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ABSTRACT 

By Ulrika Lindström, Spring term of 2010. Student influence as a threat or a possibility? – An 

interview study of teachers' ideas about student influence in elementary school. Teacher Edu-

cation, Södertörn University. 

 

Mentor: David Östlund 

 

This report describes an interview study of Swedish elementary school teacher’s view on stu-

dent influence. The objective is to find out about teachers' approach to student influence, what 

do they think happens with students that are allowed to influence and what are the negotiables 

and non-negotiables when it comes to student influence in elementary education? And do the 

teachers really want their students to have influence? 

 

According to the official policy documents for the Swedish school system the Swedish school 

shall work towards a democratic school. Not only should the students be educated about de-

mocracy but they should also learn to use democratic values and processes. However, in these 

policy documents there are no concrete guidelines as to which extent or how a teacher should 

work with student influence. It is up to the individual teacher to interpret this on his/her own. 

In my report I wanted to show what the teachers say about the possibilities and threats that 

they feel and experience with the practice of student influence over the school teaching. 

 

The report shows that the approach that teachers have towards student influence affects to 

what extent their students are allowed to influence over the school teaching. The conclusion 

of the report is that the Swedish school still has old values that are hard to shake and that 

teachers are afraid of what might happen if they allow their students to influence the school 

teaching too much. 

 

Keywords: student influence, student democracy, participation, motivation, learning 

Nyckelord: elevinflytande, elevdemokrati, delaktighet, motivation, lärande 
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INLEDNING 

Elevinflytande som begrepp har funnits med i skolans styrdokument i olika grad under senare 

delen av 1900-talet. I nuvarande styrdokument betonas elevinflytande som viktigt med hän-

visning till de demokratiska principer vi lever efter i Sverige. Demokrati är en av grundpelar-

na i vårt samhälle där varje medborgare ska ha samma värde och rättigheter. För att ha möj-

lighet att utöva sin rätt som demokratisk medborgare måste man vara medveten om dessa rät-

tigheter . 

Läroplanen för skolan inleds med att skolväsendet vilar på demokratins grund (Lpo 94, s3).  

Skolans verksamhet ska således vara präglat av demokratiska värderingar som alla i skolan 

ska lyfta fram i den dagliga verksamheten. 

 

 

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om 

                   grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen skall bedrivas i 

                demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt deltaga i 

                       samhällslivet. Den skall utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. (Lpo 94 s5) 

 

Skolan har således ett demokratiskt uppdrag att uppfylla gentemot eleverna och det innebär 

inte bara att de ska få kunskap om hur demokrati fungerar utan skolan och eleverna ska om-

fattas av ett demokratiskt förhållningssätt till utbildningen. Det kan innebära att de har möj-

lighet att vara med och tycka och påverka val av innehåll, arbetssätt och arbetsmiljö inom 

ramarna för kursplanerna. I läroplanen finns dock inga konkreta direktiv för hur man ska arbe-

ta med elevinflytande så det är upp till varje skola och/eller lärare att tolka det som står och i 

vilken grad man låter eleverna vara med och påverka. 

 

Under min verksamhetsförlagda utbildning såg jag få exempel på elevinflytande förutom 

elev- och klassråd samt att eleverna fick bestämma om saker som hade med klassrumsmiljön 

att göra. Planeringen av lektioner har enligt min egen erfarenhet eleverna aldrig varit delakti-

ga i utan läraren har bestämt allting. Då elevinflytande över undervisningen inte varit synligt i 

de skolor jag kommit i kontakt med före och under min utbildning till lärare ställer jag frågan: 

Varför är elevinflytande viktigt? Läroplanen säger att elevinflytande är viktigt men varför är 
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det då inte en naturlig del i skolans arbete? Vilka svårigheter ser lärare med elevinflytande då 

det inte utövas till fullo? Är det svårt att kombinera elevinflytande med andra mål i läropla-

nen? Ger arbetet med elevinflytande oönskade pedagogiska konsekvenser? Är det elevinfly-

tande som det står om i läroplan och lokala arbetsplaner inget annat än skendemokrati? Låter 

man elever tro att de kan påverka mer än de faktiskt kan? 

 Med detta som utgångspunkt kommer jag att undersöka vad 6 verksamma lärare i åk 1-5 sä-

ger om elevinflytande. Vilka begränsningar sätter de på elevinflytandet och varför? Vilka hin-

der ser lärarna med att implementera det som står i läroplanen till skolans vardag? Och hur 

känner lärarna inför att arbeta med elevinflytande? Vad är enligt lärarna förhandlingsbart re-

spektive icke förhandlingsbart med eleverna? Finns det hot och/eller möjligheter som följer 

med elevinflytandet? 

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syfte  

Det övergripande syftet med uppsatsen är att belysa vilken uppfattning ett urval av lärare i 

grundskolans yngre åldrar har när det gäller begreppet elevinflytande samt vilka svårigheter 

och möjligheter de ser i tillämpandet av det i praktiken. Jag vill dessutom med min studie sär-

skilt lyfta fram de möjligheter och hot som pedagoger upplever att ett ökat elevinflytande över 

undervisningen för med sig. 

 

Frågeställningar 

 

 Hur definierar lärarna elevinflytande? 

 Vad tror lärarna händer med eleverna om de får ökat inflytande över sin utbildning? 

 Vad ser lärarna för värden i elevinflytande? Vad kan uppnås med hjälp av det? 

 Hur ser lärarna på arbetet med elevinflytandet? 

 Vilka möjligheter och hot tar lärarna upp i relation till elevinflytande? 
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BAKGRUND 

I det här kapitlet kommer jag att presentera styrdokument, den teoretiska ram som studien 

bygger på samt tidigare forskning som gjorts om ämnet elevinflytande. 

 

Styrdokument 

Jag kommer här att presentera vad som står i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet om 

elevinflytande samt i en lokal arbetsplan om elevinflytande från en av skolorna i min studie. 

 

Enligt läroplanen för det obligatoriska skolväsendet Lpo 94 ska skolan vila på en demokratisk 

grund. Skolans verksamhet ska därför vara präglat av demokratiska värderingar som alla i 

skolan ska lyfta fram i den dagliga verksamheten. 

 

I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet står det bland annat att skolans uppdrag när 

det kommer till elevinflytande är att: 

 Läraren ska sträva efter att varje elev tar eget ansvar för sin omgivning och utbildning 

 Se till att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och 

undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar medstigande ålder och 

mognad 

 Ge eleverna kunskap om hur demokrati fungerar och vad som förväntas av en 

demokratisk medborgare 

 Läraren ska organisera arbetet så att eleverna får ökat eget ansvar och arbetar mer 

självständigt (Lpo 94, s13-14) 

 

En av skolorna jag har intervjuat har i enlighet med det som står i läroplanen arbetat fram en 

lokal arbetsplan där elevinflytande och elevdemokrati betonas. Eleverna får en kopia av den 

del som rör elevinflytande och läraren har som uppgift att gå igenom och förklara den för sina 

elever.  

Så här står det i arbetsplanen angående inflytande i klassrummet:   
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 Du kan vara med och bestämma redovisningssätt, t. ex muntligt, skriftligt, teater, 

film, foto osv. 

 Du kan vara med och välja högläsningsbok. 

 Du kan vara med och påverka miljön, t ex hur det ser ut i klassrummet. 

 Du kan vara med i diskussioner kring hur ni i klassen ska arbeta med ett speciellt 

arbetsområde. 

 Du kan ibland få möjlighet att välja i vilken ordning du vill arbeta med ett visst 

ämne/egen planering. 

 Eleverna kan planera och genomföra lektioner för varandra, i t.ex. matte. 

Det står att eleverna ”kan” vara med och påverka, men frågan är om de ”får” vara med och 

göra de här sakerna på riktigt? Ordvalet ”kan” är intressant eftersom det uttrycker en 

möjlighet som inte är självklar. Hade man använt ordet ”ska” så hade det haft en helt annan 

innebörd. Det är ett sätt att skriva att elevinflytande kan vara möjligt men inte lova något 

säkert. Det ger precis som Lpo 94 utrymmet för en fri tolkning om vad som elevinflytande ska 

innebära för den enskilde läraren och dess elever. 

 

Teorianknytning 

Här följer en beskrivning av de centrala begrepp som jag tänker använda mig av i den här 

studien. 

Elevinflytande 

 På Skolverkets hemsida står det att elevinflytande kan tolkas på två olika sätt. Ett sätt att tol-

ka det är som formellt inflytande. Det rör skolans miljö och formella beslutsprocesser som i t 

ex elevrådet men det ska också tolkas som informellt inflytande. Det är det som rör arbetet i 

klassrummet och påverkan över det egna lärandet (Skolverket, 2009). Skolverket tolkar det 

som står i styrdokumenten om elevinflytande som att det inte räcker att förmedla kunskap om 

demokrati och demokratiska processer. Förutom det ska undervisningen utföras under demo-

kratiska arbetsformer och innehålla ett demokratiskt förhållningssätt. Tanken med det som 
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styrdokumenten säger är att om demokrati omsluter eleverna i skolan så kommer de fostras 

till att bli aktiva demokratiska medborgare (Skolverket, 2009). 

I min uppsats är det informella inflytandet, dvs. inflytandet över undervisningen som jag 

undersökt. 

Kunskap och lärande 

Det finns kognitiva teorier om barns kunskapsutveckling som har påverkat hur vi ser på barns 

lärande idag och som påverkat hur läroplanen ser ut. Arfwedson redogör för Piaget och 

Vygotskij som var två pedagogiska tänkare som har haft teorier om kunskap. De har format 

två av de mest kända och använda teorierna inom kognitivt lärande. Deras teorier har flera 

likheter som t ex att barn skapar sin egen kunskap. Barn måste vara aktiva och skapande för 

att få en god förståelse av världen (Arfwedson, 1998, s25). 

Arwedson och Hermansen tolkar Piagets teori som att tillägnandet av kunskap är en process 

där den som ska lära är aktiv och där egen problemlösning är en viktig del i den kognitiva 

utvecklingen (Hermansen 2000,s 40–41; Arfwedson 1998, s17). Piaget menade att alla barn 

går igenom olika faser av lärande och de faserna är biologiskt styrda (Hermansen, 2000, s41). 

Under tiden som barnet växer och blir mer medvetet så tolkar barnet information på det sätt 

som är typiskt för fasen det befinner sig i (Arfwedson, 1998, s17). Enligt Piaget kan ett barn 

inte lära sig något som är för avancerat för den fas barnet befinner sig i. 

Vygotskij menade i motsats till Piaget att lärande inte alls hade med biologi att göra utan att 

det är ett resultat av social interaktion (Arfwedson, 1998, s26). Lärande och utveckling existe-

rar i ett sorts beroendeförhållande där det ena inte kan finnas utan det andra (Hermansen, 

2000, s61). Utveckling och lärande sker i samspel med andra individer i en social kontext. 

Vygotskij betonar språket som ett verktyg för att forma (med Vygotskijs ord) ”högre mentala 

processer” som förmåga att planera, minnas, att utvärdera och resonera. Jag tolkar det som att 

Vygotskij menade att det är viktigt att samtalet är processen som leder till kunskapen. 

Vygotskij hade även en teori som han kallade ”den proximala utvecklingszonen”. Den handlar 

om att barn i samarbete med andra kan uppnå en högre kunskap än om de jobbat ensamma. 

Han menade att alla barn befinner sig i olika zoner av inlärning där man kan dels lära sig ge-

nom att instruera och dels genom att titta på när någon annan visar (Arfwedson, 1998, s26). 
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Roger Säljö knyter an till Vygotskijs teorier i Lärande i Praktiken där han skriver om socio-

kulturellt lärande där det viktiga är samspelet mellan det individuella och det kollektiva (Säl-

jö, 2000, s66). Han menar att det viktiga när det gäller lärande är språklig kommunikation och 

att utgå från sina egna erfarenheter. Säljö hävdar precis som Vygotskij att lärandet sker genom 

en kommunikationsprocess där en gemensam förståelse utvecklas. (Säljö, 2000, s111) 

I den här studien undersöker jag vad lärare anser om vad elevinflytande kan leda och därför är 

det av intresse att ta upp kunskap och lärande för att se vilken kunskapssyn som lärarna i min 

studie har och hur det påverkar deras förhållningssätt och arbete med elevinflytande. 

 

Ansvar, mognad och disciplin 

 

Inom forskningen av elevinflytande talas det förutom kunskap och lärande även om elevers 

mognad och förmåga till att ta ansvar. Det diskuteras också om elevers disciplin påverkas 

negativt eller inte om de får frihet att bestämma själva över sina studier. 

Den amerikanske filosofen och pedagogen John Dewey (1859-1952) var grundaren av den 

progressiva pedagogiken (Dewey, 2004, s11). Hans pedagogik innebär kortfattat att man ska 

ge eleven utrymme att växa och utvecklas fritt. Pedagogiken fokuserar på att lärare och elever 

i sampel ska realisera och knyta utbildningen till verkligheten. Dewey menade att individen 

utvecklas i samspel med omvärlden och att utbildningen skulle närma sig det samhälle man 

befann sig i (Dewey, 2004, s19). Genom att låta elever vara med och påverka skulle man få 

flexibla vuxna som kunde anpassa sig till ett samhälle i förändring (Dewey, 1999, s11). Man 

måste alltid utgå från individens kapacitet och mognad då alla elever har olika förutsättningar 

(Dewey, 2004, s48).  

 

Ett samhälle som ombesörjer att alla dess medlemmar på lika villkor får del av dess 

förmåner och som tryggar en flexibel anpassning av dess institutioner genom interak-

tion med de olika formerna av samhällsliv är så till vida demokratiskt. Ett sådant sam-

hälle måste ha en typ av utbildning som ger individerna ett personligt intresse för socia-

la relationer och kontroll, och intellektuella vanor som gör det möjligt att genomföra 

sociala förändringar utan att oordning uppstår.(Dewey, 1999, s140) 
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I den praktiska verkligheten innebar det att läraren skulle utforma undervisningen med ele-

verna genom att utgå från deras intressen. Elever skulle enligt Dewey få vara med och pröva 

och experimentera under sin utbildning (Dewey, 1999, s17). Under hans levnadstid ansågs 

hans teorier provokativa. Den skola som fanns då i USA var präglad av läraren som en aukto-

ritet.  

 

Dewey menade också att det var viktigt införa mer praktik i skolan. Hans uttryck ”learning by 

doing” visade hur han tänkte om att inte bara läsa teorier utan att utöva dem praktiskt för att 

uppnå större kunskap (Dewey, 2004, s16). Individen skulle utvecklas i samspel med omvärl-

den. Dewey ansåg att läraren skulle ha stora kunskaper för att klara den uppgiften (Dewey, 

1999, s17). Han trodde också att anledningen till att skolor misslyckades var för att skolorna 

inte utgick från nuet och eleverna utan att studierna var en förberedelse inför något i den av-

lägsna framtiden (Dewey, 2004, s49). 

 

Kritiken mot Dewey teorier handlade om att elevers disciplin skulle bli sämre. Men det svara-

de Dewey på med att elevernas intresse snarare skulle öka genom att eleverna skulle känna att 

det fanns en mening med undervisningen som handlade om dem och inte om lärarna. Han sa 

att en undervisning där läraren styr allt får elever att förlora sin lust till lärandet och att det 

leder till brist på disciplin (Dewey, 1999, s176-178). 

 

Den norska pedagogen Dysthe menar i sin tur att för att lära sig på ett bra sätt krävs det att tre 

saker uppfylls: engagemang, delaktighet och förväntningar. För att en lärare ska få elever som 

är engagerade krävs det att eleverna känner att läraren är genuint intresserade för vad de har 

att säga. Det har dessutom visat sig att elever måste förstå vad de ska lära sig och se en kopp-

ling till verkligheten (Dysthe, 1996, s238). 

Dysthe hävdar också att elever bör få veta vilka kunskapsmål som finns och vilka metoder 

man kan använda sig av för att nå dessa mål. Dysthes forskning har visat att elever är beroen-

de av lärarens förhållningssätt och erfarenhet av att förmedla detta. Den viktigaste metoden 

för att nå målen är elevinflytande menar Dysthe. Det är när eleven själv får reflektera och pla-

nera sina studier som lärande sker.   
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Det finns en motpol till Dewey där diskussionen handlar om att elevinflytandet inte kan 

genomföras pga. att eleverna inte är tillräckligt mogna. Omognad plus elevinflytande över 

undervisningen skulle då leda till bristande disciplin och elever som inte når de mål de ska 

Dovemark är en av dem som menar att det kan finnas svårigheter med att låta elever ta eget 

ansvar om de inte är mogna inför det. En negativ aspekt som hon såg i sin studie om ansvar 

var att det inte var så tydligt för eleverna vad ”ta ansvar” betydde. Dessutom la eleverna stor 

press på sig själva och mådde dåligt om de inte lyckades med ansvarstagandet (Dovemark, 

2007, s80). Det försätter också elever i en svår sits om de inte klarar av det. Om det ska vara 

en skola för alla så ska inflytandet ju gälla för alla. Det kan vara lättare att förstå en mer styrd 

undervisningsform än en som är mer fri. Mer fri undervisning kan också ställa mer krav på 

föräldrarna som ska hjälpa sina barn. Alla barn har inte möjligheten att få hjälp hemifrån 

heller (Dovemark, 2007, s105). 

En annan som skrivit om relationen mognad och ansvar är Danell. Han skriver att många 

lärare känner sig bundna vid det schema som finns och att det är ett hinder om man vill arbeta 

med elevinflytande. Flera skolor i hans rapport har infört s.k. vita pass där eleverna kan arbeta 

mer fritt med det som de har liggande eller det som de behöver träna extra på. Kritiken mot 

det här är att vissa elever inte är mogna för det ansvaret utan att de driver runt eller kommer 

för sent. En del lärare menar att det är skendemokrati eftersom det fortfarande inte handlar om 

inflytande över innehållet bara över när man gör arbetsuppgifterna (Danell,1999, s18–19). 

 

Tidigare forskning, rapporter och statliga utredningar om elevinflytande 

De tre följande rapporterna och utredningarna Inflytandets villkor, SOU1996:22 Inflytande på 

riktigt och NU03 tar upp skolors arbete med elevinflytande. Resultaten i dessa rapporter och 

utredningar har visat att det inte arbetas med elevinflytande i skolorna i den mån som 

ambitionen varit. 

 

 Rapporten ”Inflytandets villkor” är en sammanställning av 41 skolors arbete med 

elevinflytande som ingick i utvecklingsarbetet ”Skola i utveckling” som Skolverket följt och 

stöttat under ett par år. Rapporten rör sig samma område som min studie men den tar upp ett 

annat perspektiv än det jag har valt. Rapporten tar upp tanken skolorna hade med 

elevinflytande, hur man har arbetat med det, resultatet och hur man tänkte utveckla 
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elevinflytandet (Danell, 1999, s2). I rapporten presenteras dessutom skäl till varför skolorna 

tyckte att elevinflytande kunde vara viktigt. I rapporten togs det upp fyra skäl till varför 

elevinflytande kunde vara viktigt. På flera av skolorna trodde t. ex skolledningen att arbete 

med elevinflytande ger ansvarsfulla och demokratiska medborgare samt att inflytande skulle 

lära eleverna om demokratiska processer. En annan sak som skulle främjas genom 

elevinflytande var lärandet (Danell, 1999, s9). 

 

Danell menar att elevinflytande är väldigt viktigt för att demokratin ska utvecklas. Det är 

eleverna som ska föra vidare och utveckla demokratin i framtiden (Danell, 1999, s8). Vissa 

skolor i rapporten ansåg också att lärandet gynnades av elevinflytande. Motivation och lust 

ansågs vara effekter av elevinflytande av flera skolor. Rapporten visade dock att det fanns 

skillnader i vad lärarna ansåg om elevinflytandes pedagogiska konsekvenser. En uppfattning 

var att det motiverar eleven att lära mer och en annan uppfattning är att elevinflytande och 

lärande inte har någon koppling till varandra. En orsak till bristande elevinflytandet var att 

lärarna ansåg att det tog mycket tid från den vanliga undervisningen som de var vana vid 

(Danell, 1999, s14). Det visar att skolor och lärare kan vara motvilliga till att gå ifrån det 

tryggade och beprövade till det som är okänt. Man vet vad man har men inte vad man får. 

 

 

I skolkommitténs betänkande SOU 1996:22 Inflytande på riktigt, som handlade om elevers 

rätt till inflytande, delaktighet och ansvar, framhålls det att skolans uppdrag att fostra elever 

om och i demokrati måste prioriteras. Det är enligt FN:s barnkonvention en mänsklig rättighet 

att ha inflytande och elever måste få chansen att lära sig vad som förväntas av en demokratisk 

medborgare i Sverige idag. Enligt SOU 1996:22 så ger den utformningen som läroplan och 

kursplanen har läraren stora möjligheter att tillsammans med eleverna planera, utföra och 

utvärdera undervisningen (SOU 1996:22). I likhet med rapporten Inflytandets villkor fann 

skolkommittén att elevinflytande var begränsat och att elevinflytandet som fanns levde inte 

upp till den nivå som styrdokumenten angav. Rapportens slutsats var att elevers informella 

inflytande skulle ökas så att eleverna fick möjlighet att påverka sin undervisning och det egna 

lärandet (SOU 1996:22).   

Den Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 visade också att inflytandet som elever 

hade främst rörde sig om formellt inflytande som elev- och klassråd. Utrymmet för att 
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påverka sin undervisning var väldigt liten. Inflytandet hade ökat sen den senaste 

utvärderingen men fortfarande fick inte elever möjlighet till elevinflytande i den utsträckning 

som styrdokumenten avser (NU03, 2004, s90-91). Eleverna menade att deras möjligheter att 

påverka undervisningen varierade mellan ämnena och var sämst i de naturorienterande- och 

slöjdämnena. Utvärderingen påpekade att motivationen kan upplevas låg hos elever som inte 

känner att de blir lyssnade på och tagna på allvar (NU03, 2004, s92). 

 

Elisabeth Arnér deltog i ett utvecklingsprojekt där man ville utveckla skolor till att arbeta 

bättre med elevinflytande. Resultatet av hennes forskning visar att lärare ofta handlar 

tvärtemot vad de säger sig tro på. Traditioner, regler och lärares omedvetna syn på elever styr 

arbetet mer än vad läroplanen gör i de fallen. Hon såg att det var vanligt att lärarna sa nej till 

de förslag som eleverna kom med. I projektet skulle då lärarna välkomna elevernas initiativ 

istället för att bryta mönstret. Arnér menar, precis som Danell, att en del av motviljan mot 

elevers inflytande beror på känslor av att det skapar merjobb för läraren samt stress och oro 

inför det man inte är van vid. (Arnér i Krut, 2008, s22–23).  

Mauno Korpela är en lärare som har arbetat aktivt med elevinflytande och han menar att sko-

lan idag måste göras om för att anpassa skolan till de barn som finns idag. Den skola som 

finns idag är förlegad. Vi lever i ett IT-samhälle och folk reser på ett annat sätt än förr. Han 

menar att om man arbetar med elevinflytande så gör man flera vinster genom motiverade ele-

ver med lust att lära, och tillit till sin egen förmåga (Korpela, 2004, s91).  

Korpela ser stora förtjänster i att arbeta med elevinflytande och har gjort så när han arbetade 

som musiklärare på högstadiet. Han lät sina elever tolka målen i musik i Lpo 94 så att alla 

elever skulle förstå dem. Sedan samlades det in förslag på aktiviteter till varje mål. Efter det 

diskuterade han tillsammans med eleverna om vad de skulle kunna i musik och vilken svårig-

hetsgrad varje aktivitet skulle ha. När de var färdiga hade de en lokal kursplan och bedöm-

ningsmatris (Korpela, 2004, s22). Han upplevde att alla elever förstod varför de hade musik 

och vad de skulle lära sig.  

 

När eleverna får utveckla sin kreativitet och sin sociala förmåga får de bättre förutsätt-

ningar att lära sig. Motivationen ökar när man får möjlighet att lyckas med någonting, 

och med större självkänsla klarar man också motgångar bättre (Korpela, 2004, s24). 
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Ett liknande sätt till Korpelas sätt att arbeta presenterar Selberg i sin bok Främja elevers lä-

rande genom elevinflytande en teoretisk åttastegsmodell för hur en läroprocess ser ut. Elever-

na bör vara delaktiga genom hela processen för att lärande ska vara meningsfullt (Selberg, 

2001, s10). 

 

Så här fungerar Selbergs modell: 

1. Ingången – Här får eleverna möjlighet att fråga och prata om det de undrar över eller 

vill veta mer om. 

2. Förberedelse av val – Eleven förbereder val av arbete genom att samla in tankar, frå-

gor och förslag, motiverar och argumenterar för sina förslag och letar efter material 

och källor. 

3.  Val av arbete - Här väljer eleven innehållet och arbetssättet. Här kommer läroplanen 

in som eleven tittar på tillsammans med läraren. Här skriver eleven ner en pedagogisk 

plan med syfte och motiveringar till det valda kunskapsområdet. 

4. Planering - I steg fyra sker planeringen av arbetet där eleven ensam eller tillsammans 

med andra får bestämma hur arbetet ska genomföras och redovisas samt vilka källor 

som ska användas. 

5.  Genomförandet - Här väljer eleven studiemiljö, samarbetsformer, arbetsredskap, sö-

ker svar på frågor och arbetar med den egna planeringen.  

6. Bearbetning och planering – Eleven sammanställer sitt resultat, drar slutsatser och re-

flekterar och planerar redovisningen. 

7. Redovisningen – Eleven redovisar sitt arbete. Eleven visar hur hon/han har tänkt, re-

flekterar och diskuterar med hjälp av sitt eget språk och uttryckssätt. 

8. Utvärdering - Eleven funderar över resultatet och är med och diskuterar om målen 

nåtts tillsammans med lärare. Förbättringar funderas över till nästa arbetsområde. 

(Selberg, 2001, s9-16). 
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På samma sätt har Dysthe har i sin forskning kommit fram till att kunskapsinhämtande sker i 

en process, ett socialt samspel mellan lärare och elever. Hon talar om en dialogisk undervis-

ning. Det första steget i processen var att ge eleverna autentiska frågor där de tvingades att 

tänka och reflektera själva snarare än att repetera det de läst i böcker. En dialog är förutsätt-

ningen för att ta reda på elevernas intressen och utgå från det. Sedan skulle man göra en upp-

följning på det som eleverna sagt så att de fortsätter att reflektera vidare. Hon menar att lära-

rens roll ska vara att handleda och tillhandahålla de verktyg som kan hjälpa eleverna att in-

hämta kunskaperna själva (Dysthe, 1996, s248-249). 

En annan som talade om kunskapstillägnande som en process är Dewey. Han menade att kun-

skapen växer genom att individen är aktiv och pedagogens uppgift är att vägleda, styra och 

organisera samspelet mellan individen och dess omgivning. Den här processen var nödvändig 

för att individen skulle utveckla kunskap och förmåga för att kunna vara med och påverka det 

samhälle som den lever i (Dewey, 2004, s23).  

I min studie undersöker jag vilka möjligheter och hot elevinflytande kan föra med sig enligt 

pedagogerna. Den tidigare forskning som jag presenterat tar upp brist på mognad, ansvarsta-

gande och disciplin som möjliga hot och därför är det intressant att jämföra med vad mina 

intervjupersoner säger om det. 

 

METOD 

Metodval och datainsamling 

Området jag valt att undersöka faller inom det samhällsvetenskapliga och det är en feno-

menologisk undersökning. Fenomenologin söker att tolka mänskliga erfarenheter och beskri-

va upplevelser av saker och ting (Denscombe, 2009, s109–110). Världen är en social kon-

struktion där varje individ förstår sin egen verklighet genom sina handlingar och tolkningar 

(Denscombe, 2009, s112). 

Jag har valt att använda mig av kvalitativ intervju för att besvara mina frågeställningar.  Inter-

vju är en lämplig metod när det som undersöks är åsikter, uppfattningar, känslor och erfaren-

heter som behöver utforskas mer i detalj (Denscombe, 2009, s232-233).   Denscombe presen-

terar tre olika former av intervjuer: strukturerade, ostrukturerade och semistrukturerade. 
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 Den strukturerade intervjun liknar ett frågeformulär med fasta frågor där forskaren begränsar 

respondentens möjlighet till att svara fritt. Alla informanter får exakt samma frågor för att 

göra det enkelt att analysera sen. Under ostrukturerade intervjuer är det respondenten som ska 

få prata fritt med lite inblandning från forskaren. Forskaren är med och introducerar ämnet 

men fokus är på att informanten ska utveckla sina tankar om ämnet (Denscombe, 2009, s233–

235). 

Jag valde att använda mig av semistrukturerad intervju i min undersökning. Semistrukturerade 

intervjuer kännetecknas av att forskaren har en lista med frågor men är flexibel när det gäller 

ordningen på frågorna samt kan lägga till eller dra ifrån frågor beroende på vad informanten 

väljer att ta upp. Det ger en intervju med öppna svar där fokus ligger på informantens syn-

punkter (Denscombe, 2009, s234–235). Semistrukturerad intervju passade mitt syfte bäst då 

jag hade vissa frågor jag ville att alla lärarna skulle svara på men jag ville dessutom att lärarna 

skulle få svara fritt och utveckla sina tankar om elevinflytande.  

Genom den metoden fick jag svar med eftertänksamhet och djup. Begränsningen med meto-

den är att det ställer stora krav på intervjufrågorna. De ska vara utformade på ett sådant sätt att 

informanten förstår frågorna och att frågorna är öppna för att inte få ja/nej svar (Stukát, 2005, 

s38–39). Jag ägnade en del tid att formulera frågorna för att de skulle locka till så utvecklade 

svar som möjligt. 

Jag intervjuade 6 stycken lärare i årskurs 1-5 och jag hade en intervjuguide men jag anpassade 

frågorna efter hur samtalet flöt och hur frågorna besvarades.  Platsen för intervjuerna variera-

de. Vid ett par tillfällen skedde intervjuerna i lärarrummet, en gång i korridoren och en gång i 

ett klassrum medan läraren förberedde material till en lektion. Det var nödvändigt att jag kun-

de vara flexibel för att ens få möjlighet till intervjuerna. 

Varje intervju tog mellan 30-45 minuter och jag spelade in intervjuerna för att kunna fokusera 

på informanten i stället för att skriva. Ibland fick jag väldigt uttömmande svar så jag kunde 

utesluta någon fråga och ibland fick jag ställa följdfrågor för att få fram det jag önskade. 

Nackdelen med en ljudupptagning är att man missar det som är icke-verbalt så det måste man 

försöka minnas ändå (Denscombe, 2009, s259). 
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Databearbetning och analys 

 

Trots att intervjuerna inte var mer än mellan 30-45 minuter långa fick jag ut mycket material 

och efter intervjuerna skrev jag intervjusammanfattningar direkt. Efteråt transkriberade jag 

vissa delar av intervjuerna också för att verkligen kunna gå in djupt och analysera vad de sva-

rat. Stukát skriver att det räcker om man transkriberar det som är relevant i intervjuerna för att 

spara tid (Stukát, 2005, s40). Stukát menar också att det är viktigt att ordna svaren i kategorier 

efteråt för att lättare kunna analysera och jämföra svaren. När jag var klar med transkribering-

en kunde jag utläsa vissa teman som jag kommer att använda mig av i min analys.  

Jag utgår ifrån ett hermeneutiskt synsätt. Kvale menar att man ska sträva efter att tolka värl-

den som informanterna upplever den. Det är dock inte helt enkelt att göra det förbehållslöst. 

Inom hermeneutiken finns tanken att man inte kan möta sin värld utan förutfattade meningar 

eller så kallad förförståelse. Om man delar ungefär samma förförståelse som sin informant 

stöter man sällan på problem med att tolka materialet men då man skiljer sig för mycket i sitt 

synsätt kan det bli svårare att tolka materialet på rätt sätt (Kvale och Brinkmann, 2009, s67).  

När jag skulle analysera resultatet så läste jag först den litteratur och den teori som jag har valt 

att basera min analys på. Jag letade efter likheter och olikheter i resultatet och jämförde med 

litteraturen. Denscombe menar att man ska leta efter gemensamma drag och skillnader vilket 

jag gjorde efter att ha studerat resultatet flera gånger (Denscombe, 2009, s137–138).  

 

Urval 

 

Undersökningen baseras på bekvämlighetsurval vilket innebär att informanterna jag valt var 

de som var enklast att få kontakt med och som man vet hur de arbetar (Denscombe, 2009, 

s39). Jag intervjuade sammanlagt 6 respondenter för min undersökning. Skolorna jag vänt 

mig till var skolor jag kände till sedan tidigare och lärarna som deltar i undersökningen är 

samtliga kvinnor som varit verksamma som lärare i 3-30 år.  
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Etiska överväganden 

 

Jag har i undersökningen gjort etiska överväganden gällande de fyra forskningsetiska princi-

per som Stukát tar upp: 

 Informationskravet - De som deltar i studien ska informeras om vilket syfte den har och att 

deltagande sker frivilligt och kan avbrytas när som helst. De ska dessutom få veta hur mate-

rialet ska användas och presenteras (Stukát, 2005, s131). Jag har informerat samtliga respon-

denter om syftet, hur jag ska använda resultatet samt det frivilliga deltagandet. 

Samtyckeskravet - Deltagare i en undersökning har rätt att bestämma själv om sin medverkan. 

I fall där respondenten är under 15 år måste samtycke ges från en vårdnadshavare (Stukát, 

2005, s131). I min undersökning är det inte aktuellt då alla respondenter är vuxna. 

 

Konfidentialitetskravet - Det måste tas hänsyn till skyddandet av sina respondenters anonymi-

tet. Personerna som deltar i undersökningen ska vara medveten om att alla uppgifter behand-

las konfidentiellt och att den enskilde respondenten inte kommer att kunna identifieras i det 

slutliga arbetet (Stukát, 2005, s131–132). Jag har valt att ge respondenterna fingerade namn 

och jag namnger inte skolorna de arbetar på. 

 

Nyttjandekravet - Informationen som samlas in får inte användas på annat sätt än forsknings-

ändamål. De data jag har samlat in kommer endast användas i den här undersökningen. 

 

Metoddiskussion 

 

Jag använde mig av intervjuer som enda datainsamlingsmetod och svarar därför inte på om 

lärarna verkligen arbetar som de säger att de gör utan förhåller mig till det som sagts i inter-

vjuerna och drar slutsatser från det. Jag har hållit mig till min intervjuguide för att vara säker 

på att alla teman berördes och för att underlaget skulle bli relevant för mitt syfte. Under inter-

vjuerna blev vi i fyra fall av sex störda av både elever och andra lärare vilket kan ha påverkat 

hur utförligt de svarade.  



20 

 

Jag hade problem med den empiriska insamlingen av materialet. Jag intervjuade 6 lärare men 

ville från början intervjua fler för att få ett större underlag. Men ämnet elevinflytande visade 

sig vara en het potatis. När jag sökte informanter ville jag först endast intervjua lärare jag inte 

kände till innan. Det blev dock en omöjlighet då jag inte fick svar när jag skickade ut brev 

med förfrågning om de ville ställa upp på en intervju. De flesta lärarna svarade inte alls trots 

att jag mailade flera gånger och de som svarade sa att de inte hade tid pga. tidsbrist.  

Jag reflekterade över om elevinflytande är ett ämne som känns hotfullt att tala om då ingen 

ville ställa upp. Det fick jag bekräftat senare då jag till slut fick intervjua lärare på ett par sko-

lor jag är bekant med sedan tidigare. En av lärarna sa till mig att elevinflytande inte var ett 

favoritämne och att det kändes jobbigt att prata om. En annan av dem satt tydligen på hel-

spänn under intervjun för när jag var färdig utbrast läraren: ”Åh, var det inte värre än så.” Hon 

förväntade sig att jag skulle ställa frågor som var riktigt obekväma. Det ger min studies rubrik 

Elevinflytande som hot eller möjlighet en ny dimension. Enbart min närvaro och ämnet jag 

ville diskutera var ett hot för lärarna som blev ställda mot väggen och var tvungna att rannsa-

ka sig själva om den ståndpunkt de antagit angående elevinflytande över undervisningen.  

Det faktum att jag kände till ett par av lärarna sedan tidigare kan ha påverkat de svar jag fick 

men i positiv mening då det kändes som att de litade på att jag inte skulle döma dem för deras 

åsikter. Jag tror att det faktum att vi var bekanta sedan tidigare gjorde att vi hade en förtrolig-

het som tar tid att bygga upp.  

 

RESULTAT OCH ANALYS 

 

I det här avsnittet kommer jag att presentera resultaten från intervjuerna. Jag kommer att lägga 

fram resultaten under 6 teman för att besvara studiens syfte. Jag har valt att skydda lärarnas 

identiteter genom att ge dem fingerade namn. Jag gjorde mina intervjuer med sex lärare från 

två olika skolor. Båda skolorna är kommunala F-5 skolor i Stockholmsområdet. 

Här är en kortfattad presentation av de lärare som deltagit i undersökningen. 

Lisa är 1-7 lärare och har arbetat i ca 10 år i samma rektorsområde. Hon är klasslärare och 

undervisar i en årskurs 4. Kvinna, 33 år från Sverige. 
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Helena är 1-7 lärare och har arbetat i ca 10 år. Hon är klasslärare och undervisar i en årskurs 

5. Kvinna, 32 från annat nordiskt land. 

Åsa är 1-7 lärare och har arbetat i ca 12 år. Hon är klasslärare och undervisar i årskurs 1-2 och 

4.  Kvinna, 40 år från Sverige. 

Berit är 1-7 lärare och har arbetat i ca 10 år. Hon är klasslärare och undervisar i en årskurs 2. 

Kvinna, 37 år från Sverige. 

Jonna är 1-7 lärare och har arbetat i 30 år. Hon är klasslärare i årskurs 3-5. Kvinna, 55 år från 

Sverige. 

Anna är F-5 lärare och har arbetat i 3 år. Hon är klasslärare och undervisar i årskurs 3-5. 

Kvinna, 27 år från Sverige. 

 

Villkor för elevinflytande på skolorna 

I bakgrundskapitlet presenterade jag den lokala arbetsplanen om elevinflytande på en av sko-

lorna som informanterna jobbade på. Det finns elevinflytandedokument på båda skolorna jag 

intervjuat på men det är sällan som dessa dokument diskuteras i arbetslaget. Lärarna är med-

vetna om varandras olika förhållningssätt till elevinflytande och jag tolkar bristen på samtal 

om det som ett sätt att begrava huvudet i sanden. Man vill inte se vad den andre gör för att 

undvika att komma i konflikt över det som man inte är ense om. Det kan upplevas hotande 

och då lägger man locket på istället (Danell, 1999, s61).  

 

Helena: Ja, vi har ju en grupp här på skolan som arbetat fram ett elevinflytandedoku-

ment som vi ger eleverna. Men det är inte så att rektorn kollar oss om vi arbetar med det 

eller inte. 

 

Helena berättar dessutom att hon vuxit upp i ett annat nordiskt land där synen på hur lärar- 

och elevrollen ser annorlunda ut mot den vi har i Sverige. Hon menar att den synen har påver-

kat hur hon ser på frågan om elevinflytande då hon anser att läraren ska ha mer auktoritet mot 

både elever och lärare. Det är läraren som har kunskapen som behövs för att veta vad som är 
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bäst för eleverna, menar hon. Jonna har arbetat som lärare i 30 år och har under den tiden upp-

levt ett skifte i hur man ser på eleven. Tidigare var det mer lärarauktoritet och nu är det mer så 

att flera ska tycka och tänka om undervisningen, säger hon. Det är svårt att kunna göra ett 

riktigt bra jobb när både elever och föräldrar har mycket att säga till om. Hennes åsikter delas 

av de äldre lärarna som deltog i rapporten Inflytandets villkor. Lärarna är de som ska sätta 

målen och vara arbetsledare (Danell, 1999, s62). 

 

Helena och Jonna som har ett mer restriktivt förhållningssätt till elevinflytande arbetar på oli-

ka skolor och har alltså inget stöd av varandra. De måste trots sina känslor inför elevinflytan-

det presentera elevinflytandedokumenten för eleverna. Men eftersom det saknas samtal om 

detta i skolorna så har lärarna alltså ingen press på sig från arbetslag eller skolledning att 

genomföra det som står i dokumenten. Om det som står i dokumenten aldrig blir mer än reto-

rik så är det ju en skendemokrati som finns i skolorna. Eleverna leds då att tro att de kan på-

verka men sedan ges de inte möjligheten.  

 

I nationella utvärderingen av grundskolan 2003 så hade flera av skolorna en plan för hur man 

skulle arbeta men resultatet visade att eleverna inte kände att de fick tillräckligt med inflytan-

de (NU03, s112). Intervjusvaren visar också att synen på elevinflytande varierar väldigt 

mycket mellan lärarna på samma skola. Det innebär att eleverna på skolorna har väldigt olika 

förutsättningar för att utöva inflytande beroende på vilken av lärarna de har. Selberg drog 

slutsatsen att elever med större erfarenhet av inflytande var bättre på att göra egna val, söka 

information, lära av varandra och att diskutera studierna än de elever som hade mindre erfa-

renhet av inflytande. 

 

Definition av elevinflytande 

 

Enligt Nationalencyklopedin betyder inflytande att man har möjlighet att påverka (National-

encyklopedin, 2010, a). Elevinflytande betyder olika för olika lärare. När jag frågade lärarna 

om hur de definierade elevinflytande kom deras svar direkt utan eftertanke. Det första ordet 

som lärarna nämnde vid frågan om hur de definierar begreppet inflytande var ”påverka”, att 

inflytande för dem handlar om att kunna vara med och påverka och bestämma på olika sätt.  
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Dysthe pratar om tre förutsättningar för lärande och delaktighet är ett av dem (Dysthe, 1996, 

238). ”Delaktighet” dvs. att aktivt medverka i att påverka sitt lärande var det andra ordet som 

lärarna nämnde i sin definition av elevinflytande (Nationalencyklopedin, 2010, c). Det kan 

handla om formellt inflytande som elev- och klassråd eller informellt inflytande där elever har 

chans att påverka sin utbildning. När lärarna svarade vad elevinflytande betydde för dem så 

talade hälften om formellt inflytande i första hand och den andra hälften pratade om en bland-

ning av formellt och informellt inflytande.  

 

Helena: Elevinflytande innebär att eleverna har en möjlighet att påverka på olika sätt t 

ex på klassrådet.  

 

Åsa: Delaktighet är viktigt, att få säga vad man tycker och tänker och att bli lyssnad på. 

Som lärare är det väldigt viktigt att se alla elever, alla ska få möjlighet att uttrycka sig. 

 

Jag har dock valt att begränsa mitt resultat till att behandla det informella inflytandet, dvs. det 

som lärarna sa om elevinflytande över undervisningen. 

Resultatet visar också att elevinflytande för gruppen är det som det talas mest om snarare än 

för individen. Anledningen till det kollektiva förhållningssättet till elevinflytande kontra ett 

individuellt förhållningssätt ursäktade lärarna med att det inte finns tid till att sitta och resone-

ra med varje elev enskilt varje gång beslut ska tas. Det finns inte ens tid till att ta kollektiva 

beslut i klassen alla gånger, säger Jonna.  

 

Vad händer med eleven? 

 

En effekt av elevinflytande som lärarna pratade om var ansvarstagande eller snarare att inte 

alla elever klarar av att ta ett ansvar för sina studier i någon större utsträckning. Dewey mena-

de att genom att elever får inflytande så blir de senare vuxna som klarar av att leva i ett sam-

hälle i förändring (Dewey, 1999, s11). Åsa menar att man inte får glömma bort att med infly-

tande kommer ansvar och att det inte alltid är så att eleverna inser att det finns ett samband 



24 

 

där. Skolan är ju inte till för att enbart göra saker som är roliga utan man måste göra de mind-

re roliga sakerna också. Jag tolkar det som att Åsa menar att precis som Danell och Dovemark 

tar upp så är eleverna inte mogna nog för att de ska förstå att det inte bara handlar om rättig-

heter när det gäller inflytande utan också ansvar (Danell, 1999, s18–19; Dovemark, 2007, 

s27). Berit har yngre elever nu och låter inte eleverna påverka i så stor grad då hon anser att 

mognaden är lägre men inflytande ökar med åren i Berits klasser. Berit menar också att viljan 

finns för att arbeta mer med elevinflytande men att det är bl. a vana, rädsla och osäkerhet som 

hindrar.  

 

En annan effekt av elevinflytande är lärande. Selberg citerar Freire och menar att han var 

övertygad om att kunskap växte fram genom att samtala och vara delaktig (Selberg, 2001, 

s29-30). Jag kopplar det till Lisas påstående i att det är viktigt att elever får vara med och 

samtala för det är därigenom kunskap bildas. Det kan även kopplas till Vygotskijs teori om att 

lärande sker genom social interaktion och att språket är det verktyg som får lärandet att gå 

framåt (Hermansen, 2000, s61; Arfwedson, 1998, s26). 

Lisa och Åsa säger att elever lär sig att ta ansvar om man ger dem möjligheten och det kan 

kopplas till det som Danell säger om att vissa lärare ser att inflytande och ansvar är samman-

länkade. Om elever tillåts ha ansvar så kommer de att lära sig att de går i skolan för sin egen 

skull. Det är upp till läraren att ge eleverna ansvar och i uppdraget ingår då att anpassa ansva-

ret efter mognad och förmåga.  

 

Engagemang är ytterligare en effekt av elevinflytandet som lärarna tar upp. I enlighet med 

Dysthe menar Anna att eleverna blir mer engagerade om de förstår vad de ska göra och varför 

(Dysthe, 1996, s239). Dysthe säger att när elever ser en koppling till verkligheten så ökar de-

ras intresse och engagemang (Dysthe, 1996, s238). 

 

Anna: Det är ju viktigt att de förstår varför vi gör de olika momenten. Det är så lätt att 

förlora sig i retoriken och glömma det viktiga vilket är elevernas lust och det tror jag 

man fångar om de vet vad vi ska göra och varför. 
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Ökad disciplin eller brist på det är en faktor som lärarna också tog upp om vad som händer med eleven 

om den får mer inflytande över undervisningen. Dewey sa att en undervisning där läraren styr allt 

får elever att förlora sin lust till lärandet och att det leder till brist på disciplin (Dewey, 1999, 

s176-178). 

Eleverna svarade enligt Lisa bra på erbjudandet om att få ta ansvar och bestämma själva. De 

växte med uppgiften och tyckte att det var roligt eftersom de själva fått vara med och be-

stämma.  

 

Lisa: Fördelarna är positiva, glada elever. Men det måste vara genomtänkt vilken typ av 

elevinflytande som blir positiv när eleverna är delaktiga. Att det ska ju liksom inte bli 

ett hackande på, alltså typ varför får vi inte mindre läxor eller varför får vi inte sluta ti-

digare eller. Utan att det blir en positiv strävan. Och så tänker jag också att det är ju 

också viktigt att visa på vilket inflytande de har. Ibland tror jag inte att de själva är 

medvetna att deras möjlighet till inflytande är så stort som det verkligen är. 

 

Helena menar däremot att många elever inte vill vara med och bestämma utan att de vill att 

pedagogen ska bestämma och berätta vad de ska göra. Det är vant och tryggt och skapar ingen 

ångest hos eleven. 

 

 

Begränsningar av inflytandet – vad är och vad är inte förhandlingsbart? 

 

Lisa, Åsa, Berit och Anna ansåg att elevinflytande är mycket viktigt för att eleverna ska känna 

sig mer motiverade och lära sig mer. Helena och Jonna ansåg att det är viktigare med kun-

skapsmålen och att vägen dit inte var genom att eleverna fick större inflytande över sin under-

visning. Lisa, Åsa och Anna ansåg att det är mycket viktigt att eleverna får vara med och säga 

sitt när arbetet ska planeras för att öka deras intresse och glädje över att vara i skolan. Helena 

är mer försiktig och säger att elevinflytande bör begränsas för att inte det ska krocka med 

kunskapsinhämtningen. Det Helena säger går emot den forskning och teorier om kunskap som 

säger att barn lär sig mer om de får delta i ett socialt sammanhang och i det påverka sin situa-

tion (Selberg, 2001; Säljö, 2000; Dewey, 2004, Forsberg, 2000). 



26 

 

I boken Kunskap och demokrati säger Sundgren att skolan är invävd i traditioner som är svåra 

att bryta. Lärare kan vara rädda för att eleverna inte klarar av att välja det som de vuxna anser 

vara rätt och viktigt (Sundgren, 1996, s9,70).  Det finns alltså ett ”rätt” val som eleverna för-

väntas göra om de ska bli betrodda med elevinflytande. Det tolkar jag som ett skeninflytande. 

Lärarna anser att eleverna behöver styras så att de inte väljer fel och lär sig fel eller inget alls. 

Att våga arbeta med elevinflytande är därför i deras ögon väldigt riskabelt. 

Implementeringen av elevinflytande i praktiken löser lärarna i studien på olika sätt. Beroende 

på hur man tolkar och värderar inflytandet arbetar man olika aktivt med det. Enligt mitt resul-

tat kan jag utläsa att Helena och Jonna inte ser en koppling mellan elevinflytande och lärande. 

Dovemark menar att lärare kan känna en kluvenhet inför elevinflytande då rädslan för att inte 

nå kunskapsmålen är större (Dovemark, 2007, s103). Precis så känner Helena och Jonna inför 

elevinflytandet. Det är både en fråga om hur läraren ser på eleven men också en fråga om 

tidsåtgång till att ha dessa demokratiska samtal som är tidskrävande. 

 

Helena: Jag håller inte mest på med elevinflytande eftersom jag anser att jag vet bäst som lärare 

om vad de ska lära sig. 

 

Jonna: Elevinflytande är inte mitt huvudmål utan kunskapsmålen går före. 

 

Helena: Många lärare känner nog stress över allt som ska hinnas med…en grej med elevinflytande 

är ju att det är tidskrävande och då får annat stryka på foten. 

 

Här framkommer tydligt att Helena anser att elevinflytande är svårt att använda sig av i prak-

tiken då en lärare redan har så mycket som ska hinnas med. Helena hävdar också att läraren är 

den som har professionen och att man inte ska låta eleverna styra för då blir det inte ett bra 

slutresultat. Helena är väldigt styrd av styrdokumenten när det gäller kunskapsmålen men inte 

när det gäller elevinflytande.  
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Helena anser att eleverna kan få bestämma om vad som ska sitta på väggarna i klassrummet 

men de får inte bestämma vem de ska sitta bredvid. Då anser Helena att de bara väljer sina 

bästa kompisar och pratar de bort lektionerna om privata saker snarare än att arbeta.  

Lisas syn på det praktiska inflytande skiljer sig från Helenas syn. Lisa säger så här om hur 

eleverna tillåts påverka: 

Lisa: När det gäller saker som inte direkt rör undervisningens planering i stort, själva 

skelettet och stommen . För den tycker jag att det är viktigt att jag står för. För där har 

jag ju verkligen konkreta tankar. Men i övrigt när det gäller redovisningssätt eller ar-

betsområden så fort det är möjligt för dem att själva gå in och vara med och tycka och 

tänka och fundera så tycker jag att man ska ge det. Men det är också kring regler, mil-

jön i klassrummet, hur vi ska ha det, vad det ska bli för konsekvenser av visst handlan-

de, att det kommer från dem. Enkla saker som att komma för sent till lektionen vad ska 

det få för typ av konsekvens? Jag vill inte ha det så det inte bara blir jag som står som 

en pekpinne utan de själv gör det. Och sen så..jag tycker det är ofta..vi har många tillfäl-

len för klassråd, elevråd, diskussionstillfällen och att låta allas röst bli hörd verkligen 

tänker jag också..så att inte bara det är några som hörs. Man ska lyssna på hela klassen. 

 

Lisas påstående tolkar jag som att hon försöker ge eleverna chansen till att påverka så mycket 

som hon ser att det är möjligt. Om eleverna känner till målen och vad som förväntas är förut-

sättningar för att skapa engagemang för undervisningen och att eleverna känner delaktighet 

(Dysthe, 2003).  

Lisa, Åsa och Anna använder sig av en grovplanering och inom den får eleverna vara med och 

bestämma vad de vill arbeta med, hur och vad det ska leda till för kunskap i slutändan. Åsa 

påpekar vikten av att låta eleverna få igenom sina beslut. Om de inte får det blir det en sken-

demokrati där eleverna bara tror att de har något att säga till om. Åsa låter även eleverna ska-

pa egna prov för att kontrollera sina kunskaper.  

Helena bestämmer det mesta själv men kan låta eleverna göra enkäter efteråt för att se om det 

var något eleverna gillade. Jonna har arbetat länge och menar att erfarenheten om vad som 

fungerar avgör planeringen och utförandet av arbetet. Eleverna tillfrågas sällan om hur eller 

vad de vill göra. 
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Alla pedagogerna i undersökningen är dock överens om att eleverna inte kan få för fria tyglar 

då både eleverna och pedagogerna är styrda av målen och därför bör läraren tillhandahålla 

ramen för det som ska läras. Det går emot Selbergs åttastegsmodell där eleverna ska vara del-

aktiga i alla moment som innehåll, förberedelser och planering, utförande, redovisning samt 

utvärdering av arbetet. Undervisningen ska utgå från elevernas intressen och utifrån en dialog 

mellan pedagog och elever (Selberg, 2001, s9-16). 

Resultatet visar att det arbetet med elevinflytande sker på en glidande skala snarare än att pe-

dagoger antingen är för eller emot det. Lisa, Åsa och Anna säger sig vara mer tillåtande när 

det kommer till elevpåverkan men de utövar också lärarauktoritet. Helena och Jonna använder 

sig till största delen av sin lärarauktoritet men låter också eleverna påverka i undervisningen 

vid valda tillfällen som när en högläsningsbok ska väljas eller när eleverna får välja mellan 

två fasta alternativ.  

Berit erkänner att även om hon har viljan att låta eleverna vara med och påverka mer så prak-

tiserar hon det inte i den grad som vore önskvärt. Berit säger att det finns ett dåligt samvete 

som spökar där. Vetskapen om att det finns fler saker att göra men som kan skapa merarbete 

för en redan uppgiftstyngd lärare. 

Resultatet visar att det praktiska elevinflytandet hindras av lärarnas eget förhållningsätt till 

elevinflytande. Det beror till stor del om man ser elevinflytande som en möjlighet eller ett 

hinder i undervisningen. Helena och Jonna menar att alla elever inte klarar av att vara med 

och påverka. Orsakerna till det är att somliga elever behöver mer stöd och struktur och om 

man låter dem vara för fria så kommer de inte att klara sin utbildning. Dessutom anser Jonna 

att hon har den utbildning som krävs för att veta vad eleverna behöver. Det skulle innebära att 

det inte bara är mognad som avgör om en elev ska ha möjlighet att påverka utan också brist 

”rätt kunskaper”.  

 

Jonna: Elever har oftast ingen koll på vad de ska kunna. Många vill bara ha roligt och 

många har inte kommit så långt i sin utveckling att de förstått att det är viktigt utan de 

vill bara ha en kul skoldag. Men de måste ju lära sig så det är svårt. Man kan inte låta 

dem styra för mycket för då lär de sig inget. 
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Helena: En del elever behöver fasta ramar, om de får bestämma själva så blir det bara 

en massa lallande och inget gjort. Då har ju jag som lärare inte gjort ett bra jobb. 

 

I intervjuerna med lärarna visade det sig att ingen av dem tillåter fullt deltagande av eleverna 

som Selberg förordar i sin åttastegsmodell (Selberg, 2001, s9-16). Det är vanligt enligt Sel-

berg att elevernas faktiska inflytande över undervisningen är väldigt litet. Intervjuerna visar 

att mognad, ålder och de mål som ska uppnås är saker som lärare kan behöva brottas med. 

Ansvarstagande och delaktighet går hand i hand med mognad och ålder och det är något som 

ökar med åldern och därför bör elevernas inflytande öka i enlighet med den utvecklingen. 

Det är lärarens uppdrag att låta eleverna veta vad de kan och vad de inte kan påverka. Först då 

eleverna är medvetna om vad som kan förhandlas blir elevinflytandet en möjlighet för elever-

na. Lärarna är överens om att eleverna måste få veta vad de kan påverka så att det inte blir 

onödiga diskussioner om att få hem tidigare eller att slippa vissa ämnen. På grund av att vissa 

saker är fasta som t ex timplanen och kunskapsmålen så ska eleverna från början veta att det 

inte är förhandlingsbart. Lisa säger också att hon aldrig låter eleverna vara med och påverka i 

frågor som rör deras egen säkerhet. Det måste hon som vuxen ta ansvar för menar hon. 

Gemensamt för Lisa, Åsa, Berit och Anna är att de betonar att de tillåter diskussioner om ar-

betet medan Helena och Jonna låter elevernas diskussioner ta plats på klassrådet. Åsa menar 

att det är viktigt att lyssna på alla elever. De ska känna sig sedda och att de får uttrycka sina 

åsikter fritt. 

 

Åsa: Miljön ska vara sån att alla känner att det är ok att tycka och tänka och det är upp 

till mig som lärare att ge dem den möjligheten. 

 

Värdet av elevinflytande 

 

Dewey hävdar att eleverna får en bättre demokratisk fostran om de får inflytande över läran-

det (Dewey, 1997). Det demokratiska förhållningssättet måste göras tydligt för eleverna så att 

de blir förberedda för vuxenlivet. Deweys idé om elevinflytande för att fostra demokratiska 
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medborgare tas även upp av Lisa som vill betona att det är viktigt att eleverna förbereds för 

framtiden. 

 

Lisa: En del i uppdraget handlar ju om att vi ska förbereda dem för framtiden, att de ska 

bli demokratiska medborgare. 

 

Motivationens betydelse för lärandet tog samtliga lärare upp under intervjuerna. Lisa ser mo-

tivationen som en grund för att få en bra lärandesituation medan Helena svarar tveksamt om 

varför det kan vara bra med elevinflytande. Min tolkning av svaret är att Helena inte tycker att 

elevinflytande är så viktigt eller så ser Helena inte någon viktig koppling mellan motivation 

och kunskap. 

 

Lisa: Jag tror att eleverna blir mer positiva och motiverade om de får vara med och 

tycka och tänka och känna sig delaktiga i de beslut som fattas. Mitt mål är nog att vi ska 

ha en bra inlärningssituation som jag tror grundar sig på att barnen är positivt inställda 

liksom till lektioner, skoldagen och till sin roll i skolan och det tror jag att man uppnår 

genom att ha en lagom balans av elevinflytande hela tiden. Därför att jag märker ju på 

klassen, alltså på hela temperaturen på klassen, att de är positiva, har en bra jämspelt 

jargong oss emellan som lärare och elev. Man behöver inte vara kompisar rakt av och 

alla ska vara med och bestämma utan man kan fortfarande ha en auktoritär roll. I den 

här stämningen i klassen så känner jag att jag har uppnått en bra balans av elevinflytan-

de.det är en känsla liksom..i klassrumsmiljön. 

 

Helena: Jag antar att de kan känna sig mer delaktiga. Att det är nåt som har mer med 

dem göra.  

 

Avsaknaden av tid ses som ett hot mot elevinflytande hos de pedagoger jag talat med. Alla 

elever har olika behov och undervisningen ska individualiseras. Om då alla elever ska vara 
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med och planera sin undervisning så hinner pedagogerna inte med allt annat som ingår i deras 

uppdrag. 

De möjligheter som lärarna ser med elevinflytande är att eleverna blir mer positiva inför sin 

arbetsdag och att de känner sig mer delaktiga och får en större förståelse för att det handlar 

om dem. Motivationen hos eleverna är helt klart större anser flera av lärarna. 

 

Lisa: Jag tror eleverna blir mer positiva till hela sin dag ifall de får vara med och tycka 

och tänka och känna sig delaktiga i de beslut som fattas. Med tanke på att det är just 

eleverna det handlar om hela dagen. 

 

Helena och Jonna medgav att eleverna kunde vara mer positivt inställda men tyckte ändå att 

svårigheterna som de såg med elevinflytande övervägde. 

Det finns enligt de flesta lärarna i studien flera mål som kan nås med elevinflytande som me-

del. Ökat lärande och kunskaper, ökat ansvarstagande och kunskap om demokratiska proces-

ser är effekter av elevinflytande, enligt lärarna. Det finns också ett eget värde i elevinflytandet 

med det att eleverna mår bra om de får vara med och göra sin röst hörd och ta plats i klass-

rummet. Ett par av lärarna hade svårt att se de värdena då de ansåg att många elever inte kla-

rar av att ta eget ansvar och därför uteblir de andra bitarna med. 

 

Utopi eller nödvändighet? 

 

Lisa, Åsa och Anna menar att de redan arbetar med elevinflytande i stor utsträckning och att 

de inte behöver fler resurser för att kunna genomföra det på ett bra sätt med sina elever. Berit 

säger att elevinflytande är viktigt och något som borde finnas i större utsträckning men pga. 

allt runtomkring så är det tradition, bekvämlighet och osäkerhet som styr mot mer lärarstyrd 

undervisning. Åter igen synliggörs hur traditionell skolan fortfarande är. Hur ska en lärare 

kunna bryta mönstret när resten av skolan och kollegorna inte vill göra det?  

Helena och Jonna tror på mer lärarauktoritet när det gäller undervisningen för att inte kvalitén 

ska minska för eleverna. Helena och Jonna skulle helst slippa känna trycket att arbeta med 
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elevinflytande då det enligt dem finns viktigare saker att ägna tid åt. De vill ägna sig åt att 

hjälpa eleverna att nå sina kunskapsmål och det nås inte enligt Helena och Jonna genom att 

eleverna får bestämma. 

 

Helena: Det skulle inte gillas av varken skolledning eller föräldrar om eleverna bara 

väljer att ha kul på lektionerna och inte lär sig något. Jag tror inte att eleverna skulle 

tacka mig efteråt heller om det var så slappt. 

 

Helena och Jonna är också överens om att det inte är helt verklighetsförankrat att tro att elev-

inflytande ska kunna användas fullt ut i skolorna. De anser att det är en utopi om man tror sig 

kunna arbeta med elevinflytande fullt ut. Helena menar att det skulle kunna gå om skoldagar-

na var längre och om det fanns fler lärare att fördela på barnen. Om inte lärarna tror att arbete 

med elevinflytande är möjligt att genomföra på ett tillfredsställande sätt så kommer inte ele-

verna få något inflytande. 

 

DISKUSSION 

 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med min undersökning var att belysa vilken uppfattning ett urval av lärare i grundsko-

lans yngre åldrar har när det gäller begreppet elevinflytande samt vilka svårigheter och möj-

ligheter de ser i tillämpandet av det i praktiken. Jag ville dessutom särskilt undersöka vilka 

element av hot och möjligheter som lärare i åk 1-5 anser att elevinflytande för med sig.  

Förutsättningarna som lärarna hade var att båda skolorna har utarbetat elevinflytandedoku-

ment efter det som står i läroplanen om elevinflytande. Helena kommer från ett annat nordiskt 

land där en annan syn på lärarens och elevens roll dominerar. Lärarens auktoritet är stark 

gentemot både elever och föräldrar. Hon menar att det är den förförståelsen och synen på hur 

det ska vara i skolan som hon bär med sig. Jonna har arbetat i många år och har upplevt en tid 

då synen på en stark lärarauktoritet inte ifrågasattes. Det har påverkat hennes förhållningssätt 
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mot elevinflytande. Lärarna sa att de inte diskuterade elevinflytande annat än när de fick så-

dana direktiv från skolledningen. Lärarna arbetar i arbetslag men arbetar självständigt när det 

gäller planeringen av sin undervisning. Trots att man arbetar nära varandra så finns det lärare 

med väldigt olika förhållningssätt inför elevinflytande och beroende vilken klass eleverna går 

i så ser förutsättningarna väldigt olika ut när det kommer till att få vara med och påverka un-

dervisningen.  

Samma slutsats kom fram i rapporten Inflytandets villkor där lärarna hade olika syn på elevin-

flytande och det var inget som man talade om av rädsla för att det skulle skapa konflikter. 

Slutsatsen jag drar av det är att de elever som finns i de här skolorna kommer växa upp med 

väldigt olika erfarenheter av demokrati och att arbeta under demokratiska arbetsformer. Dess-

utom har vi skolor där lärare inte vågar prata med varandra för att ämnet elevinflytande är 

hotande mot den enskilde lärarens roll (Danell, 1999, s61). Lärarna pratade mest om inflytan-

de för gruppen där gruppen skulle ta gemensamma beslut. Ett par av lärarna i studien uttryck-

te att det tog för lång tid att arbeta med elevinflytande individuellt hela tiden. Dewey menade 

att man skulle utgå från individens mognad och förutsättningar när det handlade om inflytan-

de (Dewey, 2004, s48). Eftersom alla elever är på olika nivå och behöver olika saker så funge-

rar inte kollektivt elevinflytande bra när det gäller undervisningen. 

Definitionen som lärarna gav om begreppet elevinflytande var snarlika. Samtliga lärare i stu-

dien använde sig av formuleringar om påverkan och delaktighet för eleverna. Samma defini-

tion för elevinflytande finns på Skolverkets hemsida (Skolverket 2009). När definitionen av 

elevinflytande diskuterades var det formellt inflytande som elev- och klass råd som samtliga 

lärarna tog upp, elevinflytande över undervisningen d.v.s. informellt inflytande togs endast 

upp av hälften av lärarna.  

De av lärarna som var mest negativa till elevinflytande var de som mest fokuserade på for-

mellt inflytande. De gör det för att de tycker att det är fel om elever får påverka undervisning-

en för mycket. Anledningen till att de tycker att det är fel är för att de tror att elevinflytande 

leder till brist på disciplin och att eleverna inte når sina kunskapsmål. Enligt Dovemarks fors-

ning så är det många gånger så att elever inte förstår vad ”ta ansvar” betyder och då är det 

svårt att ge dem ansvar (Dovemark, 2007, s80). Jag tolkar resultatet som att lärarna inte tror 

att eleverna klarar av att axla ansvaret på grund av mognad och okunskap, men som jag nämnt 
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tidigare så är det också den förförståelse och de fördomar man har som påverkar förhållnings-

sättet till stor del. 

Skolan är fortfarande väldigt traditionsbunden och lever kvar i det kollektiva tänket trots att 

de dokument som styr skolans verksamhet säger det motsatta. Sundgren menar att dessa tradi-

tioner är svåra att bryta (Sundgren, 1996, s70). Svaren som definierade elevinflytande var 

inget som lärarna behövde fundera på särskilt länge och det visar att ämnet är välbekant för 

dem. Men bara för att läraren vet vad elevinflytande kan innebära garanterar inte att läraren 

arbetar med det i den utsträckning som de har tolkat elevinflytande. Trots att det finns forsk-

ning som säger att elevinflytande leder till andra mål som ökat lärande och engagemang hos 

eleven är det inte självklart att arbeta med det för lärarna i studien. Lärarna är medvetna om 

elevinflytande och varför man ska använda det men ändå sker det inte. De fördelar som finns 

försvinner i tidsbristen, stora elevgrupper och en osäkerhet om man verkligen kan låta elever 

styra mycket. Arnérs forsning visade att lärare ofta gör tvärtemot vad de tror på då traditio-

nerna i skolan är starka samt att det finns en tro på att elevinflytande ger merarbete (Arnér i 

Krut, 2008, s22–23). 

Begreppet elevinflytande går att tolkas på flera sätt och det finns inga konkreta krav på vad 

som ska uppfyllas i form av elevinflytande i skolan. De luddiga styrdokumenten samt kravet 

att uppfylla kunskapsmålen gör att det är svårt att arbeta med det även för de lärare som vill 

låta eleverna vara med och påverka. Så länge de inte blir mer konkreta så kommer ursäkterna 

att fortsätta och lärare kan fortsätta att arbeta som de alltid har gjort på eleverna bekostnad. De 

teorier om kunskap som Vygotskij hade var att elever lär sig av varandra i ett socialt sam-

manhang (Arfwedson, 1998, s26). Om de dessutom får påverka sin undervisning enligt Sel-

bergs åttastegsmodell så borde ju lärande öka ännu mer (Selberg, 2001, s8-16).  

En annan slutsats som jag drar av mitt resultat är att elevinflytande kan finnas på en glidande 

skala och att det till stor del är lärarens eget förhållningssätt som avgör hur mycket eller hur 

lite elevinflytande som eleverna får utöva i verkligheten. Lärarna i studien arbetar med elevin-

flytande men på väldigt olika nivåer.  

I de intervjuer jag gjort svarade alla lärarna att de drog upp ramarna för undervisningen. An-

ledningen till det var att alla lärarna ansåg att de hade en idé om och visste bäst vad eleverna 

behövde lära sig. Ett par av lärarna gick ännu längre och pratade om tid som en anledning till 

att inte ägna sig åt elevinflytande i någon större utsträckning. De diskussioner som behövs för 
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att nå demokratiska beslut tar en väldig tid från den vanliga undervisningen menar de. En an-

nan anledning till att inte vilja arbeta med elevinflytande är lärarens ovilja att släppa ifrån sig 

kontrollen till eleverna. Pressen på lärare att elever ska nå sina kunskapsmål kan skapa oro 

och rädsla för att misslyckas med sitt jobb. Det handlade om att vara en bra lärare och att skö-

ta sitt uppdrag vilket lärarna inte trodde var möjligt om man låter eleverna påverka undervis-

ningen för mycket.  

Synen på barn skiljde sig markant åt mellan lärarna i undersökningen. Tre av lärarna menar 

att de låter eleverna vara med och bestämma det mesta inom ramen för deras planering för 

ämnena. De anser att det är viktigt att ta hänsyn till elevernas tankar och önskemål för att få 

glada och positiva elever. Två var emot att eleverna skulle vara med och planera och en ville 

men hade inte kommit dit ännu på grund av osäkerhet och hade lite dåligt samvete över det. 

Min slutsats angående det är att lärarna inte tolkar styrdokumenten som att eleverna ska vara 

delaktiga hela vägen i planerandet som Selberg förordar utan endast de delar som de själva 

väljer ut (Selberg, 2001, s9-16). Det som står i fokus för lärarna är framförallt måluppfyllan-

de. Det har sitt ursprung i faktorer som bekvämlighet, vana, motvilja att prova nya saker, räds-

la för vad rektor och kollegor ska tycka om det misslyckas osv. 

När det gäller vad som händer med eleven om den får inflytande så hade lärarna skilda åsik-

ter. Elever som ges inflytande blir antingen mer engagerade och motiverade till sina studier 

eller så tappar de all disciplin. Enligt Dewey så skulle eleverna blir mer motiverad och i för-

längningen medborgare som kan engagera sig och ta ansvar i samhället (Dewey, 1999, s11), 

Resultatet av intervjuerna visar hur olika lärares förhållningssätt påverkar hur det ser ut för 

eleven i klassrummet. 

 

Avslutande reflektioner 

 

I min studie har jag mött lärare som verkligen försöker arbeta med elevinflytande och jag tror 

att om läraren vill så finns det möjlighet att förverkliga elevinflytande till en hög grad. Man 

måste då tro på sina elevers förmåga till att utvecklas och ta ansvar samt skapa en miljö där en 

bra dialog kan äga rum. En miljö där alla som Dysthe skriver vågar och får komma till tals 
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och lära sig om vad de ska lära sig och varför (Dysthe, 1996). När eleverna förstår det kan 

man prata om hur man ska komma dit och hur kunskapen ska testas.  

Lärarna tycker att de sitter inne med kunskapen om vad eleverna behöver lära sig och varför. 

Men är det inte lärarens uppdrag att hjälpa eleverna att förstå målen och hur man kan komma 

dit? Eleverna behöver ju inte uppfinna hjulet igen men däremot kan de få delta i diskussionen 

om undervisningens mål och medel. Det finns även en rädsla för att eleverna ska välja fel om 

de får välja fritt. Det innebär att eleverna måste styras för att de inte ska missa det som lärarna 

anser är viktigt att kunna för att nå målen. 

Lärarna anger flera anledningar till varför man inte kan arbeta med elevinflytande. Men jag 

anser ändå att fördelarna som forskningen visar väger över det som är svårigheter med elevin-

flytande. Man måste inom skolans värld komma på hur man ska kunna komma runt dessa 

svårigheter. 

Det kollektiva tänkandet som finns kvar i skolan finner jag besynnerligt i vår tid då fokus ska 

ligga på det individuella och individens behov. Jag tycker det är synd och skam om man som 

lärare ger upp för att tron på eleverna är låg och för att man inte vågar chansa att de ska klara 

att ta egna beslut. Vad är det för medborgare som kommer växa upp då de vuxna gång på 

gång nervärderar elever som mindre kunniga och kompetenta att ta del i sitt eget liv. Vill man 

ha curlade barn som blir oföretagsamma vuxna sen? Jag har med min undersökning förstått att 

problematiken runt elevinflytandet är stort. 

Trots att skolan ska förbereda elever för sin framtid så håller man dem tillbaka och nervärde-

rar dem genom att förutsätta att mognaden inte finns eller kan växa fram om eleverna får 

chansen. Borde man egentligen inte göra som de lärarna i min undersökning som försöker låta 

eleverna komma till tals och vara delaktiga? Hur vill jag själv bli behandlad? Gör jag mitt 

arbete bättre om jag vet vad som förväntas av mig och varför? Svaret på den frågan är ja. Jag 

bli mer motiverad och målinriktad och arbetar med större entusiasm om jag får förtroendet att 

få veta det som faktiskt rör mig och mitt liv. 

Elever behöver likväl som lärare fostras in i denna nya roll av delaktighet och det bör därför 

förtydligas i läroplaner så att alla arbetar på samma sätt. Lärarrollen ändras dessutom ständigt 

och jag tror att lärare måste vara öppna för att prova nya saker för att inte drunkna i alla upp-

gifter. Det kan låta som en paradox då läraren kanske ser nya saker som ännu en arbetsupp-

gift. Men det handlar om att våga prova en annan typ av ledarskap där man delegerar ansvaret 
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till eleverna och fungerar som en mentor för eleven. Någon som eleven kan vända sig till och 

som tillhandahåller kunskap och verktyg när eleven behöver det. 

Elevinflytande kan ses som en möjlighet för eleven och för läraren att nå fler mål som ökade 

kunskaper, engagemang, motivation, ökad mognad och ansvarstagande. Men baksidan med 

elevinflytande är att en del lärare upplever att elevinflytandet är ett hot. Dels mot lärarrollen 

men också mot de kunskapsmål som eleverna ska nå. Och om eleverna inte klarar att ta ansvar 

över sina studier så når de inte dit. Ett annat hot som jag sett under min studie var när jag 

skulle intervjua lärarna och flera inte ville ställa upp och när ett par av de som faktiskt ställde 

upp medgav att ämnet var jobbigt att prata om. Det var så jobbigt att man inte ens diskuterar 

det med sina kollegor i rädslan för att det ska skapa konflikter om man står långt ifrån var-

andra i frågan. Men det största hotet enligt mig är lärarens eget förhållningssätt som direkt 

påverkar elevernas möjligheter till att vara med och påverka. 

 

FORTSATT FORSKNING 

 

I den här studien har ingen hänsyn tagits till hur det ser ut i vardagen i klassrummen utan den 

har endast fokuserat på lärarperspektivet och då särskilt på deras förhållningssätt till elevinfly-

tande. Resultatet väcker ett intresse av att forska vidare på ämnet och då titta på andra per-

spektiv som t ex hur skolledare ser på elever och elevinflytande samt hur de ser på lärarnas 

förutsättningar för att arbeta praktiskt med elevinflytande. Det är ett relevant område att fors-

ka om då skolledarna styr stor del av lärarnas vardag. Ett annat perspektiv som är intressant 

att forska om är elevers erfarenheter av och förväntningar på elevinflytande. Det vore värde-

fullt att ha insikt i båda perspektiven som blivande lärare. 
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Intervju med läraren Helena, 11/3-2010, 30 min  

 

Intervju med läraren Lisa, 11/3-2010, 30 min 

 

Intervju med läraren Åsa, 16/3-2010, 30 min 

 

Intervju med läraren Berit, 17/3-2010, 45 min 

 

Intervju med läraren Jonna, 17/3-2010, 40 min 

 

Intervju med läraren Anna, 18/3-2010, 30 min 
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BILAGA 1 

Intervjuguide 

 

• Vad innebär elevinflytande för dig? Vad lägger du i begreppet?  

• Vilka möjligheter finns det med elevinflytande?  

• Vilka svårigheter finns det med elevinflytande?  

• Tror du att elevinflytande kan ha några effekter på undervisningen? /för eleverna? 

Vilka? 

• Inom vilka områden är eleverna med och bestämmer?  

• Hur arbetar ni med elevinflytande i arbetslaget? Du som enskild lärare?  

• Tror du att eleverna upplever att de får/kan vara med och bestämma?  

• Vad anser du är förhandlingsbart med eleverna och vad är en fråga för lärarens 

auktoritet? 

• Hur arbetar du/skolan mot det demokratiska fostransuppdraget?  
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