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Student influence is a well debated subject and all Swedish teachers should let the students influence 

their education. According to research the student influence is generally low and something that varies 

from school to school. The school policy documents do not clarify how much impact the students get to 

have on their education and the impact is therefore something that every individual teacher decides. 

These individual differences are the reason of this study. 

This is a qualitative study about four teachers work and thoughts focusing on the subject of school 

democracy and student influence in the school environment. The study is based on qualitative interviews 

in order to highlight four different teacher’s thoughts. Previous scientific studies show that students do 

not utilize their right of impact that the school policy documents give them. According to the school 

policy documents all Swedish schools are obligated to teach about democracy, not only convey 

democratic values but also how to practice and use it. These facts made me want to look in to how 

teachers think about the responsibility they have to let the students influence their education. What 

conditions do they think have to exist in order to have student democracy?  

The conclusions of this study are that the meaning of the concept student influence varies between the 

four interviewed teachers and the teacher’s point of view does affect the extent of the student influence. 

The gain of student impact, that all teachers mention, is motivated students. The teachers all think that 

having an open dialogue with the students is of importance, as well as letting the students take 

responsibility for their actions. The teachers also talk about the importance of having a culture in the 

classroom that allows everyone to make mistakes without having to be ashamed of them. Some of the 

teachers thought that the way for students to make an impact on their education rather happens through 

the student councils than through having a say in their everyday life in school.  
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1. Inledning 

I detta examensarbete redovisas min undersökning av ett antal pedagogers syn på elevers inflytande i 

och under skolans undervisning samt vad de anser att det något diffusa begreppet elevinflytande 

innefattar. Jag har fokuserat på hur de tänker kring detta omdiskuterade ämne och hur de säger sig arbeta 

för att gynna elevers inflytande i skolan. Jag kommer i arbetet att redovisa hur långt pedagogerna anser 

att de kan gå i frågan om elevinflytande, med andra ord vad pedagogerna anser att eleverna ska ha 

inflytande över och om det är något och i sådana fall vad de anser att eleverna inte behöver ha inflytande 

över. Undersökningen visar bland annat att vilken grad eleverna ges inflytande ofta beror på elevernas 

förutsättningar, eller kanske främst på pedagogernas syn och tankar på elevernas förutsättningar. 

Det främsta motivet till denna undersökning är att jag anser att det borde vara av allas intresse att våra 

grundskoleelever blir hörda och sedda i skolan. Vårt samhälle bygger på demokratiska principer och 

dessa ska inom en demokrati förmedlas inom utbildningsväsendet (Lgr, 2011:7). Efter att jag undersökt 

detta ämne och tidigare forskning om det så vet jag att det finns en del studier kring elevinflytande. Vad 

jag dock inte har funnit är någon undersökning vilken fokuserar på hur mycket inflytande lärare anser att 

de faktiskt kan ge sina elever, var gränsen går. Efter att ha studerat ämnet elevinflytande och forskning 

kring detta har jag upptäckt vilka fördelar det kan bära med sig, jag vill därför undersöka ifall lärarnas 

syn följer den aktuella forskningen eller om den skiljer sig och i sådana fall på vilket sätt. Av dessa 

anledningar anser jag det vara viktigt att göra denna attitydundersökning för att se vad några lärare i 

Sveriges grundskolor tänker kring detta. 

Ämnet elevinflytande har blivit allt mer populärt med åren och för varje ny upplaga av skolans 

styrdokument tycks begreppet få ett mer centralt innehåll. I grundskolans läroplan från 2011 kan vi 

bland annat läsa om skolans mål att varje elev: 

 successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan 

(Lgr, 2011:15). 

 har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i 

demokratiska former (Lgr, 2011:15). 

 

Dessa är mål som varje elev ska nå och som lärare ska att arbeta för att förverkliga. De två målen hör 

intimt ihop då man för att ”lära ut” demokrati även måste praktisera och arbeta demokratiskt.  Även i 

FN:s  barnkonvention vilken förklarar barns rättigheter världen över, artikel 12, står det skrivet att 

”Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. Barnets åsikt 

ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad” (Barnombudsmannen, 1989). Med dessa mål 
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och riktlinjer som lärare är skyldiga att arbeta utifrån undersökte jag hur fyra pedagoger såg på 

verklighetens förutsättningar och vad de anser att eleverna bör ha inflytande över. Läroplanens ord ska 

fungera som lärarens lag men styrdokumentets innehåll och formuleringar tycks lämna utrymme för 

individuell tolkning vilket påverkar lärares sätt att arbeta och i slutändan graden av elevernas inflytande. 

Större delen av all forskning som genomförts när det gäller elevinflytande har fokuserat på grundskolans 

senare år eller på gymnasienivå. Detta kan utifrån läroplanens mål tolkas som att elever i grundskolans 

tidigare år ännu inte är kapabla att bestämma över sin egen skolgång. Det står skrivet att eleverna 

successivt ska utöva sitt inflytande vilket ger pedagogen tolkningsföreträde och därmed tillåtelse att ge 

sina elever det inflytande denne anser vara rimligt. Elevernas inflytande kommer då med stor 

sannolikhet att se olika ut beroende på vilken lärare man tilldelas och detta är något min studie avser att 

belysa. 

Skolinspektionens granskning av elevinflytande i skolan visar att många skolor brister när det gäller 

elevers möjligheter att påverka undervisningen. Detta trots att man vet hur känslan av delaktighet 

påverkar elevers motivation på ett fördelaktigt sätt, bland annat genom elevers ökade motivation. Enligt 

skolinspektionens regelbundna enkätundersökningar upplever endast hälften av eleverna i årskurs 9 att 

de har en chans att påverka undervisningens upplägg och innehåll (Skolverket, 1998:82). Om elevernas 

inflytande ska ske successivt så måste man ställa frågan, hur såg då inflytandet ut i grundskolans 

tidigare år? 

I Svein Stensaasen och Olaf Slettas bok Grupprocesser, om inlärning och samarbete i grupper beskrivs 

vikten av att elever upplever frihet. Denna gäller både att kunna påverka sitt arbete och sin arbetsmiljö. 

De menar att eleverna bör vara delaktiga i utformningen av både miljö och regler för att uppleva en 

frihetskänsla (Stensaasen & Sletta, 1997:102). Detta kan ses som ett led i den demokratiska kompetens 

skolan har till uppgift att förmedla till sina elever. I läroplanen står det skrivet att ”Utbildningen ska 

förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 

värderingar som det svenska samhället vilar på” (Lgr, 2011:7). 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

I nedanstående avsnitt beskriver jag arbetets syfte samt vilka frågeställningar arbetet har utgått ifrån och 

som jag velat besvara med hjälp av min insamlade empiri. Det empiriska materialet kommer sedan att 

tolkas och analyseras av mig utifrån teorier och forskning. 
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Syftet med arbetet är att undersöka hur begreppet elevinflytande uppfattas av fyra pedagoger från olika 

grundskolor samt i vilken utsträckning pedagogerna anser att det är möjligt att ge sina elever inflytande 

och vilka förutsättningar de anser behövs. 

Mina frågeställningar är: 

 Hur resonerar pedagogerna kring betydelsen av begreppet elevinflytande? 

 Hur resonerar pedagogerna kring vad eleverna ska/kan ha inflytande över? 

 Hur resonerar pedagogerna kring vad elever inte ska/kan ha inflytande över? 

 Vilka förutsättningar upplever pedagogerna behövs för ett reellt elevinflytande? 

 

Anledningen till att den första frågeställningen inte integreras med den andra är att jag vill understryka 

att pedagogernas syn på begreppet påverkar deras arbete med det samma. Begreppet kan tolkas olika 

och varje enskild pedagog ser olika för- och nackdelar med begreppets olika innehåll. Någon kan se 

elevers påverkan på miljön som det mest centrala medan en annan ser fördelar med valmöjlighet av 

läromedel. 

 

2. Bakgrund 

Begreppet elevinflytande är inte något statiskt eller absolut utan kan tolkas på olika sätt och ges olika 

mening beroende på dess kontext. Synen på elevinflytande och elevers rättigheter i skolan har förändrats 

över tid och jag kommer i nedanstående del av arbetet att kortfattat beskriva hur synen sett ut i Sverige 

med start i 1900-talets början. En stor del av den förändringen kan man hitta i de olika tidernas 

läroplaner, eller normalplan och undervisningsplan som de tidigare också kallats.  

Under 1900-talets första årtionde bestod undervisningen i den svenska folkskolan uteslutande av att 

läraren ställde en fråga vilken skulle besvaras korrekt med ett förutbestämt och givet svar. Eleverna sågs 

som passiva åskådare vilka skulle fyllas med förutbestämt kunskap vilken läraren bestämde (Selberg, 

2001:51). I mitten på nästkommande årtionde händer en hel del, författaren och pedagogen Ellen key 

ger ut sin bok Barnets århundrade (1911) och dåtidens skolpolitiker uppmärksammar vikten av social 

fostran och elevers möjlighet att påverka. Vid denna tid hade även kyrkan stor makt över skolan 

(Skolverket, 1998:78) 

På 1920- och 30-talet krävdes att eleverna aktiverades, den så kallade aktiveringspedagogiken 

utformades. Mer praktiskt utformade uppgifter skulle utföras så som naturvetenskapliga experiment, 

konversation och lärarstyrda frågor vilka uppmuntrade eleverna till eget tänkande. Undervisningen 
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inspirerades av Amerikanska skolor där de sades att elevernas gavs en starkare tilltro och vilja att ta 

ansvar över sitt eget lärande (Selberg, 2001:53). 

Under andra världskrigets 40-tal sammanställde experter en skolutredning som bland annat betonade 

vikten av elevernas självstyre, detta skulle mynna ut i en starkare gemenskap och viljan att ta ansvar för 

sitt eget handlande. Skolan sågs nu som en viktig del i att fostra samhällets medborgare till demokratiskt 

tänkande människor. Här fokuserade man på både den individuella handledningen och på grupparbetets 

betydelse för eleven. (Selberg, 2001:57) På 1940-talet bildades också elevsjälvstyrelser, det vi idag 

kallar elevråd (Rönnlund, 2013:66). 

Efter andra världskrigets slut införde skolan samhällskunskap för årskurs 4-9. Ämnet skulle uppmana 

eleverna att inta ett kritiskt förhållningssätt till bland annat propaganda. I undervisningsplanen från 1955 

står det att undervisningen ska främja elevernas ansvarskänsla, ärlighet, punktlighet samt förmåga att 

arbeta i grupp som individuellt. På 1960-talet blev materiella resurser så som läroboken i centrum och 

dess ämneskunskaper var förutbestämda av författarna. Förslag om elevinflytande över planering av 

skolarbetet lades fram och med elevernas inflytande kom också deras ansvar att diskuteras (Selberg, 

2001:60). Den första läroplanen kom år 1962. 

Elevinflytandet kom under 60-talet att lyftas fram ytterligare på regeringsnivå. Det började pratas om 

ämnesövergripande arbetssätt och kreativitet var ett nyckelord. Undersökningar pekade på att resultaten 

skulle förbättras om eleverna fick vara med och påverka undervisningens upplägg (Selberg, 2001:62). 

1979 fick till slut elever en stadgad rätt i styrdokumenten till medinflytande (Rönnlund, (2013:66). Lgr 

80 slog fast att skolan ska präglas av en demokratisk syn på människa och samhälle och deras inflytande 

ska bli större i takt med deras stigande ålder. Detta kan ses som en föregångare till det som idag står i 

vår läroplan om att inflytandet ska öka successivt. Under 1970- och 80-talet lades fokus främst på det 

formella och kollektiva inflytandet (Forsberg, 2000:14). 

 

2.1 1990-talet och idag 

Skolkommittén konstaterar att elevers rätt till inflytande i skolan finns inskrivet i styrdokumenten men 

att verkligheten inte uppnår dessa mål. Kommitténs syfte är att stärka elevers ställning i skolan och visa 

att elever är kapabla att ta eget ansvar. Detta leder bland annat till att målen omformuleras och att det 

läggs större vikt vid elevinflytande (Selberg, 2001:64). I Lpo 94 kan man läsa att ansvar och inflytande 

ska tränas i det dagliga arbetet på skolan. 



 

5 

 

I den senast uppdaterade versionen av läroplanen finner vi något som inte fanns med i 1994-års upplaga. 

Där står att läraren ska ”förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och 

skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle” (Lgr, 2011:15). 

I dagens skola vill vi värna om varje elev och ta vara på deras förmågor och förutsättningar. Fokus är nu 

på barnen snarare än lärarens roll och vi pratar om en trygg och öppen miljö. Johannesen och Sandvik är 

två norska författare vilka skriver om inflytande i förskolan, de menar att inflytande är mycket mer än 

bara bestämmande, det handlar enligt dem om gemenskap, tillit och respekt. Enligt Johannesen och 

Sandvik är en trygg miljö en grundsten för inflytande, att man blir lyssnad på och respekterad i en 

gemenskap (Johannesen, Sandvik, 2009:31). Gemenskapens olika parter måste uppleva trygghet för att 

vilja delta och interagera med de övriga i gruppen. Detta oavsett inställning och åsikter, allas röster 

måste höras för att vi ska kunna kalla skolan demokratisk. 

 

De flesta Svenska skolor arbetar med det formella elevinflytandet i form av elev- och skolråd 

(Skolverket, 1998). Det informella elevinflytandet är något som framför allt bestäms av lärare och 

elever. Exakt vad det innebär är ingen självklarhet utan det kan innefatta allt från val av mat, regler, 

undervisningsformer och arbetssätt till vilken färg tapeterna i klassrummet ska ha. Vad som klassas som 

formellt respektive informellt inflytande kan också skilja sig åt då varje lärares begreppsuppfattning ser 

olika ut. Alla människor har alltså olika uppfattningar om vad elevinflytande innebär och vi måste enligt 

Ferm organisera former för så kallat medbestämmande där man reder ut vad elever ska ha inflytande 

över. Man måste för att ha ett elevinflytande rent organisatoriskt se till att det finns tid för dialog och 

diskussion (Ferm, 1993:81). 

 

3. Begreppsdefinition 

Begreppet elevinflytande har diskuterats genom tiden och betydelsen av begreppet är inte självklar. 

Inflytande kan förklaras som att en person har chans att påverka någonting i större och mindre grad. Det 

är just graderingen av inflytandet som gör begreppet svårt att definiera. Inflytande, skriver den svenske 

pedagogikforskaren Eva Forsberg kan beskrivas som delaktighet i en beslutsprocess. Det kan vara själva 

beslutet eller hela processen där man inkluderar planering och utvärderingsdialoger (Forsberg, 2000:14). 

Det är däremot ingenstans preciserat vilka frågor eleverna ska ha inflytande och det lämnas då rum för 

individuell tolkning. 
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Begreppet delaktighet används ofta synonymt för inflytande. Det kan emellertid förstås som att ha chans 

att delta i något redan bestämt medan inflytande innebär att tillsammans besluta om något (Arnér, 

2006:26). Delaktighet sker uteslutande på vuxnas villkor och barnen påverkar då sällan innehållet 

(Johannesen, Sandin, 2009:31). Begreppen används ofta synonymt men ovan nämnda definitioner är de 

som ligger till grund för mitt arbete. 

Dialog är enligt Svenska Akademien Ordlista en variant av samtal (SAOL, 2013). Samtalet kräver 

flertalet parter vilka interagerar med varandra. Dialogen är betydelsefull för att alla ska kunna vara 

delaktiga och för att undvika att makten erhålls av en part. Ledarskapsforskaren Christer Ferm hävdar att 

man inte uppnår ett reellt elevinflytande från ena dagen till den andra. Det krävs tvärt om en längre tid 

för att skola in elever och lärare i den formen av arbetssätt. Processen kräver en öppen dialog och 

eleverna kommer till slut att se sambandet mellan inflytande och ansvar. Först när de tränats på att 

faktiskt ta ansvar blir målet om inflytande möjligt att uppnå (Ferm, 1993:76). 

 

Den norska pedagogikforskaren Olga Dysthe förespråkar en klassrumsmiljö där alla elever blir och 

känner sig hörda. Det är i samtalet som individen får chans att analysera och diskutera ett ämne utifrån 

olika aspekter medan den så kallade IRF-strukturen har visat sig hindra utvecklingen av det 

självständiga tänkandet och på så sätt hämma lärandet (Dysthe, 2003:177). I det dialogiska klassrummet 

lyssnar elever på varandra och sin lärare och vice versa. Detta skapar trygghet vilket är en 

grundförutsättning för engagemang och delaktighet (Dysthe, 1996:222). Det behövs med andra ord 

skapas en trygg och inbjudande atmosfär i klassrummet vilken inspirerar eleverna att vilja delta och 

påverka sitt lärande för att uppnå ett reellt elevinflytande och känna meningsfullhet i förhållande till 

verkligheten (Dysthe, 1996:238). Detta hävdar även den brasilianske teoretikern Paulo Freire, enligt 

Gunvor Selbergs doktorsavhandling då han belyser hur viktig dialogen mellan elev och elev/elev och 

lärare är för ett lyckat lärande. Enligt Selberg anser Freire att man för att lyckas med ett reellt 

elevinflytande behöver ta eleven och elevens vilja på allvar och inkludera denna i undervisningen. 

Läraren ska inte tro sig veta bättre eller värdera sin kunskap eller tro högre än elevens för då är den äkta 

dialogen omöjlig att hålla. Selberg skriver ”Dialogen kräver vidare en stark tro på människan, tro på 

hennes makt att göra och att göra på nytt...” (Selberg, 2001:30). Läraren måste alltså utan förutfattade 

meningar och fördomar möta sina elever och också visa sin egen tro och tillit för dem. 
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4. Teoretisk inramning 

I detta avsnitt redogör jag för vilka teoretiska perspektiv jag anser var lämpliga att använda som verktyg 

för att tolka mitt empiriska material. Jag förklarar vad begreppen sociokulturellt perspektiv, 

socialkonstruktivism och deliberativ demokrati innebär samt hur Maslows behovstrappa kan tolkas och 

användas i skolan. 

 

4.1 Sociokulturellt perspektiv och socialkonstruktivism 

Inom det sociokulturella perspektivet spelar interaktion och deltagande en avgörande roll. Inom detta 

perspektiv anses människor födas in i en kulturell gemenskap och det är i förhållande till denna som 

kunskap får mening. Lärandet sker i alla sociala sammanhang och kallas för socialisation. Dessa sociala 

sammanhang och kontexter innehåller normer, värderingar och regler vilka alla deltagare förväntas följa. 

Eftersom dessa oskrivna regler återfinns i alla sociala kontexter verkar de även i klassrummet och 

förklarar vad som anses vara passande och opassande. Ett väl använt sociokulturellt uttryck är ”Vad barn 

lär sig i skolan är att gå i skolan”. Med detta menas att elevernas tränas in i ett spel där de bland annat 

lär sig sina förväntade roller och hur rollerna förhåller sig till varandra (Hundeide, 2003:149). Den 

vitryske filosofen Lev Vygotskij anses vara grundaren av det sociokulturella perspektivet där den den 

närmaste utvecklingszonen spelar en central roll. Med denna skriver Hundeide att utveckling sker i 

samspel med sin omgivning. Det barnet idag kan åstakomma med stöd av en vuxen kommer hon 

imorgon att klara av på egen hand (Hundeide, 2003:143). Inom den potentiella utvecklingszonen anses 

lärarens viktigaste uppgift vara att alltid oavsett elevers prestationer se en möjlighet till utveckling där 

elevens motivation och vilja att prestera mobiliseras (Hundeide, 2003:145).   

 

Inom den socialkonstruktivistiska teorin anses den sociala kontexten påverka vår kunskapssyn. 

Kunskapen ses som social konstruerad därför att vi tillägnar oss kunskap via språket vilket vi människor 

skapat och interagerar med. Kunskapen är inte konstant utan förändras över tid och den sociala 

kontexten ger kunskapen mening. Socialkonstruktivisten vill ha reda på om det aktuella ämnet eller 

fenomenet är mänskligt skapat (Wenneberg, 2000:29-30). Inom det sociokulturella perspektivet har man 

en socialkonstruktivistisk kunskapssyn. Denna är föränderlig över tid då man vilket jag tidigare beskrev 

ser olika på kunskap och lärande. Elever behöver utifrån en socialkonstruktivistisk teori koppla samman 

skolans ämnen med sina tidigare erfarenheter utanför skolan för att uppleva detta som meningsfullt (jfr 

Dysthe, 2003:31 och Dewey, 2005:45). Lärandet sker i sociala samspel och är således beroende av detta 

samspel samt språket då det är genom språket man utbyter tankar och erfarenheter och på så sätt uppnår 

förståelse.     



 

8 

 

      4.2 Demokrati 

Den tyske sociologen och filosofen Jurgen Habermas anser enligt Rönnlund att en demokrati förutsätter 

diskussion och analys och att det endast är genom dessa gemensamma beslut kan tas. Habermas är en 

utav huvudmännen bakom den deliberativa demokratin vilken kräver ett stort inflytande och deltagande 

av alla involverade (Rönnlund, 2011:39).  Med Habermas deliberativa demokrati menas att deltagarna i 

ett samtal antingen ska vara de som påverkas av en viss fråga eller ett slumpmässigt urval av 

befolkningen. Grundtanken är att allas röster och alla arguments ska få lika stor chans att höras och 

påverka. Majoritetsbefolkningens åsikter ska inte bortse från minoriteternas åsikter. Detta i motsats till 

den representativ demokratin vilken innebär att några få av folket utvalda för majoritetbefolkningens 

talan. Kritik mot den deliberativa demokrati-diskursen är att det kan vara problematiskt att ingen ska 

tillåtas dominera över diskussionen då deltagarnas retoriska förmåga skiljer sig åt (Bengtsson, 2008:68). 

 

John Dewey är framför allt känd för att ha myntat uttrycket ”learning by doing” och att all undervisning 

bör ha en verklighetsanknytning. John Dewey kan kallas för demokratiteoretiker och hans 

undervisningsmetodik bygger på att innehållet i undervisningen grundar sig i elevernas vardag utanför 

skolan, i leken och i hemmet. Dessa olika delar av ett barns liv är inte skilda från varandra utan 

samspelar och påverkar varandra, därför kan vi inte bortse från någon utav dessa faktorer i 

skolverksamheten (Dewey, 2005:173). Det är deras sociala liv, deras intressen och upplevelser som ska 

vara utgångspunkten i undervisningen. Dewey menar inte att utbildningen ska vara kravlös och inte 

sträva efter ett vidare lärande, utan tanken är att att eleven utifrån sina intressen skapar en lust och 

motivation till ämnet som behandlas (Selberg, 2001:29). Enligt Dewey ska lärarna snarare ses som 

elevers handledare än en auktoritet vilken elever är underlägsna. Deweys teorier fick dock en del kritik 

vilken hävdade att elevernas diciplin skulle försämras då det inte ställdes tillräckligt höga krav. Dewey 

försvarade sig med att elevers motivation tvärt om kommer att öka då de uppfattar denna undervisning 

som meningsfull till skillnad från den traditionella. Han ansåg likaså att elevernas självdisciplin skulle 

öka då de kände sig mer delaktiga i sitt lärande (Dewey, 2005). Han menade således att elevernas 

upplevelse av meningsfullhet var intimt kopplade med deras disciplin och ansvarsförmåga. 

 

I läroplanen för grundskolan finns beskrivet mål angående meningsfullhet och erfarenheter: 

  ”Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven upplever att kunskap är meningsfull” 

(Lgr, 2011:14) 

  ”Läraren ska ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och 

tänkande” (Lgr, 2011:14) 



 

9 

 

Dessa mål vilka syftar till en meningsfull undervisning ska man som lärare arbeta mot och detta arbete 

styrks av Deweys teorier och sambandet mellan elevinflytande – meningsfullhet - motivation. 

Rigmor Lindö är en svensk forskare inom pedagogik. Hon liksom Dewey menar att skolan och fritiden 

ofta felaktigt ses som två helt olika världar vilka inte kan förenas. Även hon argumenterar för att vi 

behöver ta vara på de intressen eleverna har i bagaget och använda oss utav dessa i klassrummet och på 

så vis få mer elevnära uppgifter. Detta för att hon menar att om elever upplever meningsfullhet blir de 

också intresserade och engagerade (Lindö, 2005:79). 

 

       4.3 Motivation och behov 

Den amerikanske psykologen Abraham Maslow utvecklade en motivationsteori vilken blev känd som 

behovstrappan eller behovshierarkin. Teorin avser att förklara hur människor prioriterar sina behov. Den 

är uppbyggd av fem steg vilka innefattar fysiska behov, trygghet, kärlek, gemenskap, uppskattning och 

självförverkligande (Kaufmann, 2010:133). Maslow menade att individer måste ha tillfredsställt det 

förgående steget för att nå nästa och att människan har en motivation att uppnå nästa steg. Enligt 

Maslow är det självförverkligande och lusten att skapa och handla som ligger högst upp på trappan. 

Detta slutgiltiga steg kan kortfattat beskrivas som viljan att lära och utvecklas. Maslow menade att ett 

otillfredsställt kärleks- och samhörighetsbehov vanligtvis leder till anpassningssvårigheter i samhället. 

Om en individ inte tillfredsställer behov som kärlek, gemenskap och uppskattning kommer dennes 

självförtroende och motivation att brista (Kaufmann, 2010:40) (Mortazavi, 2008:10) . Denna teori 

hävdar den svenska pedagogikforskaren Zohreh Mortazavi i sin doktorsavhandling är viktig i skolan då 

den visar att undervisningen behöver tillfredsställa elevernas behov vilket kräver inflytande och en 

känsla av frihet i utförandet av skolans uppgifter (Mortazavi, 2008:11). 

 

      4.4 Makt 

Begreppet makt kan kortfattat beskrivas som möjligheten att påverka. Den är inte något greppbart eller 

någonting man fysiskt får utan en social konstruktion, alltså något vi människor socialt har skapat och 

följer. Den franske filosofen och idéhistorikern Michel Foucault menar enligt Forsberg att makt i form 

av över- och underordning potentiellt finns i alla situationer och bland alla människor (Forsberg, 

2000:136). Forsbergs studie visar även att den vanligaste undervisningsformen är den där läraren pratar 

större delen av tiden och ”matar” eleverna med kunskap vilken de inte själva har något större inflytande 

över. Läraren har en maktposition medan eleverna är passiva. Att på något sätt mäta inflytande och makt 

är väldigt problematiskt. Detta för att frågorna som ofta ställs i enkäter är för enkelt ställda och svaren 
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ger en mycket förenklad bild och tar inte hänsyn till alla aspekter som påverkar. Eleverna är beroende av 

de vuxnas välvilja då skolmiljön har ett vuxenperspektiv där det är de vuxna som bestämmer och anser 

sig veta elevinflytande är och vad som är bäst för eleverna (Skolverket, 1998:29). Lärare och elever bör 

för att ha ett tydligare elevperspektiv och för att få ett reellt inflytande tillsammans diskutera och 

definiera begreppet elevinflytande och sedan arbeta därefter. 

Eva och Barbro Johansson framhåller att vuxna ofta framställs som mogna, ansvarstagande och 

fullständiga människor medan barn ses som ofullständiga och blivande vuxna. Barn sägs vara i ett 

förstadium där målet är att bli vuxen och fulländad. De vuxna ses ur detta perspektiv som givna 

makthållare och ansvarstagare medan barn är passiva, oförmögna till egna initiativ och av dessa 

anledningar icke lämpliga att inneha någon större makt. Man benämner barn som becomings (blivande 

vuxna) och vuxna som beings vilket syftar till fullkomliga varelser (Johansson & Johansson, 2003:19).  

 

5. Tidigare forskning 

I följande avsnitt tar jag upp aspekter av ämnet elevinflytande som forskare tidigare påvisat för att kunna 

jämföra tidigare resultat med min egen studie och dess slutsatser. Då detta är en kvalitativ 

forskningsstudie har jag för att se samband och likheter också velat jämföra resultaten med kvantitativa 

undersökningars slutsatser, det har jag gjort för att stärka de slutsatser jag själv kommit fram till. 

I Maria Rönnlunds doktorsavhandling där hon fokuserar på elevinflytandet i årskurs 7-9 ur ett 

könsperspektiv beskrivs att vilken typ av inflytande eleverna ska ha över planeringen sällan specificeras 

av lärare (Rönnlund, 2011:107). Det innebär att eleverna själva måste engagera sig och formulera deras 

önskningar, detta kräver naturligtvis att de känner till sin rätt till inflytande. Helene Elvstrand är 

beteendeforskare på Linköpings universitet, i hennes avhandling framkommer att den dominerande 

uppfattningen hos elever är att det är läraren som bestämmer i klassrummet samt att eleverna har svårt 

att reflektera över sitt eget inflytande (Elvstrand, 2009:167). 

Enligt Rönnlund upplevs ofta de frågor som tas upp i klass- och elevråd som ointressanta av eleverna 

vilket inte leder till ett vidare engagemang. Hon menar att frågorna inte överensstämmer med sådant 

elevernas faktiskt vill vara med och påverka (Rönnlund, 2011:206). Detta fenomen styrks även i 

språkdocenten Åsa Brumark vetenskapliga artikel ”Den formella skoldemokratins roll för 

medborgarfostran och elevinflytande”. Enligt Brumark påverkar även elevernas psykosociala mognad 

resultatet av dessa klassråd. Vanligt förekommande är att någon stör eller protesterar eller helt enkelt 
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inte vill delta aktivt. En orsak till detta kan vara att frågorna inte engagerar eller berör de som anser det 

behandlande ämnet som ointressant (Brumark, 2010:84). 

I den tidigare forskning jag satt mig in i och analyserat har slutsatserna alltid blivit snarlika oavsett 

vilken vinkel eller aspekt man tittar på, nämligen att elevinflytande i skolan är väldigt litet. 

Undersökningar tyder på att elevernas inflytande i viss mån ökar men uppenbarligen inte i den takt att 

man uppnår ett tillfredsställande resultat då elever fortfarande endast känner en lite chans att påverka i 

skolan. En del studier visar att inflytandet ökar i takt med den stigande åldern medan andra visar på raka 

motsatsen (Forsberg, 1994:16). 

Filosofen och pedagogikforskaren Michael Tholander menar att det finns tre saker som tidigare 

forskning kring elevdemokrati och inflytande visat, det första är att eleverna inte utnyttjar den rätt som 

styrdokument ger dem att styra och vara delaktiga på. Den andra punkten är att elever vill ha ett reellt 

inflytande, detta styrks av ett flertal undersökningar som visat på samma resultat (Forsberg, 2000:17). 

Att elever och föräldrar vill vara med och bestämma över skolan och undervisningen visar Skolverkets 

rapport 144 väldigt tydligt, detta gäller bland annat undervisningens innehåll, vilka läromedel elever ska 

arbeta utifrån, vilket arbetssätt som används och vilka regler som sätts upp (Skolverket, 1998:81). 

Statistiken som presenteras i Skolverkets undersökning visar grundskolan som en enhet och gymnasiet 

som en annan vilket gör att man inte kan urskilja något specifikt för just årskurs 1. Den tredje och sista 

punkten är att elever ofta saknar de färdigheter som krävs för ett lyckat utövande av inflytande 

(Tholander, 2005:9). Även Forsberg belyser många lärares misstro på sina elever. Enligt henne anser 

många lärare att deras elever inte kan ta det ansvar ett ökat inflytande förutsätter (Forsberg, 2000:17). 

Enligt en undersökning gjord av skolverket är det endast cirka 40 % av elevernas lärare och föräldrar 

som anser att eleverna kan ta det ansvar som krävs för ett ökat inflytande (Skolverket, 1998:85). 

Attitydundersökningen med titeln ”Vem tror på skolan?” visar att hela 84 % av de tillfrågade lärarna 

ansåg att eleverna inte ska ha mer inflytande över undervisningen än de har. Däremot tyckte 77 % av 

lärarna att eleverna kunde få ett större inflytande över skolmiljön och de regler som gällde (Skolverket, 

1998:82).   

En grundförutsättning för att elever ska kunna påverka verksamhetens utformning och samtidigt uppnå 

styrdokumentens mål är enligt Skolverkets undersökning att de informeras om utbildningens mål, 

innehåll och arbetsformer. Känner de inte till dessa kommer de heller inte att kunna ta ett det ansvar 

inflytandet kräver (Skolverket, 1998:58). För att uppnå ett reellt elevinflytande krävs att eleverna känner 

sig bekväma med detta. Det är enligt Dysthe avgörande för elevers lärande att pedagogen öppet visar ett 

intresse för det aktuella ämnet, ett sätt att visa sitt intresse och få eleverna att reflektera är genom 
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autentiska frågor vilka uppmuntrar reflektion och diskussion (Dysthe, 1996:232). En autentisk fråga har 

inte ett givet och förutbestämt svar utan syftar till dialog. Pedagogens intresse för eleverna gäller inte 

bara ämneskunskaper utan också kring deras inflytande. Eleverna bör utifrån Dysthes tankar känna att 

deras lärare faktiskt vill höra deras röster och därmed deras inflytande. 

Dysthe menar att för ett bra lärande krävs det att tre faktorer uppfylls, dessa är engagemang, delaktighet 

och förväntningar. För att elever ska engageras krävs det att dessa uppfattar läraren som intresserad och 

villig att lyssna på dem (Dysthe, 1996:238). Detta ämne belyser även pedagogikforskaren Anne-Marie 

Körling, hon menar att om inte eleven upplever meningsfullhet till det aktuella ämnet så uppstår det ofta 

varför-frågor hos eleverna vilka kan uppfattas som motstånd till undervisningen. Dessa frågor bör 

istället tas om hand för att tillsammans diskutera syftet (Körling, 2011:94). 

 

5.1 Motivation och ansvar 

Pedagogen och filosofen Christer Stensmo skriver om skolans uppgift utifrån ett samhällsperspektiv. 

Han skriver att idéerna om motivationens betydelse för individen diskuterades redan hos de gamla 

grekiska filosoferna. Epikirus och den hedonistiska motivationsteorin menar att människan strävar efter 

två saker, den ena att söka lust och den andra att undvika olust. Människor eftersträvar att uppnå en 

känsla av lust och motiveras när denna känsla infinner sig (Stensmo, 1997:97). Det är enligt Stensmo 

lärarens roll att motivera sina elever och en betydande uppgift läraren har är att stimulera engagemang 

och ansträngning (Stensmo,1997:104). En väg till motivation är att undervisningen uppfattas som 

meningsfull vilken den har visats göra då eleverna själva känner inflytande och haft möjlighet till 

påverkan. Gunvor Selbergs forskning visar med stöd av bland annat Dewey att om elever upplever ett 

reellt inflytande över sin egen skolgång kommer dessa att uppleva en större meningsfullhet, lära sig mer 

och ta ett större ansvar än elever vilka inte upplever detta (Selberg, 2001:45) (Dewey, 1997:173). 

Zohreh Mortazavis avhandling visar genomförda enkätundersökningar att de elever som hade inflytande 

och valmöjlighet blev positivt inställda och motiverade till lärandet (Mortazavi, 2008:44). Detta 

stämmer med skolverkets undersökning om hur elevers inflytande ser ut i praktiken där man visar att en 

positiv självbild och ett tillitsfullt klimat är avgörande för elevers prestationer och resultat (Skolverket, 

2013:35). Inflytandet resulterar i att eleven får en djupare kunskap om ämnet när denne mer aktivt deltar 

i undervisningen och förstår syftet med denna, ett sätt att infoga ett sådant reellt inflytande presenteras i 

Selbergs 8-stegsmodell vilken börjar med elevers frågor och gemensamma diskussion och till sist knyts 

ihop med en utvärdering av resultatet. (Selberg, 2001:10-14). Trots detta visar forskning att det är 
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sällsynt att elever påverkar skolans undervisningsformer och innehåll trots att cirka 75 procent vill detta 

(Skolverket, 1998:81). 

I en av skolverkets utgivna rapporter redovisas statistik på hur lärare och föräldrar tror att deras barn 

klarar av att ta det ansvar som inflytande kräver. Det visar sig att färre än hälften ur båda kategorier 

anser att eleverna klarar detta (Skolverket, 1998:85). Enligt Forsberg anser filosofen och 

didaktikforskaren Thomas Englund att det inte är elevernas mognad eller läroboken som är problemet 

utan lärarens föreställningar och undervisningens mål som många gånger står i vägen för 

elevinflytandet. Eleverna har mål de enligt läroplanen ska uppnå och dessa kan då upplevas stå i vägen 

för visionerna om det ökade inflytandet vilket gör att man prioriterar dessa i första hand (Forsberg, 

2000:19). Även skolverkets rapport nummer 36 visar att många lärare ser inflytande som ett hinder då 

vägen till ansvarstagande är en lång process vilken de inte hinner med. En bra beskrivning på detta 

fenomen är att det ”råder ett motsatsförhållande mellan kunskapsinhämtande och demokratiska 

arbetsformer” (Skolverket, 1993:14). 

     

6. Material och metod 

Nedan beskriver och motiverar jag vilket material och metod jag använt mig av i undersökningen. 

Tillvägagångssättet och materialet kunde ha sett annorlunda ut men jag har valt vad jag har ansett vara 

mest lämpligt för att uppfylla studiens syfte och besvara arbetets frågeställningar. 

 

6.1 Material 

Det empiriska material som i detta arbete kommer att analyseras inhämtades undantagslöst via 

intervjuer. De svar och tankar som intervjuerna gav kommer att sättas i relation till den tidigare 

presenterade forskningen och utvalda teorier kring demokrati och elevinflytande. Jag anser att de frågor 

jag vill ha svar på bäst inhämtas via samtal vilket görs via intervjuer. Om jag hade velat se på hur lärares 

syn på elevinflytande gav uttryck i praktiken hade min empiri varit lämpad att införskaffa inte bara via 

intervjuer utan också via observationer, både med pedagog och elever. 

Förfrågan att bli intervjuad skickade jag ut till nästan 150 pedagoger, däremot fick jag endast ett 30-tal 

svar varav majoriteten tackade nej på grund av tidsbrist. Jag är medveten om att de pedagoger som 
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ställde upp är intresserade av elevinflytande och att detta påverkade de svar informanterna gav. 

Informanterna är alltså slumpmässigt utvalda men de som tackade ja har intresset gemensamt. 

7. 6.2 Metod 

Jag har använt mig av en kvalitativ forskningsmetod. Studien avser inte att säga något generellt om 

verkligheten utan har syftet att visa hur fyra pedagoger upplever arbetet med elevinflytande utifrån deras 

perspektiv och erfarenheter. Eftersom det är pedagogernas upplevelser som står i fokus anser jag en 

fenomenologisk metod vara lämplig då det främsta målet med kvalitativ forskning är att ”nå insikt om 

fenomen som rör personer och situationer i dessa personers sociala verklighet” (Dalen, 2008:11). I en 

fenomenologisk undersökning är kvalitativa intervjuer de vanligaste för att inhämta information inom 

det pedagogiska forskningsfältet. De ger information som möjliggör en djupare förståelse för 

informantens uppfattning (Månson, 2013:kap 3). Därför har jag valt att utföra intervjuer med pedagoger 

då det främst är deras syn som jag tror påverkar och avgör hur elevinflytandet i skolan ser ut och då 

också ger de mest relevanta svaren för min undersökning. Pedagogerna har själva fått välja plats för 

intervjuerna, detta för att de ska känna sig trygga och för att inte miljön ska påverka svaren negativt. 

Ämnet elevinflytande har många aspekter och väcker många funderingar vilket gör att det material jag 

fått in mycket är omfattande, av den anledningen anser jag att det räcker med fyra pedagogers 

reflektioner. 

Eftersom arbetet är tänkt att belysa pedagogernas syn och reflektioner kring elevdemokrati anser jag det 

vara lämpligast att använda mig av intervjuer. Mitt empiriska material kommer att inhämtas via 

semistrukturerade intervjuer. Jag tog hjälp av en förskriven intervjuguide då dessa ofta rekommenderas 

för en lyckad intervju (Ahrne & Svensson, 2011:46). Dess fördelar fick jag också uppleva under de olika 

intervjuerna då samtalets fokus emellanåt tenderade att hamna någon annanstans. Intervjuerna utgick 

ifrån denna men följdes inte slaviskt utan intervjupersonen tilläts styra riktningen med dennes svar och 

det fanns plats för följdfrågor samt vidareutvecklande.    

Arbetet är en så kallad attitydundersökning och jag kommer inte att lägga någon vikt vid hur lärarnas 

arbete praktiskt går till och ser ut i verkligheten. För att få en inblick i detta skulle en längre etnologisk 

fältstudie vara nödvändig, då främst via observationer. De två månader som jag har avsatt skulle inte 

räcka till att ge en vetenskapligt grundad studie. Av den anledningen kommer jag inte att ha med några 

observationer i forskningsarbetet utan uteslutande använda mig utav intervju som metod. 

Jag fick under arbetets gång väldigt många negativa svar på intervjuförfrågningarna, lärarna ville av 

olika anledningar inte ställa upp. Jag tvingades därför att fundera över om elevinflytande anses vara 
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något obekvämt bland lärare. Det kan vara så att en del lärare känner att de misslyckas med just detta 

och därför inte vill ställas mot väggen. Mina reflektioner kring detta styrktes då den första informanten 

berättade hur hennes kollegor upplevt och pratat kring min förfrågan. Många ansåg det vara ett laddat 

ämne och något man arbetade för lite med. Andra anledningar till att lärare svarade nej var brist på tid. 

Pålitligheten i mina källor kan ses som hög då det är en attitydundersökning men de slumpvist valda 

informanterna är alla intresserade av ämnet vilket gör att de är mer insatta har en positiv 

grundinställning, de kan därför inte generellt representera lärare. 

 

6.3 Avgränsningar 

Jag har valt att genomföra fyra intervjuer med pedagoger från fyra olika skolor. Jag valde ett litet antal 

av den anledningen att materialet annars skulle bli för stort och jag skulle då få svårigheter att utveckla 

alla lärares resonemang och tankar. Jag valde pedagoger från olika skolor dels för att jag ville undvika 

att pedagogerna pratade och påverkade varandra och dels för att arbetet och tankarna kan se olika ut på 

grund av olika förutsättningar, miljöer och lärare.   

Jag har valt bort att ge elevernas bild av sitt eget inflytande då jag vill belysa ämnet ur ett 

lärarperspektiv. Om jag hade intervjuat elever så skulle jag fått en mer upplevd bild av inflytandet men 

mitt arbete syftar till att beskriva pedagogernas reflektioner och hur de anser att man kan arbeta med 

elevinflytande. Tidigare undersökningar visar också att elevinflytande varierar beroende på kön, klass, 

etnicitet och kultur. Pojkar anser sig själva ha ett större inflytande än flickors bild av sitt eget inflytande 

(Skolverket, 1998). Dessa aspekter har jag tvingats bortse ifrån på grund av arbetets relativt milda 

omfattning.   

 

       6.4 Forskningstradition 

Jag utgår från den hermeneutiska forskningstraditionen i tolkandet av mitt empiriska material. Detta för 

att de svar jag får alltid är subjektiva och inte kan säga någonting om världen i stort eller dra generella 

slutsatser. Jag kommer att utifrån min insamlade empiri tolka pedagogernas erfarenheter utifrån de 

teorier och förkunskaper som ligger till grund för arbetet. Jag anser det vara omöjligt att objektivt stå 

utanför forskningsområdet och vill därför belysa att mina förkunskaper och erfarenheter har en 

betydelse för hur arbetet presenteras. Den norske specialpedagogen och forskaren Monica Dalen 

beskriver det som att forskaren i mötet med informanten alltid kommer att bidra med en förförståelse. 
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Vidare skriver hon att om man är medveten om sin förförståelse blir man också bättre på att se 

möjligheter till teoriutveckling att tillämpa sin empiri (Dalen, 2008:13). 

 

6.5 Etiska överväganden 

I min undersökning har jag gjort vissa etiska överväganden vilka Dalen tar upp i boken Intervju som 

metod (Dalen, 2007:20). Jag kommer nedan att redovisa för vilka forskningsetiska principer jag haft i 

åtanke under arbetsprocessen. 

Kravet på samtycke innebär att de personer som ingår i forskningen måste ge sitt samtycke att delta i 

projektet och måste ha informerats i förväg om detta. Samtycket ska dokumenteras och informanten har 

rätt att själv avsluta det hela (Dalen, 2007:21). I min studie valde jag att skicka ett meddelande via e-

post till ett antal pedagoger med information om mitt forskningsprojekt och en förfrågan om deras 

deltagande. Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast får användas till det avsedda 

forskningsprojekt som informanten samtyckt att delta i (Vetenskapsrådet, 2013:14). Mitt insamlade 

material kommer uteslutande att användas till denna studie och inte missbrukas på något sätt, detta 

informerade jag alla informanter om då det även finns ett krav på att informanten ska vara informerad. 

Kravet begär att de deltagande ska bli informerade om forskningens syfte, vilka metoder som kommer 

användas och vem som är forskningshuvudman. Deltagandet i forskningen är frivilligt och personerna 

som ingår har rätt att när som helst dra sig ur (Dalen, 2007:22). Jag gjorde det tydligt i mitt meddelande 

att intervjuerna inte syftar till att peka ut eller ”sätta dit” någon utan tjänar till att se hur olika pedagoger 

tänker och sedan jämföra dessa med forskning och teori. Sist men inte minst följer jag kravet på 

konfidentialitet vilket innebär att alla respondenter ska anonymiseras så att ingen utomstående ska kunna 

identifiera dessa (Dalen, 2007:23). För att lyckas med detta har jag valt att fingera alla namn i 

undersökningen, både skolornas och pedagogernas. Jag har också varit försiktig med att för ingående 

beskriva miljöer, individer och situationer. 

 

6.6 Databearbetning 

Under de fyra intervjutillfällena användes både fältanteckningar och inspelning. Inspelningarna 

lyssnades igenom kort efter intervjutillfället för att komplettera det som redan skrivits ner, även 

miljöförhållanden antecknades för att senare analyseras och utvärderas. När allt material var insamlat 

lade jag fokus på att hitta återkommande teman och likheter/olikheter mellan informanternas 
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uppfattningar. Utifrån dessa teman valdes rubriker ut för att på ett överskådligt sätt ge en klar bild av 

undersökningen.  

 

7. Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas min insamlade empiri som jag inhämtat via fyra intervjuer. Här presenteras hur 

de intervjuade pedagogerna ser och tänker kring elevinflytande. Vilka förutsättningar de anser behövs 

för ett reellt inflytande och i vilken utsträckning dem tycker sig kunna ha möjlighet att ge sina elever 

inflytande. Jag har valt att fingera pedagogernas namn för att bevara deras anonymitet. Alla pedagoger 

arbetar eller har arbetet på lågstadiet som klasslärare. Pedagogernas ålder, tid för examen och 

arbetserfarenhet skiljer sig åt men är ingenting jag anser behöver nämnas eller bör påverka resultatet i 

denna undersökning. Jag har valt rubriker utifrån de teman som min empiri och min analys givit. I 

texten förekommer en del citat vilka alla är redigerade på grund av talspråk, innehållet är självklart 

desamma. Nedan följer en kort beskrivning av de fyra informanterna. 

Maria är i 50-årsåldern och har en utbildning i matematik och NO, årskurs 1-7. Hon undervisar numera 

endast på lågstadiet. Alma är även hon i 50-års åldern och undervisar i årskurs 1-6. Hon har också 

undervisat på lärarutbildningen. Frida är i 25-års åldern och är nyligen examinerade grundskolelärare. 

Vid tiden för undersökningen är det hennes första termin på skolan som lärare. Emma är en 40-årig 

lågstadielärare men är i botten förskolepedagog. Hon har arbetat på samma skola sen hennes examen 

1999. Jag lät alla lärarna bestämma var de ville att intervjun skulle hållas och alla utom intervjun med 

Alma hölls på respektive lärares skolor. 

 

7.1 Vad är elevinflytande? 

Jag träffar Maria på skolan där hon arbetar och vi slår oss ner för att samtala. Maria arbetar som 

klasslärare och följer sina elever från årskurs 1 till och med årskurs 4. Enligt henne har begreppet 

elevinflytande ingen självklar betydelse. När jag ställde frågan funderade hon ett tag och upprepade 

frågan för sig själv varpå hon svarade. 

Elevinflytande, ja.. Begreppet som sådant skulle jag väl nog säga är att elever får påverka sin 

omgivning (Maria, 2013). 
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Samma händelse upprepades när jag ställde frågan till den nyexaminerade läraren Frida och det var 

tydligt att begreppet inte har en absolut definition. Alla pedagogerna nämnde någonting som inte 

tidigare nämnts. Begreppet innehåller så mycket och det kan därför vara svårt att kortfattat beskrivas. 

Den osäkerhet kring vad elevinflytande och medbestämmande är menar Ferm är vanlig, man måste 

därför organisera former för detta och reda ut vad inflytandet ska gälla (Ferm, 1993:81). Lärarnas svar 

ger intryck av att respektive skola och arbetslag inte har gjort detta och man är därför osäker på 

betydelsen. Meningsskiljaktigheter i begreppets betydelse uppvisades även i Rönnlunds 

doktorsavhandling (Rönnlund, 2011:107). 

Jag och Maria sitter vid ett bord i skolans bullriga kafeteria där elever passerar och nyfiket sneglar åt 

vårt håll. Maria berättar att hon tycker att elever ska få vara medbestämmande om miljön, vilka 

hjälpmedel man behöver och var och med vem man vill sitta. Hon nämner ingenting om inflytandet 

kring undervisningens upplägg. Inflytandet beror enligt henne på tillfälle och tid och är alltså inget som 

alltid gäller. Frida som också ganska kortfattat beskrev elevinflytande som möjligheten att påverka anser 

att denna påverkan ska ske över allt som finns i skolan. Hon menar att eleverna inte på egen hand kan 

bestämma allt men att de uppmanas att ge förslag på hur de kan arbeta i skolan. 

Inför mötet med Emma har hon bokat ett rum för oss att bakom stängda dörrar samtala. För henne 

verkar elevinflytandet mestadels visas under formella former som i klass-, elev- och matråd. Det 

informella inflytandet var inte lika uppmärksammat och barnen är enligt henne ofta ovetande om deras 

rätt till det. Hon ger inga konkreta exempel på vad elever faktiskt ska ha ett informellt inflytande över. 

Jag sitter med Alma på ett café i Stockholms innerstad när hon berättar om vad elevinflytande betyder 

för henne. Hon nöjer sig inte med att beskriva inflytandet som en slags påverkan utan beskrev 

elevinflytande som ett sätt att respektera alla elevers åsikter. Inflytandet ska vara över lärandet och man 

behöver veta vilka mål man har med sin undervisning för att valfrihet ska råda. Det handlar om att 

respektera, acceptera och lyssna på sina elever och fram för allt visa det för eleverna. Elevinflytande är 

ingenting man tillämpar i specifika sammanhang utan det är något som ska spegla all undervisning i 

skolan. Även Emma poängterar vikten av respekt och tolerans och menade att det är ytterst viktigt att 

skolan arbetar för att utveckla elevers demokratiska kompetens för att det är en nödvändighet i 

samhället.   

Både Alma och Emma uppfattar inflytande och demokratibegreppet mer som Johannesen och Sandvik 

beskriver det, nämligen att bli respekterad och lyssnad på i en gemenskap. Detta är en förutsättning för 

ett tryggt klassrumsklimat där eleverna vill vara engagerade (Johannesen, Sandvik, 2009:31). 



 

19 

 

 

7.2 Varför ska vi ha elevinflytande? 

Alla pedagogerna är överens om att vi ska ha elevinflytande i den svenska skolan men hur detta 

inflytande skulle se ut, hur omfattande det skulle vara och varför vi ska ha det varierade kraftigt. Maria 

tycker verkligen att elevinflytande är viktigt och lutar sig tillbaka på vad hon benämner som 

”vetenskapen”. 

Jag tror också att det finns vetenskapliga bevis på att om man vet hur och vad man ska lära sig så blir 

det också lättare att kunna bli bättre och engageras själv (Maria, 2013). 

Ämnet kan utifrån detta påstående uppfattas som aningen oreflekterat då hon inte själv beskriver vilka 

fördelar hon har sett utan istället lutar sig tillbaka på forskning vilken hon tror existerar. 

Det är inte bara Maria utan samtliga pedagoger upplever att elevinflytande ger en positiv effekt på 

elevers känsla av meningsfullhet och motivation. Dessa iakttagelser stämmer väl överens med Dysthes 

teorier om att inflytande och aktivt deltagande främjar elevers motivation och engagemang vilket anses 

vara avgörande för lärandet (Dysthe, 2003:38). Reflektionen får även stöd av Mortazavis 

enkätundersökning vilket uppvisade samma resultat gällande sambandet mellan inflytande och 

motivation (Mortazavi, 2008:10) 

Elevers vilja att påverka är också något alla pedagoger bevittnat och anser vara generellt, detta 

resonemang styrks av de många undersökningar som enligt Forsberg uppvisat samma resultat (Forsberg, 

2000:17). Undantagsfall tas upp där elever antytt att det vore bäst om pedagogen bestämmer utan 

elevers påverkan. Enligt Alma existerar ingen människa som inte vill påverka sin omgivning. Det 

handlar enligt henne om behovet av att bli sedd, om känslan att kunna påverka och känna att ens ord och 

handlingar betyder något. Detta resonemang delas av Emma som menade att elevers röst har betydelse 

och det måste de vara medvetna om. Hon menar att dagens barn är duktiga debattörer och menar att det 

kan bero på att deras ställning i samhället stärkts och att det numer ses som en färdighet istället för 

protest eller stök. Barns position i samhället samt synen på barn skriver Selberg har förändrats genom 

tiden vilket jag tidigare beskrev i utvecklingen av läroplanerna (Selberg, 2001:50). 

För att tillfredsställa behovet av att bli sedd och lyssnad på krävs det enligt Dysthe en trygg och öppen 

miljö där alla får och vill uttrycka sin åsikt (Dysthe, 1996:222). Eleven motiveras till lärande när denne 

känner sig behövd. Alma, Emma och Frida belyser alla denna aspekt och menar att ett dialogiskt 

klassrum är en förutsättning för allas chans till påverkan. Pedagogernas reflektioner och erfarenheter 
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stämmer väl överens med Maslows behovstrappa vilken menar att individen måste ha tillfredsställt 

behov som trygghet och samhörighet för att uppnå motivation att utvecklas och lära (Kaufmann, 

2010:133). 

När jag ställde frågan till Emma om hon trodde att alla elever vill vara med och påverka svarade hon 

impulsivt nej, inte alla. Men efter att hon tänkt igenom frågan en stund ändrade hon sig och sa att alla 

nog i grund och botten vill vara med och bestämma om sitt eget liv men att barnens villkor ser olika ut. 

Hon menar att det kan uppfattas som att elever inte vill ha inflytande när det i själva verket kan bero på 

att de är blyga för att de inte har tränats att ta ansvar och därför inte har vanan att diskutera och ta det 

ansvar som inflytande kräver. Denna reflektion är ett exempel på hur oreflekterat ämnet elevinflytande 

kan vara och vad det kan få för konsekvenser. Emmas påstående visar att missförstånd är lätt uppkomna 

och att man här måste se till flera aspekter av inflytandet. Att alla elever inte uppfattas som villiga till 

inflytande kan bero på att tidigare behov vilka Maslow nämner inte är tillfredsställda (Mortazavi, 

2008:11). Elevens tecken på blygsamhet kan exempelvis uppstå på grund av att eleven inte känner 

samhörighet med gruppen eller på annat sätt upplever otrygghet. Dessa behov måste utifrån Maslows 

teorier tillfredsställas innan motivationen och viljan till inflytande infinner sig. 

Emmas tankar kring sambandet mellan inflytande och självförtroende stämmer också väl övrrens med 

Ferms idéer om hur denna förmåga kräver träning och tid (Ferm, 1993:76). Hon liksom Ferm menar att 

vissa elever inte har tränats i detta och därför inte kan ta det ansvar som inflytandet kräver. 

Alma har arbetat inom skola och utbildning på olika sätt de senaste tjugo åren och enligt hennes 

erfarenhet kan många lärare uppfatta en risk med att ge sina elever inflytande då detta ofta leder till 

kritik och utvärdering av undervisningen och lärarens arbete. Utvärdering är dock en väsentlig del i 

elevers rätt till inflytande och också nödvändig för elever upplevelse av inflytande (Tholander, 2005:9). 

Detta engagemang menar Alma att vi måste ta vara på istället för att se det som ett motarbetande eller 

protest. Det tyder bara på att elever engagerar sig och det ska ses som ett gott tecken. Att elevers 

engagemang påverkar lärandet positivt är något också Dysthe ser som självklart och som något man bör 

ta vara på istället för att tysta ner (Dysthe, 1996:238). Detta stämmer med Körling som menar att dessa 

tillfällen bör tas omhand för att diskutera undervisningens syfte (Körling: 2011:94). 

Alla pedagoger verkar överens om att elevinflytande idag har fått ett större utrymme än det haft tidigare 

vilket också visas i diverse läroplaner. Emma tror att elevinflytandet med tiden kommer att få större och 

större utrymme då forskning visar på dess fördelar i förhållande till lärandet. Ur ett sociokulturellt 

perspektiv kan man säga att vi nu befinner oss i en kontext vilken värdesätter självständighet och kritiskt 

tänkande människor. Jag beskrev tidigare hur synen på inflytande och delaktighet förändrats under 
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1900-talet beroende på vad som ansetts vara viktigt för samhällets medborgare och enligt pedagogernas 

reflektioner kommer denna utveckling att fortskrida och ställa högre krav på inflytande och 

självständighet. 

 

7.3 Vad ska elever ha inflytande över? 

På frågan vad eleverna ska ha inflytande över lägger Maria stor vikt på närmiljön och nämner även 

elevernas val av plats samt i vilken ordning moment skulle utföras. Hon nämner ingenting om 

undervisningsformer. Hon påpekar att det måste vara praktiskt möjligt och konstaterade att dygnet 

endast har tjugofyra timmar. Hon anser att det blir ohållbart om alla elever ska arbeta ur olika 

läroböcker. När jag ställer samma fråga till Alma framgår att hon alltid har minst ett exemplar av alla 

matematikböcker från årskurs 1 till årskurs 9. Dessa menar hon kommer väl till pass då hon märker att 

elevers utveckling står stilla på grund av icke utmanande uppgifter, alltså ett sätt att individualisera 

undervisningen. Uppfattningen skiljer sig här stort då Alma ser inflytandet över läroböcker som en 

tillgång medan Maria anser det vara ett problem. 

Att Maria anser att elever bör vara med och påverka skolans miljö är enligt Stensaasen och Sletta 

fördelaktigt och en grund för elevers upplevda frihetskänslor (Stensaasen, Sletta, 1997:102). Däremot 

anser hon inte att eleverna ska kunna välja bland olika läroböcker och arbetsformer vilket även detta ses 

som positivt av samma anledning. På detta sätt motsätter hon sig Stensaasen och Slettas resonemang 

angående elevers upplevda frihetskänsla. 

Almas uppfattning är att eleverna kan och ska ha inflytande över allt i skolan, något annat vore 

odemokratiskt. Hon beskriver en ansvarskultur där eleverna lär sig att ta ansvar över sitt eget lärande 

och ser och arbetar mot utsatta mål. Hon menar att denna många gånger hamnar i skuggan av den 

lydnadskultur som råder i vilken man värdesätter stillsamhet och tystnad. Alma och Maria understryker 

att man måste ha klart för sig vad man vill åstakomma i undervisningen. Alma berättar om hur elever är 

satta i en situation där de måste lita på att deras lärare vill dem väl och att läraren också måste visa detta 

för sina elever. Att eleverna känner till undervisningens syfte är enligt Selberg av yttersta vikt (Selberg, 

2001:12).   

Samtidigt påpekar Alma att eleverna inte kan ha inflytande eller välja något som de inte vet att det 

existerar, många saker måste man introducera och ge dem med goda avsikter. Hon anser att lärare 

många gånger utifrån elevernas intressen ska styra lärandet. Frida däremot anser att undervisningens 
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innehåll inte är något eleverna kan vara med och påverka. Vad eleverna ska lära sig bestäms uppifrån 

men hur deras lärande ska se ut kan eleverna påverka, menar Frida. 

Alma och Fridas resonemang tyder på att de liksom Dewey har uppfattningen att man som lärare snarare 

ska fungera som en handledare vilken styr och vägleder eleverna i en riktning man anser vara lämplig 

både ur en lärandemålsyn och vad som av elevernas uppfattas som meningsfullt (Dewey, 1997:39). 

Skolverkets forskning visar på att nästan 8 av 10 elever vill påverka undervisningens innehåll 

(Skolverket, 1998:81) och att denna påverkan ger positiva konsekvenser av lärandet. 

Emma menar att vuxna ibland vet bättre än eleverna. Hon tar upp ett exempel angående skolmatens 

kostplan vilken arbetats fram och grundar sig på vetenskapliga fakta kring kost och hälsa. På deras skola 

har eleverna många gånger önskat att få en godismaskin och så kallad skräpmat och läsk till lunch. I 

situationer som dessa anser Emma att de vuxna bör bestämma utan elevernas påverkan. Hon lägger till 

att man måste förklara varför så att eleverna förstår syftet och inte känner sig överkörda och maktlösa. 

Hon förespråkar i detta uttalande en deliberativ demokrati vilken uppmanar till diskussion. Även Frida 

har detta resonemang då hon påpekar att de förslag eleverna lämnar måste vara rimliga utifrån elevernas 

lärande och skolans förutsättningar. Ett orimligt förslag kan enligt henne vara att eleverna ska titta på 

film varje lektionstillfälle, detta tillvägagångssätt kan inte uppfylla alla kriterier för lärandet. Även hon 

påpekar dialogens betydelse för elevernas förståelse i dessa situationer. 

Frida tar upp ett tillfälle när elever och lärare tillsammans diskuterat fram regler och förhållningssätt på 

deras skola. Enligt henne har den gemensamma diskussionen lett till att eleverna motiverats till att följa 

de uppsatta reglerna då de på ett tydligare sätt förstår syftet med dessa. En gammal regel som gällt på 

skolan var att man inte fick spela fotboll på skolans bandyplan, denna regel diskuterades i grupp och 

avskaffades efter att man inte sett någon poäng med att bevara denna. Samma situation upprepades 

angående regeln att inte få ha mössa eller keps inomhus. Fridas upplevelse stämmer väl överens med 

filosofen Deweys teorier om sambandet mellan meningsfullhet och disciplin. Hon kan också sägas ha en 

socialkonstruktivistisk syn då hon ifrågasatte något förutbestämt som egentligen inte fyllde någon 

funktion utan som existerade på grund av traditionella värderingar. Det var regler som uppfunnits och 

varit allmänt accepterade men som bröts upp för att de inte fyllde någon egentlig funktion. 

Ett återkommande svar på hur man ska få elever att vilja ha ett större inflytande är att undervisningen 

ibland utgår ifrån elevernas intressen. Maria menar att detta är a och o om man vill fånga elevernas 

uppmärksamhet och engagemang. Hon menar att eleverna lär sig bäst om uppgifterna är elevnära. Hon 

tar upp ett exempel då eleverna skulle lära sig om friktion. För att fånga eleverna tog hon exemplet att 

åka pulka snabbast och formulerade en uppgift vilken utgick i från elevernas vardag och någon hon 
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visste att de var intresserade av. Denna metod menade hon fångade in och motiverade alla elever. Emma 

delar denna uppfattning och menar att man bör bekanta sig med och använda sig av elevernas 

förkunskaper för att sedan hitta sidospår som väcker elevernas lust, nyfikenhet och motivation. Hon tror 

att den typen av arbete leder till en djupare kunskap. 

Jag tror att det leder till en djupare kunskap och att man lär sig för att man tycker att det är 

spännande och inte att man lär för att man måste. (Emma, 2013). 

De båda pedagogerna tycks i detta sammanhang ha vad Dewey kallar ett sociokulturellt perspektiv och 

en socialkonstruktivistisk syn på kunskap då de menar att undervisningen bör utgå från elevernas 

vardag, erfarenheter och intressen. De liksom Dewey och Dysthe anser att eleverna blir mer engagerade 

och arbetsvilliga då undervisningens kunskaper skapas kollektivt samt har en tydlig 

verklighetsanknytning (Dewey, 2005:45). Att på detta sätt ta vara på elevernas intresse kan ses som ett 

indirekt inflytande då man har elevernas perspektiv i fokus, det är dock inget direkt inflytande då 

pedagogen bestämmer vilket ämne som ska behandlas. 

Samtidigt som det anses vara fördelaktigt att ta vara på elevernas intressen så kan det också verka 

hämmande menar Alma. Enligt henne måste läraren också ge eleverna möjlighet att uppleva någonting 

nytt. Detta belyser flera av pedagogerna och menar att man där emot utifrån elevers intressen kan hitta 

ämnen som kan intressera och motivera dem. Man måste aktivera en nyfikenhet hos barn och detta kan 

göras genom spännande, kluriga och öppna frågor. Lyssnar man på barnen så kan man höra vad de vill 

arbeta med och det har långt ifrån alltid med deras intressen att göra. Det viktigaste menar Alma är att 

kunskapen måste kunna omsättas i verkligheten för att engagera och ha någon betydelse. Eleverna måste 

känna igen sig och beröras av det aktuella ämnet för att se relevansen med kunskapen. 

Verklighetsanknytningen visas även här vara viktig, Alma liksom Dewey menar att skolan och elevernas 

fritid inte kan ses som två olika världar utan tvärt om samspelar med varandra och därför bör 

sammanfogas (Dewey, 2005:173). 

En annan aspekt av undervisning vilken utgår från elevernas intressen är enligt Frida att eleverna får en 

chans att visa sina kunskaper. Hon berättar att hon ibland har låtit sina elever arbeta med något de är 

intresserade av och duktiga på för att sedan dela med sig av detta för sina klasskompisar. Hon anser att 

det kan vara ett tillfälle då elevens självförtroende stärks och elevens självbild lyfts. Hon menar likaså 

att all undervisningen inte kan vara av detta slag men att det kan vara ett bra verktyg för att göra 

undervisningen spännande och motiverande. Med detta arbetssätt har Frida möjlighet att uppnå 

styrdokumentens mål om att varje elev efter genomgången grundskola ska känna tillit till sin egen 

förmåga (Lgr,2011:13) 



 

24 

 

Att eleverna ska få välja böcker själva är något som Emma påpekar. De får då chans att välja något de är 

intresserade av och blir då enligt hennes erfarenhet mer motiverade att läsa. Denna typ av 

intresseinflytande kan till skillnad från Marias indirekta inflytande ses som direkt då det är eleverna 

själva som bestämmer bok och ämne att arbeta med.    

 

7.4 Vilka förutsättningar behöver finnas? 

De fyra pedagogerna är alla överens om att elevinflytandet ger positiva effekter på barnens lärande men 

de påpekar också att vissa förutsättningar krävs. Den vanligaste faktorn som nämns är bristen på tid. 

Maria och Emma upplever att tiden påverkar lärarens sätt att agera och därmed även inflytandet. De 

menar att den dialog som behöver hållas med eleverna är tidskrävande och många gånger står i vägen 

för läroplanens mål. Emma berättar hur hon ibland gör saker snabbt på bekostnad av dålig pedagogik, 

detta för att hon ibland känner sig stressad över de mål och uppgifter som måste avklaras. Alma däremot 

menar att inflytandet måste ligga till grund för allt och det blir då extra viktigt att ha läroplanens mål 

klart för sig. Man behöver hela tiden reflektera kring vad undervisningen syftar till. 

Hur lärarens tid disponeras är många gånger avgörande. Det Maria och Emma upplever har visats vara 

vanligt bland lärare (Forsberg, 2000:19). Man kan då uppleva inflytandet som ett hot snarare än som en 

möjlighet och det är ett exempel på motsatsförhållandet mellan kunskapsinhämtande och demokratiska 

arbetsformer (Skolverket, 1993:14). 

Den allra viktigaste faktorn för en inflytelserik miljö anser Frida vara ett tillåtande och respektfullt 

klassrum. Med det menar hon ett klimat där alla ska få säga vad de tycker och känner utan att bli hånade 

eller nedvärderade. Alla måste respektera varandras åsikter och lyssna på varandra. Om man inte skapar 

detta klimat är risken att gruppen blir orolig och att det behöver läggas ett större fokus på ramar och 

regler vilket kan motverka elevernas inflytande. Det Frida talar om kan tolkas som det som Dysthe 

benämner som det dialogiska klassrummet vilket tar vara på alla inblandades röster och erfarenheter 

samt är en förutsättning inom den deliberativa demokratin (Dysthe, 1996:222). 

Pedagogerna är alla överens om att inflytande kräver ett ansvarstagande från eleverna och både Emma 

och Alma poängterar att det är något som barnen måste skolas in i. Att ta ansvar är en färdighet som 

måste tränas och detta görs främst genom dialog och diskussion. Emma berättar att hon ofta använder 

sig av påhittade dilemman vilka kräver argumentation och analys för att kunna fatta beslut. Detta är en 

av de tre saker Tholander menar att forskningen hittills lyckats bevisa, att elever saknar de färdigheter 

som krävs (Tholander, 2005:9). Att ansvarstagande är en förmåga som behöver tränas upp och är 
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tidskrävande konstaterar också Ferm (Ferm, 1993:76). Undervisningen ska enligt läroplanen utveckla 

elevers förmåga att ta ett personligt ansvar bland annat genom att aktivt delta i planeringen och 

utvärdering av undervisningen (Lgr, 2011:9). Möjligheterna med Emmas påhittade dilemman kan vara 

att uppnå styrdokumentens etiska mål vilka avser att stärka individernas förmåga till egna 

ställningstaganden (Lgr, 2011:10). Tankarna kring vad elever är förmögna att klara av skiljer sig åt bland 

informanterna men man kan urskilja en övergripande syn på eleverna som barn eller outvecklade och 

blivande vuxna, så kallades becomings. Då elever är människor och därmed också olika kan det ses som 

en social konstruktion att elever är oförmögna (beings) till att ta ansvar på grund av sin låga ålder och 

inte för att denna förmåga ej praktiserats.   

Även pedagogen måste tränas in i detta arbetssätt menar Frida, hon som nyexaminerad lärare upplever 

att ens egen osäkerhet och korta erfarenhet påverkar hur mycket inflytande eleverna får. Hennes 

intentioner är högre än vad hon i verkligheten för tillfället lyckats realisera. Hon menar att man som 

lärare måste vilja att eleverna ska påverka för att kunna bli egna kritiskt tänkande individer. 

Det skulle inte vara roligt att ha en klass som inte vill vara delaktiga, om dem bara skulle sitta och 

lyssna och säga jaja, vi gör som du säger, utan dem ska ju bli egna individer och starka 

personligheter. Det vill man ju locka fram också (Frida, 2013). 

Samtliga pedagoger belyser sambandet mellan inflytande och ansvar och de flesta menar att eleverna 

måste tränas på att ta ansvar för att i över huvud taget lära sig det. Maria menar att man behöver ha 

tydliga och uttalade ramar för vad eleverna får och inte får bestämma över. Om man inte har det riskerar 

man anarki vilket inte uppfattas som gynnsamt. Hon anser att vissa grupper klarar av att ta ansvar bättre 

än andra och att det är individuellt. Vissa klarar det inte, hon nämnde barn med särskilda behov som en 

grupp hon anser många gånger inte klara av ett stort inflytande. Hon menar att man lär sig som lärare 

med tiden och erfarenheterna hur mycket inflytande man kan ge sina elever och att mognad och ålder 

spelar in. 

Marias uppfattning om att alla elever inte klarar av att ha inflytande över sin utbildning tyder på att hon i 

dessa avseenden förespråkar en representativ demokrati snarare än en deliberativ. Hon verkar inte ha i 

beaktning vad Dewey menar att elevernas känsla av meningsfullhet och disciplin är beroende av 

varandra (Dewey, 1997:195). 

Maria påpekar trots allt att man inte ska vara rädd för att våga prova exempelvis att sätta två personer 

som man tidigare upplevt haft problem att samarbeta bredvid varandra. Det verkar finnas en allmän 

rädsla vilken säkert också är befogad att för lösa tyglar ska leda till kaos. Mauno Korpela menar att det 
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är få lärare som faktiskt vågar detta. Det kan ha med osäkerhet och göra men också med gamla mönster 

och traditioner (Korpela 2004:24). Marias uttalande antyder att hon vågar testa olika metoder och inte 

vill vara fast i traditionella oreflekterade mönster. 

Dialogen och samarbetet med arbetslaget och kollegorna är något som Alma nämner som en viktig 

aspekt. Skolans lärare behöver ha samma uttalade mål för att eleverna ska veta vad som gäller och 

kunna ta det ansvar som inflytandet kräver. Denna aspekt belyste även Emma då hon många gånger 

upplevt motsättningar från arbetslaget. 

Vi har inte alltid samma samsyn inom kollegiet och det kan ställa till problem. Till exempel när vi 

diskuterar kring skolans regler och någon tycker att vi borde fråga eleverna vad de tycker. Då är det 

halva lärarkåren som säger nej, det bestämmer vi vuxna. (Emma, 2013). 

Det Emma berättar är ett tecken på att många lärare inte följer de riktlinjer som alla anställda enligt 

läroplanen ska följa. Läroplanen säger att alla som arbetar i skolan ska ”främja elevers förmåga och 

vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.” (Lgr, 2011:15). 

Alla pedagoger nämner läroplanens mål om att utveckla demokratiska samhällsmedborgare (Lgr, 

2011:7) och nämner då också dialogens betydelse för denna utveckling. De kan sägas ha en 

sociokulturell syn på lärande då de belyser vikten av samspel och diskussion. De uppmanar eleverna till 

dialog och Alma påpekar att det enda sättet att fostra demokratiska medborgare är att förespråka och 

leva demokratiskt. Denna syn skiljer sig dock på vad som är förutbestämt och vad eleverna ska ha 

inflytande och en dialog kring. 

Att syftet och målen med undervisningen är klargjort för eleverna menar alla pedagogerna har en stor 

betydelse för elevers motivation. Detta måste hela tiden ifrågasättas och diskuteras för att eleverna ska 

uppleva undervisningen som meningsfull. Maria belyser att elever är väldigt kloka och att man alltid kan 

hålla en diskussion. Samtidigt menar hon att denna är mycket tidskrävande och ofta stjäl tid från 

undervisningen. Hon berättar om hur hon många gånger diskuterat om de allra minsta detaljer med sina 

elever och sedan insett att det inte gett eleverna någonting alls. Enligt henne måste lärare välja sina 

diskussionstillfällen och se till att det finns ett uttalat mål med dialogen. 

Att informera eleverna om undervisningens mål har visats vara särskilt viktigt då de tar ett större ansvar 

över sitt lärande (Skolverket, 1998). Informationskrav kring målen finns också nedtecknade i 

styrdokumenten och är alla lärares skyldighet att uppfylla (Lgr, 2011:8). Alla informanters reflektioner 

stämmer alltså i detta avseende överens med rådande forskning och stärker fördelarna med det 
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dialogiska klassrummet (Dysthe, 1996:222). I vilken utsträckning och i vilka situationer syftet förmedlas 

ser med stor sannolikhet olika ut då alla informanter nämner det som viktigt vid olika tillfällen.  

De övriga lärarna påpekar också vikten av att lyssna och diskutera.  Alma menar att lärare alldeles för 

ofta avvisar elevernas engagemang på grund av att det upplevs som opassande. Ett exempel hon tog upp 

är när elever brister ut ”Jag kan, jag vill!” utan att räcka upp handen eller ha fått ordet. Detta menade 

Alma endast är ett tecken på engagemang vilket borde ses som något positivt. 

Även Emma har upplevt liknande situationer men anser att man ändå behöver hålla koll på de elever 

som tar över och inte lämnar en syl i vädret åt sina de övriga eleverna. Hon menar att om man inte gör 

det riskerar man att de mer tillbakadragna eleverna stigmatiseras och inte vågar ta för sig. För att 

motverka detta beteendemönster har Frida ordnat en förslagslåda där alla elever får en chans att 

påverka. Hon menar att man på det sättet även kan få med de mer blyga eleverna då de inte behöver 

prata högt framför klassen utan endast lägga en förslagslapp i en låda. Samma dag som intervjun hölls 

med Frida hade en lapp lagts i lådan på vilken det stod ett förslag om hörlurar på lektionstid. Det var 

från en ganska tillbakadragen tjej som ville kunna lyssna på musik medan hon arbetade för att hon 

skulle koncentrera sig bättre. Frida berättade då för eleven att hon ska fundera över förslaget, fråga runt 

bland den övriga personalen och återkomma med ett beslut. Hon menar att förslaget är kontroversiellt 

men att syftet är bra och man borde därför kunna prova. 

Fridas vilja att alla individer i klassrummet ska få komma till tals och ha en inverkan på undervisningen 

kan ses som en sociokulturell handling då hon belyser vikten av samverkan och samspel mellan alla 

elever i klassen. Hon kan även sägas arbeta med ett deliberativt demokratisk perspektiv då hon vill att 

alla elever ska komma till tals och att allas röster väger lika mycket.   

En annan aspekt lärare måste bli bättre på att se är enligt Alma att tyda kroppsspråk. Hon berättar hur 

hon själv upplevt hur elever av olika anledningar inte kunna säga vad de velat men att man ur deras 

kroppsspråk ändå kunnat förstå att något inte varit helt okej. Är man som pedagog osäker så kan man 

alltid prata med och fråga eleven vad denne känner, tycker och vill. Att människors retoriska förmåga 

skiljer sig åt och kan skapa problem är något som även kritiker till den deliberativa demokratin hävdar.   

 

7.5 Inflytande eller delaktighet? 

Innebörden av begreppen inflytande och delaktighet uppfattas olika bland informanterna. Det många 

beskrev som inflytande kan utifrån Arnérs tolkning snarare ses som delaktighet. 
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Om du går på stan kan du höra hur vuxna pratar med barn och säga så här, vad vill du ha? Du får 

välja. Till slut blir barnet jätte förvirrat, han tänker får jag välja mellan allt det här som jag ser? Ja du 

får välja, men då kan han inte det (Alma, 2013). 

Almas exempel visar hur de vuxna i det här fallet har valt ut saker som barnet får välja emellan, denna 

aspekt av demokrati är komplex och har med vår barnsyn att göra. Vi ger barn chans att välja men ingen 

direkt chans att påverka vad de kan välja emellan, valmöjligheterna är förutbestämda av vuxna. Detta 

uppfyller kriterierna för delaktighet och inte reellt inflytande (Arnér, 2006:26). 

En aspekt av inflytande kan enligt Maria vara att när en elev gjort klart en uppgift före sina 

klasskamrater så får han välja att fortsätta arbeta bland några andra av läraren utvalda uppgifter. Även 

detta kan mer uppfattas som delaktighet än reellt inflytande och också något eleverna måste göra sig 

förtjänta av för att få tillgång till. Inflytandet kan kallas för villkorat vilket innebär att att förtjäna 

delaktigheten, i det här fallet att arbeta snabbt. Detta fenomen är enligt Elvstrand vanligt förekommande 

(Elvstrand, 2009:167-168). 

Maria anser också att eleverna ibland bör få en chans att välja när och var de ska utföra en uppgift. Det 

viktigaste menar hon är att uppgiften blir gjord och inte var eller när den genomförs. Uppgiften är 

förutbestämd men eleverna ges delaktighet i utförandet. 

Enligt Alma måste lärare vara lyhörda och ta vara på elevers idéer. Vid ett lektionstillfälle hade hon 

kopierat upp tjugofem kopior av en specifik text och delat ut till sina elever. Vid lektionens slut hade 

några elever påpekat att det nästa gång vore bättre om hon kopierar upp fem kopior av fem olika texter 

istället. De menade att då kunde dem ju välja bland texter som intresserade dem. Även den situationen 

är ett exempel på delaktighet då eleverna hellre väljer bland fem förutbestämda texter än en enskild. De 

utnyttjade dock sin inflytanderätt genom att uppmana Alma att ge dem valmöjligheter. 

 

8. Avslutande diskussion 

Den här kvalitativa undersökningens syfte var att ta reda på hur begreppet elevinflytande uppfattas av 

fyra olika lärare samt i vilken utsträckning de anser det vara möjligt att erbjuda sina elever inflytande. 

Arbetet syftade inte till att dra några generella slutsatser om verkligheten vilket jag inte heller försökt. 

Begreppet elevinflytande har visats vara mycket omfattande och lärarnas uppfattning skiljer sig markant 

åt. Dessa meningsskiljaktigheter påverkar vare sig man vill eller inte arbetet med elevinflytande och inte 

minst elevernas frihet och makt. Alla utvalda lärare anser sig arbeta med elevinflytande men detta arbete 
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ser olika ut och man ser olika fördelar samt hinder med detta arbete. Undersökningens syfte anser jag 

vara uppfyllt då lärarna med egna ord djupgående har fått berätta sin uppfattning om ämnet 

elevinflytande. 

I de skolor vilka det intervjuade lärarna arbetar är det alltid lärarna som bestämmer mest och sätter 

villkor och ramar för elevernas bestämmande. Trots att elevers rätt till inflytande finns nedtecknat i 

diverse styrdokument tycks det ändå vara så att lärarnas syn på elevinflytande har störst inverkan på 

inflytandets omfattning. Makten vilken är socialt konstruerad kan därför sägas ligga i lärarnas och 

skolans händer och inte i elevernas. Min uppfattning angående detta är att det är traditionella värderingar 

som skapat dessa maktrelationer och att dessa inte är absolut nödvändiga utan att man på ett vidare plan 

kan integrera elever i skolans och undervisningen utformning. Synen på vad ett barn är och kan påverkar 

dennes maktposition och möjlighet till inflytande i skolan. 

Efter viss tveksamhet vilket jag beskrev i tidigare kapitel är alla intervjuade lärare överens om att alla 

elever vill ha inflytande över sin utbildning, dessa iakttagelser stämmer väl överens med Tholanders 

konstaterande av olika forskningsprojekts slutsatser (Forsberg, 2000:17). Det nämns att man kan 

misstolka elevers beteende som att de inte vill vara med och påverka men att det då ofta beror på 

bristande trygghet eller blygsamhet vilket kan bero på det först nämnda. En trygg, tillåtande och 

respekterande miljö tycks alltså vara avgörande för en del om inte alla elevers vilja att påverka och 

utöva inflytande över sin arbetsmiljö. En miljö vilken avser att uppfylla dessa kriterier är enligt Dysthe 

det dialogiska klassrummet vilket alla lärare nämner som eftersträvansvärt (Dysthe, 1996:238). I 

skolverkets lägesrapport från 2013 finns också beskrivet hur ett tillitsfullt klassrumsklimat verkar 

positivt på elevers resultat och är ännu ett underlag och argument för att prioritera detta arbete 

(Skolverket, 2013:35). Utifrån Maslows behovstrappa kan man tolka att elevers vilka inte utger sig för 

att vilja ha något inflytande behov av samhörighet och gemenskap hindrar och motverkar deras vilja att 

lära och påverka. Man bör utifrån denna teori i första hand tillgodose och arbeta med dessa behov för att 

eleverna ska motiveras till lärande och inflytande. 

 

8.1 Vad innebär elevinflytande och vad ska inflytandet omfatta? 

Lärarnas syn på begreppet elevinflytande var som jag hade förutspått olika, det kan bero på att ämnet 

och arbetet kring det många gånger är ganska oreflekterat. Endast en av lärarna, Alma påpekade vikten 

av att granska sig själv som lärare och ha klart för sig innebörden av begreppet elevinflytande. Detta för 

att undervisningen enligt henne i över huvud taget ska kunna kallas demokratisk. Detta påstående är i 
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linje med Ferms idéer om att man inom skolväsendet måste organisera former för inflytande och mer 

konkret reda ut vad eleverna ska ha inflytande över (Ferm, 1993:81). Lärarnas bild stöttas även av 

Rönnlunds forskning där hon visar att inflytandets ramar sällan är specificerade (Rönnlund, 2011:107). 

För någon lärare uppfattas begreppet som att eleverna ska få vara delaktiga i utformning av miljön eller 

få möjlighet att välja mellan olika utvalda texter medan en annan anser att inflytandet spänner sig över 

mycket mer än så. För Alma är elevinflytande något grundläggande som ska genomsyra hela skolmiljön 

och allt som händer där medan Frida menar att eleverna gärna får påverka hur något ska göras men inte 

vad innehållet ska vara. Den variant av inflytande som Alma förespråkar anser jag kan uppfattas som 

deliberativt demokratisk där alla inblandade har en inverkan och dessutom uppmanas att delta. Andra 

situationer och påståenden kan mer liknas med en representativ demokratiform vilket ger eleverna 

möjlighet att välja mellan några saker som redan är förutbestämda av klassens lärare. Det tycks alltså 

vara så att läroplanen ur denna aspekt är underlägsen pedagogernas åsikter och tankar kring vad 

elevinflytandet ska innefatta.  

Det kan utifrån lärarnas berättelser konstateras att elever inte utnyttjar den rätt till inflytande som de 

besitter enligt skolans styrdokument. Detta har även tidigare forskning vilken jag tidigare nämnt visat 

vara mycket vanligt (Forsberg, 2000:17). Eva Forsbergs definition av begreppet elevinflytande 

innehåller bland annat så kallade utvärderingsdialoger (Forsberg, 2000:14). Något tecken på att dessa 

förkommer på de undersökta lärarnas skolor har inte kunnat ses annat än på Almas skola. Hon menar att 

dessa dialoger ofta kan upplevas som kritik mot ens roll som lärare och undviks därför. Alma är 

dessutom den enda utav lärarna som beskriver valmöjligheten av läromedel som en tillgång. Dessa 

kommer väl till användning då elever behöver utmanas och gå vidare i sitt lärande. Maria å andra sidan 

menar att det är ohållbart om alla ska ha olika böcker och erbjuder därför inte sina elever den 

möjligheten. Jag förstår Marias syn på och tankar kring elevinflytande angående läroböcker men jag 

menar att man inte behöver ta allt till sin spets, att erbjuda sina elever trettio olika matematikböcker eller 

tio olika texter att läsa och välja mellan är två skilda saker. Likaså är det skillnad på att välja mellan 

matematikböcker och berättelseböcker utifrån intresse. Det som förenar de två sakerna är att läromedlet 

eller undersökningsämnet stimulerar, skapar nyfikenhet och motiverar eleven till ett fortsatt lärande.         

 

8.2 Vilka förutsättningar krävs och vad ska inflytande inte gälla? 

Faktorer vilka enligt min undersökning verkar påverka omfattningen av elevers inflytande mest är 

lärarnas syn på begreppet elevinflytande, lärarnas syn på barns förmåga att ta ansvar och lärarnas vilja 

att främja elevers demokratiska förmåga. De främsta fördelen inflytandet bär med sig sägs av lärarna 
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vara engagerade och motiverade elever, denna uppfattning delas av Dewey vars teorier menar att en 

undervisning vilken utgår ifrån elevers intressen och erfarenheter skapar en känsla av meningsfullhet 

vilken också motiverar eleverna (Selberg, 2001:29). Dessa resultat framkom även i Mortazavis 

enkätundersökning (Mortazavi, 2008:44). Alla pedagogers vilja att forma kritiskt tänkande och 

demokratiskt agerande elever är avgörande för hur de arbetar med ämnet. De fyra lärarna är alla 

intresserade av att ha elevinflytande i skolan och detta påverkar bristen på variation och olikheter i mitt 

resultat. 

Ur ett sociokulturellt perspektiv kan man se att traditionella mönster och ramar inom den sociala kontext 

vilken skolan är verkar ha stor betydelse i graden av inflytande. Det historiska och traditionella 

maktspelet är att läraren vet vilken kunskap som är viktigt för eleven, läraren ger eller matar sedan sina 

passiva elever med dessa kunskaper (Selberg, 2001:50). Jag tycker mig kunna urskilja att det bland 

lärare kan anses vara främmande och skrämmande att elever ska ha inflytande över skolan, kanske för 

att det anses vara oförmögna till detta eller eventuellt för att de vill fortsätta ha makten. Oavsett 

anledning kan inflytandeuppdraget krocka med den kontext som är eller åtminstone har varit vanlig i 

skolan. Detta är ett stort problem som jag tror sitter djupt rotat och är något man inte kan åtgärda endast 

genom ett par rader i läroplanen.  

Samtliga pedagoger understryker vikten av dialogen i klassrummet, utan dialogen och en lyssnande 

motpart finns ingen chans för eleverna att utöva inflytande. Inflytandet förutsätter en öppen dialog. 

Alma och Frida påpekar båda att ett ”bra” klassrumsklimat där alla känner sig trygga och har chansen att 

komma till tals är en förutsättning för ett lyckat elevinflytande. De menar att inflytandet måste verka 

hela tiden och inte bara under bestämda tillfällen. För Maria och Emma däremot verkar inflytandet 

mestadels visas formellt i form av klass-, elev- och matråd. De talar om elevers möjlighet att påverka 

men kan snarare tolkas som chans att välja mellan av läraren presenterade och förutbestämda saker. 

Alma och Fridas tankar och åsikter återfinns i Dysthes teorier om det dialogiska klassrummet där 

trygghetens betydelse för elevernas engagemang beskrivs som central (Dysthe, 1996:222). Maria och 

Emmas syn på elevinflytande som bara verkar under bestämda former kan kopplas till begreppet 

delaktighet. Deras tankar om att den dialog som ständigt behöver hållas levande är mycket tidskrävande 

menar Forsberg är vanlig (Forsberg, 2000:19). De båda prioriterar då emellanåt att följa sin kursplan på 

bekostnad av bristande elevinflytande. Detta kan motarbetas genom att tydliggöra undervisningens syfte 

för eleverna då det har visats ha många fördelar vilka tidigare presenterats, syfte och mål är någonting 

som måste få ifrågasättas av eleverna. Jag tror dels att man måste låta det vara tidskrävande för att 

eleverna ska uppleva undervisningen som meningsfull men också att man genom just dessa diskussioner 

kan uppnå många av styrdokumentens mål om man har dessa klart för sig. Skolan har inte bara 
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kunskapsmål utan också bland annat mål vilka ser till social förmåga, argumentation och kritiskt 

tänkande.    

Samtliga lärare menar att eleverna inte kan bestämma över allt. Maria och Emma nämner aspekter som 

läroböcker och val av mat som sådana saker medan Alma och Frida nämner undervisningens innehåll. 

Men att eleverna inte ska bestämma över allt betyder inte att det inte ska ha någon påverkan eller 

inflytande. Däremot påpekar både Frida och Alma att man utifrån elevernas vardag och erfarenheter kan 

styra undervisningens innehåll och på så sätt ta vara på elevernas motivation. Deras syn styrks av 

Deweys teorier om att verklighets- och erfarenhetsanknytning leder till en känsla av meningsfullhet och 

stärker elevers vilja att lära (Selberg, 2001:29). Det exempel som Emma tog upp angående en 

godisautomat på skolan tycker jag är ett bra exempel på diskussionsunderlag där man gemensamt 

diskuterar syftet med ett sådant förbud. Hon menade att de vuxna i sådana avseenden vet bättre än 

eleverna men jag tror samtidigt inte att alla elever skulle vilja äta godis varje dag i skolan eller att de är 

helt ovetande om dess negativa effekter på kropp och hälsa. Vissa elever skulle säkerligen äta sig mätta 

vid godisautomaten men efter en period tror jag liksom Ferm att eleverna vänjer sig med detta och att de 

då tränas i att ta ansvar (Ferm, 1993:76). Emmas misstro på elevernas förmåga att ta ansvar visar 

forskning är mycket vanlig bland lärare (Forsberg, 2000:17). Misstron är inte obefogad utan visas också 

stämma och vara en av de tre saker Tholander menar att forskningen hittils lyckats bevisa om 

elevinflytande (Tholander, 2005:9). Även Maria säger sig veta att alla elever inte kan ta det ansvar som 

elevinflytande kräver. Hon nämner elever med diagnoser som en homogen grupp vilka ofta ska vara 

oförmögna att ta ansvar. Jag kan inte se någon anledning att dessa elever ska ses som en oförmögen 

grupp vilken inte kan träna sin förmåga att ta ansvar och därmed utöva inflytande. Då elevers bristande 

ansvarsförmåga är konstaterad borde just detta vara något man bör lägga större fokus på i skolan om 

man önskar eleverna möjlighet till ett reellt inflytande. Några av pedagogerna nämnde vid ett flertal 

tillfällen saker som eleverna enligt dem är oförmögna att ha något inflytande över, exempelvis regler, 

mat och undervisningsämnen. Dessa uttalanden kan ses som ett tecken på pedagogernas syn på barn som 

human becomings snarare än human beings. 

En tanke kring elevers vilja till inflytande som uppstått hos mig är om det är elevers faktiska påverkan 

eller elevers upplevda känsla av inflytande och frihet som är mest central. Pedagogerna påpekar alla att 

eleverna inte kan bestämma över allt men det kanske heller inte är eftersträvansvärt. Min uppfattning är 

att elevernas upplevda frihets-, trygghets- och gemenskapskänslor är viktigare än den aktiva påverkan 

och det är dessa vi som lärare bör sträva emot. Maktfördelningen vilken konstrueras socialt och inte är 

något konkret eller naturligt har stor inverkan på vilket inflytande eleverna får och på så vis är även 

inflytande socialt konstruerat och bottnar sig i en känsla och inte en faktisk handling/aktion. Inflytande 
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kan sägas vara situationsbundet då det beror på saker som lärarens mål och vilja samt elevers 

förutsättningar, det är av den anledningen omöjligt att ge begreppet elevinflytande en definitiv definition 

och måste av den anledningen alltid ifrågasättas och diskuteras för att utvecklas. Känslan av inflytande 

och maktfullhet kan uppstå vid praktisering av inflytande men kan också förmedlas via ord och genom 

att visa tillit och respekt för sina elever. Jag tror alltså inte att elever per automatik måste vara delaktiga i 

alla beslutandeprocesser och utöva praktiskt inflytande. Jag tror att upplevelsen av inflytandet är minst 

lika viktig och därför något vi måste förmedla och framför allt visa våra elever. Jag hade därför tyckt det 

vore intressant att läsa en forskningsstudie med syftet att ur ett elevperspektiv se relationen mellan 

elevers upplevda frihet och inflytande och det praktiska inflytandet. En forskningsfråga skulle kunna 

vara, hur visar sig elevers upplevda frihet och inflytande påverka deras motivation till lärande? 
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Intervju med pedagogen Maria, 2013-10-03, ca: 30 min 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

 

1. Presentation av mig själv och intervjuinnehållet. 

2. Hur uppfattar du begreppet elevinflytande 

3. Tror du att det är viktigt med elevinflytande, isåfall varför? 

4. Vad anser du att elever bör ha inflytande över? Miljö, regler, undervisningsform. 

5. Vilka förutsättningar anser du behöver finnas för ett positivt inflytande? Klarar eleverna 

av att ha ett stort inflytande? 

6. Finns det några risker med att ge sina elever inflytande? 

7. Hur långt tror du man kan gå? Finns det något du tycker att elever inte ska vara delaktiga 

i? 

8. Är det något du kan tänka motverkar inflytandet? T.ex. tidsbrist, mognad. 

9. Har du någon positiv/negativ erfarenhet när det gäller elevinflytande?  

10. Tror du att elever vill vara med och påverka, har du någon erfarenhet av det? 

11. Hur kan man få elever att vilja vara mer delaktiga tror du? 

12. Tror du att det är bra om undervisningen ibland utgår ifrån elevernas intressen?  

13. Kan du ge något exempel på hur du arbetar med det? 

14. Är det något du vill tillägga eller tycker att vi glömt ta upp? 

 

 

 

 


