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Förord 

Vi har under arbetets gång fördjupat oss i begreppen elevinflytande och delaktighet och dess 

innebörd och betydelse för ett antal elever i åk 9 på X-skolan. Att ”elevinflytande” och 

”delaktighet” har olika mening för olika individer, upptäcktes under intervjusamtalen med 

informanterna.  

 

Hälsobegreppet innefattar en mångfald av perspektiv och i studien framkom att inflytande och 

delaktighet upplevdes som positiva händelser för eleverna, vilket tolkades, av studiens  

författare, som en hälsofrämjande aspekt. 

 

För att ha gjort dessa iakttagelser möjliga vill vi rikta ett stor TACK till våra informanter på 

X-skolan, med mentor, för ett härligt bemötande vid intervjutillfällena. 

 

 

Mattias, tack för din handledning och ditt tålamod under processens gång! Ett varmt tack 

riktar vi även till Vaike för alla goda råd! 

 

 

Halmstad 2012-04-02 

 

Bodil Klingvall Inger Lindevall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sammanfattning 

Titel: En studie om elevinflytande och delaktighet. 

Författare: Bodil Klingvall 

 Inger Lindevall 

Sektion: Sektionen för Hälsa och samhälle, Högskolan i Halmstad 

Handledare: Mattias Nilsson 

Termin/år: Vt 2011 

Nyckelord: Elevinflytande, delaktighet, hälsofrämjande skola, meningsskapande, 

tillhörighet, sammanhang, känsla av sammanhang (KASAM). 

 

 

Varje elev i den svenska skolan har rätt att få kunskap om och insikt i demokratiska principer. 

Detta är stadgat i den svenska Skollagen och i läroplanen sedan 1946. Skolverket gav 2004 

alla svenska skolor i uppdrag att arbeta på ett hälsofrämjande sätt. Elevinflytande och 

delaktighet i skolan är positiva hälsofrämjande faktorer, genom att eleverna ges möjligheter 

att själva få påverka sin situation och därmed skapa tillhörighet, sammanhang och 

meningsfullhet med skolarbete. Syftet med denna studie var att undersöka hur åtta 

grundskoleelever från åk 9 förklarade och upplevde elevinflytande och delaktighet. Kvalitativ 

undersökningsmetod användes i form av intervjuer och resultatet från intervjuerna 

analyserades och relaterades till två huvudområden; det demokratiska och det hälsofrämjande 

perspektivet. Resultatet av intervjufrågorna visade att informanterna till viss del kunde 

förklara begreppen elevinflytande och delaktighet, och även relatera till demokratiskt arbete i 

skolans kontext. Upplevelserna av detta arbete beskrevs som positiva, trygga och 

meningsfulla. Kopplingen mellan elevinflytande/delaktighet och hälsa blev dock inte tydligt i  

undersökningen, därtill krävs ytterligare studier. 

 

 

 



 

 

 
 

 

Abstract 

Title: A study about adolescents´ influence and autonomy at school. 

Authors: Bodil Klingvall 

 Inger Lindevall 

Section: The section of Health and society, University of Halmstad. 

Tutor: Mattias Nilsson 

Term/year: Vt 2011 

Key words: Influence, autonomy, health promoting school, connectedness, sense of 

belonging, sense of coherence (SOC).  

 

Every child in Swedish schools should have the right to gain knowledge about and insight in 

democratic principles related to school matters. This is stated in the Swedish Education Act 

and in the national curricula since 1946. In 2004 all Swedish schools were commissioned by 

the National Agency of Education to work in a health promoting way. Democracy, as in 

influence and autonomy, help young people to protect their health and give opportunities for 

connectedness and sense of belonging to adolescents own school situation in a positive 

healthy way. The aim of this study was to investigate how eight pupils from a comprehensive 

school class (9th degree) perceived and expressed influence and autonomy at school.  A 

qualitative methodology through interviewing was used. The results of the interviews was 

analyzed and related to two perspectives; the democratic and the health promoting 

perspective.  The findings showed that the informants to a certain extent were able to explain 

the meaning of, and also relate to some situations connected to influence and autonomy. They 

described the experiences as being positive, confident and meaningful for them. However, it 

became difficult to find a distinct connection between the informant´s experienced democracy 

work and health. Further studies about this coherence are needed.  
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1. Inledning 

Rätten att bli lyssnad till, ha inflytande över och vara delaktig i frågor som rör barnet själv, är 

ratificerat i Barnkonvention (Förenta Nationerna, 1989). Genom ett riksdagsbeslut 1990 åtog 

sig nationen Sverige att följa FN:s Barnkonvention och värna om barnets rätt i hela samhället. 

Barn och ungdomar ska enligt Skollagen fostras i demokratisk anda. I kapitel 4, § 2 

(Utbildningsdepartementet, 1985) formuleras elevers rätt till inflytande över utformningen av 

sin utbildning. Begreppen elevinflytande och delaktighet finns tydligt nedskrivna i 

läroplanerna för grundskolan och förekommer ofta i skolkontexten på olika sätt.  Regeringen 

såväl som Skolverket har över tid verkat för att stärka elevinflytandet, i synnerhet under 2000-

talet (Utbildningsdepartementet, 2002; Regeringskansliet, 2003/2004; Skolverket 2002, 

2006).   

Forskning visar emellertid att det finns stora brister vad gäller arbetet med inflytande och 

delaktighet för eleverna i praktiken på skolorna. Formuleringsarenan intentioner stämmer inte 

med realiseringsarenan. Elevers delaktighet och möjlighet att påverka skolarbetet lever inte 

alltid upp till de skrivna dokumentens intentioner (Oscarsson, 2003; Thorblad, 2008; 

Lundberg, 2002). 

Elevinflytande och delaktighet påverkar hälsan positivt enligt olika forskningsresultat 

(Wennerholm Juslin & Bremberg, 2004). Inflytande och delaktighet är meningsskapande 

livsvillkor och medför hälsofrämjande faktorer för individen (Folkhälsoinstitutet, 2008). 

Genom att få vara med och bestämma i skolan skapas en känsla av sammanhang och därmed 

mening i lärandet för eleverna (McNeely et al., 2002; Markham et al., 2003; Bremberg, 2004; 

Quennerstedt, 2006; m.fl.). Enligt Antonovsky´s teori om KASAM (Känsla av sammanhang) 

är det viktigt för individen att vara delaktig och motiverad, för att hitta en mening med 

tillvaron (Antonovsky, 1991). Rätten till och arbete med inflytande och delaktighet är en 

demokratisk process som dessutom är en stark hälsofrämjande faktor för individen.  

Vårt intresse väcktes att undersöka och analysera hur ett antal elever i årskurs 9 själva 

beskriver och upplever begreppen inflytande och delaktighet utifrån sina tolkningar och 

erfarenheter.  Undersökningen utgår från två perspektiv, det demokratiska perspektivet samt 

det hälsofrämjande perspektivet.
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2.    Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka hur begreppen elevinflytande och delaktighet framställs 

av ett antal elever från årskurs 9, ur ett demokratiskt och hälsorelaterat perspektiv, utifrån 

deras tolkningar och erfarenheter.  Det demokratiska perspektivet innebär att ta reda på vilken 

betydelse begreppen har för eleverna och vilka möjligheter dessa elever erfarit och önskar vad 

gäller elevinflytande och delaktighet i skolans praktik. Hälsoperspektivet innebär att 

undersöka vilken känsla eleverna beskriver sig uppleva vid erfarenhet av elevinflytande och 

delaktighet och därigenom se om det fanns en koppling mellan begreppens innebörd för 

eleverna och känsla av sammanhang.  

Frågeställningar: 

• Vilken betydelse beskriver eleverna att begreppen elevinflytande och delaktighet har 

för dem? 

• Vilka möjligheter till elevinflytande och delaktighet av sitt skolarbete berättar eleverna 

om? 

• Vilken känsla beskriver eleverna att de fått då de upplevt inflytande och delaktighet i 

skolan? 

• Vilken önskan uttrycker eleverna om att kunna påverka skolarbetet? 
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3.   Elevinflytande och delaktighet i skolans styrdokument 

För att få en översikt över vad de nationella styrdokumenten skriver om elevinflytande och 

delaktighet, har vi valt att redovisa vad som står att läsa om skolans demokratiarbete i de tre 

senaste läroplanerna, Lgr 69, Lgr 80 samt Lpo 94.  Dessa skrivningar ska vara vägledande i 

skolarbetet och det demokratiska fokus finner vi vara tydligt.  

Intresset för demokratisk anda, rättvisa och jämlikhet ökade stort i Sverige under 1970-talet, 

vilket även påverkade inriktningen på vårt utbildningssystem. Redan i 1969 års läroplan 

uttrycktes vikten av att skoleleverna själva skulle få mer inflytande över sitt eget lärande. 

Eleverna skulle fostras i en demokratisk anda, där familjen, välfärdsstaten och 

arbetsmarknaden även blev viktiga frågor att lyftas fram i utbildningen (Sanderoth, 2002). 

Lgr 69 var en redigerad skrivning utifrån texten i Lgr 62 och utgavs av den då s.k. Kungliga 

Skolöverstyrelsen, numera Skolverket (förf. anm.). Sanderoths analys (2002) av läroplanen 

för grundskolan 1969 (Lgr 69) konstaterar att begreppen ”//… elevernas delaktighet, 

medinflytande och medverkan i skolverksamheten…//” fanns inskrivna  i texten (s. 50). 

Eleverna skulle sättas i centrum och vara aktiva och medskapande i lärandet. Ytterligare 

markering gjordes i läroplanens text, genom att tydliggöra att eleverna inte skulle betraktas 

som objekt ämnade att passivt ta emot kunskap, utan att de i högsta grad skulle vara 

medverkande i lärandeprocessen. Trots ett gediget förarbete hos skolpersonalen med 

implementeringen av den nya läroplanen 1969, uppstod problem i skolan. Eleverna visade 

skoltrötthet och ordningen i skolan fungerade inte. Ett starkare elevinflytande förordades, som 

skulle ge eleverna än mer delaktighet i skolarbetet och SIA-utredningens (SOU 1974:53) 

betänkande lades fram 1974. SIA stod för Skolans Inre Arbete och intentionen i detta 

betänkande var att eleverna skulle få 2003 uppleva en större meningsfullhet för sina studier 

och sin skolgång (Sanderoth, 2002).  
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Från att ha varit ett styrdokument utgivet av Kungliga Skolöverstyrelsen, lyftes statusen på 

läroplanen upp till att bli en angelägenhet för riksdag och regering. SIA-betänkandet blev 

grunden till arbetet med en ny läroplan för grundskolan, Lgr 80. Ännu tydligare än förut lades 

vikten vid elevers medinflytande och Sanderoth (2002) skriver följande i sin avhandling: 

Rätten till medinflytande skrevs in i en förordning, som föranstaltade om klassråd och elevrepresentanter 

vid konferenser. I Lgr 80 föreskrevs att skolans arbete skulle präglas av en demokratisk samhälls- och 

människosyn. (s. 55). 

I läroplanen för 1980 (Lgr 80) betonas ytterligare vikten av ökat elevansvar och inflytande 

och formuleras med målbeskrivningen: 

Grundskolan är en del av samhället. Läroplanen speglar demokratins samhällssyn och människosyn: 

människan är aktiv, skapande, kan och måste ta ansvar och söka kunskap för att i samverkan med andra 

förstå och förbättra sina egna och sina medmänniskors livsvillkor. /…/  Skolan har skyldighet att ge 

eleverna ökat ansvar och medinflytande i takt med deras stigande ålder och mognad.  (Skolverket, 1980, 

s. 13). 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshem (Lpo 94) 

grundar sig även den på demokratiska värden. I den senast utgivna Läroplanen för 

grundskolan – Lpo 94 (Skolverket, 2006) betonas specifikt elevernas delaktighet och 

inflytande i den skrivna texten: 

Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, 

teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar (s. 5).  

Det läggs ett stort ansvar på att eleven ska känna till sina rättigheter och skyldigheter, både i 

skolan och i samhället. Detta är tydligt formulerat i styrdokumenten i Lpo 94. De 

demokratiska principerna som skolan grundar sig på förklaras också tydligt och innebär att 

kunna påverka, att vara delaktig och att ta ansvar. Pojkar och flickors lika möjlighet till 

inflytande liksom att inflytandet ska stiga med ökad ålder är andra riktlinjer som läraren ska 

se till och verka för (Skolverket, 2006). 
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4. Tidigare forskning och litteraturstudier 

4.1   Rätten till och arbetet med elevinflytande och delaktighet i ett demokratiskt 

perspektiv 

Utbildningsdepartementets skolkommitté 1999 gjorde en utvärdering av hur arbetet med 

elevinflytande hade implementerats i praktiken, genom att studera olika betänkanden och 

propositioner som framlagts i ämnet under 1990-talet. Det konstaterades att eleverna upplevde 

brist på elevinflytande, och då speciellt när det gäller den viktiga verksamheten som handlar 

om undervisningen och skolarbetets uppläggning (Utbildningsdepartementet, 2002). Det var 

där, ansåg skolkommittén vidare, det verkliga elevinflytandet borde äga rum. Förslag 

framlades från skolkommittén för att utveckla arbetet med elevinflytande på skolorna. Bland 

annat föreslogs förändringar i Skollagen i kapitel 3, paragraferna 8-10, beträffande 

bestämmelser om elevinflytande och gällande för alla skolformer. Intentionen var att dessa 

föreskrifter skulle stimulera till ökat elevinflytande ute på skolenheterna 

(Utbildningsdepartementet, 2002). 

Skolverket gör sedan 1993 återkommande (1997, 2000, 2003, 2006 och 2009) 

attitydundersökningar bland lärare och elever i såväl grundskola som gymnasium. Frågor som 

bland annat ställts till gruppen elever i årskurs 7-9 och gymnasiet är om de anser sig kunna 

vara med och bestämma i skolan vad gäller arbetssätt, läxor och prov, lära sig i olika ämnen, 

regler samt läromedel. Resultaten från undersökningen visade att det var en stor ökning på att 

kunna bestämma mellan åren 1993 och 2009 vad gäller såväl arbetssätt, läxor och prov, lära 

sig i olika ämnen samt regler.  Vid frågan om elevernas vilja att vara med och bestämma 

sågas ingen större ökning mellan åren 1993 och 2009, snarare hade en minskning skett över 

tid.  

Ett av skolans mål är att eleverna ges möjlighet till att ta större ansvar för sin egen utbildning. 

Detta ansvar täcks såväl inom individuella som kollektiva miljöer (Larsson, 2003; ref. i 

Jonsson & Roth (red.)). Larsson anser att det är lärarens roll att främja denna utveckling i 

samarbete med eleven. Hur detta ska genomföras står inte omnämnt i läroplanen utan 

hänvisas till lärarens pedagogiska profession. Elevinflytande är en tolkningsfråga, där 

analyser från olika undersökningar kan vara missvisande beroende på vad begreppet  



 

 

10 

elevinflytande har haft för betydelse (Forsberg, 2000). Författaren menar vidare att konflikter 

kan uppstå när läraren ska uppnå skolans kunskapsmål och samtidigt följa kravet på 

elevinflytande. Axelsson (1997) studerade i sin undersökning Våga lära vad som ansågs äga 

rum kontra vad som i själva verket skedde i undervisningen. Genom sina observationer 

bedömde forskaren undervisningen som tydligt lärarstyrd. Lärarna däremot upplevde sig 

bedriva en undervisning där eleverna fick inflytande och möjlighet att påverka både innehåll 

och arbetssättet. För att en förändring ska ske så krävs det att lärarna vill förändra sin 

undervisning och att genom olika forskningsunderlag bli medvetna om nya perspektiv. Det 

krävs också att det skapas förutsättningar för förändring (Axelsson, ref. i 

Utbildningsdepartementet, 1997). I slutbetänkandet av utredningen påpekas bland annat att 

det inte enbart är elevernas möjlighet till påverkan som ger resultat för ett ökat inflytande, 

utan det är den praktisk pedagogiska utvecklingen över tid som är betydelsefull 

(Utbildningsdepartementet, 1997) .  

Lärarna måste ge eleverna förutsättningar och släppa in dem, vilket sker först om lärarna 

själva blir delaktiga och får möjlighet att påverka verksamheten i skolan. Det finns tre skäl 

enligt skolkommittén om anledningen till varför elevinflytande är så viktigt. Det första skälet 

innefattar den mänskliga rättigheten med betydelsen av att få inflytande som ett egenvärde för 

barnet självt i nuet. Att få respekt och att synas betonas. Det andra skälet har en mer politisk 

innebörd och innefattar den demokratiska fostran för att fungera i det dagliga samhället, både 

privat, i skolan och i det kommande arbetslivet.  Det tredje skälet berör individens inflytande 

över sitt eget lärande i skolan. Det krävs ett ansvarstagande och delaktighet från eleven i 

denna kunskapsprocess och där även känslan av att vara delaktig är betydelsefull. Resultatet 

blir en ökad motivation och effektivare inlärning (Utbildningsdepartementet, 2002). 

Lärarna är generellt sett positiva till elevinflytande, likväl känner de att många faktorer 

inverkar till att det blir svårt att möta kraven som ställs. Modigh (2000) nämner faktorer som 

bland annat tidsbrist, personalminskning, hierarki och osäkerhet om vad elevinflytande ska  

innebära, som hinder för genomförandet. Ramar för lärarens arbete som bestäms av andra, 

såsom att kunskapsmålen i läroplanerna ska uppfyllas, resurstilldelning bland andra, uppges 

också skapa svårigheter.  
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En väg att gå för att ge förutsättningar för ökat elevinflytande är samtal och möten, mellan 

vuxna och elever, mellan vuxna och vuxna och mellan elever och elever (Modigh, 2000). 

Selberg (1999, 2001) pekar på att den viktigaste förutsättningen för elevinflytande är att 

vuxna i skolan, pedagoger och andra personer som är involverade i elevernas skolarbete, hittar 

olika vägar och forum för detta arbete. Det kan göras genom att en dialog hela tiden förs 

mellan lärare och elev, med syfte att stärka elevens intresse för, och tillit till sin egen förmåga. 

En av Selbergs teoretiska utgångspunkter är John Deweys syn på att individen hela tiden lär 

sig genom ett samspel med omvärlden. Individens eget intresse och aktivitet är nödvändiga 

för människans positiva utveckling och lärande (Dewey, 2004).  

 

Oscarssons (2003) rapport presenterar resultat från den nationella utvärderingen (NU03), där 

grundskolans år 9-elevers demokratiska kompetens har undersökts och analyserats. Syftet 

med studien var att få en överblick över förändringarna av den nya läroplanens, Läroplanen 

för grundskolan 1994, effekter och på konsekvenser av satsningen på dels den ökade 

valfriheten för eleverna. Rapporten beskriver vilken kunskap och förståelse år 9-elever har av 

demokrati och fokuserar dels på olika variationer på elevernas syn på demokrati och dels på 

hur skolan kan genomföra sitt demokratiska uppdrag.  Brister på elevernas möjlighet till 

delaktighet, elevinflytande och påverkan när det gäller undervisningens innehåll och 

läromedel framkom i rapporten (Oscarsson, 2003).   

 

Thornblad (2008) redovisar två undersökningar, en för elever och en för skolledare och 

politiker.  Författaren betonar att grunden till elevinflytande läggs när skolans vuxna visar 

respekt och lyssnar på eleverna. Det är de vuxnas inställning som har stor betydelse för hur 

elevernas möjlighet till påverkan blir. Eleverna borde få inflytande i ett tidigare stadium av sin 

utbildning än vad som nu sker, exempelvis i utformandet av innehållet i skolans styrdokument 

enligt författaren. De vuxna visade en klar önskan om att elevinflytande skulle begränsas till 

vissa områden och ett förtydligande skulle göras om vad eleverna bör ha inflytande över. 

Ungdomarna i sin tur önskade påverka inom alla områden, men upplevde att inflytandet 

minskade ju äldre de blev. Ett intressant uttalande från en skolledare var att elevinflytande är 

hälsofrämjande för eleverna. Slutsatser från undersökningarna var bland annat att det var  
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betydelsefullt för både elever och lärare att få ökad kunskap om, såväl teoretiskt som 

praktiskt, vad gäller ”/…/ rättigheter, demokrati och konflikthantering”.  (s. 41-42).  

Författaren menar vidare att eleverna ska kunna uttrycka sin mening och sina åsikter över 

beslut som kommer att påverka dem. Det är av stor vikt, anser författaren, att varje skola bör 

inrätta ett forum mellan alla berörda parter, och synliggöra beslut som grundar sig på 

elevernas åsikter (Thornblad, 2008). McNeely, Nonnemarker & Blum (2002) visar i sin studie 

elevers ”connectedness” (tillhörande, sammanhang, förf. översättning), där faktorer som att 

uppmuntra till självbestämmande och eget beslutsfattande är viktiga redskap. Detta kräver 

enligt McNeely et al, att de vuxna i skolan skapar ett klimat där eleven känner att de får 

utvecklas och känna att de tillhör och behövs. Selberg (1999) kostaterar att elever som 

upplever att de har stort inflytande utvecklar en närmare relation till sina lärare, vilket i sin tur 

resulterar i att de vågar diskutera olika frågor och tankar som är viktiga för dem med lärarna. 

 

4.2   Elevinflytande och delaktighet i ett hälsofrämjande perspektiv 

Grundläggande faktorer att arbeta hälsofrämjande med, både vad gäller individhälsa och 

elevhälsa, bygger på att ge individen möjlighet till eget inflytande och egen delaktighet i olika 

kontext av samhället. 

 

4.2.1  Begreppet hälsa 

Världshälsoorganisationens (WHO:s) definition av hälsa fastställdes 1946 och trädde i kraft 

1948 med följande lydelse:  

Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och icke 

enbart frånvaro av sjukdom eller svaghet (Gustafsson, 2009, sid. 27).  

 

Vid första hälsopromotionsmötet i Ottawa, Kanada 1986 i WHO:s regi, poängterades att hälsa 

skulle ses som en resurs att ta till vara och räkna med i det vardagliga livet – i ett existentiellt 

perspektiv. 1986 adderades även begreppet ”hälsofrämjande arbete” av WHO, genom 

dokumentet  The Ottawa Charter on Health Promotion (WHO, 1986). Hälsofrämjande arbete 

skulle ses som en process för att ge individen möjligheter att öka kontrollen över sin hälsa och 

förbättra den. ”Health promotion is the process of enabling people to increase control over, 

and to improve, their health.” (sid.1). Vidare poängterades i manifestet från  
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Ottawakonferensen att hälsa för individen skapas på olika kontextuella arenor: ”Health is 

created and lived by people within the setting of their everyday life; where they learn, work,  

play and love.” (sid. 3). Hälsa ska även enligt WHO:s Jakartadeklaration 1997 ses som en 

mänsklig rättighet (Hallberg, 2009).   

 

Riksdagen antog år 2002 en proposition som skulle skapa bättre förutsättningar för en god 

hälsa på lika villkor. Olika målområden som påverkar folkhälsan skulle behandlas och olika 

insatser skulle göras för att uppnå en god hälsa. Folkhälsoinstitutet fick i uppdrag av 

regeringen det övergripande ansvaret att samordna arbetet (Regeringskansliet, 2002/03). 

 

”För att nå det övergripande nationella folkhälsomålet skall särskild vikt läggas vid att 

stärka förmågan och möjligheten  ….. samt vid barns, ungdomars och äldres 

möjligheter till inflytande och delaktighet i samhället (Proposition 2002/03:35, sid. 47). 

 

4.2.2   Elevhälsa i betydelsen av inflytande och delaktighet 

Artiklarna 3 och 12 i Barnkonventionen (Förenta Nationerna, 1989) om barns rätt till 

delaktighet fick stor betydelse för att skapa en god och hälsofrämjande lär- och arbetsmiljö för 

alla elever i skolan. 

Utbildningsdepartementet (2000) skriver i sin statliga utredning om elevhälsa att individens 

förhållande till sin miljö påverkar hälsotillståndet i hög grad. Här lades grunden för 

Hälsofrämjande skola. I regeringens proposition (SOU 2001/02:14) betonas betydelsen av 

sambandet mellan lärande, värdegrund och hälsa och Skolverket gavs 2002 i uppdrag att 

redovisa en arbetsplan som skulle tydliggöra, och fördjupa, intentionerna att arbeta med 

hälsofrämjande faktorer. Viktiga faktorer att arbeta med var elevers upplevelser av 

sammanhang och helhet i lärandet, men också delaktighet och inflytande (Skolverket, 2002). 

Det konstateras att skolan i detta hänseende är en viktig arena för att skapa hälsofrämjande 

miljöer för barn och ungdomar. Den ska ge förutsättningar för barns och ungdomars 

meningsskapande, och därmed hälsofrämjande, livsvillkor. Skolverket införde 

Hälsofrämjande skola 2004, för att utveckla och fördjupa arbetet med ett antal hälsofrämjande 

faktorer, såsom elevers mening och sammanhang i lärandet, elevinflytande och delaktighet.  

 

 



 

 

14 

 

Modigh (2000) betonar betydelsen av elevinflytande i skolan. I rapporten En fördjupad studie 

om värdegrunden redovisas att elevinflytandet visserligen ökade under 1990-talet, samtidigt 

understryks att elever vill ha mer att säga till om än de i verkligheten har. Trivseln i skolan är  

hög, men de elever som inte trivs uppger i större utsträckning att de känner att de inte kan 

påverka, men önskar göra det mer. Trivsel och inflytande hör ihop (Modigh, 2000). 

Skolutveckling som baseras på delaktighet och samtal mellan elever och lärare beskrivs av 

Nilsson (2002) som ett hälsofrämjande arbetssätt. Hon relaterar till Antonovskys salutogena 

perspektiv på hälsa, där delaktighet och meningsfullhet är viktiga komponenter för individens 

meningsskapande. Åhs (2002) menar med sin teori angående Involvement Education (IE) att 

samtal, där alla får göra sin röst hörd, förstärker känslan av delaktighet mellan pedagogen och 

eleverna. Hälsofrämjande handlar inte enbart om hälsoundervisning, fysisk aktivitet och 

hälsovård, utan också om att utveckla en hälsofrämjande miljö, där unga känner delaktighet i 

och en tillhörighet till kontexten skolan (McNeely, Nonnemaker & Blum, 2002). Enligt ”good 

human functioning” (Nussbaum, 1990; ref. i Markham & Aveyard, 2003) – en väl fungerande 

individ (förf. översättning), menar de engelska forskarna Markham och Aveyard i sin 

teoretiska studie om hälsofrämjande skola, att det finns två grundläggande, väsentliga 

kompetenser hos individen som krävs för att kunna arbeta för, och utveckla en hälsofrämjande 

skola. Dels krävs att skolan arbetar med elevernas förmåga till kritiska och reflekterande 

samtal. Den andra viktiga delen att utveckla, är att få eleverna delaktiga och känna tillhörighet 

i interaktion med andra individer (Markham & Aveyard, 2003). Tanken med Hälsofrämjande 

skola är att fokus ligger på främjande av elevers hälsofrämjande faktorer, och inte elevvård. 

Bremberg (2004) sammanfattar med de betydelsefulla begreppen arbetsglädje och 

gemenskap, meningen med livet och en känsla av sammanhang för eleven som vägledande för 

att arbeta i elevhälsofrämjande syfte. Quennerstedt (2006) diskuterar i sin doktorsavhandling 

både kring lärande och demokrati som betydelsefulla hälsoresurser i en skolkontext. Lärandet 

måste, menar författaren, presenteras för eleverna så att de hittar och upplever mening och 

sammanhang i det de ska lära om. Demokratibegreppet begränsade Quennerstedt till att 

innefatta ”/…/ demokratiska arbetsformer i termer av delaktighet och elevinflytande.” (s. 

209). Winroth & Rydqvist (2008) framhåller vikten av olika faktorers betydelse för att arbeta 

hälsofrämjande, och lyfter fram delaktighet som en stark faktor.  De ser skolan som 

betydelsefull, både för att främja och förbättra hälsan och för att ge eleverna goda 

förutsättningar till lärande. Författarna menar också att god hälsa skapas i en närmiljö som  
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fungerar bra där individen känner sig betydelsefull och får uppleva en känsla av sammanhang. 

Även Folkhälsoinstitutet (2008) poängterar att en av de mest grundläggande förutsättningarna 

för folkhälsan är delaktighet och inflytande i samhället. Skolan är i detta  

hänseende en viktig arena för barns och ungdomars meningsskapande, och därmed 

hälsofrämjande livsvillkor.   

 

Författarna Wennerholm Juslin & Bremberg (2004) genomförde en evidensbaserad    

internationell forskningsöversikt för att få svar på följande två frågeställningar:  

1. Leder ökat inflytande till förbättrad hälsa?   

2. Varierar effekterna av ökat inflytande med barnens ålder? (s. 8) 

Forskningsöversikten visade att ökat inflytande gav positiva effekter på barns hälsa. 

Undersökningen baserades framför allt på vetenskapliga studier från USA. Övervägande 

resultat visade en positiv effekt på barns hälsa, dock fanns några analyser som visade det 

motsatta. De positiva effekterna visades vara starkast för den sociala och den intellektuella 

hälsan. Social hälsa innebär en social kompetens med ett beteende som anses utåtriktat. Den 

intellektuella hälsan innebär förmågan att lösa problem och att förstå texter, samt belyser även 

demokratiska värderingar (Wennerholm Juslin & Bremberg, 2004).   
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5.  Teoretiska utgångspunkter 

Den pragmatiska påverkan, med Dewey som företrädare, gav upphov till demokratins inträde 

i den svenska skolan. Vad som var viktigt för Dewey var att hantera det sociala 

sammanhanget där individen utvecklas genom interaktion med sin omvärld (Dewey, 2004).  

Han betonade delaktighet, social medvetenhet och att utveckling sker efter krav som 

stimulerar individen. Vidare menade Dewey att skolan framför allt är en institution med social 

betydelse, som ingår i en social process och inte som en plats där enbart information 

förmedlas för förberedelse inför framtiden.  

 

I ett samhälle som värnar om demokrati ställs krav på individen att ta ställning i olika frågor 

som innebär exempelvis inflytande och delaktighet (Säljö, 2000). Ett sociokulturellt 

perspektiv innebär att individens lärande sker i socialt och kulturellt kontext som är 

föränderligt över tid. Grundtanken är att interaktionen med andra människor är avgörande för 

att resurser skapas och förs vidare. Hur mycket, vad eller på vilket sätt är beroende av 

kulturella omständigheter (Säljö, 2000). Begreppet kulturella omständigheter i detta 

sammanhang innefattar skolan och dess resurser, såväl fysiska, sociala som materiella.  

Författarna Arfwedson & Arfwedson (2002) benämner dessa resurser för de ”yttre och inre 

ramarna” (s. 117). De yttre ramarna grundar sig på den kunskapssyn som råder i samhället, 

vilket bland annat avspeglas i de nationella styrdokumenten (läro- och kursplanerna), 

kommunens resurstilldelning och politiskt utbildningsklimat. De inre ramarna inverkar på 

skolans dagliga verksamhet, där undervisningen sker och där elever, pedagoger  

och annan skolpersonal finns och verkar. Exempel på inre ramar är den så kallade 

”skolkoden” (s. 121), vilken sitter så cementerat i skolans väggar. Skolkoden kan i korta drag 

förklaras med att pedagogerna ”redan vet” hur undervisningen ska gå till, vilka kunskaper 

som eleverna bör få och hur de ska få den. Varje enskild skola skapar sitt eget inre ramsystem 

(Arfwedson & Arfwedson, 2002). 

 

Förutom barns rättighet enligt barnkonventionen till delaktighet och inflytande i skolan, har 

begreppen en hälsofrämjande inverkan på individen genom ett meningsskapande där känslan  
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av sammanhang (KASAM) har betydelse.  Antonovskys (1991) salutogenetiska synsätt på 

hälsa fokuserar på hela individens livssituation och inte enbart på sjukdomsperspektivet.  Han  

menar att meningsskapande och känsla av sammanhang (KASAM) i livet är viktiga delar för 

att vi ska lyckas hitta en balans i tillvaron. KASAM-begreppet innefattar tre viktiga 

delkomponenter; begriplighet för de krav och utmaningar människan ställs inför i livet, 

hanterbarhet, så att man har resurser att möta dessa krav och utmaningar, samt 

meningsfullhet, som kan förklaras med att livet måste ha en innebörd där individen är delaktig 

och motiverad för att kunna engageras. Meningsfullhet anser Antonovsky vara den mest 

betydelsefulla komponenten. Den beskrivs som begreppets motivationskomponent, där den 

känslomässiga innebörden är av betydelse (Antonovsky, 1991). 
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6.  Metod          

6.1  Studiens genomförande 

För att få en inblick i begreppen elevinflytande och delaktighets omfattning i skolans 

styrdokument studerade vi läroplanerna från och med 1969 och till och med år 1994.  

Informationen i läroplanens text visar riktlinjer om hur eleverna ska utveckla förmågan att 

bedriva inflytande och ansvar i skolan. Skolans arbete för demokratisk samhälls- och 

människosyn framkommer tydligt.  

 

Syftet med vår undersökning var att ta reda på vilken betydelse dessa begrepp hade för 

eleverna och vilka möjligheter eleverna erfarit och önskat vad gäller delaktighet i skolans 

praktik ur ett demokratiskt- och ett hälsoperspektiv. 

Frågeställningar som undersökningen skulle ge svar på relaterades till båda perspektiven och 

formulerades utifrån betydelsen av, möjligheter till, upplevd känsla samt önskan att påverka.  

Det var viktigt att formulera frågorna på ett sätt som skulle underlätta validiteten, det vill säga 

att undersöka det som ämnade undersökas (Patel & Davidsson,1994). 

 

Metoden att intervjua innebär att det uppstår en relation mellan intervjuaren och den 

intervjuade och att kunskap konstrueras tillsammans i ett samtalsförhållande (Kvale, 2006). 

Genom vårt val av kvalitativ undersökning med öppna intervjuer som metod, önskade vi få ett 

samtal med elever och möjlighet att ställa följdfrågor, vilket därmed ökade förutsättningarna 

för att få mer ingående svar. Den kvantitativa undersökningsmetoden innebär framför allt 

mätningar och ställer frågor som ”hur många ”och ”hur mycket” och det är inte dessa 

frågeställningar som vi var ute efter i vår undersökning (Hartman, 2006). 

Genom intervjuerna önskade vi också få en förståelse för begreppens koppling till hälsa 

utifrån elevinflytandets och delaktighetens betydelse, upplevd känsla och möjlighet för 

eleverna.  
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6.2   Urval 

I denna studie intervjuades 8 elever ur årskurs 9 på en grundskola. X-skolan ligger några mil 

utanför en större stad, och som har ca 500 elever varav 250 stycken går på högstadiet. 

Beslutet att intervjua elever ur årskurs 9 valdes på grund av att de gått i skolans alla årskurser, 

och därmed ansågs av oss ha den största erfarenheten av elevinflytande och delaktighet i 

skolan. För att få en jämn könsfördelning valdes 4 flickor och 4 pojkar ut från en klass med 

totalt 20 elever. Urvalet skedde genom att dessa elever kom till intervjun så fort de blev klara 

med en arbetsuppgift. Klassläraren skötte turordningen och skickade eleverna. 

Antalet intervjuade elever var något för få för att resultatet ska kunna generaliseras, men 

tillräckligt i förhållande till vårt syfte - att undersöka hur begreppens betydelse framställs av 

ett antal elever från årskurs 9, utifrån deras tolkningar och erfarenheter.  

 

6.3  Intervjugenomförande 

Vår studie är baserad på åtta intervjuer av elever ur årskurs 9 på X-skolan. Intervjuerna 

genomfördes vid två tillfällen på med fyra elever per tillfälle. Varje intervju varade cirka 20-

30 minuter per individ. Genom att ha ett cirka 2-3 minuters informellt samtal som inte 

spelades in inför varje intervju, förbereddes informanterna för själva intervjun. 

Intervjufrågorna uttrycktes så att följdfrågor kunde ställas. Detta innebar att frågorna 

varierade något i varje intervju utifrån svaren från informanterna. Ett antal strukturerade 

utgångsfrågor, kopplade till studiens fyra frågeställningar formulerades enligt följande: 

• Berätta hur du uppfattar begreppet delaktighet. 

• Berätta hur du uppfattar begreppet inflytande. 

• Berätta om en händelse där du har fått påverka ditt skolarbetet. 

• Kan du beskriva en känsla när du får vara delaktig i skolarbete?  

•    Har du någon önskan att vilja påverka ditt skolarbete? 

 

Eftersom vi intervjuade ett fåtal individer, var det möjligt för oss att göra individuella studier 

och därmed få en djupare kunskap från respektive informant. Den kvalitativa intervjumetoden 

används med fördel för att ge intervjupersonerna möjlighet att lämna så spontana och 

fullständiga svar som möjligt (Johansson & Svedner, 2001).  

Eleverna kallas i studiens resultatbearbetning för informant 1-8 alternativt I 1-8. 
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6.4   Etiska aspekter 

Inför arbetet med studien planerades ett klassmöte med en klass från årskurs 9 från X-skolan, 

i syfte att informera om studien och dess genomförande. Eleverna fick med sig ett 

informationsbrev (Bilaga 1) hem till vårdnadshavaren för påskrift för en eventuell medverkan 

i studien.  Etiska hänsynstaganden har därmed tagits i enlighet med Vetenskapsrådets Lagen  

om etikprövning, 18:e paragrafen (www.vetenskapsradet.se). Informationsbrevets innehåll 

betonade specifikt konfidentialiteten och säkrade intervjupersonernas integritet och 

anonymitet (Kvale et al. 2009).  

 

6.5  Analys och tolkningsförfarandet 

Undersökningens fyra frågeställningar ordnades under respektive perspektivs rubrik:  

Begreppens betydelse ur ett demokratiskt perspektiv – rätten till och arbetet med 

elevinflytande och delaktighet 

• Vilken betydelse beskriver eleverna att begreppen elevinflytande och delaktighet har 

för dem? 

• Vilka möjligheter till elevinflytande och delaktighet av sitt skolarbete berättar eleverna 

om? 

Begreppens betydelse ur ett Hälsoperspektiv – Känsla av sammanhang och 

meningsskapande 

• Vilken känsla beskriver eleverna att de fått då de upplevt inflytande och delaktighet i 

skolan? 

• Vilken önskan uttrycker eleverna om att kunna påverka skolarbetet? 

 

Intervjuerna spelades in på band och transkriberades i sin helhet. Därefter bearbetades svaren 

från intervjufrågorna, vilka sedan sorterades och kopplades till studiens fyra frågeställningar. 

Tolkningen av informanternas intervjusvar vid analysen, gav oss ett resultat som vi utgått från 

vid diskussion/konklusion. Genom att kommentera informanternas svar visar vi hur vi tolkat 

dem. Kommentarerna relaterar vi till tidigare redovisade läroplansgenomgångar, 

forskningsresultat, genomförda statliga utredningar som till stor del baserats på 

uppdragsforskning i undervisnings- och utbildningsområdet (SOU-utredningar), samt annan 

relevant litteratur. 
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7.   Resultat, tolkning och analys  

För att få svar på studiens fyra frågeställningar redovisas här nedan informanternas svar, 

ordnade under respektive perspektiv. Genom kommentarer tydliggörs våra tolkningar och 

analyser av intervjusvaren. Intervjupersonerna kallas för Informant eller I, samt numreras 1-8 

i materialbearbetningen. 

Alla svar från intervjuerna presenteras inte i resultatet på grund av dess otydlighet, likvärdiga 

svar eller irrelevans för undersökningen.  

 

 

7.1   Begreppens betydelse ur ett demokratiskt perspektiv – rätten till och 

arbetet med elevinflytande och delaktighet 

 

• Vilken betydelse beskriver eleverna att begreppen elevinflytande och delaktighet har för 

dem?  

 

Några informanter kopplade begreppen delaktighet och inflytande till relationen lärare/elev: 

I 7 uppgav följande förklaring på begreppen ”delaktighet och inflytande”: 

Att typ, att man får, alltså man får bra hjälp av lärarna. Dom è delaktiga… De è väl att 

man, att folk eller människor kan påverka en å ha inflytande på… Man kan ha 

inflytande på lärarna då. 

 

Informanten 6 menade att elevinflytande och delaktighet har att göra med om man vågar säga 

till läraren om något är fel, vilket uttrycktes enligt följande: 

Jaa, nej alltså, ja e så, alltså tycker ja nånting e fel eller så, så brukar jag ju gå å säja 

de till läraren, men annars så om vi bestämmer så,  så brukar de va att vi bestämmer 

gemensamt. 

 

Andra svar fokuserade på relationen med kamraterna: 

Ja, att man flyter in i gruppen, har kompisar å, de, ja, typ ungefär att man har kompisar 

och inte blir utsatt för något å… ja. (I 1) 

 

Informant 2 förklarade: 

Delaktighet är när man typ är med och deltar i någonting ... och inflytande är väl då 

man påverkar, när man har inflytande så påverkar man dom andra och dom lyssnar på 

vad man säger. 
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Informant 5 menade att delaktighet är något man gör för att hjälpa till i gruppen med ett 

arbete: 

Det är väl hur mycket man är med och gör nånting i .. t ex  vi hade grupparbete, min 

delaktighet i grupparbete, jag kan ju sitta å såsa under hela arbetet……. å då gör jag ju 

ingenting produktivt eller hjälper mina kamrater i gruppen, utan smörar alltid med på 

en räkmacka, det är ju inget bra… Alltså delaktighet e nånting om man själv e me å gör 

nånting. 

 

Även informant 8 var inne på samma spår: 

Ja, man e, eh, man låter liksom inte gör dom andra jobbet, utan man gör, alla gör lika 

mycket å eh, man försöker dela upp de helt enkelt. 

 

En elev, informant 5, uppgav att inflytande i skolan har att göra med vilket inflytande man har 

på ”folk” och detta kan vara både positiv och negativt: 

Då har väl varje människa inflytande på varandra …(ohörbart), det kan ju vara bra 

eller dåligt, det kan ju vara grupptryck också, men ja, inflytande är ju både bra och 

dåligt… Eh, inflytande kan väl egentligen va.. jag vet inte om det kan va uppmuntrande, 

jag vet inte riktigt, eh, mitt inflytande på folk, det enda jag försöker i alla fall göra min 

bra vecka genom att skämta om grejer, vara glad… jag vet inte… Dåligt inflytande det 

kan va, alltså man hänger på kompisar och gör dåliga grejer, t ex skolkar eller nåt 

annat… e uppkäftig o annat mot lärarna å sånt. De uppskattas inte. 

 

Informant 5 hade också erfarenhet från skolans elevråd och även då relaterades begreppet 

elevinflytande till en person: 

X tycker jag e väldigt, han e en inflytande person. 

 

Att delta i diskussioner och få frågan under en lektion samt delta på till exempel lektionen i 

Idrott och Hälsa, var ytterligare exempel på delaktighet, vilket återgavs av informant 6. 

 

Informant 3 förklarade inflytande som ömsesidig respekt och som en maktfaktor genom 

lärarens inflytande över eleverna.  

Det kan kopplas till respekt, alltså att man visar varandra respekt och det här med makt 

i klassrummet …. många lärare gör väldigt stort inflytande på mig …och har en väldig 

makt och som man respekterar då. 

 

Andra förklaringar som gavs av informanterna var att delaktighet innebar eget 

ansvarstagande. Informant 3 menar: 

Delaktighet är ju, för mig är det alltså att man tar ansvar … för sina handlingar och 

liksom, eh, ja, så man tar ansvar för sitt eget arbete och då att man deltar. 

 

Även informant 7 kopplade det egna ansvaret till delaktighet: 

Ja, jag tycker att jag själv är delaktig. Men att ja e, jag tar ansvar för mina studier å.. 
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Kommentarer: 

Betydelsen av vad begreppen elevinflytande och delaktighet innefattar för informanterna var 

kopplad till relationer, ansvarstagande och respekt. Informanterna lyfte fram relationens  

betydelse, både med kamrater och lärare, som en förklaring till begreppen. Svaren med 

kamraternas betydelse stöder Dewey´s (2004) teori om att skolan är en social institution där 

det sociala sammanhanget har stor betydelse för individen. Det var viktigt för informanterna 

att ”flyta in” och vara en del i gruppen och inte utanför.  Läroplanerna för grundskolan (Lgr  

80 och Lpo 94) betonar skolans skyldighet att ge eleverna ökat ansvar, och både informant 3 

och 7 kopplade begreppet delaktighet med ansvarstagande.  

Lärarens inflytande för informant 3 innebar respekt utifrån en maktfaktor mellan elev och 

lärare. Lärarens roll som maktfaktor tolkas av oss som att lärarens förhållningssätt mot 

eleverna blir betydelsefull. Thornblad (2008) tar upp detta i sin rapport och menar att det är 

viktigt att även de vuxna visar respekt och lyssnar till eleverna. Begreppet maktfaktor är inget 

som vi kommer att fokusera på ytterligare i vår studie (förf. anm.). 

 

 

• Vilka möjligheter till elevinflytande och delaktighet av sitt skolarbete berättar eleverna 

om? 

 

Vid denna frågeställning fann vi svar som motsatte varandra, då en elev ansåg att möjligheten 

till att påverka inte skedde så ofta, medan flera andra informanter uppgav att det hände nästan 

hela tiden i skolan.  

 

Informant 4 uppgav något osäkert: 

Nej, jag bestämmer alltså, dom bestämmer vad jag ska göra så gör jag ju de. 

 

Både informant 3 och 7 menade tvärtom att deras möjlighet att påverka skedde ofta: 

Det händer väl hela tiden, eller väldigt ofta,… Lärarna frågar om vi ska arbeta med nåt 

speciellt så frågar dom då, eh, om vi vill, liksom vad, hur vi vill arbeta med det. (I 3) 

Nej, jag vet inte precis specifikt arbetsområde, men jag vet att man e ofta me å liksom 

får lägga upp arbetet hur vi ska göra de. (I 7) 

 

Att själva få vara med och lägga upp sitt arbete eller att få välja vilket sorts prov det ska vara, 

var något som alla informanter nämnde vad gäller att få vara med och påverka sitt skolarbete. 

Proceduren gick till så att eleverna fick rösta på vissa färdiga förslag genom 

handuppräckning. Ämnen som gav möjlighet till elevinflytande enligt I 1 och I 3 var framför 

allt tyska och SO.  
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I 1 sade till exempel: 

Eh, det är inte så ofta det händer, men ibland får vi t ex välja om vi ska ha prov eller om 

vi ska ha individuellt arbete på det om vi nu ska börja med SO-arbete/religion så får du 

välja, får vi vara med och rösta va vi nu vill välja. 

 

Även när det gällde olika slags grupparbeten kunde några informanter återge tillfälle då de 

känt sig delaktiga i skolarbetet. Informant 5 beskrev följande: 

Ja, det har vatt när det haft redovisningar, eh muntliga då, eller vi har haft för vår 

lärare … o gjort grupparbete så tar varje elev i vår grupp – tar hand om en viss del i 

arbetet, sen redovisar vi det. 

 

Ytterligare exempel när det gällde elevinflytande och delaktighet som nämndes var att få välja 

färg vid målning och att bestämma programmet vid en studieresa. 

 

Frågeställningarna besvarades något tvekande av informanterna. Det var som om eleverna 

inte riktigt visste vad begreppen innebar, men gärna ville svara korrekt och de sökte ofta 

ögonkontakt med intervjuaren för att få svaren bekräftade.  

Det är väl på lektionerna när vi har diskussioner… Att man, man kan säga vad man 

tycker och så eller… (I 2) 

Eh, de är väl typ att ja får va me å bestämma hur man vill lägga upp sitt arbete. Man 

kan ha inflytande på lärarna då. (I 5) 

 

Både informant 6 och informant 8 uppgav sig inte veta vad inflytande i skolan betyder och att 

en diskussion om ämnet inte förekommit. 

 

Här återgav dock informant 5, som har erfarenhet från skolans elevråd, att man på grund av en 

viss persons, XX, inflytande på medlemmarna hade blivit mer produktiva och kunnat vara 

med och påverka mer i skolan. Detta arbete hade kommit skolans klasser till nytta.  

 

    

Kommentarer: 

De möjligheter till elevinflytande och delaktighet som informanterna framhöll var att de 

kunde påverka arbetssättet och redovisningar i specifika ämnen. Här nämndes även arbetet i 

elevrådet som tillfällen för eleverna att påverka. Skolverket (2010) menar att elevinflytande 

och delaktighet har ökat vad gäller arbetssätt, läxor och prov. Detta verifierades av 

informanterna i denna undersökning, genom att just dessa fenomen nämndes när de 

tillfrågades om vilka möjligheter de hade att påverka. Selberg (1999) anser att ju fler tillfällen 

eleverna får till elevinflytande i skolan, desto bättre relationer skapas till pedagogen, vilket 

leder till ökad delaktighet och fler diskussioner. Diskussioner var en möjlighet till 

elevinflytande och delaktighet enligt informant 2. 
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7.2   Begreppens betydelse ur ett Hälsoperspektiv  

  

• Vilken känsla beskriver eleverna att de fått då de upplevt inflytande och delaktighet i 

skolan? 

 

Syftet med ovanstående frågeområde var att kunna koppla informanternas svar till KASAM 

och meningsfullhet för eleverna, i deras skolarbete för en hälsofrämjande inverkan 

(Antonovsky, 1991). 

Fem av informanterna uttryckte klart att de tyckte att det var bra med elevinflytande och att få 

vara delaktig. Även om det inte blev som en informant velat, kändes det ändå bra. Känslan 

som informanterna fått uppleva uttrycktes i positiv anda. 

 

I 1 konstaterade helt enkelt: 

Jag tycker det är bra. 

 

Informant 5 instämde: 

Ja, det känns bra, man har vatt delaktig i de. 

 

Informant 2 sade: 

Jag tycker det känns rätt bra, även om det inte blir det som jag kanske hade velat…. 

man, även om man inte får som man ville så är man liksom överens om att de e dom 

som ville det mest dom fick det, och sen får man rätta sig efter det, typ. 

 

 I 3 betonade tryggheten: 

Man känner sig ändå trygg på nåt vis om man får vara med och bestämma själv. 

 

Informant 8 menade att den positiva känslan upplevdes ofta, speciellt kopplat till vissa ämnen: 

Eh,  ja får ju lite mer positiv känsla när man får va me å bestämma… J, de e väl ett par 

tre gånger i veckan… Eh, ja de kan ju va SO till exempel. 

 

Informant 6 kunde inte relatera till elevinflytande och delaktighet, mer än på ett osäkert och 

frågande sätt och uppgav även att det inte kändes någon skillnad. 

 

 

Kommentarer: 

Den positiva känsla som upplevdes av flera informanter när de fick vara med och bestämma 

skolarbetet, tolkades av studiens författare som ett meningsskapande. Meningsfullhet är enligt 

Antonovsky (1991) en viktig hälsofrämjande faktor för att uppnå en känsla av sammanhang. 

Även känslan av trygghet nämndes av en elev. Wennerholm Juslin & Brembergs (2004)  

konstaterade att ökat inflytande ger positiva sociala hälsoeffekter. Även forskare som Åhs 

(2002), Nilsson (2002) Markham & Aveyard (2003) betonar dessa hälsofrämjande faktorer. 
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• Vilken önskan uttrycker eleverna om att kunna påverka skolarbetet? 

Det fanns inte många konkreta önskemål om att vilja förändra eller påverka 

skolundervisningen. I 2 upplevde oro i klassrummet och önskade mer arbetsro, medan I 3 

ville utveckla skolarbetet genom att få idé om andra arbetssätt.  

Jag skulle vilja göra så det blev lite tystare i klassrummet, så att man har bättre, 

arbetsmiljö. (I 2) 

… alltså få nån idé om att arbeta på nåt annat sätt än bara i boken. (I 3) 

 

I 4 var en av informanterna som tydligast ville påverka och försökte att påverka skolan: 

Dom skulle få lite bättre hjälp på den här skolan tycker jag. Att det inte ska vara så 

svårt att få G i alltihopa…Dom skulle göra mer såna här… men inte dåliga barn, men 

dom som får särbehandling om man säger så. Dom skulle få lite bättre hjälp på den här 

skolan tycker jag…A, mer .. nån som är mer .. alltså så där sitta å jobba med en egen 

person, istället för att sitta i klassrummet, för de e de som blir dåligt…Ja, men dom vill 

inte lägga pengarna på sånt. 

 

Informant 7 menade att det var viktigt att förbättra sig själv och sitt skolarbete.  Ytterligare ett 

viktigt perspektiv som nämndes av I 7 var formuleringarna för betygskriterierna: 

Ja, ja tycker betygskriterierna är alldeles för, typ, alltså från Skolverket eller va de e… 

….alltså när lärarna ger ut de så liksom e jättemånga som inte förstår… Mm, å vi har 

till å me lärare som säger att de e knappt att man kan de här själv…Alltså typ enklare 

formuleringar, lite mer, alltså i dom ämnena där de e mycket instruktioner å sånt så..  

blir de lätt lite flummigt, eller vad ska man säja, lite osynligt. 

 

Informant 8 hade en klar uppfattning om vad som behövdes göras när det gällde att ha mer 

elevinflytande: 

De e väl, eh, ja, eh, nån kanske få bestämma lite mer själv, eh, hur man ska utföra ett 

arbete, om de ska va ett grupparbete eller va de nu ska va för nånting… De hade jag 

tyckt va bra om man hade fått välja mer där. 

 

 

Kommentarer: 

Konkreta önskemål som eleverna uttryckte om att kunna påverka skolarbetet var riktade mot 

områden som arbetsmiljön, hjälp till svagare elever, formuleringar av betygskriterier och 

använda andra arbetssätt. Vi tolkade  informanternas svar som att de ville ha mer att säga till 

om i skolan och att det skulle kännas bra. McNeely, Nonnemark & Blum (2002) anser att ett 

hälsofrämjande skolarbete bör fokusera på att få eleverna att känna tillhörighet till sin skola. 

Att känna tillhörighet menas enligt författarna, att lärarna visar att de bryr sig och uppmuntrar 

till individernas eget beslutstagande.  
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8.    Diskussion och konklusion 

 
8.1   Det demokratiska perspektivet 

Betydelsen av begreppen elevinflytande och delaktighet 

Syftet med den här studien var att undersöka hur begreppens betydelse framställs av åtta 

elever från årskurs 9, utifrån sina tolkningar och erfarenheter. Vår studie visade att alla åtta 

informanter var osäkra på innebörden av begreppen elevinflytande och delaktighet. Samtliga 

informanter visade fundersamma miner när frågorna ställdes och svaren formulerades mycket 

stakigt och okontrollerat. Känslan under intervjuerna var att eleverna uppfattade begreppen 

som komplicerade och att de visade en oro över att svara felaktigt. Begreppen upplevdes inte 

som nya för eleverna, men att förklara dess betydelse uppfattades som något nytt och 

odefinierbart.  

Utifrån vår tolkning och analys av intervjufrågorna, kunde vi ändå hitta kopplingar till både 

elevinflytande och delaktighet, trots osäkerheten från våra informanter. Begrepp som ”vi 

bestämmer gemensamt”, ”deltar i nånting”, ”man påverkar”, ”med och gör nånting”, ”mitt 

inflytande på folk”, ”ta ansvar för mina studier” och andra svar som våra informanter uppgav, 

relaterar vi till det demokratiska perspektivet. Att få möjlighet till delaktighet och ha 

elevinflytande beskrevs också av informanterna som att kunna påverka hur ett specifikt arbete 

kunde planeras, vilka man kunde arbeta med och hur ett prov skulle kunna utformas pekar, 

enligt vår tolkning på att ett visst elevinflytande och delaktighet ändå skedde. För att 

delaktighet, och därmed ett elevinflytande ska kunna utvecklas, krävs kunskap och erfarenhet 

som individen får i interaktion med andra i ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2000). Skolan 

är en social arena och viktig för individens utveckling och tillhörighet Dewey (2004). Om 

elever ges förutsättningar till deltagande och sammanhang i kontexten skolan skapas en 

känsla av tillhörighet, ett sammahang (Markham & Aveyard, 2002; McNeely et al., 2002). Att 

delta, flyta in i gruppen och få vara delaktig i något var några av våra informanters ytterligare 

svar när det gällde rätten till och arbetet med elevinflytande och delaktighet. Detta tolkar vi 

som att eleverna ges förutsättningar som kan kopplas till ett demokratiskt perspektiv. 
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Kulturella omständigheter är betydelsefulla för att en lärandeprocess med elevinflytande och 

delaktighet ska kunna utvecklas (Säljö, 2000). Dessa kulturella omständigheter kan till 

exempel innebära hur läraren ser på inflytande och dess betydelse för elevernas delaktighet. 

En av informanterna uppgav att läraren inte hade kunskap om tolkning av betygskriterier. Att 

inte ha denna kunskap är en annan kulturell omständighet. Arfwedson & Arfwedson (2002) 

nämner i detta avseende de inre ramarna som en faktor som kan hindra att kunskap ges och ett 

lärande sker mellan individer. På grund av brist på kunskap inom området, tid, personella 

resurser och andra ramfaktorer, anser sig lärarna inte kunna uppfylla de anspråk som ställs när 

det gäller att ge eleverna de förutsättningar som krävs, så att elevinflytande och delaktighet 

blir något självgående på skolans arena (Modigh, 2000).  

 

Möjligheter till elevinflytande och delaktighet 

För att få kunskap om hur elevinflytande och delaktighet tillämpades ute på X-skolan, bad vi 

eleverna återge en händelse där de upplevde att de fått påverka sitt skolarbete. En av våra 

informanter som var med i skolans elevråd, kopplade spontant detta forum som en chans till 

elevinflytande och delaktighet. Denna möjlighet till delaktighet och inflytande genom olika 

slags elevforum, till exempel skolans elevråd, är något som står nedskrivet i Skollagen 

(Utbildningsdepartementet, 2010). Andra beskrivningar av informanterna var 

handuppräckning och hur eleverna kunde lägga upp sitt arbete inför redovisning och prov, 

vilket uppgavs av flera av eleverna. En informant beskrev att diskussion under lektionerna 

kunde relateras till möjlighet till elevinflytande och att vara delaktig.  

 

Informanterna beskrev inte explicit att de fick vara med och påverka själva undervisningens 

innehåll eller läromedel. Det är intressant att betona att det är genom aktiv handling som ett 

lärande sker och som enligt Dewey (2004) krävs för att elevinflytande ska få fotfäste i skolan. 

Deweys´ syn på att skolan är en social arena, där ett demokratiskt arbetssätt är ett medel som 

ger förutsättningar och möjligheter till ett aktivt handlande i interaktion med andra, är 

intressant ur ett lärandeperspektiv. Enligt Selberg (1999) ökar elevernas ansvar, och därmed 

delaktighet, om de själva får välja vilka uppgifter som ska lösas. Att ha elevinflytande och få 

vara delaktig bör enligt Skollagen (Utbildningsdepartementet, 2010) innefatta att eleven får  
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möjlighet och förutsättningar till att påverka hela undervisningens uppläggning och innehåll, 

samt val av de läromedel som krävs i lärprocessen. Formuleringarna är mycket tydliga, 

eleverna ska ges möjlighet till elevinflytande och därmed vara delaktiga i hela sin utbildning, 

tid ska avsättas till samtal och möten för detta ändamål och framför allt krävs ett 

synliggörande för eleverna om de möjligheter de faktiskt har. Dessa åtgärder menar Markham 

& Aveyard (2003) vara väsentliga för att utveckla elevernas känsla av att både kunna påverka 

och känna tillhörighet, och därigenom meningsfullhet, i skolarbetet. Markham & Aveyard 

kopplar sin teori om hälsofrämjande skola till individens goda förutsättningar för att fungera i 

en social kontext, skolorganisation och den pedagogiska praktiken. Nilsson (2002) menar att 

detta kan ske om nya slags relationer skapas mellan lärare och elev, där de tillsammans 

planerar och diskuterar hela arbetssättet i ett ämnesinnehåll.  

 

Genom att studera formuleringen av begreppen elevinflytande och delaktighet i läroplanerna, 

konstaterade vi att de funnits beskrivna som tydliga riktlinjer och mål för skolans verksamhet 

i alla läroplaner som genomgåtts. Därmed är det inte sagt att uppdraget förverkligats på 

praktikarenan (Modigh, 2000; Thornblad, 2008; Skolverket, 2010; m.fl.). Författarna Modigh 

och Thornblad påpekar tvärtom i sina rapporter att möjligheten till elevinflytandet minskar 

med ökad ålder, trots att Skollagen säger det motsatta, att elevinflytande bör öka med stigande 

ålder (Utbildningsdepartementet, 1985). Det är värt att uppmärksamma att inte ta för givet att 

elever har kunskap om vad begreppen innebär, bara för att de figurerar i skolkontexten, vilket 

även vår studie visar. Även Sanderoth (2002) konstaterar att såväl skolkoder (ref. till 

Arfwedsson, 1993) som dolda läroplaner (ref. till Broady, 1991) existerar i dagens skola. 

Sanderoth går så långt som att skriva ”//…, kanske än tydligare idag.” (s. 124). Möjligheterna 

till elevinflytande och delaktighet kan även begränsas av de så kallade inre och yttre ramarna 

som hinder i ett utvecklingsarbete (Arfwedson & Arfwedson, 2002).   

 

Det gäller givetvis att finna en balans mellan de krav som ställs för att eleverna ska kunna 

uppfylla sina kunskapsmål och de resurser som finns för lärarna. För att lyckas med arbetet att 

få elever mer delaktiga och känna ansvar för sitt eget skolarbete, krävs att gränserna minskas 

mellan lärare och elever, elever emellan, och mellan olika ämnen i skolan (Markham &  
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Aveyard, 2003). Ett sätt att fortsätta demokratiarbetet i skolan, och även komma vidare, är att 

ge pedagogerna de nödvändiga verktyg som krävs (Åhs, 2002).  

Elevinflytande och delaktighet förekommer på X-skolan enligt våra informanter. Genom att 

höra informanternas berättelser, fick vi kunskap om begreppens betydelse för dem. Studiens 

resultat gav oss en förståelse för att arbetet med elevinflytande och delaktighet bör utvecklas, 

genom att både lyftas fram och tydliggöras för eleverna. Informanternas egna erfarenheter och 

upplevelser av elevinflytande och delaktighet tolkas av studiens författare som begränsade. 

Elever ska ha inflytande över sin utbildning och de ska stimuleras till att aktivt ta del i arbetet 

genom att få tid till detta. Utifrån informanternas beskrivningar kunde studiens författare inte 

göra tolkningen att eleverna fick tid till, insyn i och möjlighet till att ha inflytande över 

undervisningens struktur och innehåll. Lärande sker enligt Säljö (2000) i en kulturell och 

social kontext och det är lärarnas och hela skolans angelägenhet att tillsammans med eleverna 

skapa en miljö för elevers inflytande och delaktighet. Som konsekvens skulle detta kunna 

påverka individens egen vilja att delta i, och resonera kring viktiga påverkansfaktorer som har 

med undervisning och eget välbefinnande att göra.  

 

 

8.2   Hälsoperspektivet 

I vårt empiriska material beskrevs olika tillfällen där eleverna upplevde positiva följder av 

inflytande och delaktighet. För att sambandet med positiva hälsoeffekter ska bli tydligt, krävs 

fler redskap och möjligheter. Författarna Quennerstedt (2006) och Winroth & Rydqvist 

(2008) betonar vikten av att elever i skolan får uppleva en känsla av sammanhang och en 

mening i det som sker. De lyfter fram detta som hälsofrämjande resurser för att stärka 

individen, öka trivseln och därigenom ge bättre förutsättningar för ett lärande. Positivt var att 

våra informanter kunde beskriva en känsla som upplevdes trygg och bra då de fick vara med 

och bestämma. Inte någon uppgav en negativ erfarenhet av elevinflytande och delaktighet. 

Enligt olika rapporter och forskningsresultat som tidigare nämnts i studien (Markham & 

Aveyard, 2003; Wennerholm Juslin & Bremberg, 2004; Neely, Nonnemaker & Blum, m.fl.) 

har elevinflytande och hälsofrämjande faktorer som delaktighet, tillhörighet och sammanhang 

ett samband.  
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Våra informanter, upplevde vi, var osäkra på vad begreppen elevinflytande och delaktighet i 

skolarbetet innebär för dem, utifrån ett hälsoperspektiv. Att finna en tydlig koppling till vårt 

hälsoperspektiv, KASAM, var inte givet. Antonovsky (2005) menar att den viktigaste 

motivationskomponenten med betydelse av känslomässig innebörd, är meningsfullhet. Då 

våra informanter återgav en positiv känsla vid upplevt elevinflytande, kan tolkningen 

förklaras med att den positivt beskrivna känslan ger meningsfullhet för eleven i sitt 

skolarbete. Antonovskys KASAM-teori grundas på de tre faktorerna hanterbarhet, 

begriplighet och meningsfullhet. Varför är det oro i klassrummen och kan denna oro kopplas 

till betydelsen av begreppen elevinflytande och delaktighet?  Kan det vara så att 

elevinflytande har misstolkats och gett eleverna en position som ökat deras frihet att göra vad 

de vill, vilket i sin tur inte gynnar ett positivt arbetsklimat? För att knyta detta fenomen med 

oro i klassrummet till KASAM, kan en förklaring vara att hanterbarheten för elevernas 

förståelse av begreppen elevinflytande och delaktighet var bristfällig. Om lärarna misstolkat 

elevinflytande och delaktighetens betydelse i skolan och gett alltför otydliga riktlinjer, eller 

inte heller förklarat vad begreppen konkret betyder, påverkas begripligheten negativ, och då 

kan meningsfullheten med dess motivationskomponent minska bland eleverna.  

Refererande till Antonovskys (1987); Nussbaums (1990) m.fl. teorier om att förståelsen för 

individens eget beteende är grunden för hälsa, anser Markham & Aveyard (2003) att 

huvudsakliga fokus på hälsofrämjande skola bör ligga på deltagande och delaktighet. Socialt 

tillhörande i olika kontext, där individen får möjlighet att uppleva, tänka och resonera för att 

bland annat kunna påverka och planera för sitt egna liv, är viktiga perspektiv i detta avseende. 

Åhs (2002) relaterar till KASAM i sin teori om Involvement Education (IE), men menar att 

engagerande undervisning (IE) ger ett ytterligare bredare perspektiv på vad som är viktigt i 

hälsofrämjande skolarbete. En engagerande undervisande pedagog har enligt Skollagen 

(2010) i uppdrag att arbeta för elevers förståelse för, och förtrogenhet med, olika 

demokratiska processer i skolan. Att lyssna på alla, visa respekt och ge förutsättningar till 

sammanhang i kontexten är viktiga hälsofrämjande redskap i processen (MacNeely, 

Nonnemaker & Blum, 2002; Åhs, 2002; Nilsson, 2003; m.fl.).   
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9. Implikationer 

Vi vill poängtera, utifrån våra reflektioner av studiens genomförande och resultat, att det 

känns betydelsefullt att fortsätta studier i riktning mot elevinflytande/delaktighet och 

känsloupplevelser. Den delen av undersökningen upplevdes av oss som komplicerad genom 

svårigheten att säkra reliabiliteten. Tolkningsförfarandet blir viktigt i och med att 

förförståelsen för specifikt innehåll i undersökningar får stor betydelse, på gott och ont. 

Kvantitativa undersökningar som oftast gör mätningar får ett tydligare och mer tillförlitligt 

resultat. Därför är det utmanande att göra upplevelsebaserade undersökningar.  För att försöka 

finna ett tydligt och mer identifierbart samband mellan elevinflytande och delaktighet med 

positiva hälsoeffekter, krävs att ytterligare utveckla forskningsmetoder som synliggör 

upplevelser och känslor.  

 

Viktigt är även att undersöka hur lärarna framställer och iscensätter arbetet med delaktighet 

och elevinflytande i skolan. Våra informanter upplevde begreppen på olika sätt, vilket 

förmodligen även lärare skulle göra. Ytterligare studier kan göras för att få en tydligare bild 

av arbetet med elevinflytande och delaktighet på X-skolan.  

 

Det är en stor utmaning att arbeta med elevinflytande och delaktighet i skolan. Kopplingen till 

positiva hälsoeffekter är tydlig enligt forskning ((MacNeely, Nonnemaker & Blum, 2002; 

Åhs, 2002; Nilsson, 2003; m.fl).  För att få kunskap om vilka förutsättningar och möjligheter 

eleverna har, ska skolan fortlöpande ge information om deras rätt till inflytande och i vilka 

dokument, läro- och kursplaner, skollagen etc., och var dessa föreskrifter går att hitta. Även 

elevrepresentanternas forum, till exempel klass- och skolråd ska ges samma kunskap och 

information (Utbildningsdepartementet, 2010).  

 

I den senaste granskningen, gjord av Förenta Nationernas (FN:s) barnrättskommitté, fick 

Sverige kritik för att vi inte lever upp till Barnkonventionens krav, bland annat vad gäller 

möjlighet till barns inflytande och kunskap om sina demokratiska rättigheter. En av FN:s 

rekommendationer är att Barnkonventionen bör skrivas in i läroplanen.  
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10.   Metoddiskussion 

Studien har i sin helhet ökat vår förståelse för möjligheten att hamna i olika fallgropar under 

undersökningens gång. Det blev många intressanta diskussioner mellan studiens författare 

angående syftets språkliga utformning, för att tydliggöra vad som skulle undersökas i studien.  

Intervjuerna som förväntades vara smidiga att genomföra visade sig kräva stor förberedelse. 

Det var betydelsefullt att försöka undvika att påverka informanternas svar. Att intervjua 

eleverna var en positiv upplevelse, då de individuella följdfrågorna gav oss en bredare 

förståelse för informanternas svar, vilket i sin tur underlättade tolkning- och analysförandet. 

Ett problem som uppstod under intervjuförfarandet var att studiens författare tidigt blev 

införstådda med att informanterna hade en vag bild av vad elevinflytande och delaktighet står 

för och därmed blev det svårt att beskriva vad begreppen innebar för dem. Följden blev även 

att det uppfattades som svårt att beskriva en känsla av upplevt tillfälle av inflytande och 

delaktighet. Kvale (2009) rekommenderar att kvalitativa intervjustudier kan kompletteras med 

andra 

 

Genom erfarenheten vi fått av denna studie har vi resonerat kring vad som kunde göras 

annorlunda. För att uppnå ett tydligare resultat som kan koppla innebörden av elevinflytande 

och delaktighet för eleverna med hälsoeffekten (känsla av sammanhang), krävs det enligt vår 

uppfattning kvalitativa intervjuer i kombination med andra forskningsmetoder. Tillämpningen 

av enbart den öppna intervjun var inte tillräcklig för att få ett tillfredställande resultat. Att 

göra öppna intervjuer i kombination med intervjuenkäter och observationer, ger fler 

möjligheter att analysera och tolka det empiriska materialet. Vi anser dock att vårt insamlade 

material gav så intressanta svar, att det gick att tolka dem utifrån vårt syfte med dess 

frågeställningar.  
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Pedagogik C- kurs 

Bodil Klingvall     

Inger Lindevall    2011-03-11 

 

Intervju med skolelever i åk 9 

Vi är två lärare på högskolan i Halmstad som önskar intervjua skolelever i åk 9, om hur de 

upplever elevinflytande på skolan. Underlaget kommer att användas i en pedagogikuppsats 

där meningsfullhet och delaktighet i skolarbetet undersöks. 

 

Vi önskar hjälp av dig genom att du svarar på ett antal frågor som vi vill ställa. Dina svar är 

konfidentiella, vilket betyder att ingen kommer att veta vad just du har svarat. Dina uppgifter 

kommer att analyseras med hjälp av statistiska metoder, vilket gör det omöjligt att spåra vad 

just du gett för svar på frågorna.  

 

Det är viktigt att du tar med denna information hem och diskuterar med din förälder/dina 

föräldrar om medverkan i intervjun och återlämnar underskriven talong  

 

Lämna tillbaka nedre delen (talongen) till din klasslärare senast onsdagen den 16/3. 

Vi förväntas göra intervjuerna någon gång under v. 13 och kommer då ut till din skola. 

Tack för din medverkan! 

Hälsningar 

Bodil Klingvall och Inger Lindevall 

 

Bodil Klingvall  Inger Lindevall 

0709 22 44 61  073 020 17 13  

Bodil.Klingvall@hh.se   Inger.Lindevall@hh.se  

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

      Vi är informerade om frågeformulärets syfte och tillåter vår son/dotter att medverka i ert 

pedagogiska arbete. 

      Vi är informerade om frågeformulärets syfte och tillåter inte att vår son/dotter medverkar i 

ert pedagogiska arbete. 

Målsmans underskrift    
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