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Abstract

Syftet med förevarande uppsats är att utröna hur elever och lärare uppfattar inflytande och makt i en 

skolkontext, huruvida dessa uppfattningar de facto återspeglas i undervisningen samt om det är 

möjligt att gemensamt vidareutveckla utbildningen. Analysen utförs med hjälp av fyra separata 

kvalitativa enkätundersökningar, vilka inkluderar 32 elever (fördelat på två klasser) och fjorton 

lärare på två skolor i södra Sverige. Resultatet visar först och främst på att både lärare och elever ser 

på inflytande som något positivt och essentiellt för elevers utveckling. Dessutom går det, enligt de 

tillfrågade lärarna och eleverna, dels att konstatera att såväl formellt som informellt inflytande är 

beståndsdelar i elevinflytandebegreppet, men även att både lärare och elever premierar det 

informella, undervisningsrelaterade inflytandet. Vidareutveckling förefaller därutöver primärt ske 

genom utvärderingar samt via en kontinuerlig dialog mellan lärare och elever. Resultaten tolkas 

utifrån Deweys progressiva pedagogik, Rogers teori om lärares förändringsbenägenhet samt tidigare 

forskning i ämnet.
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1. Inledning

1.1. Allmän introduktion/bakgrund 

”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och 

de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.”1 

Skolan har i alla tider haft en hierarkisk struktur där ”de vuxna” ägt makten över elever, skola och 

undervisning. Elever har varit tvungna att rätta sig efter vuxnas vedertagna normer och har endast 

undantagsvis haft en reell inverkan på skolans och undervisningens utformning. Under 1900-talets 

första decennier togs emellertid flera steg mot en mer demokratiskt präglad skola. Denna utveckling 

tilltog gradvis och ledde med tiden till att elever, 1979, fick lagstadgad rätt till inflytande. Idag är 

det stipulerat i Skollagen2 att elever ska ha inflytande, men en etablerad definition av begreppet 

existerar inte. Således svävar både lärare och elever i ett inflytanderelaterat vakuum – ett vakuum 

som endast kan upplösas genom ett samlat konsensus kring termen.

I förevarande uppsats avser författarna utröna hur lärare och elever på två skolor uppfattar 

elevinflytande, men också huruvida olika individers tolkningar av begreppet återspeglas i de för 

undersökningen aktuella skolorna, samt om det finns skillnader dem emellan. Analysen görs med 

hjälp av enkätundersökningar, där både elever och lärare ombes besvara ett antal för sammanhanget 

relevanta frågor. Svaren tolkas därefter med utgångspunkt i Rogers och Deweys teorier samt 

tidigare forskning. Författarna har under samtliga VFU-perioder som lärarkandidater kunnat 

observera olika grader av elevinflytande. Ämnet är intressant eftersom det i skolvärlden förefaller 

existera varierande uppfattningar angående vad inflytande innebär och hur det bör användas i 

praktiken.

1.2 Historisk tillbakablick på elevinflytande

Under 1800-talet och fram till 1920, menar Selberg, utifrån Islings rön, att skolan kunde ses som 

patriarkalisk. Det var en skola där svaren var givna på förhand och där det inte fanns något 

utrymme över på vilket eleverna kunde reflektera. 1906 bildades Folkundervisningskommitén och 

1914 lade denna fram en text kallad ”Folkundervisningskommiténs betänkande IV”. Där stod det 

bland annat att läsa att eleverna skulle få mer inflytande över undervisning och skola, samt att de 

1 Skollagen, 2010
2 Ibid
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skulle deltaga mer aktivt i skolans aktiviteter. I början av 1900-talet ökade också det svenska 

intresset för utländska forskares teorier och rön. De mest framträdande var John Dewey och Ellen 

Key. Den förstnämnde förespråkade en syn på skolan där eleven och dess behov, framför 

utvecklandet av ämnen, stod i centrum. Key, å sin sida, menade att skolan borde lära ut mer än 

enbart ämneskunskaper. Hon ansåg att ”skolan saknade 'äkta utbildning' som medför humanitet och 

öppenhet för olika sätt att tänka”3, dvs att man i skolan även bör utbildas i samhälleliga aspekter så 

som t ex sociala relationer och demokratiska värderingar.4 

Om elever aktivt skulle få deltaga i undervisningen, var i början av 1920-talet en växande fråga; 

”Exempel på praktiska arbeten var konversation, naturvetenskapliga experiment, framställning av 

kartor och diagram, elevens egna tysta läsning samt lärarens frågande undervisning där frågorna 

engagerade eleverna till eget tänkande.”5 Dewey var fortfarande den största inspirationskällan, men 

även andra personer hade inflytande. En av dessa var Einar Gauffin. Han menade att ungdomar inte 

utvecklades på ett adekvat sätt i skolan, men att denna process kunde vändas genom att de vuxna 

delegerade mer ansvar och litade på ”... ungdomens inneboende sundhet.”6 På så sätt menade 

Gauffin att elever potentiellt kunde bli mer delaktiga i skolan och i undervisningen.7

Under senare delen av 1920-talet, samt under 1930-talet, stod aktivitetspedagogiken i fokus i 

Sverige. Den var främst influerad av tysk pedagogik med barnpsykologen Elsa Köhler i spetsen. 

Hon baserade mycket av sin forskning på Deweys rön och menade att ”... barnets egna aktiviteter i 

skolan skulle bli viktiga för den enskilde individens frigörelse.”8 Detta pedagogiska perspektiv 

skulle komma att få stor inverkan på framtida undervisning i svenska skolor.9 

1940-talet förde med sig en rad skolutredningar, av vilka de flesta fastslog vikten av att införa ett 

ökat elevinflytande i både skola och undervisning. Olika elevstyrelser på skolorna skulle bidra till 

detta. Skolutredningarna konkluderade att man på så sätt kunde utbilda elever till att bli integrerade 

medborgare i ett demokratiskt samhälle. Detta var synnerligen viktigt efter att världen genomlidit 

sex år av krig, under vilket demokratin hade fått existera i periferin. Nu ville man försäkra sig om 

att kommande generationer uppfostrades i demokratisk anda så att världskrigen inte skulle 

3 Selberg, 2001, 52
4 Ibid, 50ff
5 Ibid, 54
6 Ibid, 54
7 Ibid, 53f
8 Ibid, 55
9 Ibid, 54f
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upprepas. Under 1950-talet byggde man således vidare på idén om en mer demokratiskt utformad 

skola. Bland annat infördes ämnet samhällskunskap i syfte att göra ungdomar mer kritiska mot olika 

former av propaganda. Den stora skolrelaterade händelsen under 1950-talet var emellertid testandet 

av ”enhetsskolan”. Den var menad att stärka elevers självständighet och ansvarskänsla och innebar 

konkret att ”... elever med olika förutsättningar och social bakgrund skulle undervisas i samma 

klasser och inte delas upp i olika skolor som folkskola och läroverk”10.11

Under 1960-talets inledande skede var den svenska skolan starkt inspirerad av Skinner och dennes 

inlärningspsykologi. Detta innebar att elevers sociala utveckling fick stå åt sidan och istället 

återgick skolan till att premiera ämneskunskaper. 1967, i och med ”Läroplansöversynen”, ändrades 

dock detta igen. Kraven på ett större elevinflytande ökade och realiserades i form av Lgr69 och 

Lgy70. Den sistnämnda innebar bland annat att skolan fick möjlighet att arbeta ämnesövergripande. 

Detta ledde så småningom fram till att elever, 1979, fick stadgad rätt till inflytande för första 

gången (i form av klassrådsverksamhet). Elevrepresentanter fick dessutom medverka i utvärderings- 

och planeringskonferenser, under vilka de kunde påverka besluten.12

Vidare kunde man för första gången, i Lgr80, läsa att ”... 'skolan har skyldighet att ge eleverna ökat 

ansvar och medinflytande i takt med deras stigande ålder och mognad'”.13 Progressivistisk 

pedagogik, där dialogen stod i centrum, kunde återfinnas i Lgr80. Eleverna skulle fostras till att bli 

demokratiska medborgare. Dessa tankegångar fortsatte under 1990-talet och konkretiserades främst 

av Lpo94: ”... inflytande och ansvar [ska] tränas in i det dagliga arbetet i 

klassrummen/utbildningsrummen.”14 Den demokratiska värdegrunden understryks och det 

stipuleras att läraren ska utgå från att eleverna vill och kan ta ett personligt ansvar för sina studier. 

En kontinuerlig dialog ska existera, i vilken läraren hela tiden ska utgå från det svenska samhällets 

grundläggande normer och värderingar. Detta skulle enligt Lpo94 och Lpf94 genomsyra all 

verksamhet i skolan och det är lärare och rektorer som är ansvariga för att denna process inleds.15

Idag, 2012, säger skollagen att ”barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska 

fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas 

10 Selberg, 59
11 Ibid, 56-59
12 Ibid, 59-63
13 Ibid, 63
14 Ibid, 66
15 Ibid, 63-67
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informerade i frågor som rör dem.”16 Detta skiljer sig markant från den syn på skolan och inflytande 

som existerade i början av förra seklet och frågan som författarna ställer sig är hur situationen ser ut 

idag och hur utvecklingen kommer att gestalta sig i framtiden.

1.3 Definitioner av centrala begrepp

1.3.1 Elevinflytande

”Elevernas rätt till inflytande är (...) klart uttryckt i både lag och annan författning. Det kan inte råda 

någon tvekan om att elever har den rätten. Däremot preciserar skollagen inte alls vad elevinflytande 

är.”17

Enligt SAOL18 definieras begreppet ”inflytande” som ”möjlighet att påverka”. Med detta i åtanke 

skulle ”elevinflytande” således kunna tolkas som ”elevers möjlighet att påverka skolan och 

undervisningen däri.” Detta innefattar formellt elevinflytande, dvs ”det inflytande som sker genom 

formella organ såsom klassråd, elevråd och skolkonferenser”19, men även informellt inflytande, 

vilket ”är det inflytande som den enskilde eleven har över situationen i klassrummet.”20 Det är 

ovanstående definitioner som gäller i förevarande uppsats.

Inflytande kan även kopplas till förändring i det avseendet att det, enligt författarna till förevarande 

studie, alltid finns potential till förändring inom skola och undervisning. Detta innebär rent konkret 

att en kedja av händelser, situationer eller undervisningsmetoder aldrig ser exakt likadana ut – 

exempelvis beroende på elevers varierande förutsättningar. I analysen avser författarna bland annat 

utröna lärares benägenhetsgrad gällande inflytande i skolan, utifrån ett förändringsperspektiv.21

1.3.2 Makt

Ansvar och auktoritet men bristande makt är ett uttryck för desillusion. Auktoritet utan makt och ansvar är 

pompös. Makt utan auktoritet och ansvar är det nyckfulla godtyckets maktutövning. Makt och auktoritet 

utan möjlighet att utkräva ansvar är tyranniets utmärkande drag. Makt och ansvar men avsaknad av 

auktoritet är en maktutövning som kan vara effektiv men som inte bygger på förnuftsmässigt samtycke.22

16 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/?
bet=2010:800#K4, 2012-04-04

17 Tham, 1998, 6
18 www.svenskaakademien.se        
19 Wiklund, 1998, 83
20 Ibid, 83
21 Ibid, 50-53
22 Petersson, 1987, 18
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Många författare är av åsikten att makt som begrepp definieras alldeles för snävt, exempelvis 

forskarna Bachrach och Baratz, vilka kritiserar metoden som går ut på att studera makt utifrån 

enbart offentligt fattade beslut. Detta, menar Bachrach och Baratz, innebär att s k ”icke-beslut” (de 

frågor som inte tas upp och som inte beslutas om) felaktigt bortses från i diskussioner kring makt. 

Petersson skriver vidare, även han, att teorier kopplade till maktbegreppet tenderar att antingen vara 

för snäva (och utesluta relevanta faktorer) eller alltför vida. Dock framhäver Petersson fördelar med 

en vid definition, vilken enligt honom innebär att preciseringar sedan blir möjliga att göra, beroende 

på det aktuella ”fokuset” i den enskilda forskningen. Detta betyder enligt Petersson därmed att 

konkretisering möjliggörs.23

Petersson fortsätter genom att hävda att samhällsvetenskapliga begrepp kan delas in på ett stort 

antal sätt. Han poängterar distinktionen mellan ”makt som egenskap” och ”makt som relation”. Den 

förstnämnda innebär att en eller flera personer anses vara mer eller mindre ”mäktiga” i något 

avseende - ”makt” är besläktat med verbet ”må” → ”ha förmåga” eller ”äga styrka”. Makt som 

vardagligt begrepp är enligt Petersson problematiskt att applicera på studier och på forskning – detta 

pga termens breda omfattning. För analyser av socialvetenskaplig art, däremot, är det emellertid, 

enligt Peterssons sätt att se på saken, mer användbart att se makt som relationen mellan två eller 

flera aktörer (individer eller olika slags kollektiv).24 Peterssons definition av maktbegreppet 

anammas av författarna till denna uppsats. Den modifieras därefter för att kunna tillämpas i en 

skolkontext. Dessa aspekter redogörs för mer ingående i studiens forskningsläge.

I förevarande studie existerar maktbegreppet i periferin. Det är centralt eftersom inflytande baseras 

på makt – lärare har makten att delegera mycket eller lite elevinflytande – men används inte 

uttryckligen eftersom inflytande är det begrepp som är i fokus.

1.4 Forskningsöversikt

1.4.1 Elevinflytande

Amelie Tham fastslår att begreppet ”elevinflytande” förvisso har funnits ett bra tag och att det 

tydligt existerar i skolans styrdokument, men att termen inte är definierad. Detta genererar enligt 

Tham en hel del frågor: ”Utgår till exempel rätten till elevinflytande från varje enskild elev? Eller 
23 Petersson, 8
24 Ibid, 9
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handlar det om elever som grupp, ett mer kollektivt inflytande? Eller är det både och? I vilka frågor 

ska elever ha inflytande? Lagtexten ger inga svar.”25 Att ansvaret för att elevinflytandebegreppet 

definieras på ett adekvat sätt och sedermera även används på skolorna i praktiken, ligger hos varje 

skolas rektor och lärare, dvs de vuxna. Detta konstaterar Tham och menar samtidigt att denna 

situation är problematisk eftersom eleverna ”... är beroende av lärares och rektors kunskap om 

regelverket och deras insikt om grundläggande demokratiska värderingar.”26 Dessutom tvingas 

eleverna enligt Tham även förlita sig på ”... de vuxnas 'goda vilja'”.27 Detta leder till att det enbart är 

de vuxna som har rätten att delegera inflytande; ”... frågan är vad lagen om elevinflytande 

egentligen är värd”, frågar sig Tham retoriskt.28

En av förutsättningarna för elevinflytande, enligt Tham, är att det också finns ett elevansvar. I en 

undersökning som gjorts av Skolverket29 konstateras det att lärare, generellt sett, är mer skeptiska 

till elevinflytande än vad eleverna själva är. ”De är dessutom mer tveksamma ju äldre eleverna är.”30 

Skolverket fortsätter sin analys genom att 2004-2005 konstatera att den tidigare undersökningen av 

lärares benägenhet att delegera inflytande var korrekt, då ”elever [inte upplever] att de har 

tillräckligt inflytande och att inflytandet minskar med stigande ålder och mognad.”31 Detta är enligt 

författarna till förevarande uppsats synnerligen anmärkningsvärt eftersom Skollagen stipulerar att 

inflytande ska anpassas efter ålder och mognad, vilket torde föranleda en uppfattning där stigande 

ålder och mognad är katalysatorer till ökat inflytande. 

Tham frågar sig vidare om vilket sorts inflytande som avses i undersökningen – om det är formellt 

eller informellt. Något svar ger hon emellertid inte. Tham avslutar med att ännu en gång poängtera 

det faktum att begreppet elevinflytande inte är tydligt definierat. Hon anser att ”den goda viljan” 

inte ska få vara den enda förutsättningen för inflytande. Tham ifrågasätter emellertid även de 

traditioner som finns i skolan och i samhället och menar att dessa är föråldrade och att de är ett 

direkt hinder för elevinflytandets utveckling – här nämner hon bland annat olika kön som en orsak 

till brist på inflytande. Hon står således för en genomgående kritisk syn på hur skolor ställer sig till 

begreppet elevinflytande.

25 Tham, 6
26 Ibid, 7
27 Ibid
28 Ibid, 6f
29 Skolverkets rapport nr 144, 1998
30 Tham, 9
31 Bostedt & Eriksson, 2011, 127
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Ett annat verk som berör ämnet elevinflytande står Axén och Näslund för. I boken Inflytande och 

ansvar används dock inte begreppet ”elevinflytande”,  men däremot är ”inflytande och ansvar” ett 

centralt koncept; ”Inflytande och ansvar hänger intimt ihop och kan endast utvecklas i en ärlig 

dialog mellan människor.”32 Författarna menar att grundförutsättningarna för att inflytande och 

ansvar ska uppstå, först och främst måste innefatta minst två aktörer. Därutöver krävs det enligt 

Axén och Näslund även att dessa två aktörer verkligen vill uträtta något, dvs att elever ”har en ärlig 

vilja att ta ansvar och att utöva inflytande över sina egna studier”33, men också att de vuxna är 

villiga att låta eleverna få detta inflytande och ansvar: ”Om inte denna vilja skulle finnas så vore det 

inte någon idé att tala om inflytande och ansvar över huvud taget.”34 Nämnda författare anser att 

begreppet ”inflytande och ansvar” är ett abstrakt sådant som endast kan ses som informellt 

förekommande i skolor, dvs i möten mellan aktörer. Det är en lång och svår, men även viktig 

process, där både unga och vuxna gradvis lär sig att delge inflytande och att ta ansvar. Detta är 

enligt Axén och Näslund viktigt eftersom ”... dagens ungdomar, generellt sett ställer högre krav på 

inflytande och ansvar och är svårare att påverka med maktspråk.”35 

Författarna menar vidare att inflytande och ansvar är starkt sammanlänkade med kunskap. Enligt 

dem finns det två typer av kunskap: kunskap som bild och kunskap som slutsats. Den förstnämnda 

innebär att elever själva får möjlighet att tolka och analysera den bild av verkligheten som läraren 

presenterar. Därefter drar eleven egna slutsatser om hur den de facto gestaltar sig. På så vis menar 

Axén och Näslund att eleven har fått ett större inflytande över kunskapen, vilket i sin tur även leder 

till ett större ansvar.36

Om man fortsätter behandla ämnet inflytande, kan man notera Gun Wiklunds alster Gymnasielevers 

upplevelser av och syn på elevinflytande. I sin tolkning av begreppet ”inflytande” fastslår hon att 

upplevelsen av inflytande beror på kontext, på individens omgivning och på samhället i vilket 

denne lever. Trots detta menar Wiklund att ” … elevinflytande kan (…) tolkas som elevernas 

möjlighet att påverka vad som sker i skolan samt som ett uttryck för den makt eleverna tilldelas i 

skolan.”37 Denna definition är dock tolkningsbar, enligt författaren.38

32 Axén & Näslund, 1994, 13
33 Ibid, 13
34 Ibid, 13
35 Ibid, 16
36 Ibid, 18-23
37 Wiklund, 7
38 Ibid, 7
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Wiklund skriver exempelvis om formellt och informellt inflytande, där det förstnämnda är ” … det 

inflytande som sker genom formella organ såsom klassråd, elevråd och skolkonferenser”39, medan 

informellt inflytande ”... är det inflytande som den enskilde eleven har över situationen i 

klassrummet.”40 Wiklund konstaterar att formellt inflytande existerar i en relativt stor utsträckning 

på skolorna, men att detta egentligen inte leder till att eleverna även får informellt inflytande. Detta 

är också något som Wiklunds studie tydligt konkluderar.41

Selberg väljer att definiera begreppet elevinflytande på ett annat sätt. Hon gör detta genom att 

beskriva hur en god lärandemiljö bör se ut och förespråkar exempelvis en kontinuerlig dialog 

mellan elever och lärare, där lärare inte enbart kommunicerar med elever, utan också stödjer deras 

utvecklingsprocesser gällande inflytande i lärandet. Selberg menar att denna dialog mellan aktörer 

är essentiell både för elevers inflytande och lärande. En flexibel skola ”med vida ramar”42, är öppen 

för fler möjligheter. Således kan eleverna, enligt Selberg, också vara mer självständiga på en sådan 

skola.43 I sin översikt av tidigare forskning nämner Selberg även en studie från 1994, utförd av 

Mattsson och Svensson. I denna studie kan man läsa att  ”... det finns skillnader i bedömning av vad 

elevinflytande är mellan elever och lärare men också mellan lärare och lärare.”44 Detta är ett 

spörsmål som författarna i förevarande uppsats ämnar analysera mer ingående med hjälp av 

enkätundersökningarna. Att uppfattningarna angående begreppet ”elevinflytande” skiljer sig från 

person till person, torde emellertid vara troligt. 

Selberg avslutar sitt resonemang med att åter understryka vikten av en existerande dialog mellan de 

olika aktörerna: ”För att det ska uppstå en dialog fodras det en ömsesidig respekt för varandra och 

varandras kunskaper och erfarenheter.”45 Selberg menar att läraren bör vara lyhörd och lyssna på 

vad eleverna har att tillföra i undervisningen, samt på vad de är intresserade av. Detta leder enligt 

författaren till att eleverna får mer inflytande och att de på så sätt också har möjligheten att lära sig 

på en mer adekvat nivå.46

Till skillnad från föregående författare, delar Danell upp sin definition av begreppet 

”elevinflytande” i tre separata kategorier. Den första kallar han för ”elevinflytande som pre-

39 Wiklund, 83
40 Ibid, 83
41 Ibid, 83ff
42 Selberg, 10
43 Ibid, 9f
44 Ibid, 37
45 Ibid, 47
46 Ibid, 46-49
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konstruktion”. Den beskriver ”... hur lärarna uppfattar samhällets intentioner med elevinflytande”.47 

Därefter delar Danell upp kategorin i två delar: intentioner och omständigheter. Med den 

förstnämnda menar han ”avsikt eller målsättning”48, medan ”omständigheter” syftar på potentiella 

hinder som läraren eller eleven kan stöta på i sökandet efter elevinflytande. Danell skriver att det 

finns ”... en relation mellan omständigheter för läraren och hur läraren kommer att uppfatta 

samhällets intentioner med elevinflytande,”49 Frågan är bara hur mycket läraren kommer att låta sig 

påverkas.50 

Om elevinflytande som pre-konstruktion avser hur lärare uppfattar samhällets intentioner med 

begreppet, är ”elevflytande som real-konstruktion” hur läraren omsätter dessa uppfattningar i 

praktiken. Detta kan enligt Danell innefatta en rad olika arbetsformer, t ex vanlig genomgång, där 

läraren på ett eller annat sätt bjuder in eleverna till en dialog eller förmedlar kunskapen på ett sådant 

sätt att eleverna får ett större inflytande.51

I den tredje och sista kategorin redogör Danell för ”elevinflytande som post-konstruktion”. Här 

avser författaren de reaktioner som man får av eleverna, samt de tankar kring elevinflytande och 

dess utveckling som väcks hos lärarna. Utifrån detta, samt de två andra kategorierna, konkluderar 

Danell att lärare sällan arbetar i linje med vad samhällets intentioner säger. Istället är det enskilda 

omständigheter som styr hur läraren försöker uppnå elevinflytande. Detta leder till en situation där 

lärare, enligt Danells sätt att se på saken, ofta försummar elevinflytandet till förmån för ”... 

ansträngningar för att upprätthålla en fungerande undervisnings situation [sic, recte 

undervisningssituation]”.52

Eva Forsberg, å sin sida, konstaterar i sin bok Elevinflytandets många ansikten att kraven på ökat 

inflytande år 2000 var stora (något som förmodligen även gäller idag, 2012), vilket enligt 

författaren leder till att man måste se elevinflytande som ett verktyg för elevers lärande. Hon skriver 

emellertid samtidigt att möjligheten att införa inflytande i verkligheten är begränsad.53 Forsberg 

anser, i linje med Dewey, att det bästa sättet att se på inflytande, är som ett relationellt begrepp. Med 

detta syftar författaren på elevers möten med olika aktörer och på de sociala situationer och 

47 Danell, 2003, 59
48 Ibid, 40
49 Ibid, 59
50 Ibid, 59f
51 Ibid, 75-81
52 Ibid, 87, 81-87
53 Forsberg, 2000, 116f, 127
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relationer som kan uppstå ur dem. Genom dessa situationer kan sedan ett elevinflytande skapas 

beroende på hur aktörerna spelar sina roller.54

Om man frångår böcker för en stund, är UR-programmet Jakten på det demokratiska klassrummet 

en relevant källa när det gäller elevinflytande. I en serie på sex avsnitt, berör ett av dem Det Frie 

Gymnasium i Köpenhamn. Där har eleverna möjlighet att påverka och besluta om till exempel 

skolans budget, klasstorlek, undervisning, bespisning samt anställning av nya lärare. En intervjuad 

lärare menar att elevdemokrati främjar förmågan att ta ställning, att argumentera och att bilda sig 

åsikter. Det blir enligt den tillfrågade läraren dessutom lättare att samarbeta med andra individer. 

Eleverna på skolan är inne på en liknande linje och anser att likvärdighet mellan elever och lärare är 

viktigt och att det leder till att man tar ett större ansvar för sin skolgång – det blir lättare att lära. 

Författarna till förevarande uppsats känner emellertid en viss skepsis gentemot några aspekter. Trots 

att en struktur som den på Det Frie Gymnasium, om den skulle appliceras på samtliga skolor, 

potentiellt skulle kunna leda till ett mer jämlikt samhälle, ställer sig författarna frågande till om det 

fungerar i praktiken. Detta eftersom samhället idag de facto inte tillåter en särskilt hög grad av 

självbestämmande.55

Slutligen, ett mer estetiskt inspirerat exempel på hur man kan tolka elevinflytande, står Mauno 

Korpela för i boken Elevinflytande i praktiken. Han redogör bland annat för hur niondeklassare i 

musikundervisningen tilläts planera schemat för undervisningen själva. De fick dessutom i uppgift 

att tolka de mål för musikämnet som stod att finna i styrdokumenten, för att därefter utforma 

adekvata aktiviteter och moment med dessa i åtanke. På så sätt menar Korpela att varje elev, redan 

innan kursens start, visste om vad som krävdes för en viss betygsnivå. Således kunde de också 

själva bestämma vilket betyg de hade ambition att uppnå. Korpela fortsätter sitt resonemang genom 

att belysa att många lärare är alltför beroende av läroboken och fasta kursmål. Istället förespråkar 

han en undervisningsmetodik där eleven har möjlighet att använda sina kreativa sidor; ”När 

eleverna får utveckla sin kreativitet och sin sociala förmåga får de bättre förutsättningar att lära 

sig.”56 Korpela menar att man, genom att värdesätta alla ämnen lika högt, raderar ut det hierarkiska 

tänkandet i skolan. Därefter kan man ge eleverna mer inflytande generellt, vilket i sin tur leder till 

att de tar ett större ansvar för sina studier.57

54 Forsberg, 142ff
55 Jakten på det demokratiska klassrummet, ”Det Frie Gymnasium”, TV, Kunskapskanalen, 27 mars 2012
56 Korpela, 2004, 24
57 Ibid, 22ff

10



Utifrån nämnda forskares studier och teorier frågar sig författarna till denna uppsats hur, på vilket 

sätt och varför det finns varierande uppfattningar angående elevinflytandebegreppet.

1.4.2 Makt

När man talar om elevinflytande bör man även nämna maktbegreppet. Tham menar, liksom 

Korpela, att många ser makt i skolan ur ett hierarkiskt perspektiv, där rektor har makt över lärare 

och lärare över elever. Författaren kallar detta maktsystem för ”makt som dominans” och syftar då 

på en maktsituation där det mellan de olika aktörerna finns ”en relation med tydliga vinnare och 

förlorare”58. Tham anser emellertid att denna syn på makt inte alltid räcker till. Ibland uppstår det, 

enligt författaren, situationer där det inte finns några vinnare eller förlorare, vilket föranleder en syn 

på makt som hon kallar ”makt som gemenskap”.59 

Tham menar vidare att makten har fyra olika ”ansikten”: ”Maktens första ansikte kan då vara den 

makt som finns i öppna, synliga konflikter”60. Det andra sättet att se på makt är enligt författaren 

som ett verktyg när man vill styra över dagordningen. Det kan till exempel gälla diskussioner som 

skolledningen på något sätt vill styra eller influera. Det tredje ansiktet avser den pedagogiska 

makten, dvs den makt som man utifrån samhällets normer försöker påverka folks tankar med, enligt 

författaren helt enkelt ”makten över tanken”61. Det fjärde synsättet stipulerar att makt inte enbart 

måste ses som ett medel för de som befinner sig längst upp i den hierarkiska pyramiden. Istället 

menar Tham att makt kan skönjas i alla relationer, men att den blir extra tydlig i de som är ojämlika. 

Tham konkluderar att elever ständigt befinner sig i situationer där de har inflytande. Hon tillägger 

dock att detta inflytande mer än sällan är begränsat och att det är de vuxna som sätter gränser. 

Lärares och ledares ”goda vilja” som en förutsättning för elevinflytande, är ett återkommande inslag 

i Thams bok.62

Forsberg för ett liknande resonemang: ”Enligt den inom samhällsvetenskapen dominerande 

förståelsen av makt kan vi tala om makt när två aktörer möts i en intressemotsättning och den ena 

driver igenom sin vilja på den andres bekostnad.”63 Forsberg menar liksom Tham att ”Makt som 

dominans” dikterar att det finns tydliga vinnare och förlorare i de flesta situationer. Författaren 

58 Tham, 1998, 28
59 Ibid, 28f
60 Ibid, 28
61 Ibid, 28
62 Ibid, 28f
63 Forsberg, 2000, 131
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understryker dock, i enlighet med Thams uppfattning, att makt inte måste tolkas på detta sätt. 

Istället kan man tala om ”Makt som gemenskap”, där två ojämlika parter går samman för att uppnå 

ett gemensamt mål: ”Parterna behöver m.a.o. inte vara jämställda i alla avseenden.”64 Förutom detta 

skriver Forsberg även om att ”ha makt” kontra att ”utöva makt”. Den förstnämnda är latent och den 

sistnämnda benämns som manifest makt. Latent makt avser enligt författaren den potentiella 

påverkan som personer kan ha, medan manifest makt innebär att en aktör har en reell påverkan: 

”Makt handlar således om '(möjlighet) att påverka'”.65

Gun Wiklund resonerar vidare kring ämnet och frågar sig huruvida det finns en absolut definition av 

maktbegreppet. Hon drar genom Petersson slutsatsen att ” … det finns en viss gemensam kärna för 

det stora flertalet definitioner, nämligen att: 'makt är möjlighet att påverka...'”66  Trots att det enligt 

Wiklund torde vara relativt okomplicerat att delegera en viss makt till eleverna, t ex över skolmiljö, 

är det dock makt över undervisningen som eleverna främst strävar efter. Det påvisar, enligt 

Wiklund, den studie som hon har utfört.67 Samtidigt menar emellertid Wiklund att många lärare kan 

ha svårt att lämna ifrån sig den makt som de har. Lösningen på detta är dock ”... att ge eleverna 

makten över och ansvaret för sitt eget lärande”68. Lärarens roll är att skapa förutsättningar för ett 

sådant klimat, vilket i sin tur leder till ömsesidig respekt mellan elever och lärare. Wiklund drar 

ändå, utifrån sin egen studie, slutsatsen att ”eleverna anser att få lärare är beredda att ge eleverna ett 

sådant inflytande över sin egen inlärning.”69 

Hur kan då makt användas i klassrummet? Olivestam och Thorsén resonerar kring hur man kan lösa 

olika typer av konflikter som eventuellt kan uppstå i en skolmiljö. En av dessa metoder kallar 

författarna för ”Maktutövningsmodellen”. Den representerar enligt Olivestam och Thorsén en sista 

disciplinär utväg och innebär att den dominerande aktören i klassrummet, oftast läraren eller 

pedagogen, ”hänvisa[r] till sin formella makt eller hota[r] med sin fysiska makt.”70 Detta leder 

troligtvis, enligt författarna, till en maktkamp mellan aktörer, vilken i sin tur inte är över förrän en 

lösning på intressekonflikten har nåtts. Just detta utgör därmed ett problem eftersom den sociala 

relationen mellan de olika parterna, vilken utveckling situationen än får, förmodligen är skadad: ”Så 

fort pedagogen lämnat klassrummet eller skolgården så kommer eleverna att återta sin lösning på 

64 Forsberg, 132
65 Ibid, 130
66 Wiklund, 86
67 Ibid, 85f
68 Ibid, 86
69 Ibid, 87
70 Olivestam & Thorsén, 2008, 107
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problemet.”71 Olivestams & Thorséns resonemang är således i linje med både Thams och Forsbergs 

gällande hur man kan betrakta och använda makt som dominans. 

Slutligen måste det även nämnas att Petersson inte behandlas i denna sektion. Detta pga att hans 

forskning kring maktbegreppet inte är direkt relaterat till skolan.

1.5 Syfte och frågeställning 

Allmänt om barnens och elevernas inflytande
9 § Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i 

arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem.

Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och 

mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för 

deras inflytande över utbildningen. Elevernas och deras sammanslutningars arbete med inflytandefrågor 

ska även i övrigt stödjas och underlättas.”72

Uppsatsen har som syfte att analysera hur elevers inflytande i och vidareutveckling av 

skolutbildningen i södra Sverige, på två gymnasieskolor, kan gestalta sig, skilja sig, samt på vilket 

sätt dessa processer uppfattas av både lärare och elever. Noterbart är att författarna utgår från att 

formellt, men inte informellt, inflytande existerar i alla klassrum och situationer. Studien utförs med 

hjälp av en kvalitativ enkätundersökning, för ämnet relevant litteratur samt tidigare forskning och 

teorier. Därefter tolkas svaren med hjälp av dessa aktuella verk och vetenskapliga studium. 

Motiveringen till varför författarna finner nyss nämnda område intressant och adekvat är att det är 

fascinerande att utröna huruvida de i skollagen stipulerade direktiven upplevs, beaktas samt 

efterlevs. Således har följande frågeställning utarbetats: 

• Hur uppfattar lärare och elever ”elevinflytande” och vad baserar de dessa uppfattningar på? 

Vem/vilka upplever de bör ha ”makt” över undervisningen och utbildningen? Återspeglas 

dessa uppfattningar de facto i skolans verksamhet och tror lärare att det är någon skillnad på 

teoretiska och praktiska ämnen när det kommer till elevinflytande?  

• Enligt skollagen (se ovan) ska elever ges inflytande över utbildningen samt vidareutveckla 

71 Olivestam & Thorsén, 107
72 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/?

bet=2010:800#K4, 2012-02-21
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denna. Är det, enligt de tillfrågade lärarna och eleverna, möjligt att ge elevinflytande samt 

att vidareutveckla utbildningen tillsammans med eleverna/lärarna och i så fall på vilket sätt? 

Ligger ansvaret hos mer än en part?

• Elevernas inflytande ska anpassas efter ålder och mognad. Inkluderar detta varje enskild 

individ? Vad baserar man, enligt lärarna, bedömningen av mognadsnivå på och finns det 

någon ”gräns” för hur mycket inflytande elever bör/kan/ska ha över 

undervisningen/utbildningen?

1.6. Teoretiska utgångspunkter

Förevarande uppsats författares perspektiv baseras på vad Benne, Bennis, Chin och Corey73 skriver 

angående förändring, vilket ju sedan tidigare sammanlänkats med elevinflytande. Författarna till 

denna uppsats utgår från ett perspektiv där alla individer har potential att resonera logiskt och att 

agera rationellt. Detta är emellertid kontextbaserat samt mer än sällan beroende på om situationen är 

gynnsam eller inte. 

När det kommer till hur lärare uppfattar förändring, utgår författarna till förevarande studie från 

Rogers teorier. Dessa utgörs av en indelning av ”... människor i fem olika grupper med 

utgångspunkt i deras förändringsbenägenhet...” Den grupp som är mest benägen att acceptera 

förändring kallar Rogers för ”Innovatörerna”. Dessa är enligt författaren både villiga att ta risker, 

men också ständigt beredda på eventuella misslyckanden. Nästa kategori är ”Tidiga accepterare”. 

De ”... har en starkare förankring i det lokala systemet än vad innovatörerna har...”74 och upplevs 

mer än sällan som typexempel på människor vilka inte är ”så långt ifrån”75 innovatörerna. När det 

kommer till den tredje gruppen av individer, menar Rogers att denna innefattar de som inte direkt 

accepterar förändring, men som potentiellt kan göra så efter en viss betänketid. Han kallar denna 

kategori för ”Tidig majoritet” och syftar då troligtvis på att de flesta i denna gruppering, i ett relativt 

tidigt skede, ändå är benägna att godta förändring.76 

Så är dock inte fallet med nästa kategori – skeptikerna, av Rogers kallad ”Sen majoritet”. 

Människor tillhörande denna grupp accepterar inte förändring förrän det blir absolut nödvändigt. 

73 Benne, Bennis, Chin & Corey, 1969
74 Wiklund, 1998, 52
75 Ibid
76 Ibid
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Om den eventuella acceptansen sedan beror på sociala eller ekonomiska skäl, förefaller Rogers inte 

specificera ytterligare. Båda är emellertid, till synes, adekvata parametrar för människor i denna 

kategori. Detta är något som ”Eftersläntarna”, den femte gruppen, inte verkar anamma. De ”... visar 

mer aktivt motstånd och har en högre grad av misstänksamhet mot såväl innovationer som 

innovatörer.”77 Denna kategori består således av konservativa människor vilka anser att de redan 

invanda metoderna är att föredra framför förändring. Hur en lärare ställer sig till elevinflytande kan 

avslöja vilken av grupperna han/hon tillhör. Detta innebär att när Rogers teorier används i denna 

studie, appliceras de på både enskilda frågor samt på mer övergripande resonemang.78

Vidare, enligt Deweys progressiva pedagogik, bör skolor, istället för att lära ut ”... ytliga 

ämneskunskaper och normer...”79 fokusera på varje enskild individ och deras behov och intressen. 

Istället för att elever passivt sitter och lyssnar på vad läraren säger, bör de enligt Dewey få 

möjligheten att aktivt deltaga i undervisningen. Han menar vidare att skolan och klassrummet bör 

vara återspeglingar av samhället – att det i skolan existerar samma typ av sociala relationer, 

kommunikation och umgänge som ”... i världen utanför skolportarna.”80 Eleverna ska enligt Dewey 

således inte enbart lära sig rena faktakunskaper, utan även att bli integrerade samhällsmedborgare: 

”Och därmed har vi redan komponenter till ett specifikt bidrag till pedagogisk teori: respekt för 

individens begåvning, intressen och erfarenheter.”81 Dewey anser att lärare måste låta elever ta egna 

initiativ och samtidigt måste man föra en kontinuerlig dialog med dem. På så sätt menar Dewey att 

ett adekvat lärande uppstår.82 Författarna till förevarande uppsats har en elevsyn vilken är i linje 

med Deweys.

1.7 Metodologi och urval

Föreliggande studie innefattar två gymnasieskolor i södra Sverige. Den genomförs med hjälp av en 

kvalitativ enkätundersökning, vilken är uppdelad i två separata frågeformulär83. I respektive skola 

har en klass valts ut för deltagande i den elevanpassade enkätundersökningen – på Skola 1 en 

estetiskt inriktad (Estetiska programmet) och på Skola 2 en samhällsorienterad 

(Samhällsvetenskapliga programmet). Antal elever som närvarade vid enkätundersökningen på 

Skola 1 var sexton. Vid Skola 2 var antalet 23, men sju svar exkluderades (slumpmässigt) för att 
77 Wiklund, 52
78 Ibid, 52f
79 Dewey, 1980, 129
80 Ibid
81 Ibid, 129
82 Ibid, 129f
83 Se Bilaga 1 och Bilaga 2

15



antalet skulle stämma överens med det på Skola 1. Därutöver tillfrågades även sju lärare från 

respektive skola. Skillnaden ligger i att dessa istället tilldelades en för lärare utformad enkät84. 

Redovisningen av svaren kommer att vara selektiv. Störst vikt kommer att läggas vid att utröna 

huruvida det finns mönster och tendenser gällande diverse uppfattningar och åsikter. Svaren tolkas 

därefter med hjälp av Rogers och Deweys teorier, tidigare forskning samt utifrån ett antal 

parametrar. Dessa inkluderar ålder, kön samt program/studieinriktning och möjliggör eventuellt en 

kategorisering av de medverkande individerna. Dessa kategorier, vilka skapats av förevarande 

studies författare, bestäms utifrån svarens natur och innehåll.

 

Det är av intresse att undersöka om och i så fall hur uppfattningen av elevinflytande skiljer sig åt 

mellan lärare och elever. Det verkar som om många tar inflytande för givet, när det de facto inte 

finns något som talar för att formellt inflytande måste leda till att även informellt inflytande 

förekommer. Författarna anser därför att denna studie både är intressant och relevant.

Att de två aktuella skolorna har valts, har helt enkelt med bekvämlighetsskäl att göra – författarna 

till denna studie gjorde sina praktikperioder där. Vidare är anledningen till att en kvalitativ 

enkätundersökning används att man på så sätt får längre och mer tolkningsbara svar. Detta kan 

jämföras med kvantitativa undersökningar i vilka svaren är mer baserade på frekvens och där de 

enskilda svaren inte ger något utrymme för egna tolkningar. Före undersökningarna utfördes 

tillfrågades rektor, handledare samt elever och de svarande informerades även om att enkäten skulle 

besvaras anonymt.     

84 Bilaga 2
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2. Resultatredovisning 

Resultaten av enkätundersökningarna kommer att redogöras för i den ordning i vilken frågorna är 

ställda. Svaren redovisas och indelas med eventuella mönster och tendenser i åtanke. På grund av 

antalet redovisas elevsvaren utifrån enkätfrågorna, medan lärarna, vilka är färre, redogörs för en och 

en. Tolkning sker inte i förevarande sektion, utan presenteras i sektion 3. 

2.1 Elevenkät, Skola 1

På frågan ”vad innebär det för dig att ha inflytande i skolan?”, kan man dela in elevernas svar i tre 

huvudsakliga kategorier. Av sexton svarande elever menar sex stycken att inflytande innebär att det 

finns möjlighet att påverka skolan i generell bemärkelse. Exempelvis svarar en elev att man ska 

kunna påverka skolmaten, arbetet i klassrummet och till och med vad som säljs i kiosken. En annan 

elev skriver att ”det är bra att kunna vara delaktig i vad som händer på skolan. Om man inte är det 

så blir det ingen bra eller rolig skola”. 

Om man sedan fortsätter med nästa kategori, består den av fem elever som har mer 

undervisningsinriktade svar. Ett av dessa speglar åsikten att elever bör kunna vara med och influera 

undervisningen, innehållet i kurserna samt hur examinationerna ska gå till (här nämner eleven bland 

annat skrivuppgift, hemtenta, muntligt prov och grupparbete). De andra fyra eleverna i samma 

kategori är inne på liknande resonemang. En ser det exempelvis som positivt ”att vi elever får vara 

med och påverka vår undervisning i skolan. Till exempel att vi får rösta om hur vi ska visa att vi lärt 

oss något (prov, inlämning, grupparbete och även hur lektionerna ska vara upplagda – lärarledda, 

läsa i bok osv)”. 

Den tredje svarsgruppen inriktar sig på tidsaspekten av inflytande. De två elever som ingår i denna 

grupp, förespråkar elevinflytande över prov- och läxdatum mm – de anser att lärare ska ta hänsyn 

till elevers aktuella skolrelaterade arbetsbörda. Resterande tre elever har inte besvarat frågan på ett, 

enligt instruktioner, korrekt sätt och faller därför bort. 

Nästa fråga på enkäten gällde om eleverna upplever att de har möjlighet att påverka 

undervisningen i skolan och om de i så fall kan ge ett exempel. De sexton deltagande eleverna kan 

delas in i fyra olika kategorier. Fem av eleverna upplever definitivt att de har möjlighet att påverka 

undervisningen. Samhällskunskapen uppfattas av flera som ett ämne där elevinflytande premieras; 
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”På samhällskunskapen frågade läraren eleverna hur vi skulle arbeta med nästa delområde. Efter att 

han hört våra önskemål utformade han nästa uppgift.” Den motsatta kategorin, dvs de elever som 

inte ansåg sig ha något inflytande alls över undervisningen, består endast av en individ. 

Den tredje svarsgruppen, vilken utgörs av fem elever, består av svar vilka visar på en viss tvekan. 

Exempelvis skriver en kvinna: ”Inte särskilt ofta. Vissa lärare frågar ibland och ger förslag. Men det 

är som sagt inte ofta eller många lärare som gör det.” I ett annat svar manifesteras tvetydigheten 

tydligt: ”Mjo, man får ju inte bestämma helt, eftersom vi måste uppnå kursens mål, men vi brukar få 

bestämma i vilken ordning vi vill uppnå målen.” Av de fem elever som återstår, redogör två för 

situationer där de har fått ett slags ”skeninflytande”. En av dessa skriver:

I samhällskunskapen skrev läraren upp vilka olika områden som ingick i kursen och sa vilka som var 

obligatoriska. Sedan fick vi skriva ner vilka områden vi helst ville arbeta med, lägga mycket respektive 

lite tid på, samt hur vi skulle arbeta med det och hur det skulle redovisas. Dock följde inte läraren det som 

majoriteten tyckte inom ett område, utan bytte ut sättet att redovisa till ett helt annat. Då kändes det inte 

som vi fått inflytande.

De andra tre står för svar vilka, för den aktuella frågan, inte är adekvata och således inte heller 

tolkningsbara.

Den tredje enkätfrågan avser huruvida eleverna tycker att det är rimligt att de, enligt skollagen, ska 

ha inflytande över undervisningen. En klar majoritet av de tillfrågade anser att det är rimligt att 

elever ska ha någon form av inflytande över undervisningen. De flesta motiverar sina svar med att 

eleverna är de som faktiskt ska uppnå mål och att det därför är rimligt att de också får vara med och 

påverka hur dessa mål nås. Merparten menar även att inflytande är viktigt för att upprätthålla 

elevers intresse och motivation för undervisningen. Exempelvis svarar en elev: ”Det tycker jag är 

rimligt. När eleverna själva kan påverka, tror jag undervisningen blir förbättrad och mer anpassad 

till elevernas behov och kunskapsnivåer.”

Av de två återstående eleverna har en svarat otydligt medan den andre inte har svarat alls.

Frågan om vad ”vidareutveckla din utbildning” innebär för eleverna, skapade ett splittrat 

svarsspektrum. Man skulle kunna dela in svaren i fyra kategorier. Den första innehåller tre elever 

som svarat ja på frågan om de upplever att de har möjlighet att vidareutveckla sin utbildning, men 
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som samtidigt också definierar vad det innebär. Alla tre är inne på samma linje och menar att det 

ska finnas möjlighet att framföra åsikter och förslag på förbättringar till lärare, dvs att kunna ha en 

kontinuerlig dialog. Nästa grupp av elevsvar är snarlika. De svarar förvisso ja på följdfrågan, men 

innehåller inga tydliga exempel på vad ”vidareutveckla din utbildning” innebär. Detta leder 

oomkullrunkeligt till de svar som förmedlar ett nej på frågan om eleverna upplever att de har 

möjlighet att vidareutveckla utbildningen; ”Inte direkt. Möjligtvis när vi svarar på utvärderingar av 

olika kurser, då kan vi säga vad vi tycker ska förbättras. Men sedan vet vi inte hur mycket läraren 

faktiskt tar hänsyn till det. Vi har dock inte pratat med lärarna så mycket om detta.”

Resterande åtta svarande har tolkat frågan som att det istället för ”vidareutveckling”, rör sig om 

”vidareutbildning”: ”Att jag har möjlighet att gå på t ex: högskolan efter gymnasiet, eller någon 

annan slags skola.” 

På enkätens femte fråga ombads eleverna nämna delar av undervisningen som de skulle kunna  

ansvara för, om de skulle få mer ansvar i skolan. Sex av de tillfrågade svarade ”vet ej” på denna 

fråga. En av dessa tillade dessutom att ”det är bra som det är”. Till nästföljande kategori hör de till 

antalet fem elevsvar som angav minst en del av undervisningen som de ansåg sig kunna ansvara för. 

Två av dessa rör läxor, hur dessa ska ges och till vilket datum som läxorna bör vara klara. Ett svar 

ur denna kategori behandlar kursers innehåll; ”(...) i vissa sammanhang vilket material som ska 

användas, så att man inte bara går efter en lärobok”.

Nästa grupp består av två elevsvar vars innehåll uttrycker en negativ syn på utökat ansvar

och som tydligt gör gällande att mer ansvar inte är något som man önskar. En av dessa elever 

skriver exempelvis: ”Jag tycker om att lärarna har ansvar...” Slutligen, består den sista kategorin av 

svar där inga tydliga delar av undervisningen anges, vilket således innebär att dessa inte är möjliga 

att analysera i förevarande uppsats.

Enkätens sista fråga lyder: ”Anser du att du är mogen nog för att ha inflytande över  

undervisningen?”. Svaren på denna fråga kan delas in i tre separata kategorier. En av de tillfrågade 

eleverna valde att inte skriva någonting, vilket innebär att hon inte faller inom några av dessa. En 

med god marginal övervägande majoritet, vilken innefattar elva stycken av eleverna, anser att de är 

mogna nog att ges inflytande över undervisningen. Bland dessa svar förekommer förvisso få 

motiveringar samt att de flesta helt enkelt enbart består av ett ”ja”. Det finns emellertid mer 

utförliga svar, såsom exempelvis: ”Ja eftersom att jag värnar om min egen utbildning och anser att 
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den är viktig” och ”Ja det tycker jag. Jag vet ju vad jag tycker och vad jag vill och vill då se till att 

det händer”. En annan elev skriver att hon personligen är mogen nog för detta, men samtidigt anser 

hon inte att alla som går på gymnasiet är det.

Till nästföljande kategori hör de två svar som antyder att eleverna instämmer i den ställda frågan 

och som indirekt har svarat ”ja”. Det ena av svaren betonar kopplingen till elevers ansvarsförmåga 

och det står dessutom att läsa däri att: ”Alla är nog mogna vid 17/18-års ålder. Men om alla tar 

ansvaret är en annan femma”.  

Resterande grupp av elever, vilka är två till antalet, uttrycker en tvekan som tyder på att de inte 

anser sig vara helt mogna i alla situationer och avseenden. Den ena eleven skriver: ”Ja, i alla fall till 

viss del”, medan den andra svarar ”Ibland kan jag det ja... men inte oftast jag gör det”.

2.2 Lärarenkät, Skola 1

Lärare 1 (drama) menar att elever ska få vara med och påverka alla tre momenten i undervisningen, 

dvs planering, utförande samt examination och bedömning, men att det alltid finns ett färdigt 

förslag att falla tillbaka på. Han anser vidare att eleverna som han undervisar ska ha inflytande, men 

att det förutsätter att de också tar det ansvar som krävs för detta. Att ”varje elev har rätt att[,] utifrån 

sina egna erfarenheter och förmåga (...)[,] få inflytande”, är något som Lärare 1 utgår från i sin 

profession. Gränsen för hur mycket inflytande eleverna bör få, styrs enbart av utbildningens och 

kursens innehåll. När det sen kommer till att vidareutveckla utbildningen tillsammans med eleverna, 

svarar Lärare 1 att en grundläggande förutsättning är att eleverna är motiverade och vill utvecklas. 

Rent konkret finns det ett antal tillvägagångssätt; ”Guida, handled, coacha, instruera, delegera till 

eleverna.” Dessutom bör man enligt Lärare 1 ”ge sammanhang och betydelse”. Han avslutar med att 

konkludera att det inte är någon nämnvärd skillnad mellan teoretiska och praktiska ämnen när det 

kommer till att delegera inflytande.

Lärare 2 (Barn och fritid – karaktärsämnen) definierar elevinflytande som att det innebär att 

eleverna ska kunna vara med och påverka kursinnehåll, tidsaspekten gällande enskilda uppgifter 

samt arbetsmiljön i klassrummet. Vidare, angående elevernas förmåga att ta ansvar, är svaret mer 

tvetydigt. Eleverna kan enligt Lärare 2 inte tolka kursmålen i en tillräckligt stor utsträckning för att 

också kunna ta fullt ansvar över dem. Samtidigt menar hon emellertid att eleverna har en viss 

medbestämmanderätt, men att läraren lägger grunden för undervisningen. Att elevernas varierande 

20



mognadsnivåer har betydelse när läraren delegerar inflytande, anser Lärare 2 stämmer ”ibland”. 

Hon tillägger därefter att detta dock endast gäller i de fall och områden där eleverna kan vara med 

och påverka, dvs kursinnehåll, tidsaspekten gällande enskilda uppgifter och arbetsmiljön i 

klassrummet. Lärare 2 fortsätter genom att generalisera. Hon menar att eleverna i årskurs 1 enbart 

bör tilldelas en viss grad av inflytande, medan ”i årskurs 3 brukar eleverna kunna ta mer ansvar på 

grund av att de utvecklats och mognat under åren så det är lättare att få eleverna att tycka till om ex 

upplägg osv”. Hon understryker dock att det finns en gräns för hur mycket inflytande elever bör ha 

och att denna måste motsvara målen. Därutöver, gällande vidareutveckling av utbildningen, svarar 

Lärare 2 att en sådan är möjlig genom förslag till förändring vid utvärdering av olika moment. Hon 

avslutar med att, något tveksamt, svara ”ja” på frågan om det är lättare att delegera inflytande i 

praktiska ämnet jämfört med teoretiska.

Lärare 3 (samhällskunskap, psykologi, ledarskap och kommunikation) menar, liksom Lärare 1, att 

eleverna ska få vara med och påverka alla tre undervisningsmoment. Gällande om hennes elever 

klarar att ta det ansvar som krävs för att ges inflytande, svarar hon att det är ”väldigt individuellt”. 

Hon tillägger därefter att ”många är vana vid att bli 'matade' med vad, hur, när från grundskolan”. 

Vidare anser Lärare 3 att elevers inflytande bör öka i takt med deras stigande ålder och mognad – 

något hon baserar på sina kunskaper om ledarskap och hur grupper fungerar.85 Gränsen för hur 

mycket inflytande elever borde ha, menar hon går vid betygssättning. I övrigt anser Lärare 3 att ”ju 

mer inflytande desto mer motivation [och] engagemang”. Att eleverna får deltaga i planeringsfasen, 

ser hon som en självklarhet och tillägger därutöver att det är viktigt att lyssna på vad de har att säga 

för att på så sätt kunna vidareutveckla utbildningen. Avslutningsvis ser Lärare 3 ingen anledning till 

varför det skulle vara skillnad på teoretiska och praktiska lärares syn på inflytande och ansvar.

Lärare 4 (Barn och fritid – karaktärsämnen) definierar elevinflytande som att eleverna är med och 

påverkar undervisningen, men också att de har inflytande över ”den fysiska & psykiska miljön.” 

Däremot anser hon inte att hennes egna elever klarar av att delegeras inflytande (pga bristande 

ansvarstagande från deras sida). Lärare 4 skriver vidare att inflytande bör anpassas efter ålder och 

mognad till ”viss del” och att lång erfarenhet av och kunskap om tonåringar ligger bakom detta 

resonemang. Hon drar, liksom Lärare 2, gränsen utifrån hur målen är stipulerade. Arbetssätt och 

specifika ämneskunskaper är två områden på vilka Lärare 4 kan tänka sig att delegera inflytande. 

När det sedan kommer till vidareutveckling av utbildningen, menar hon att utvärdering tillsammans 

med eleverna är nyckeln. Hon avslutar med att, på frågan om teoretiska lärare har lättare att 

85 Här nämner hon den socialpsykologiska Firo-teorin, skapad av Will Schutz. 
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delegera inflytande och ansvar än praktiska, svara relativt tvetydigt: ”Nej, tvärt om! Alla yrkeslärare 

har en annan utbildning och arbetslivserfarenhet innan lärarutbildningen.” 

Lärare 5 (Engelska och svenska) menar att ”eleverna får ta aktiv del i det som ska göras inom ramen 

för ämnet”. Att eleverna kan vara med och påverka undervisningen anser han är självklart eftersom 

de redan deltagit i ”utformningen av de olika momenten i kursen.” Vidare skriver Lärare 5 att han 

genom att skapa personliga relationer till sina elever, kan utröna vilka nivåer de ligger på 

mognadsmässigt. Utifrån detta anpassar han sedan undervisningen så att alla elever kan nå de 

utsatta målen. Lärare 5 hävdar därefter att ”alla elever ska ges samma möjligheter till inflytande” , 

men att detta inflytande begränsas av ämnets ramar. Exempel på moment i undervisningen där han 

kan tänka sig att ge eleverna inflytande inkluderar bland annat uteblivna prov och läxor om eleverna 

så önskar. När det sedan kommer till vidareutveckling av utbildningen, svarar Lärare 5 blankt. På 

den sista frågan menar han emellertid, till skillnad från övriga svarande, att lärare i teoretiska ämnen 

har lättare att delegera inflytande och ansvar än de som undervisar i praktiska. Som motivering 

anger han t ex att ”det finns många lagar & regler som måste följas vid ex. elinstallation pga alla 

risker som finns om ngt görs fel.”

Lärare 6 (samhällskunskap och historia) inleder, till skillnad från de andra deltagande lärarna, med 

att konstatera att elevinflytande innebär att elever bör få vara med och påverka skolan både formellt 

och informellt. Angående delegerande av inflytande och ansvar, menar Lärare 6 att det ökar 

progressivt från årskurs 1 och att både klassen som grupp måste ta ansvar, men att enskilda 

individer ”med tankar och idéer [ges] möjlighet att påverka mer.” Vidare gör han en gränsdragning 

som utgår från kursmål och betygskriterier, men tillägger samtidigt att ”det finns stort friutrymme, t 

ex hur mycket/länge man ska jobba med ett visst ämne.” Svaret på fråga 6 är allmänt utformat. Där 

menar Lärare 6 att det finns konkreta exempel i alla undervisningsmoment där eleverna kan ges 

inflytande och ansvar. Gällande vidareutveckling av utbildningen understryker han att en dialog 

med eleverna är essentiell. På det sättet menar han att de lär sig att ta eget ansvar för sin skolgång. 

Till sist skriver Lärare 6 att lärare i praktiska ämnen förmodligen ser helheten och lyssnar på 

elevernas önskemål mer än vad lärare i teoretiska ämnen gör. Han tillägger dock att det är farligt att 

generalisera.

Lärare 7 (Engelska och svenska) definierar elevinflytande som ”att eleverna får vara med och 

bestämma hur målen ska nås i kursplanerna.” Hon menar att många elever är ansvarsfulla, men att 

vissa, framförallt i årskurs 1, inte klarar av att ta det ansvar som krävs. Lärare 7 fortsätter med att 
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konstatera att hon delegerar inflytande baserat på elevernas stigande ålder och mognad och att 

elever som precis börjat gymnasiet oftast har orimligt höga tankar om sin egen förmåga. På fråga 4 

svarar hon helt enkelt att man inte kan anpassa inflytande efter varje enskild individ pga att klassen 

som helhet måste prioriteras. På nästa fråga är svaret emellertid likt de flesta andras – gränsen 

bestäms av kursmål och kunskapskrav. Gällande konkreta exempel i undervisningen där eleverna 

kan delges inflytande och ansvar, menar Lärare 7 att alla tre moment ger möjlighet till detta; i 

planeringen poängterar hon tidsaspekten, i genomförandet menar hon att eleverna skulle kunna 

påverka examinationsform och i utvärderingen är en dialog mellan lärare och elever viktig. Att 

vidareutveckla utbildningen tillsammans med eleverna, är något som Lärare 7 ser som fullt möjligt. 

Bland annat redogör hon för ämnesintegrerade moment som eleverna har tagit initiativ till och 

ansvarar för. På den sista frågan är hon inne på samma linje som både Lärare 5 och Lärare 6. Hon 

menar att lärare i praktiska ämnen, exempelvis estetiskt betingade, antagligen har lättare att 

delegera ansvar, men att det i vissa praktiska ämnen, så som t ex verkstadsteknik, kan vara ”svårare 

att ge eleverna ansvar. Alla, både kärnämnes- och karaktärsämneslärare har dock skolverkets mål 

och riktlinjer att följa.”

2.3 Elevenkät, Skola 2

Svaren på Fråga 1 kan delas in i två olika kategorier. Den första inkluderar de elva elever som ser 

på inflytande ur ett generellt skolperspektiv. En elev menar exempelvis att det är viktigt ”att kunna 

påverka den miljön du är i varje dag [eftersom det] är en grundpelare i demokrati”, medan en annan 

vurmar för en bra dialog med lärare och skolledning. Vidare är ett frekvent förekommande svar att 

elever bör få vara med och influera hur skolan och skolarbetet ska vara utformat. En elev anser 

därutöver att inflytande ”för mig [innebär] att jag har chans att påverka min skolgång så att jag får 

dom bästa förutsättningarna att lyckas i skolan och sedan i framtiden.” Resterande elever faller 

inom ramen för den kategori i vilken svaren är mer undervisningsinriktade. En majoritet av dessa 

nämner prov som en undervisningsdel över vilken de vill ha ett större inflytande – exempelvis 

vilken examinationsform som ska nyttjas. Förutom detta ger en elev även ett relativt målande 

exempel på hur hon skulle ha använt elevinflytande:    

Jag skulle främst ta en NO-lärare i öronen och få honom att inse att alla elever tränade på boken för ett 

visst prov. Så slösar han våran energi på att läsa på många sidor. Det som vi har pluggat på kommer inte 

ens på provet. Konsekvenserna av detta är att många bra studenter får ett F!

De som svarat på Fråga 2 kan indelas i tre olika grupper. En knapp majoritet av de svarande 
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eleverna anser att de har inflytande, men uttrycker ändå en viss tvekan. En elev menar att han får 

vara med och bestämma, men endast i en begränsad utsträckning: ”Vi kan välja vilka dagar vi skall t 

ex ha prov. Men i slutskedet så har läraren sista ordet.” En annan skriver att han får vara med och 

influera ”till viss del, men hade gärna haft större möjligheter att påverka mitt skolarbete och 

undervisningen.” Gemensamt för samtliga i denna kategori är att de medger att de har någon form 

av inflytande, men att den är begränsad till enskilda moment.

Vidare menar eleverna i nästa kategori, vilken består av de som upplever sig kunna påverka 

undervisningen i skolan, att inflytandet inte enbart är begränsat till ett eller ett par moment. 

Exempelvis skriver ett antal elever att de får vara med och bestämma över provdatum, 

examinationsform samt även andra aspekter som rör prov. Utöver detta anser flera också att 

uppgiftstyp är någon som de har inflytande över. En elev utmärker sig emellertid: ”Jag upplever att 

jag har inflytande, t ex då vi har regelbundna möten så kallat elevhandledning då man kan lyfta 

fram punkter. Också kan vi överklaga ett betyg om vi anser det vara fel.” Den sista kategorin består 

endast av en elev. Denne menar att lärarna inte alls delegerar inflytande i den grad som Skollagen 

kräver: ”Man kan inte påverka så mycket. Lärarna frågar, men gör som de vill.” Avslutningsvis bör 

det också nämnas att ett svar var så otydligt formulerat att det inte möjliggjorde kategorisering.

Fråga 3 går att dela in i två kategorier: de som finner det rimligt att elever har inflytande över 

undervisningen och de som är mer reserverade. Den förstnämnda gruppen, vilken utgör en klar 

majoritet, resonerar på ett liknande sätt. En elev menar exempelvis att ”det är ju våra liv, vår 

utbildning och vår framtid det handlar om. Vi har rätt att bestämma själva.” En annan elev skriver 

att hon definitivt tycker att elever bör kunna påverka undervisningen ”eftersom att det kan ge en 

viss motivation till eleverna.” Resterande svar inom kategorin är av liknande karaktär och nämner 

elevers framtid som en skäl till att låta dem få inflytande.

Den andra kategorin utgörs av svar vilka förvisso är positivt inställda till elevinflytande, men som 

ändå uttrycker någon form av förtroende för läraren och dennes roll i undervisningen. En elev 

skriver exempelvis att hon tycker att det är ”bäst om det (nästan) endast är läraren som har 

inflytande eftersom han/hon ändå har en utbildning och borde veta bäst.” Samtidigt menar en annan 

svarande att ”man borde kunna lita på att läraren vet vad han/hon gör.” Att läraren är den som bör 

vara ansvarig för att sätta gränser, förefaller alla i förevarande kategori vara överens om.

Den första kategorin i Fråga 4 består av merparten av de svar som avgivits. Dessa svar är antingen 
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blanksvar eller otydliga till den grad att de inte kan placeras i en av de homogena kategorierna. De 

är inte heller tolkningsbara sett till frågeställningen. Ett flertal skriver helt enkelt att de inte vet vad 

de ska svara, medan en elev menar: ”Som sagt tror jag att lärarna hade lyssnat om jag sa ifrån.” 

Resterande elevsvar kan delas in i tre mindre kategorier. Den första innehåller tre svar som främst 

inriktar sig på ämnesplaner och på kursers valbarhet; ”Jag tycker ämnesvalen på gymnasiet är 

alldeles för strikta. Om man hellre vill ha en extra matematiklektion istället för idrott, så skall du få 

det.” En annan elev belyser det faktum att ett val av en särskild programinriktning kan leda till 

uteslutning av vissa kurser som man egentligen hade velat läsa.

De två andra kategorierna består av elever som svarat ja och definierat vad ”vidareutveckling av 

utbildningen” innebär, samt de som svarat nej och låtit bli att svara på frågeställningens första del. 

Till de som svarat ja hör en elev som poängterar att ”man når högre krav och får mer kunskap.” En 

annan menar att vidareutveckling av utbildningen innebär att ”man fördjupar sig” inom ett område. 

De som däremot svarat nej på följdfrågan, säger helt enkelt att de inte upplever sig ha möjlighet till 

att påverka utbildningen.

På Fråga 5 kan man dela in svaren i fyra kategorier. Nio elever anger specifika delar av 

undervisningen där de skulle kunna tänka sig att ta mer ansvar. Ett stort antal exempel står att finna 

bland dessa; temaarbeten, diskussioner, inlämningar, prov, läxor, praktiska delar, men också mer 

omfattande moment som genomgångar av ämnesområden samt utvärderingar av dessa. Nästföljande 

kategori utgörs av svar vilka är av en mer generell karaktär och som inte nämner specifika 

kursmoment. Istället fokuserar eleverna här på hela arbetsområden och hur dessa bör läggas upp: 

”Förbättra hur ett arbetsområde läggs upp.” De två resterande kategorierna innehåller dels en elev 

som tycker att han redan har tillräckligt med ansvar, men också en som menar att hon aldrig ens har 

tänkt i dessa banor.

Den sista frågan på enkäten, Fråga 6, visar på att det finns en närapå total konsensus gällande om 

eleverna anser sig mogna nog för att kunna delegeras inflytande. Fjorton svarande menar att de 

absolut är mogna nog och lyfter samtidigt fram ålder, motivation och engagemang som anledningar. 

De två elever som tillhör den andra kategorin, uttrycker en viss ambivalens: ”Det anser jag är 

beroende på personen och från klass till klass.” Detta varken bekräftar eller utesluter dock att 

eleverna anser sig själva vara mogna nog för att få inflytande.  
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2.4 Lärarenkät, Skola 2

Lärare 1 (Historia) menar att elevinflytande inkluderar både formella och informella moment. Han 

nämner exempelvis klassråd, utvecklingsförslag till skolledningen, provformer/provtider, förslag på 

innehåll i kursen samt utvärdering. Vidare anser Lärare 1 att hans elever inte är insatta i ”målen vad 

viss kunskap ska leda till längre fram i studierna” och att de därför inte kan tillåtas ansvara för mer 

än några få aspekter av undervisningen. Han fortsätter med att konstatera att det i praktiken är 

omöjligt att ta hänsyn till elevers olika mognadsnivåer och ålder när det gäller delegerande av 

inflytande. Han tillägger dock att undantaget är när elever ska välja fördjupningsuppgift inom ett 

ämne. Angående huruvida det finns en konkret gräns för inflytande, skriver Lärare 1 att det är 

lärarna som besitter den relevanta kunskapen och ”är experter på den långsiktiga utvecklingen.” 

Gränsen dikteras således av de aktuella kursmålen. Utvärdering verkar därutöver både vara ett sätt 

att ge elever möjlighet att påverka undervisningen och att vidareutveckla utbildningen. 

Avslutningsvis är Lärare 1 inne på samma linje som flera andra och menar att potentiella 

säkerhetsrisker i praktiska ämnen kan utgöra hinder för elevinflytande i dessa.

Lärare 2 (Samhällskunskap) definierar elevinflytande genom att räkna upp ett antal olika aspekter 

av undervisningen vilka elever bör få vara med och påverka. Dessa inkluderar bland annat 

undervisningens innehåll och upplägg, samt examinationsform. Gällande om hans elever klarar av 

att ta det ansvar som krävs för att delegeras inflytande, svarar han att de, sett till mognad, absolut 

kan det, men att eleverna ”är svagt intresserade av att få delta, & påverka (upplever jag). Vid flerval 

eller möjlighet att själva välja blir det oftast inget alls. Vissa klasser väljer hellre att jag bestämmer 

ist för att de bestämmer. Jag tycker det är synd.” Lärare 2 fortsätter med att beskriva mognad som 

”förmåga att ta ansvar & reflektera över sina val.” Han menar förvisso att ju äldre och mognare 

elever blir desto mer inflytande bör de få, men att det i verkligheten är svårt att efterleva detta (på 

grund av tidsbrist). Vidare menar han att det inte finns någon teoretisk gräns för inflytandets 

omfattning, men att det, åter igen, begränsas av tid. När det kommer till konkreta moment i 

undervisningen där eleverna har fått inflytande, nämner Lärare 2 att eleverna kan få påverka 

kursens innehåll (beroende på vad de är intresserade av) samt examinationsform (exempelvis om de 

vill ha prov istället för inlämning). Att det är möjligt att tillsammans med eleverna vidareutveckla 

utbildningen, anser han vara självklart. Problemet ligger emellertid, enligt Lärare 2, i att ”eleverna 

[läser] många ämnen – vilket jag tror gör att de blir lite passiva i just detta avseende.” Slutligen 

skriver han att lärare i teoretiska ämnen förmodligen inte har lättare att delegera inflytande och 

menar samtidigt att teorin ofta sätter mer gränser än praktiken.
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Lärare 3 (Historia/Religion) inleder med att konstatera att elevinflytande innebär att elever får 

möjlighet att aktivt delta i planeringen av undervisningen, men också utvärdera den. Han anser 

vidare att inflytande är något som han skulle kunna tänka sig att delegera och att det är viktigt (men 

svårt) att ha elevers olika mognadsnivåer och ålder i åtanke. Det är även viktigt att väga in elevers 

intressen och att föra en regelbunden dialog med dem. Fortsättningsvis drar Lärare 3, liksom många 

andra, gränsen för inflytandets grad vid kursens mål, men menar samtidigt att ”inflytandet [inte bör] 

uppfattas som elevens rätt att bestämma på egen hand.” De får emellertid vara med och påverka 

undervisningens genomförande via en utvärdering av detta, vilket skulle kunna leda till en 

vidareutveckling av utbildningen. Avslutningsvis gör Lärare 3 ingen skillnad mellan teoretiskt och 

praktiskt inriktade lärare och konkluderar att ingen av dessa har svårare eller lättare att delegera 

inflytande än den andre.

Lärare 4 (Svenska/Historia) inkluderar både de formella och informella aspekterna i 

elevinflytandebegreppet. Till det förstnämnda hör exempelvis arbetsmiljön, medan informellt kan 

innebära att elever får vara med och påverka moment och arbetssätt i undervisningen. Han menar 

vidare att vissa elever klarar att ta det ansvar som krävs, men att man måste ta hänsyn till elevers 

varierande förutsättningar och mognad. Han tillägger dock att det är ”svårt att genomföra [detta] 

individuellt i praktiken.” Vad gäller potentiella gränser för inflytande, hävdar Lärare 4 att det 

förvisso finns en del ”saker” som är ”förhandlingsbara”, men att läraren, eftersom denne vet bäst, 

också har rätt att sätta vilka gränser som helst. Det finns emellertid moment i alla 

undervisningsdelar där Lärare 4 anser att det är möjligt att delegera inflytande till sina elever, 

exempelvis tidsplanering, fördjupningsuppgifter och examinationsform. Gällande vidareutveckling 

av utbildningen, skriver han att detta lättast uppnås om både lärare och elever har ett intresse för 

det. ”Man kan också göra det med hjälp av muntliga och skriftliga utvärderingar som eleverna gör.” 

På den sista frågan har Lärare 4 inget tydligt svar. Han menar att det är ”väldigt olika från fall till 

fall.”

Lärare 5 (Engelska/Svenska) definierar elevinflytande som både formellt och informellt:

Elevinflytande innebär att eleverna är med och diskuterar metod, stoff och i viss mån även moment med 

kursmålen som bas, samt att de flera gånger under kursen ges tillfälle att utvärdera både moment, mig och 

sin egen insats. Det innebär också att eleven ska ha inflytande och kontroll över sin arbetsmiljö och 

arbetsbörda genom programråd och skolkonferenser.
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Att eleverna klarar av att ta tillräckligt stort ansvar, är för henne självklart. Detta förutsätter dock att 

läraren tydligt förklarar för eleverna vad nyss nämnda ansvar innebär och innefattar. Angående 

elevers olika mognadsnivåer, är detta något som Lärare 5 tar hänsyn till; ”Vissa elever märker man 

snabbt att de klarar friare tyglar och de uppmuntras att ta bettet och utforska, medan vissa elever 

måste hållas kort under hela studietiden, eftersom de varken vill eller förmår att driva sitt eget 

lärande.” På den fjärde frågan har Lärare 5 ett svar vilket är i linje med många andras. Hon anser att 

man bör försöka anpassa inflytande efter varje individs förutsättningar, men att detta sällan är 

möjligt i praktiken. Hon menar vidare att elever i princip skulle kunna vara helt ”frigående”, men att 

Läroplanen och de beslutsfattandes (enligt henne) dåligt utformade riktlinjer utgör hinder för detta: 

”I princip skulle eleven kunna vara helt 'frigående', men det kräver tid och ork hos pedagogen, 

något som inte arbetsgivaren riktigt fattar. Lärarstyrd och likriktad skola är billig och tidseffektiv = 

SKLs våta dröm. Men otidsenlig och trög. Dock lätt att kvalitetskontrollera m. nationella prov.” När 

det sedan kommer till konkreta metoder som Lärare 5 använder sig av i undervisningen, kan 

följande utförliga exempel utläsas:

Litterär epok:

Eleverna ges gemensam introduktion och ett obligatoriskt basmaterial bestående av specificerad 

lärobok/artiklar/UR-program, samt ett inspirationspaket med ytterligare material. Eleven ska klara att nå 

de högsta betygen m. hjälp av det givna materialet men kan söka sitt eget. I samråd med läraren görs 

eleven medveten om vilka kunskaper och förmågor som behöver utvecklas för att möta läroplanens krav 

och eleven väljer själv redovisningsmetod utifrån målen.

Vad gäller enkätens sjunde fråga, lämnar Lärare 5 denna obesvarad med motiveringen att hon inte 

förstår den. På den avslutande frågan svarar hon emellertid att det inte är någon skillnad mellan 

teoretiska och praktiska lärare när det kommer till delegerande av inflytande – graden av inflytande 

bestäms av yttre förutsättningar som exempelvis schema, tjänstefördelning och fysisk arbetsmiljö. 

Lärare 6 (Filosofi/Psykologi) skriver inledningsvis att elevinflytande innebär att elever ska kunna 

vara med och påverka alla tre undervisningsmomenten. Vidare menar han att hans elever klarar av 

att ta det ansvar som krävs för att ges inflytande, men att det ”naturligtvis finns undantag i alla 

klasser.” Att ta hänsyn till elevers individuella mognadsnivåer och ålder, anser Lärare 6 vara 

essentiellt eftersom ”alla elever arbetar utefter sina egna förutsättningar.” Det går emellertid inte 

alltid att uppnå detta eftersom det finns många faktorer i skolvärlden som spelar in, till exempel 

brist på tid. Gränsen för hur mycket inflytande som delegeras, går enligt Lärare 6 vid kursmålen, 
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men det finns konkreta moment där eleverna kan vara med och påverka. Dessa inkluderar bland 

annat val av specifika fördjupningsområden inom ett ämne samt utformning av prov. När det gäller 

vidareutveckling av utbildningen, svarar Lärare 6 att det ”givetvis är möjligt”, men att det kräver 

mycket engagemang från lärares, elevers och skolledningens sida. Att teoretiska lärare skulle ha 

lättare att låta elever påverka undervisningen, är något som han ställer sig frågande till: ”Nej, jag ser 

inte varför det skulle vara någon skillnad...”

Lärare 7 (Franska/svenska) inleder med att beskriva elevinflytande som något nödvändigt. I 

begreppet inkluderar hon både formella (elevråd) och informella (planering, genomförande och 

utvärdering) aspekter. Vidare anser Lärare 7 att hennes elever överlag inte klarar av att ta det ansvar 

som krävs, men att det finns undantag. På grund av detta menar hon att det är svårt att 

individanpassa inflytandet, men att det är viktigt att ändå beakta elevernas olika mognadsnivåer – 

det är ändå för elevernas skull som skolan existerar. Gränsen för hur mycket inflytande elever bör 

få, drar Lärare 7, liksom många andra, vid kursmålen: ”Det finns ingen egentlig gräns för hur 

mycket inflytande de bör få, men man måste hålla sig inom kursens ramar och arbeta efter 

kursmålen.” De konkreta exempel hon ger på moment i undervisningen där elever kan få vara med 

och påverka, inkluderar planeringen av olika ämnesområden, tidsaspekten gällande prov och 

inlämningsuppgifter samt utvärdering av diverse moment. Därefter, angående vidareutveckling av 

utbildningen, skriver Lärare 7 att det är möjligt genom att ”föra en kontinuerlig dialog med 

eleverna.” Svaret på sista frågan är tveksamt då hon menar att ”det kan vara så, men jag kan inte ge 

några exempel.”
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3. Analys och diskussion

3.1 Elevenkät, Skola 1

På frågan om vad inflytande innebär för den enskilde eleven, ansåg sex elever att det är kopplat till 

skolan på ett generellt sätt. De menade att elever ska kunna påverka aspekter som inte direkt berör 

undervisningen, så som t ex skolmaten och vad som säljs i kiosken. Detta utesluter emellertid inte 

att de svarande, trots att de inte nämnde det, även inkluderade undervisningsperspektivet i sina 

tankegångar. Till skillnad från i nästa kategori, är en sådan tolkning således inte möjlig här. Nästa 

fem svarande elever tolkade, som sagt, inflytande som mer kopplat till undervisning – hur den ska 

vara upplagd och examineras. Av de resterande fem fokuserade två på tidsaspekten av inflytande, 

medan de andra tre antingen missuppfattade frågan eller helt enkelt inte visste vad de skulle svara.

De elever som ser på inflytande ur ett vidare skolperspektiv, kan sägas föra ett liknande resonemang 

som eleverna och personalen på Det Frie Gymnasium86. Att dessa är i majoritet beror troligtvis på 

att de antingen har delegerats ansvar för allmänna skolfrågor tidigare och att det då har fått ett 

positivt utfall, eller att de skulle vilja få ökat inflytande på grund av missnöje med rådande 

maktfördelning. De elever som snarare kopplar inflytande till skolans undervisning, har 

förmodligen också någon form av erfarenhet av inflytande sedan tidigare. Den är dock säkerligen 

mer klassrumsbaserad och har, liksom i den förra kategorin, haft en positiv inverkan på elevernas 

skolsituation. Gällande de två elever som berörde tidsaspekten av inflytande, har dessa förmodligen 

haft positiva eller negativa erfarenheter av lärares sätt att hantera provdatum och dylikt. Att de sista 

tre missuppfattade frågan kan bero på bristande erfarenhet av och kunskap om inflytande, men 

också helt enkelt på avsaknad av intresse angående elevinflytande. Slutsatsen man kan dra är att det 

inte existerar någon konsensus, bland eleverna på Skola 1, gällande inflytande i skolan. Att så är 

fallet beror förmodligen på att inflytande upplevs på olika sätt och ses ur olika perspektiv – både 

formellt och informellt.  

Gällande om de tillfrågade eleverna upplever sig ha möjlighet att påverka undervisningen i skolan, 

menade fem att så var fallet. Endast en elev hade en totalt motsatt uppfattning, det vill säga att hon 

inte kunde påverka undervisningen alls. Den tredje kategorin utgjordes av de elever som uttryckte 

en viss tvekan, medan de resterande två redogjorde för ett slags ”skeninflytande”. Att det endast är 

en elev som tydligt svarar nej på frågan, indikerar att en majoritet i varje fall upplever att de har 

86 Jakten på det demokratiska klassrummet, ”Det Frie Gymnasium”, TV, Kunskapskanalen, 27 mars 2012
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någon form av inflytande över undervisningen. Att vissa sedan tvekar en aning beror förmodligen 

på att graden av inflytande varierar i olika ämnen och mellan olika lärare, men också för att de inte 

är helt säkra på om de är mogna nog för att delegeras makt. Det så kallade skeninflytandet visar på 

att vissa lärare har för avsikt att ge elever inflytande, men att lärarna i slutändan inte är beredda att 

definitivt ge upp sin makt. Anledningen till detta kan vara att lärarna, efter att inledningsvis ha låtit 

eleverna tro att de ska få ökat inflytande, har insett att eleverna inte är tillräckligt mogna eller 

kompetenta för att ges det ansvaret. Att främst samhällskunskap förefaller vara det ämne där 

inflytande lyfts fram, beror antingen på den enskilde lärarens inställning eller på att ämnet i sig 

möjliggör ett större inflytande. Den svenska skolan ska enligt Skollagen spegla det demokratiska 

samhälle i vilket vi lever och samhällskunskapen är nära kopplat till detta. Således är det möjligtvis 

lättare för lärare att låta en demokratisk anda genomsyra undervisningen samt att delegera ansvar 

till elever i detta ämne.87

Att det är rimligt att elever har någon form av inflytande över undervisningen, är något som en klar 

majoritet instämmer i. De flesta motiverar detta med att elever ju är de som ska uppnå mål och att 

det därför är rimligt att de också får vara med och utforma vägen till dessa. Enligt förevarande 

uppsats författare är detta ett logiskt resonemang och det visar på att eleverna har en uppfattning om 

vad inflytande är och hur det kan användas till deras fördel. 

Den fjärde frågan löd ”Vad innebär det för dig att 'vidareutveckla din utbildning' och upplever du att 

du har möjlighet att göra det?” Av de sexton svarande eleverna svarade färre än hälften ja, men av 

dessa inkluderade inte alla en definition på vad ”vidareutveckla din utbildning” innebär. Därutöver 

menade ett fåtal att de inte hade har möjlighet att vidareutveckla sin utbildning, medan en klar 

majoritet tolkade frågan som att den gällde ”vidareutbildning” istället för vidareutveckling.

Att så många misstolkar frågan, kan förklaras på tre olika sätt – antingen är eleverna helt enkelt inte 

insatta i vad begreppet ”vidareutveckla” innebär, eller så är de inte medvetna om att de har fått 

möjligheten. Slutligen kan det också vara så att läraren inte ens har gett dem chansen, trots 

elevernas potentiella medvetenhet. När det sedan kommer till de övriga kan man dra slutsatsen att 

dessa, vare sig de har svarat ja eller nej, har förstått begreppet. Merparten av dessa svarade 

emellertid ja och menade samtidigt att vidareutveckling grundar sig på en kontinuerlig dialog 

mellan lärare och elever. Detta stämmer överens med hur Dewey resonerar i sin progressiva 

87 Selberg, 59
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pedagogik, i vilken dialog är en förutsättning för adekvat lärande.88 De som svarade nej har 

förmodligen uppfattat det som att de inte givits möjlighet av läraren att utveckla sin utbildning. 

Detta utesluter dock inte att dessa elever de facto har fått chansen. Att halva klassen inte är bekanta 

med begreppet, medan den andra halvan på något sätt verkar vara det, är förmodligen slumpmässigt 

betingat och möjliggör ingen konklusion baserad på programinriktning, ålder eller kön.

På frågan om eleverna, vid ökat inflytande, kunde tänka sig någon del av undervisningen där de 

kunde ta ansvar, svarade sex stycken ”vet ej” medan två menade att ökat inflytande inte är önskvärt. 

Samtliga åtta svar kan tolkas som att eleverna är nöjda med undervisningssituationen och att de inte 

känner något behov av att påverka den i någon riktning. Skillnaden är att de två sistnämnda i varje 

fall förmodligen har övervägt de alternativ som leder fram till ökat inflytande, men att de sedan 

avfärdat dem. Resterande del av eleverna angav minst ett område över vilket de kunde tänka sig att 

ansvara för – bland annat nämndes läxdatum och kursinnehåll. Detta skulle kunna innebära att dessa 

elever, till skillnad från majoriteten, inte är helt nöjda med undervisningssituationen och att de 

därför föreslår områden som kan förbättras genom elevinflytande. Att så många ändå inte nämner 

ett område i vilket de skulle kunna få ökad makt, kan dels bero på att eleverna inte är tillräckligt 

bekanta med inflytandebegreppet i en undervisningskontext för att kunna göra en adekvat 

bedömning, men också  på rent ointresse – ökat inflytande innebär ökat ansvar och större 

arbetsbörda. 

Den sista frågan behandlade huruvida eleverna ansåg sig mogna nog att få inflytande över 

undervisningen. En klar majoritet svarade ja – de flesta utan vidare motivering – medan enbart ett 

fåtal uttryckte en tvekan. Detta visar på att de flesta tillfrågade eleverna anser sig mogna nog att ta 

det ansvar som krävs för att få elevinflytande och att de därför bör tilldelas tillbörlig grad av 

inflytande.

3.2 Lärarenkät, Skola 1

Samtliga lärarsvar kan tolkas ha konsensus gällande vad elevinflytande innefattar, dvs alla tre 

undervisningsmoment. Lärare 1 och 3 nämner emellertid momenten de facto, medan resterande 

lärares svar kan anses vara av samma karaktär (trots att dessa svar är tolkningsbara). Förevarande 

uppsats författare är av åsikten att ovanstående visar på att de tillfrågade lärarna främst definierar 

elevinflytande som något informellt. Lärare 2, 4 och 6 lägger dock till att elever även ska få vara 

med och påverka formella skolaspekter, vilket visar på att lärarna ser på skolan ur ett vidare 

88 Dewey, 129f
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perspektiv. Att samtliga lärare betonar det informella när det gäller elevinflytande, beror logiskt sett 

på att lärare i sin vardag är mer involverade i undervisningsrelaterade situationer än i det formella 

arbetet på skolan – lärare har mindre än sällan möjlighet att personligen delegera inflytande över 

formella områden till elever.89 

Utifrån Rogers teorier90 om förändring kan Lärare 4 kan anses tillhöra Eftersläntarna, Lärare 2 till 

Sen majoritet, Lärare 1, 3 och 6 Tidig majoritet, Lärare 7 till Tidiga accepterare och slutligen kan 

Lärare 5 placeras i Innovatörer. Att lärarsvaren är så utspridda, kan förklaras med att lärare i olika 

ämnen har varierande syn på ansvar/inflytande och hur dessa ska delegeras. Anledningen till detta 

är förmodligen att det inte finns några skolämnen vars kursplaner och betygskriterier är uppbyggda 

på samma sätt. Vidare, om man analyserar varför flera lärare placeras i kategorin Tidig majoritet, 

skulle detta kunna bero på att många lärare är bundna vid kursmålen, men att de samtidigt är 

positivt inställda till elevinflytande – med ökat ansvarstagande följer också ett större inflytande.91

Lärare 1, 3, 5, 6 och 7 svarar alla ja på frågan om de tar hänsyn till elevernas olika mognadsnivåer 

när det gäller deras inflytande i undervisningen. De övriga två lärarsvaren uttrycker dock en större 

tvekan och menar att man bör vara mer selektiv när det gäller delegerande av elevinflytande – fler 

faktorer spelar in. Att en majoritet av lärarna svarar ja, kan, liksom Lärare 3 skriver, bero på att de 

har erfarenhetsbaserad kunskap om att en individanpassad syn på elevinflytande är gynnsam för 

elevernas utveckling. Med detta avser emellertid de flesta inte varje enskild individ, utan de utgår 

istället från ett grupperspektiv – ett synsätt som även Tham problematiserar kring92. Att Lärare 2 

och 4 har en mer tveksam inställning i frågan, beror förmodligen inte på att de har samma 

ämnesinriktning (det finns inget i programmets ämnesplan som stödjer ett sådant påstående), utan 

snarare på att deras erfarenhet av att anpassa inflytandet efter olika mognadsnivåer tidigare har fått 

ett negativt utfall i undervisningen. Detta utesluter förvisso inte att lärarna i fråga har en positiv 

inställning till individanpassat elevinflytande generellt sett.93  

När det gäller gränsdragning är samtliga lärare av samma åsikt; så länge graden av inflytande är i 

linje med kursens innehåll och mål, drar de ingen tydlig gräns i undervisningen. Detta innebär att 

alla lärare också skulle kunna, utifrån Rogers teorier, benämnas Tidiga accepterare eftersom de är 

positivt inställda till förändring. Att så är fallet kan förklaras med att de, utöver nyss nämnda faktor, 
89 Paragrafen är en tolkning av svaren på Fråga 1, lärarenkäten.
90 Wiklund, 52
91 Paragrafen är en tolkning av svaren på Fråga 2, lärarenkäten.
92 Tham, 6
93 Paragrafen är en tolkning av svaren på Fråga 3 och 4, lärarenkäten.
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även ”har en (…) förankring i det lokala systemet...”94, vilket här syftar på kursplaner och dess mål: 

”Måste självklart följa kursmål och betygskriterier, men det finns stort friutrymme, t ex hur 

mycket/länge man ska jobba med ett visst ämne.95”96

Samtliga lärare förutom en nämner planering av undervisning som ett moment där det är möjligt att 

ge elever någon form av inflytande. Detta beror sannolikt på att både elever och lärare, om de redan 

inledningsvis participerat i undervisningens utformning, kan undvika att behöva revidera den under 

processens gång. Läraren har dessutom ryggen fri mot potentiellt förekommande anmärkningar från 

elevhåll. Vidare anser Lärare 1, 2 och 7 att det även finns möjlighet att dela ansvaret över 

undervisningen med eleverna, vilket visar på att dessa lärare möjligtvis är mer flexibla när det gäller 

processens fortskridande. Avslutningsvis menar över hälften att elever bör kunna påverka 

examinationsform och redovisningssätt. Lärare 5 skiljer sig emellertid från mängden och påstår att 

”om eleverna inte vill ha nga prov så struntar vi i det. Vill de inte ha läxor så struntar vi i det oxå 

osv.” Att en majoritet nämner examinationsform antyder att lärarna vill ge eleverna goda 

möjligheter att, utifrån deras varierande förmågor och förutsättningar, kunna visa att de tagit till sig 

kursens innehåll samt att de kan uppnå kursens stipulerade mål. Angående Lärare 5:s svar är denna 

studies författare av åsikten att det skulle kunna uppfattas som relativt remarkabelt. Detta med 

anledning av dennes teoretiskt betingade ämneskombination (svenska och engelska), där prov är en 

vanligt förekommande examinationsform.97  

Om man analyserar om och i vilken utsträckning lärare är benägna till en förändrande 

vidareutveckling av utbildningen, kan man, enligt Rogers teorier, placera in en klar majoritet av 

lärarna i Innovatörskategorin. Lärare 6 menar exempelvis, i linje med Deweys forskning98 samt 

Axén & Näslunds rön99, att en kontinuerlig dialog med eleverna är essentiell för utbildningens 

vidareutveckling. Därutöver förefaller utvärdering vara ett frekvent använt tillvägagångssätt bland 

lärarna. Att så många kan räknas som Innovatörer, tyder på att de ser det som relevant att, med hjälp 

av eleverna, vidareutveckla utbildningen och undervisningen. I förevarande spörsmål verkar det inte 

existera någon opposition gentemot förändring. Detta kan jämföras med det svar som Lärare 7 

avgivit, vilket visar på en viss reservation: ”Ja, ibland upplever jag att det är möjligt (---) Min klass 

ska anordna en modeshow och vi har kommit på att jag dels kan bedöma deras muntliga 

94 Wiklund, 52
95 Lärare 6
96 Paragrafen är en tolkning av svaren på Fråga 5, lärarenkäten.
97 Paragrafen är en tolkning av svaren på Fråga 6, lärarenkäten.
98 Dewey, 129f
99 Axén & Näslund, 13
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presentation och dels kan service-, entreprenörs- och turismlärarna bedöma deras evenemang utifrån 

kursmålen. På detta sätt utvecklas utbildningen och blir meningsfull för eleverna.” Lärare 7 kan 

således placeras i Tidiga accepterare eftersom hon förefaller ha en starkare förankring i kursmålen 

än vad övriga svarande har. Att Lärare 5 svarar blankt, skulle kunna tolkas som att denne inte är 

tillräckligt insatt i styrdokumenten för att kunna besvara frågan.100

Lärare 4, 6 och 7 menar att lärare i praktiska ämnen har lättare att delegera inflytande och ansvar än 

lärare i teoretiska. Lärare 6 skriver exempelvis, i enlighet med Deweys progressiva pedagogik101 

vilken fokuserar på enskilda individers behov och intressen framför ämneskunskaper, att ”många 

teoretiska ämneslärare betonar kanske ämnet mer än vad lärare i praktiska, som kanske bättre ser 

helheten och lyssnar på eleverna, gör.” Att en majoritet är av denna uppfattning kan ha sin 

förklaring i att många förknippar praktiska ämnen med aktivitet, vilket i sin tur främjar ett större 

inflytande än i de teoretiska, där undervisningen uppfattas som mer bunden till kursplanerna. Lärare 

2 och 5 anser, i kontrast till nyss nämnda, att det förmodligen är så att teoretiska lärare lättare kan 

delegera inflytande. Motiveringen till detta är att praktiska ämnen, så som t ex verkstads- och 

elektronikarbete, har regler och restriktioner som begränsar möjligheten för läraren att låta elever 

ansvara för undervisningen. Vidare gör Lärare 1 och 3 ingen skillnad på teoretiska och praktiska 

lärares möjligheter att ge elever inflytande, vilket kan tyda på att de saknar tillräckligt stor kunskap 

om båda typer av undervisning och att de därför inte kan göra en adekvat bedömning.102

3.4 Elevenkät, Skola 2

På frågan om hur eleverna på Skola 2 ser på inflytande, hade majoriteten svar som var av allmän 

karaktär, dvs inkluderande både formellt och informellt inflytande – något som kan sammanlänkas 

med det tankesystem som finns på Det Frie Gymnasium i Köpenhamn103. Resterande elever 

fokuserade snarare på undervisningen och olika moment däri. Baserat på observationer gjorda under 

VFU-perioden på Skola 2, kan författarna till denna studie tolka majoritetens svar som en indikation 

på att eleverna har en medvetenhet om att de har rätt till både formellt och informellt inflytande i 

skolan. Detta blir inte minst tydligt i ett av elevsvaren, vilket kan kopplas till Deweys synsätt104, 

men också till den tankebana på vilken Axén & Näslund baserar sitt verk105: ”Att få vara med och 

utforma skolarbetet och kunna ha en bra dialog med lärare och skolledning.” Samtliga elever ser 

100 Paragrafen är en tolkning av svaren på Fråga 7, lärarenkäten.
101 Wiklund, 52
102 Paragrafen är en tolkning av svaren på Fråga 8, lärarenkäten.
103 Jakten på det demokratiska klassrummet, ”Det Frie Gymnasium”, TV, Kunskapskanalen, 27 mars 2012
104 Dewey, 129f
105 Axén & Näslund, 13
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därutöver elevinflytande som något positivt, vilket beror på att de anser att ökat inflytande kan leda 

till bättre förutsättningar och därmed också en bättre framtid. Att resterande elever enbart nämner 

undervisningsrelaterade aspekter, kan tolkas som att de är mer engagerade i undervisningen än i de 

formella delarna av skolan. Att så är fallet kan bero på att eleverna tidigare försökt påverka dessa, 

men att det inte haft en nämnvärd effekt. Därtill kan man tolka elevernas intresse för det informella 

inflytandet som att det existerar någon form av missnöje – en ändring till det bättre eftersträvas.

Gällande om eleverna upplever att de har möjlighet att påverka undervisningen i skolan, angav en 

knapp majoritet att de har inflytande men att det är begränsat till enskilda moment. Nästa kategori 

bestod av de som upplever att de kan påverka mer än enbart ett eller ett par moment i 

undervisningen, medan en elev inte alls ansåg sig kunna influera sin skolsituation. Av de sexton 

svarande är det, som sagt, endast en som menar att lärarna inte är villiga att delegera så mycket 

inflytande som Skollagen kräver. Att det bara är en individ som är av denna åsikt, visar ändå på att 

de flesta upplever sig ha inflytande i någon grad. Att vissa elever upplever att de enbart har 

inflytande i vissa moment, medan andra anser sig kunna påverka flera områden, kan bero på att 

lärare i olika ämnen inte arbetar på samma sätt och inte har samma syn på elevinflytande. Eleverna 

är således i regel obligerade att rätta sig efter sina lärares normer. Detta verifierar denna uppsats 

författares uppfattning angående att det förefaller existera varierande tolkningar, både bland elever 

och lärare, av vad inflytande innebär ur ett skolperspektiv.

På den tredje frågan svarade en klar majoritet av eleverna att det är rimligt att de har inflytande över 

undervisningen, medan ett fåtal var mer reserverade och påpekade att läraren faktiskt har störst 

kunskap och därför borde veta bäst. Att de flesta eleverna anser att de bör ha makt över sin egen 

skolgång, beror, vilket nämnts tidigare, på att de ser det som rimligt; eftersom det är eleverna vars 

framtid som formas av undervisningen, ska dessa också ha möjlighet att påverka den. Att vissa 

sedan menar att inflytandet ska vara någorlunda begränsat av lärarna, tyder på att ett förtroende för 

dessas yrkeskompetens och kunnande existerar i en viss omfattning.

På frågan som belyser ”vidareutveckling av utbildningen”, svarade de flesta elever antingen ”vet ej” 

eller inte alls. Övriga uppdelades i tre små kategorier: de svar som fokuserar på ämnesplaner och 

kursers valbarhet, de som svarat ja och även definierat begreppet samt de som svarat nej och låtit bli 

att besvara frågeställningens första del. Det är svårt att analysera varje kategori separat och därför är 

det befogat att istället lägga huvudfokus på varför det är så många som inte besvarat 

frågeställningen. Att så är fallet kan bero på att de svarande är obekanta med begreppet, vilket i så 
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fall skulle kunna tolkas som att läraren inte redogjort för det. Huruvida lärare på Skola 2 (i 

allmänhet) faktiskt arbetar utvecklande eller inte, går emellertid inte att fastställa inom ramarna för 

denna studie. Att vissa elever sedan svarar ”vet ej”, behöver inte tyda på att de inte vet vad 

”vidareutveckla din utbildning” innebär. En plausibel förklaring är snarare att eleverna inte har getts 

möjlighet att påverka sin utbildning, vilket i sin tur gör exemplifiering från deras sida svår att 

utföra. Utifrån ovanstående resonemang kan man dra slutsatsen att vidareutveckling som term inte 

verkar vara en vedertagen del av undervisningen i den aktuella klassen på Skola 2. 

Svaren på Fråga 5 indelas i fyra kategorier. De två första nämner både specifika delar av 

undervisningen samt mer generella arbetsområden. De andra svarsgrupperna inkluderar en elev som 

tycker att han redan har tillräckligt stort ansvar, men också en som inte ens ägnat frågan en tanke. 

Att flera elever nämner specifika kursdelar över vilka de skulle kunna ta mer ansvar, kan tolkas som 

att ökat inflytande över just dessa hade gjort vägen till adekvata resultat lättare. Vidare, gällande de 

som anser sig kunna ansvara för mer än endast enskilda moment av kurser, kan man anta att dessa 

elever både känner och tror att de med fördel kan delges en högre grad av inflytande. De två 

resterande svaren skiljer sig från mängden och baseras med största sannolikhet på högst personliga 

erfarenheter. Därför läggs, med mönster och tendenser i åtanke, kommer ingen större vikt att läggas 

vid dem.

På den sista frågan råder det nästintill konsensus gällande om eleverna anser sig mogna nog för att 

kunna delegeras inflytande. Att fjorton av sexton svarar ja utan förbehåll, visar på att en tro på den 

egna förmågan existerar i stor utsträckning. Det kan också tolkas som ett tecken på att ett intresse 

för elevinflytande finns bland eleverna i den tillfrågade klassen. Detta är en uppfattning som 

förvisso även kan appliceras på de övriga två eleverna, men dessa framhäver att det finns en 

variation i mognadsnivå hos sina medstuderande – något som grundar sig i erfarenhetsbaserade 

observationer av den klassrumsrelaterade omgivningen. Att majoriteten inte förefaller resonera på 

detta sätt, utesluter emellertid inte att även de delar denna uppfattning och dessa erfarenheter – 

något som indikerar att de enbart utgår från sig själva.        

3.5 Lärarenkät, Skola 2
Inledningsvis kan man konstatera att samtliga lärare förutom Lärare 3 inkluderar alla 

undervisningsmoment i sin definition av elevinflytandebegreppet. Att det informella inflytandet 

verkar premieras, skulle, liksom i motsvarande fall på Skola 1, kunna bero på att lärare i regel, när 
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det gäller elevinflytande, oftare befinner sig i undervisningsrelaterade situationer än i formella 

kontexter. Lärare 3:s avsaknad av ”genomförande” i frågesvaret, kan tolkas som att denne vill ”ha 

ryggen fri” - eftersom eleverna har fått planera området, får de också acceptera hur processen 

utvecklar sig. Vid utvärderingen har de emellertid möjlighet att ge förslag till förbättringar inför 

nästa moment. Utöver detta är det även tänkbart att Lärare 3 inte är tillräckligt flexibel för att kunna 

utföra justeringar under processens fortskridande.106

Trots att lärare sällan har möjlighet att personligen påverka formella skolaspekter, är det ändå flera 

som belyser sådana. Att så är fallet tyder på att de i varje fall har en viss medvetenhet om vad 

Skollagen säger, men också på att de möjligtvis är engagerade i skolfrågor som inte direkt är 

kopplade till undervisning.107

Med Rogers teorier108 i åtanke kan lärarna, utifrån svaren, kategoriseras. Lärare 7 kan placeras in i 

Sen majoritet eftersom denne förefaller vara allmänt skeptisk angående sina elevers 

ansvarsförmåga. Kategorin Tidig majoritet utgörs av Lärare 1, 3, 4 och 6, medan Tidiga accepterare 

inkluderar Lärare 5. Till den sista gruppen, Innovatörerna, hör enbart Lärare 2, vilken verkar ha en 

genomgående positiv syn på elevinflytande trots att hennes elever inte har det – något som hon 

tycker är synd. Att det existerar en spridning gällande kategoritillhörighet förklaras, precis som på 

Skola 1, enklast med att lärare i olika ämnen har olika förutsättningar. Därför har de inte heller 

samma syn på och inställning till inflytande. Att fyra av sju tillfrågade lärare placeras i Tidig 

majoritet, beror inte på att de är negativt inställda till elevinflytande, utan att de har en tydlig 

förankring i kursplanerna och kursmålen – detta till skillnad från Lärare 5 som har ett synsätt vilket 

ligger närmre Innovatörerna rent styrdokumentmässigt.109

Samtliga lärare förutom Lärare 1 påstår att de tar hänsyn till sina elevers varierande mognadsnivåer 

när det gäller inflytande i undervisningen. Att det i praktiken är möjligt att anpassa detta inflytande 

efter varje enskild individs ålder och mognad, är emellertid något som allihop ställer sig tveksamma 

till. Lärarna förefaller snarare utgå från ett grupperspektiv, där hela klasser delges inflytande och 

ansvar framför enstaka elever. Att en stor majoritet svarar ja på Fråga 3 och Fråga 4 kan tolkas, 

liksom Lärare 2 skriver, som att ökat elevinflytande anses ha en positiv inverkan på elevers 

skolgång, deras förmåga att ta ansvar och reflektera över sina val samt i slutändan även på det 

106 Paragrafen är en tolkning av svaren på Fråga 1, lärarenkäten.
107 Ibid
108 Wiklund, 52
109 Paragrafen är en tolkning av svaren på Fråga 2, lärarenkäten.
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summativa resultatet. Avslutningsvis kan Lärare 1:s nekande svar på Fråga 3 förklaras med att 

denne är av uppfattningen att det i praktiken är omöjligt att individanpassa inflytande. Således ser 

han heller ingen mening i att ta hänsyn till elevers olika mognadsnivåer. Sammanfattningsvis kan 

man dra slutsatsen att de tillfrågade lärarna, nästan uteslutande, tycker att man bör ta hänsyn till och 

anpassa inflytandet efter varje enskild individ. Det framgår emellertid även att en konsensus råder 

kring att det är komplicerat att de facto konkret applicera dessa idéer på undervisningen.110

Frågan angående gränsdragning renderar i en relativt stor spridning av svaren. Utifrån Rogers 

teorier111 kan Lärare 1, 3 och 4 placeras i kategorin Sen majoritet. Dessas motivering är i linje med 

Thams resonemang112 och Lärare 4 skriver att ”eleverna inte har den kunskap och det ansvar som 

läraren har.” Därför ”bör inte [inflytande] uppfattas som elevens rätt att bestämma på egen hand.”113 

Att eleverna får vara med och påverka vissa enskilda moment, är dock något som alla tre är överens 

om. Vidare utgörs gruppen Tidiga accepterare av Lärare 6 och 7, vilka inte ser några begränsningar 

utöver styrdokumenten. Det visar således på en viss grad av benägenhet till förändring, men tyder 

samtidigt på att Lärare 6 och 7 har en tydlig förankring i kursplanerna och kursmålen. Till 

Innovatörerna hör slutligen Lärare 2 och 5. Dessa menar att det egentligen inte finns någon teoretisk 

gräns för hur mycket inflytande elever bör delges, men att diverse skolrelaterade faktorer, så som 

exempelvis tid, tillgång till material samt den svenska skolans utformning, agerar hinder.114

Inledningsvis kan man konstatera att det endast är Lärare 4 som nämner alla tre 

undervisningsmoment i sin exemplifiering. Vidare skriver Lärare 1, 3, 4 och 7 att utvärdering är en 

del där fokus läggs. Av dessa menar de tre förstnämnda att genomförandet av undervisningen också 

är ett moment som inbjuder till elevinflytande. Att en majoritet av de svarande lärarna här, till 

skillnad från på Skola 1, fokuserar på utvärdering istället för planering, skulle kunna tyda på att ett 

klimat existerar på Skola 2 där utvärderingar av kurser premieras. Det kan dessutom bero på att 

vidareutveckling av utbildningen befrämjas och att lärarna på Skola 2 anser att det är viktigt att 

eleverna förstår kursernas syften och mål – eleverna motiveras till utveckling. Resterande svar står 

för varierande uppfattningar av vad konkreta moment skulle kunna innebära. Exempelvis menar 

Lärare 5 att det inte finns specifika delar av undervisningen där eleverna kan delges inflytande, utan 

hon förespråkar istället en kontinuerlig dialog i likhet med Selbergs inledande resonemang115 samt 

110 Paragrafen är en tolkning av svaren på Fråga 3 och 4, lärarenkäten.
111 Wiklund, 52
112 Tham, 7
113 Lärare 3
114 Paragrafen är en tolkning av svaren på Fråga 5, lärarenkäten.
115 Selberg, 9f
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Deweys progressiva pedagogik.116 Att svaren varierar så mycket, beror förmodligen inte på lärarnas 

ämnesinriktningar (då de har teoretiska ämnen av liknande karaktär), utan snarare på varierande 

erfarenhet av elevinflytande i olika delar av undervisningen.117

När det kommer till lärarnas benägenhet till förändring, utifrån Rogers teorier118, gällande 

vidareutveckling av utbildningen, kan man inledningsvis konstatera att Lärare 5 förmodligen inte är 

tillräckligt insatt i styrdokumenten för att kunna besvara frågan. Detta då hon enbart skriver: 

”Förstår inte frågan...” Vidare kan resterande lärare placeras i samma kategori: Innovatörerna. 

Exempelvis menar Lärare 1 och 4 att det absolut är möjligt att tillsammans med eleverna 

vidareutveckla utbildningen och att man med fördel kan göra detta genom antingen muntliga eller 

skriftliga utvärderingar. Samtidigt skriver Lärare 2, 4 och 6 att en förutsättning för att en liknande 

process ska vara möjlig att genomföra, är att lärare och elever är intresserade och engagerade. 

Slutligen anser Lärare 7 att en kontinuerlig dialog, likt den Dewey förespråkar119, med eleverna är 

vägen till en adekvat vidareutveckling av utbildningen.120 

Det första som går att utläsa från svaren på Fråga 8 är att det inte finns någon lärare som anser att 

teoretiska ämnen skulle öppna upp för inflytande i en högre utsträckning än praktiska. De som 

svarat ”nej” inkluderar Lärare 3, 5 och 6, medan Lärare 1, 2, 4 och 7 står för mer tveksamma svar. 

De tre förstnämndas motivering till varför de svarar ”nej” varierar. Lärare 3 menar exempelvis att 

olika ämnen kräver olika former av ansvar, medan Lärare 5 ser lärares kontrollbehov samt yttre 

förutsättningar (till exempel arbetsmiljö och tjänstefördelning) som viktigare faktorer än vilket 

ämne man har. Detta kontextbaserade synsätt går att koppla till Wiklunds resonemang, vilket 

behandlar det sociala sammanhangets betydelse för elevinflytande121. Att en majoritet av de 

svarande uttrycker en osäkerhet, kan, eftersom samtliga tillfrågade lärare på Skola 2 undervisar i 

ämnen av teoretisk karaktär, tolkas som att det inte finns tillräckligt stor kunskap om de praktiska 

för att de ska kunna dra en kvalificerad slutsats. Sammanfattningsvis kan man säga att det inte är 

någon av de aktuella lärarna på Skola 2 som anser att lärare i praktiska ämnen har lättare att 

delegera ansvar. Detta trots att vissa skriver att lärare i teoretiska ämnen inte har det.122  

116 Dewey, 129f
117 Paragrafen är en tolkning av svaren på Fråga 6, lärarenkäten.
118 Wiklund, 52
119 Dewey, 129f
120 Paragrafen är en tolkning av svaren på Fråga 7, lärarenkäten.
121 Wiklund, 7
122 Paragrafen är en tolkning av svaren på Fråga 8, lärarenkäten.
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4. Sammanfattning

Uppsatsen frågeställning var följande:

• Hur uppfattar lärare och elever ”elevinflytande” och vad baserar de dessa uppfattningar på? 

Vem/vilka upplever de bör ha ”makt” över undervisningen och utbildningen? Återspeglas 

dessa uppfattningar de facto i skolans verksamhet och tror lärare att det är någon skillnad på 

teoretiska och praktiska ämnen när det kommer till elevinflytande?  

• Enligt skollagen (se ovan) ska elever ges inflytande över utbildningen samt vidareutveckla 

denna. Är det, enligt de tillfrågade lärarna och eleverna, möjligt att ge elevinflytande samt 

att vidareutveckla utbildningen tillsammans med eleverna/lärarna och i så fall på vilket sätt? 

Ligger ansvaret hos mer än en av parterna? 

• Elevernas inflytande ska anpassas efter ålder och mognad. Inkluderar detta varje enskild 

individ? Vad baserar man, enligt lärarna, bedömningen av mognadsnivå på och finns det 

någon ”gräns” för hur mycket inflytande elever bör/kan/ska ha över 

undervisningen/utbildningen?

Förevarande studie hade som syfte att analysera hur elevers inflytande i och vidareutveckling av 

skolutbildningen på två gymnasieskolor, i södra Sverige, kan gestalta sig, skilja sig, samt på vilket 

sätt dessa processer uppfattas av både lärare och elever. Hur analysen, tidigare forskning samt 

Rogers och Deweys teorier kan användas för att besvara uppsatsens frågeställning, redogörs för 

nedan. Frågorna sammanställs i den ordning som de presenteras i resultatredovisningen. Den 

inledande frågan kommer emellertid, då den är mer övergripande, att redovisas sist.

4.1 Elevsvar, Skola 1

Gällande om eleverna ansåg sig kunna påverka undervisningen i skolan, kunde en spridning bland 

svaren utläsas. Att endast fem av sexton definitivt svarar ja, visar på att en osäkerhet råder angående 

möjligheten för eleverna att influera undervisningen. Vidare menar de att eftersom det är elever som 

har krav på sig att uppnå kursmålen, är det därför också rimligt att de har inflytande över processen 

som leder fram till dessa. Detta indikerar att eleverna i varje fall har en viss medvetenhet om att 

inflytande kan användas till deras fördel. Något som däremot inte alla svarande elever verkar vara 
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bekanta med, är uttrycket ”vidareutveckla din utbildning”. Mer än hälften har missuppfattat frågan, 

medan endast ett fåtal har formulerat utifrån frågeställningen adekvata svar. Med detta i åtanke kan 

det konstateras att de flesta av de tillfrågade eleverna på Skola 1 inte upplever sig ha möjlighet att 

vidareutveckla sin utbildning. Att åtta elever anser att det inte finns moment i undervisningen över 

vilka de skulle kunna ansvara för, tyder på att dessa elever är nöjda med rådande maktfördelning. 

De resterande specificerar områden eftersom dessa delar av undervisningen förmodligen 

skapat/skapar någon form av missnöje bland eleverna – ett missnöje som kan åtgärdas med hjälp av 

ökat elevinflytande. Avslutningsvis kan man fastslå att en klar majoritet anser sig mogna nog.

Sammanfattningsvis kan man fastställa att det inte råder konsensus gällande vad ”elevinflytande” 

innebär. Vissa elever tolkar begreppet som formellt, medan andra mer ser det som informellt 

förekommande. Därutöver finns det även elever vilka väger in båda delarna samt andra som belyser 

ytterligare aspekter. Att såpass varierande uppfattningar existerar, beror med största sannolikhet på 

att eleverna har olika mycket erfarenhet av inflytande i diverse ämnen och med olika lärares 

metoder och normer – inflytande på Skola 1 ses ur olika perspektiv.

4.2 Lärarsvar, Skola 1

Om man först utröner huruvida de tillfrågade lärarna anser att deras elever klarar att ta det ansvar 

som krävs för att ges inflytande över undervisningen, går det att, utifrån Rogers teorier, utläsa ett 

varierat svarsspektrum. Att så är fallet beror troligtvis på att lärare i olika ämnen har olika syn på 

inflytande och ansvar, vilket i sin tur pekar på att det av allt att döma inte finns några ämnen vars 

kursplaner och betygskriterier är identiska. Vidare menar fem av sju lärare att inflytande bör 

anpassas efter varje enskild individs ålder och mognad. Emellertid skriver flera att det är svårt att i 

praktiken genomföra detta, men att det med fördel kan implementeras utifrån ett grupperspektiv. 

Denna bedömning gör lärarna med hjälp av erfarenhetsbaserad kunskap i ämnet – erfarenhet som de 

också använder vid gränsdragning. Samtliga lärare hävdar att så länge elevinflytandegraden inte 

överskrider kursers innehåll och mål, sätts inga gränser. Således kan samtliga lärare, sett till den 

aktuella frågan, också placeras in i Rogers kategori Tidig majoritet – detta eftersom de förvisso är 

positivt inställda till förändring, men samtidigt har en tydlig förankring i styrdokumenten. 

Gällande konkreta exempel på moment i undervisningen där det är möjligt att delegera ansvar till 
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eleverna, svarar en övervägande majoritet att planering är ett sådant. Den plausibla tolkningen av 

detta är att lärarna på så sätt ”får ryggen fri” – de slipper revidera kursens innehåll under dess 

fortskridande. Därtill anser över hälften av de tillfrågade lärarna att examinations- och 

redovisningssätt är områden över vilka elever skulle kunna få inflytande. Motiveringen till detta är 

att lärarna vill ge eleverna en möjlighet att, utifrån deras olika förutsättningar, kunna nå kursens 

mål. Att det är möjligt att vidareutveckla utbildningen tillsammans med eleverna, förefaller vara 

något som en klar majoritet är överens om. En kontinuerlig dialog i likhet med Deweys samt 

utvärdering av kursen, är föredragna tillvägagångssätt. Detta visar på en tydlig vilja från lärarnas 

håll att tillsammans med eleverna vidareutveckla utbildningen. Slutligen kan man, utifrån analysen, 

notera att lärarsvaren gällande teoretiska kontra praktiska ämnens möjlighet till inflytande, är 

spridda. Vissa menar att lärare i praktiska ämnen har lättare att delegera inflytande, medan andra 

hävdar motsatsen. Därutöver anser även några att det inte finns någon nämnvärd skillnad.

För att sammanfatta lärarsvaren på Skola 1 samt utröna hur dessa definierar inflytande, kan man 

konstatera att samtliga nämner alla tre undervisningsmomenten som områden där elever bör 

delegeras inflytande. Huvudfokus ligger emellertid på det informella inflytandet och det är endast 

ett fåtal som också nämner det formella. Detta förefaller synnerligen logiskt då lärare i regel har 

större möjlighet att påverka de informella aspekterna på en skola.

4.3 Elevsvar, Skola 2
  

En knapp majoritet av de svarande eleverna ansåg att de har inflytande i undervisningen, men att 

detta är begränsat till enskilda moment. Av resterande svar menade alla utom en att även de har 

delegerats inflytande, men att det gäller fler än ett moment. Att endast en elev är av åsikten att inget 

inflytande existerar, visar på att de flesta anser sig ha möjlighet att påverka sin skolgång i någon 

grad och form. Att de flesta sedan skriver att det är eleverna som bör ha makten över sin egen 

undervisning, beror på att det är dessa vars framtid ska utstakas. Således är det också, enligt 

eleverna, rimligt att de får vara med och forma den. Vidare, angående vidareutveckling av 

utbildningen, svarar en övervägande del av eleverna antingen blankt eller ”vet inte”. Att så är fallet 

kan förklaras med att begreppet inte är en naturlig del av undervisningen i den aktuella klassen på 

Skola 2, vilket i sin tur kan tolkas som att eleverna de facto inte upplever sig ha möjligheten att 

vidareutveckla utbildningen. Utöver detta kan man utifrån analysen även konstatera att de delar av 

undervisningen över vilka eleverna skulle kunna ta mer ansvar, inkluderar både specifika 
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ämnesmoment samt hela arbetsområden. Detta kan man inte minst fastslå genom att observera det 

faktum att fjorton av sexton elever, utan förbehåll, anser sig vara mogna nog för att delges makt 

över sin skolsituation.

Eleverna i den tillfrågade klassen på Skola 2 verkar vara överens om att inflytande involverar mer 

än enbart moment i undervisningen. Förvisso fokuserar flera elever mest på det informella 

inflytandet, men merparten beskriver också delar av skolan vilka skulle kunna benämnas formella. 

Slutsatsen man kan dra är att de flesta av de medverkande eleverna ser inflytande i skolan som 

något positivt och essentiellt, samt som ett medel vilket kan leda till en bättre framtid. 

Konkluderande kan man säga att de ser på inflytande ur olika perspektiv – både formellt och 

informellt.

4.4 Lärarsvar, Skola 2
   

I likhet med lärarsvaren på Skola 1, består även analysen av lärarna på Skola 2 av ett flertal 

varierande svar. Trots detta kan man placera in merparten av dem i kategorin Tidig majoritet, vilket 

kan härledas till lärarnas förankring i styrdokumenten. Att resterande svar är utspridda, förklaras på 

samma sätt som på Skola 1, dvs att lärare har olika förutsättningar. Inget av ovanstående förändrar 

emellertid det faktum att lärarna är positivt inställda till att ge eleverna inflytande och ansvar över 

undervisningen. Vidare kan man, gällande elevers mognadsnivåer, utläsa ett liknande svarsspektrum 

som på motsvarande fråga på Skola 1 – en nästan total konsensus råder. En övervägande majoritet 

av lärarna anser att man bör ta hänsyn till elevers olika mognadsnivåer och ålder, men att detta är 

svårt att genomföra i praktiken. 

Åsikterna gällande huruvida det finns en gräns för hur mycket inflytande elever bör ha och i så fall 

var denna ska dras, går isär. Vissa menar att eftersom läraren är den som besitter störst kunskap, så 

ska elevernas makt begränsas. Andra ser enbart styrdokumenten som hinder, medan ett tredje 

synsätt speglar åsikten att det egentligen inte existerar någon teoretisk gräns, men att diverse 

skolrelaterade faktorer hämmar delegerandet av inflytande. Ovanstående innebär att Sen majoritet, 

Tidiga accepterare samt Innovatörer är representerade i frågesvaren. Vidare fokuserar de tillfrågade 

lärarna på Skola 2, till skillnad från de på Skola 1, snarare på utvärderingsmomentet än på 

planering. Att så är fallet kan tolkas som att Skola 2 har ett klimat vilket skiljer sig från Skola 1:s – 

man inriktar sig mer på vidareutveckling av utbildningen. Detta går definitivt att fastställa genom 
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att analysera lärarnas svar på frågan gällande just vidareutveckling. Samtliga lärare förutom en kan 

nämligen sorteras in i Innovatörskategorin, vilket innebär att allihop är positiva till förändring ur ett 

vidareutvecklingsperspektiv. Sättet på vilket denna förändring kan ske, är dels genom en 

kontinuerlig dialog mellan lärare och elever, men också via muntliga och skriftliga utvärderingar. 

En förutsättning för att nyss nämnda saker ska fungera, är dock att det finns ett intresse och 

engagemang från både elever och lärare. Att det skulle finnas någon skillnad i teoretiska och 

praktiska lärares möjlighet att delegera inflytande, är något som inte bekräftas. Istället menar i stort 

sett alla att inflytande är beroende av kontext och inte av vilket ämne en lärare undervisar i.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att alla lärare utom en inkluderar samtliga tre 

undervisningsmoment i sina definitioner av elevinflytandebegreppet. Trots att vissa även berör de 

formella aspekterna av inflytande, fokuserar merparten alltså på det informella. Detta visar, liksom 

på Skola 1, på att lärare i regel är mer involverade i undervisningssituationer än i övrig 

beslutsfattning på skolan. Att lärarna på Skola 1 och Skola 2 har liknande uppfattningar om 

elevinflytande och vad det innebär, är något som förevarande studies författare konkluderar.

4.5 Summering              

Inledningsvis kan man säga att det inom varje tillfrågad klass finns en avsaknad av konsensus 

angående hur inflytande uppfattas. Däremot råder det ingen tvekan om att elevsvaren på Skola 1 

och Skola 2 är av liknande karaktär – de är positivt inställda till inflytande och ansvar samt avser 

både formellt och informellt inflytande. Vad gäller lärarsvaren, är både lärarna på Skola 1 och Skola 

2 överens om att elevinflytande bör innebära att eleverna får vara med och påverka alla tre 

undervisningsmomenten. Såväl formellt som informellt inflytande berörs, men huvudfokus ligger 

på det sistnämnda. Avslutningsvis går det att konstatera att både de lärare och de elever som deltagit 

i denna studie uppfattar elevinflytande som något positivt. Vidare menar samtliga även att elever 

bör delegeras inflytande och ansvar över dels formella skolaspekter, men främst över informella. 

Detta visar på att både lärare och elever premierar undervisningsrelaterat inflytande, vilket leder till 

slutsatsen att det i första hand är inom detta område som fokus i framtiden bör läggas.123

123 De avvikande åsikter och resonemang som existerar, är oftast ensamt förekommande och är således inte en del av de 
övergripande mönster som har kunnat utläsas. 

45



5. Hinder för elevinflytande och framtidsperspektiv

Utifrån de i förevarande uppsats redovisade rönen, kan man uttyda ett antal faktorer som försvårar 

lärares möjligheter till att delegera inflytande. Hur lärare ska få elevinflytande att bli en naturlig del 

av undervisningen när en tydlig definition av begreppet inte finns att tillgå i styrdokumenten, är, 

liksom även Tham skriver124, ett av de primära hindren och genererar en rad frågor. Vilket man har 

kunnat se i denna uppsats analys, tolkar lärare elevinflytande på olika sätt. Att det inte finns en 

allmänt accepterad tolkning, leder i praktiken till att varje enskild lärare har närapå oinskränkt makt 

över det informella inflytandet i skolan. Detta i sin tur kan få effekten att elevers demokratiska 

rättigheter inte alltid återspeglas i skolans verksamhet. För att i framtiden kunna hitta en lösning på 

detta problem, måste direktiven från Skolverket gällande elevinflytande bli tydligare och mer 

normerande. Detta spelar dock ingen roll om den enskilde lärarens attityd till elevinflytande är 

negativ. Då krävs det att rektorer och ledare på samtliga skolor och institutioner arbetar aktivt med 

att engagera lärare i att delegera inflytande och att visa på de fördelar som detta kan medföra.

Författarna till denna studie frågar sig vidare på vilka sätt lärare kan uppmuntra elever att ta del av 

information om sina rättigheter och möjligheter angående inflytande, men också till att de facto 

använda den i praktiken. Att lärare förmedlar detta så att det känns naturligt för eleverna, är 

förmodligen en förutsättning för ett gynnsamt elevinflytandeklimat. Många lärare förefaller 

därutöver dra gränsen för inflytandets omfattning med läroplaner och styrdokument i åtanke. Att så 

är fallet får konsekvensen att lärares benägenhet till förändring begränsas – många vågar helt enkelt 

inte alls frångå de av Skolverket stipulerade riktlinjerna. Att det inte finns tillräckligt med tid för att 

kunna ge eleverna det inflytande som de har rätt till, är en vanlig förklaring som lärarna använder 

sig av – inflytandet blir en extra, tidskrävande punkt på agendan. Det är emellertid essentiellt att 

lärare, genom en kontinuerlig dialog likt den som Dewey förespråkar125, ger eleverna möjlighet att 

visa att de är kapabla till att ta det ansvar som krävs för ökat inflytande. Om den sociala relationen 

mellan lärare och elever inte fungerar väl, kan det, vilket också Olivestam & Thorsén menar126, 

utgöra ett hinder för elevinflytande.

Ovanstående resonemang resulterar inte i några definitiva slutsatser och öppnar därför upp för 

vidare forskning i ämnet.               

124 Tham, 6
125 Dewey, 129f
126 Olivestam & Thorsén, 107
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Bilaga 1
(Elevenkät)

Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta 

aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som 

rör dem. (Skolverket, 2011)

Ålder: 

Kön:  Man [  ]  Kvinna [  ]

Program:

Årskurs: 

1. Vad innebär det för dig att ha inflytande i skolan? 

2. Upplever du att du har möjlighet att påverka undervisningen i skolan? Om ja, ge ett exempel på 

ett moment där du har/har haft inflytande.

      



3. Tycker du att det är rimligt att elever, enligt skollagen, ska ha inflytande över undervisningen? 

Motivera ditt svar.

4. Vad innebär det för dig att ”vidareutveckla din utbildning” och upplever du att du har möjlighet 

att göra det?

5. Om du skulle få mer ansvar i skolan, vilka delar av undervisningen tycker du att du skulle kunna 

ansvara för?



6. Anser du att du är mogen nog för att ha inflytande över undervisningen? 

Övriga tankar, synpunkter eller kommentarer



Bilaga 2
(Lärarenkät)

Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta 

aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som 

rör dem. (Skolverket, 2011)

Dina ämne(n):

1. Vad innebär ”elevinflytande” för dig?

2. Anser du att dina elever klarar att ta det ansvar som krävs för att ges inflytande i undervisningen? 

Motivera.

      

3. Tar du hänsyn till elevernas olika mognadsnivåer när det gäller deras inflytande  i 

undervisningen? Vad baserar du den bedömningen på?



4. Anser du att elevernas inflytande ska anpassas efter varje enskild individs ålder och mognad (med 

tanke på varierande erfarenhets- och kunskapsnivå)?

5. Finns det någon ”gräns” för hur mycket inflytande det är rimligt att elever har över 

undervisningen? Motivera.

6. Finns det konkreta exempel på moment i undervisningen (planering, genomförande, utvärdering) 

där det är möjligt att ge elever någon form av inflytande? Exemplifiera!



7. Upplever du att det är möjligt att vidareutveckla utbildningen tillsammans med eleverna? 

Motivera och ge exempel på tillvägagångssätt.

8. Tror du att lärare i teoretiska ämnen har lättare att delegera inflytande och ansvar än lärare i 

praktiska ämnen? Motivera ditt svar.

Övriga tankar, synpunkter eller kommentarer
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