin tur påpekar att inspelningsutrustning kan betraktas som en nackdel, 

då den kan hämma intervjupersonerna om de känner obehag inför att bli inspelade. Därtill 

finns det vid ett lågt antal deltagare ingen möjlighet att generalisera (Trost, 2005). Trost 

(2005) understryker också att intervjuaren, vid fokusgruppsintervjuer, kan ställas inför 

problemet att lyckas skapa förtroende och en god vi-känsla, såväl mellan sig själv och 

gruppen som mellan gruppens deltagare. Även Johansson och Svedner (2001) lägger vikt vid 

detta och menar att förtroende är viktigt för att de svar som uppges ska vara så ärliga som 

möjligt. Beaktas bör å andra sidan att deltagarna i respektive grupp är klasskamrater och 

därmed sannolikt upplever en trygghet i gruppen, vilket kan tänkas reducera det eventuella 

problemet märkbart. Trost (2005) anser fortsättningsvis att det ligger en utmaning i att, 

samtidigt som förtroende ska vinnas, styra gruppen så pass mycket att ämnet inte frångås och 

därtill ansvara för att samtliga får möjlighet att ventilera sina åsikter. Patton (2002) pekar i sin 

tur på det faktum att varje deltagare i en fokusgruppsintervju får mindre tid till detta än under 

enskilda intervjuer. Tilläggas bör dessutom, att även om informanterna får tillräckligt med 

utrymme för att uttrycka sig subjektivt föreligger en risk att de påverkar varandra till att svara 

tämligen homogent, eller att de får svårt att uttrycka sina åsikter överhuvudtaget i varandras 

närvaro (Trost, 2005).  

 

Det finns också etiska nackdelar med fokusgruppsintervjuer. En av dem är att 

intervjupersonerna inte kan deltaga helt anonymt då de inte är okända för forskaren, även om 

deras identiteter inte röjs i rapporten (Ejvegård, 2003). Ytterligare etisk nackdel är att 
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forskaren inte kan begära att intervjupersonerna ska ha tystnadsplikt, vilket kan leda till att 

uttalanden som någon enskild intervjuperson har gjort kan spridas utanför den undersökta 

gruppen. Ett argument för att ändå genomföra fokusgruppsintervjuer i föreliggande 

undersökning är att ämnet inte kan betraktas som känsligt. 

 

Intentionen var att göra semistrukturerade fokusgruppintervjuer, men det föll sig så under 

intervjuernas gång att eleverna behövde styras mer än planerat. Detta innebär att det inte 

räckte att ge eleverna de olika temana, utan fler specifika frågor än vad som var tänkt behövde 

ställas. Det är svårt att säga vad det kan ha berott på, men en tänkbar förklaring är att eleverna 

fann den valda intervjuformen alltför svår eftersom den gav utrymme för så mycket frihet. 

Många förknippar sannolikt intervju med ett antal specifika frågor, varpå det kan vara svårt att 

ställa om för att med ens tala fritt kring ett fåtal teman. Tydligt var att eleverna föredrog 

konkreta frågor att besvara, även om frågorna var öppna och gav eleverna alla möjligheter att 

formulera sig som de ville samt bygga vidare på varandras svar. Det socialkonstruktivistiska 

samspel, vilket behandlas av Alvesson och Sköldberg (2008), som då uppstod mellan 

elevernas olika förförståelser påverkade sannolikt författarnas tolkning. Med hjälp av en 

interaktion inom gruppen, tror författarna, att en större gemensam förståelse för det aktuella 

ämnet skapades.  

 

Vid en utvärdering av frågorna i efterhand blev det också tydligt att två av frågorna som 

ställdes under intervjuerna var av ledande karaktär. Frågorna formulerades på ett sätt som 

gjorde att författarna förutsatte att elevinflytande är bra och att det är viktigt att ta ansvar för 

sitt skolarbete. Anledningen till att författarna förutsatte detta var en bred förförståelse kring 

begreppet, något som uppmärksammas och är en förutsättning för förståelse inom 

hermeneutisk tolkning (Gilje & Grimen, 2007), och insikten i att möjligheten till 

elevinflytande är viktig för ett demokratiskt samspel. Ledande frågor ska dessutom undvikas 

så långt det går för att reducera risken att informanterna anpassar sina svar efter vad de tror att 

intervjuaren vill höra. 

 

Vad gäller bearbetning av data är de fördelar som kan ses med valet av analys- och 

presentationsmetod att resultatet blir tydligt och lättförståeligt. Dock riskerar 

resultatredovisningen att vinklas då den påverkas av vad författarna anser vara viktigt 

respektive oviktigt att ta upp samt författarnas förförståelse. Tänkbart är till exempel att 

författarna, i rollen som uttolkare, förstärkte innebörden av elevernas redogörelser för sina 

mindre positiva upplevelser av möjligheten till inflytande i skolan. 

 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Utifrån frågeställningarna finner författarna att det förekommer en variation mellan elevernas 

upplevelser av elevinflytande och ansvarstagande i skolan, både generellt och ämnesspecifikt. 

Vad gäller elevinflytande och ansvarstagande generellt ligger variationen i att endast en av 

grupperna framförde att elevinflytande och demokrati är nära relaterat. Detta behöver inte 

betyda att övriga grupper inte tycker så, men det går inte att dra några slutsatser utifrån sådant 
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som inte har sagts. Rent spekulativt kan det också vara så att övriga grupper upplever att de 

inte har tillräckligt med kunskap om elevinflytande och demokrati för att dra sådana 

paralleller, något som Skolverket (1998) menar att elever ska ha. Stöd för detta är att en av 

grupperna framförde att information om elevinflytande borde framgå vid kursstart för att 

möjligheter till inflytande ska finnas. Samma grupp som inte drog några paralleller mellan 

elevinflytande och demokrati, och som dessutom saknar information vid kursstart, är 

samtidigt den enda grupp som består av elever som anser att de tar ansvar för sin skolgång. 

Enligt Lpf 94 (Skolverket, 1994) är det skolans uppgift att sträva efter att alla elever tar 

personligt ansvar för sina studier och utövar inflytande över sin utbildning, men för att 

eleverna ska kunna ha inflytande och ta ansvar behöver de ha tillgång till undervisningens 

nationella och lokala mål (Skolverket, 1998). Med detta som utgångspunkt menar författarna 

att det inte räcker att enbart ha tillgång till dem, eleverna måste även förstå dem för att kunna 

vara med och påverka. 

 

Vad gäller elevinflytande och ansvarstagande ämnesspecifikt ligger variationen i att endast 

svenskgruppen uppgav att de gavs liten möjlighet till inflytande över ämnet medan de två 

övriga grupperna upplevde en större möjlighet till inflytande. Anledningen till detta verkar 

ligga i att svenskläraren i hög grad bestämmer sådant som rör undervisningen, vilket medför 

att eleverna då inte ges möjlighet till inflytande i någon större utsträckning. Trots att svenska 

är ett ämne som egentligen ger utrymme för inflytande från elevernas sida förekommer det 

inte i föreliggande studie. Samhällskunskapsgruppen ansåg att de inte hade något inflytande 

över undervisningens innehåll samtidigt som de använde läroboken i stor utsträckning. 

Kanske är det så att läraren är bunden till läroboken och därmed det innehåll som läroboken 

berör, vilket resulterar i att eleverna känner att de inte ges inflytande över undervisningens 

innehåll. Detta är något som får stöd av Englund (1999) som menar att lärare använder 

läroboken i olika grad beroende på undervisningsämne, och därigenom påverkar elevernas 

möjlighet till inflytande. Psykologigruppen upplevde istället att läraren är öppen för andra 

alternativ om eleverna är missnöjda med det förslag läraren har på provform. Det verkar 

onekligen som att läraren har större betydelse för elevernas grad av inflytande än vad ämnet 

har.  

 

 

6.3 Slutdiskussion 

Den mest anmärkningsvärda slutsats som kan dras utifrån resultatet i föreliggande studie är att 

variationen mellan de olika gruppernas upplevelser av elevinflytande inom sina respektive 

ämnen beror mer på läraren än på ämnet. Den tydligaste variationen är att eleverna i 

psykologigruppen upplever att de har stort inflytande i skolan vid en jämförelse med hur de 

andra eleverna upplever sitt inflytande, men eftersom resultatet inte är generaliserbart betyder 

det inte att psykologi nödvändigtvis är det ämne som ger mest utrymme för inflytande. Det 

finns många exempel som indikerar att läraren har större betydelse för elevinflytandets 

möjligheter än vad ämnet har. Exempel på detta är anpassningsbara lärare kontra lärare som 

bestämmer i princip allt.  
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En fråga som har uppstått i slutskedet av arbetsprocessen är om nivån på kursen har någon 

betydelse för i vilken utsträckning eleverna kan få inflytande. En teori är att elever som läser 

en B-kurs, vilket eleverna i psykologi och svenska gjorde, borde ha dels mer kunskap om sina 

rättigheter till inflytande, dels mer kunskap om hur de kan nyttja de möjligheter till inflytande 

som kursplanen ger utrymme för. Samtliga grupper i föreliggande undersökning verkar tro att 

kursplanen visar exakt vad de ska lära sig, och kanske är det av den anledningen de tror att de 

inte har någon möjlighet till inflytande över innehåll. Det finns ett problem i att eleverna inte 

vet vad en kursplan består av, vilket borde åtgärdas för att eleverna ska kunna förstå vilka 

möjligheter de har att påverka hur de ska nå kursens mål. Då Lpf 94 (Skolverket, 1994) 

förespråkar att elever ska få ha inflytande och utvecklas till ansvarstagande individer är det, 

enligt författarna, nödvändigt att eleverna sätter sig in i kursmålen så tidigt som möjligt vid 

kursstart, vilket läraren för den aktuella kursen borde ansvara för. Även eleverna menade att 

det tillhör en lärares uppgifter att informera om elevinflytandets möjligheter. Utebliven 

information kan vara den första länken i en negativ kedja: om eleverna inte får den 

information de behöver spelar det ingen roll om de går igenom kursmålen då de inte vet vilket 

inflytande de skulle kunna ha. Ernås inte denna information tillämpas inte en demokratisk 

arbetsprocess, vilket kan innebära att eleverna inte får göra sådant de finner intressant och 

relevant för deras vardag, något som i sin tur kan påverka deras prestation i skolan.   

 

Det är även viktigt att ha en god fungerande dialog mellan elev och lärare samt att gå igenom 

kursmålen så tidigt som möjligt tillsammans med eleverna för att de redan vid kursstart ska ha 

möjlighet till inflytande över läromedel. Belägg för resonemanget finns i Englund (1999). 

Varför får inte eleverna möjlighet till inflytande över läromedel då det finns olika typer av 

läromedel att använda sig av? Författarna anser att läroboken kan fungera som en grund för 

undervisningen men att eleverna kan använda sig av övrigt material som exempelvis Internet, 

övriga böcker som berör arbetsmomentet, film samt tidningsartiklar för att fördjupa sig inom 

olika arbetsmoment och för att skapa en variation av läromedel. Författarna menar även, att 

om läraren är för bunden vid en viss typ av läromedel så påverkar denne eleverna till att inte 

kunna arbeta så demokratiskt som de kanske hade velat och som olika allmänna handlingar 

framhåller. 

 

Författarna tror, att om eleverna får vara delaktiga i undervisningen är sannolikheten större att 

kunskapen består över tid, vilket stöds av SOU (1997:121). Författarna menar dessutom, att 

om inflytandet ökar kan förståelsen för den nya kunskapen öka, vilket i sin tur kan leda till att 

eleverna lär sig att koppla samman teori och praktik och därmed presterar så bra som de 

behöver för att uppnå sina mål, något som även Dewey (1999) poängterar vikten av. Eleverna 

behöver således finna den nya kunskapen elevcentrerad i stället för stoffcentrerad för att 

kunna omsätta kunskapen så att den går att tillämpa i vardagliga situationer. 

 

Författarna anser att en stor del av problematiken ligger i att eleverna inte vet hur de skall ha 

inflytande över sin utbildning, något som borde exemplifieras i de allmänna handlingar som 

eleverna kan ta del av. Då eleverna arbetar utifrån kursmål och har tillgång till styrdokument 

och övriga allmänna handlingar borde det finnas fler konkreta exempel än det 



41 

 

Arbetsmiljöverket (2010) presenterar. Författarna ställer sig frågande till varför inte fler 

skoldokument exemplifierar vilka valmöjligheter till inflytande elever har.  

De elever som är angelägna om att få påverka sin skola och sin utbildning bör också visa att 

de är mogna för det, för om lärare skulle få en annan uppfattning av elevers mognadsnivå 

skulle de sannolikt bli mer villiga att släppa in dem. Utifrån Forsberg (2000) har elever inte 

förmågan att se till läroprocessens helhet, och troligt är väl att elevernas mognad påverkar 

deras förmåga att se helheter. En annan fråga är om skolan bör få skulden för både brist på 

information och elevernas brist på kunskap om sina rättigheter. Ett sätt att se på saken är att 

relatera elevernas avsaknad av kunskap om sina privilegier till deras grad av mognad. Kan det 

möjligen vara så att en viss omognad resulterar i en brist på intresse för att själv ta reda på 

något? Även om det är, och det går inte att komma ifrån, skolans plikt att både informera om 

elevinflytande och se till att rimliga förslag implementeras kanske elever på gymnasienivå 

kan förväntas ha så pass mycket insikt i sina rättigheter i skolan att de är förmögna att ta egna 

initiativ.   

 

Författarna tycker att eleverna, om än inte alla i föreliggande undersökning, ges möjlighet till 

inflytande genom klassråd. Därefter är det upp till eleverna att själva bestämma hur aktiva de 

vill vara under dessa. Utifrån resultatet har det konstaterats att samtliga elever har en negativ 

inställning till klassråd. Vad skulle då kunna göras för att eleverna ska ändra uppfattning om 

dessa? Ett förslag är att det i första hand diskuteras sådant som är angeläget för eleverna och 

att noggranna protokoll förs över varje möte, vilka sedan diskuteras i början av nästa möte. 

Relevanta frågor blir då: Vad sade vi sist, och vad har hänt sedan dess? Med en sådan lösning 

får läraren en aktiv roll eftersom denne förväntas fungera som en länk mellan klassen och 

ledningen. Även eleverna bör vara delaktiga i processen och bidra till att det sker 

förändringar, samtidigt som de behöver få se resultat, för att finna klassrådet givande. 

 

Avslutningsvis har författarna konstaterat, att eleverna i föreliggande undersökning upplever 

att de inte får möjlighet till inflytande i den utsträckning de har rätt till. Utifrån Selbergs 

(2001) åttastegsmodell kan slutsatsen dras att samtliga elever i föreliggande undersökning 

varken får ett meningsfullt lärande, möjlighet att utveckla sitt ansvar eller möjlighet till 

inflytande då de inte är delaktiga i modellens alla steg, något Selberg menar att alla elever 

behöver vara. Under intervjuerna framgick det emellertid att alla elever, även de som inte får 

vara med att påverka, tycker att det fungerar bra med de arbetssätt som förekom i 

undervisningen. Eleverna i samhällskunskapsgruppen påpekade dessutom att de är nöjda med 

den provform läraren beslutar om utan elevernas inverkan. En fråga som uppstår är: Behöver 

elever ha inflytande för att kunna vara nöjda med undervisningen?   

 

 

6.4 Framtida forskning 

Då det finns lite forskning kring elevinflytande relaterat till specifika ämnen skulle det vara 

intressant om forskning i framtiden riktade sig mot att undersöka detta i större utsträckning. 

Vidare visar forskning som redan har gjorts att det finns en diskrepans mellan vad elever vill 

ha inflytande över och vad de får ha inflytande över. Det borde således genomföras mer 
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forskning kring vad eleverna skulle vilja påverka, och hur de skulle vilja att det var, för att 

konkreta exempel på inflytande ska kunna presenteras. Det bör även forskas mer om vad 

graden på elevinflytande kan bero på; om det har med kursens nivå, läraren eller något helt 

annat att göra. Vikt bör dessutom läggas på forskning om hur lärare kan arbeta vidare med att 

förbättra inflytande för elever, då det i föreliggande studie har konstaterats att lärarens roll är 

betydande för elevers möjlighet till detta. 
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  Bilaga 1 

 

Samtyckesblankett 
 

Vi heter Marie Carlander och Sandra Zlojutro och vi håller nu på med vårt examensarbete 

inom lärarutbildningen vid högskolan i Halmstad. Vårt syfte är att undersöka elevinflytande i 

gymnasieskolan gällande innehåll, läromedel, arbetssätt, läxor och prov inom ämnena 

svenska, samhällskunskap och psykologi. Intresset riktar sig mot att undersöka elevers syn på 

de möjligheter till inflytande lärarna ger dem samt vilken syn elever har på att ta eget ansvar. 

Fokus kommer även att ligga på glappet mellan vad eleverna får ha för inflytande och vad de 

vill ha för inflytande inom de olika områdena. 

 

Undertecknade har tagit del av såväl muntlig som skriftlig information kring vårt syfte med 

studien och har haft möjlighet att ställa frågor om eventuella oklarheter. Deltagandet är 

frivilligt vilket inkluderar såväl rätt att avstå från att besvara frågor som rätt att avbryta 

intervjun. Deltagandet är även anonymt för alla med undantag av författarna av studien. 

Samtycket innebär ett godkännande av att intervjun kommer att spelas in för att senare kunna 

analyseras av författarna. Svaren som ges under intervjun kommer dock inte att kunna 

kopplas till någon enskild individ och kommer heller inte att användas för något annat än 

studiens syfte. När inspelningarna har analyserats kommer de att förstöras. 

 

Samtycke ges av: 

 

Underskrift:__________________________Förtydligande:__________________________ 

Underskrift:__________________________Förtydligande:__________________________ 

Underskrift:__________________________Förtydligande:__________________________ 

Underskrift:__________________________Förtydligande:__________________________ 

Underskrift:__________________________Förtydligande:__________________________ 

Underskrift:__________________________Förtydligande:__________________________ 

 

Datum:______________________________ 
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Intervjuteman 

 

 

Trivsel med undervisningen i skolan (uppvärmning) 

Klassråd 

Elevinflytande 

Hinder för elevinflytande 

Möjligheter till elevinflytande 

Elevinflytande över ämnet 

Elevinflytande över innehåll 

Elevinflytande över läromedel 

Elevinflytande över arbetssätt 

Elevinflytande över läxor 

Elevinflytande över prov 

Ansvar 
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Intervjuguide 

 

Uppvärmningsfrågor 

 Hur trivs ni med undervisningen i skolan? 

 Har ni klassråd?  

 Brukar ni vara aktiva under klassrådet? 

 Vad gör ni under klassrådet? 

 Vad bestämmer ni om under klassrådet? 

 Ger det resultat att ha klassråd?  

 

Inflytande 

 Vad innebär elevinflytande för er? 

 Har ni fått någon information om elevinflytande? 

o Vem tycker ni ska ge er den informationen? 

o Var ligger hindret för elevinflytande? 

 Varför ska man ha elevinflytande? 

 Hur vill ni att elevinflytandet ska se ut? 

 Vad gör ni själva för att få vara med och bestämma? 

o Vem vänder ni er till? 

 Varför är det bra med elevinflytande?  

 Vad är förutsättningen för att ni ska få ha inflytande? 

 Hur känns det när ni får vara med och bestämma?  

 Tycker ni att ni ges möjlighet till elevinflytande i samhälls-/svensk-

/psykologiundervisningen? 

 Får ni vara med och bestämma över lektionens innehåll? 

 Vill ni vara med och bestämma över lektionens innehåll? 

o Vad skulle ni vilja ha med i innehållet? 

 Får ni vara med och välja läromedel?  

 Vill ni vara med och välja läromedel? 

o Vilken typ av läromedel saknar ni? 

 Får ni vara med och bestämma hur ni ska arbeta (ex. eget arbete, grupparbete, dator, 

hemma osv.)?  

 Vill ni vara med och bestämma hur ni ska arbeta (ex. eget arbete, grupparbete, dator, 

hemma osv.)?  

o Hur skulle ni vilja arbeta (ex. eget arbete, grupparbete, dator, hemma osv.)?  

 Får ni vara med och bestämma över era läxor?  

 Vill ni vara med och bestämma övar era läxor? 

o Hur skulle ni vilja göra med era läxor? 

 Får ni vara med och bestämma över hur era prov ska se ut (ex. muntligt, skriftligt, i 

grupp, enskilt osv.)? 
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 Vill ni vara med och bestämma över hur era prov ska se ut (ex. muntligt, skriftligt, i 

grupp, enskilt osv.)? 

o Hur vill ni att era prov ska se ut (ex. muntligt, skriftligt, i grupp, enskilt osv.)? 

 Hur skulle man kunna öka elevinflytande? 

 

Ansvar 

 Vad innebär ansvar för er? 

 Tar ni ansvar för ert skolarbete? 

 Vilket ansvar är ni villiga att ta? 

 Hur gör ni när ni tar ansvar? 

 Varför är det viktigt att ta ansvar för sitt skolarbete? 

o Varför är det inte viktigt att ta ansvar för sitt skolarbete? 

 Kan du tänka dig att ta mer ansvar för dina studier än vad du gör idag? 

 


