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Sammanfattning  
 
Elevinflytande betraktas på många skolor ofta som någonting nytt som ska in i 
undervisningen. På andra skolor är det en självklarhet som redan finns där. Att 
man har olika uppfattningar om elevinflytande och dess betydelse i skolan har 
enligt tidigare undersökningar visat sig vara vanligt, men hur skiljer sig dessa 
uppfattningar åt mellan lärare och elever? Har de samma syn på inflytande? För 
att få fram ett resultat har vi använt oss av elevenkäter och lärarintervjuer i år 4 
och 9. Läroplanen skriver i sina mål att elevinflytande ska finnas på alla 
åldersnivåer i skolan, att man redan i förskolan ska ha möjligheter till inflytande, 
som sedan successivt ska öka fram till gymnasieskolan. Vår studie visar dock på 
att inflytandet snarare verkar plana ut med åren. Avsikten med studien var inte på 
något sätt att kontrollera i vilken mån läroplanen följs, utan att se om lärare och 
elever hade samma uppfattning av elevinflytandet på sin skola. 
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1. Inledning 
 
Vid en tillbakablick av vår grundskoletid, som ligger ungefär tjugo år tillbaka i 
tiden, kan ingen av oss minnas att det överhuvudtaget talades om elevinflytande. 
Det är möjligt att det diskuterades inne på lärarrummet, men vi elever kände inte 
till ordets betydelse och vad det kunde innebära för oss. Under vår tid på 
lärarutbildningen däremot har vår kontakt med elevinflytande ökat i takt med 
dagarna av vår verksamhetsförlagda del av utbildningen. I stort sett ser skolan 
likadan ut idag som den gjorde när vi själva var grundskolelever, men idag verkar 
det som att elevinflytande fått ett allt större utrymme i den dagliga 
undervisningen. Många elever verkar ha någon slags relation till, och en 
uppfattning om elevinflytande. En del tycker att de har för lite av det, andra tycker 
att det är bra som det är och en del bryr sig inte om sina möjligheter att påverka 
undervisningen. Skillnaden är att i dag är i stort sett alla medvetna om att 
elevinflytande ska finnas på varje skola. Elevernas medvetenhet om läroplanen 
och dess betydelse beträffande elevinflytande verkar dock mer begränsad. De 
tänker nog inte på det faktum att läraren är styrd av läroplanen och därmed inte 
alltid kan utforma lektionerna som eleverna och läraren själv önskar. Samtidigt 
vet vi att det finns skolor som arbetar mer aktivt med att göra eleverna medvetna 
om läroplanens innehåll och därmed också dagligen jobbar med läroplanen som 
medel för att öka elevernas inflytande. Vi avser att ur ett hermeneutiskt perspektiv 
undersöka lärares och elevers uppfattningar om elevinflytande. Hur upplever de 
elevinflytandet i den dagliga undervisningen? Eventuella skillnader ur ett 
genusperspektiv kommer att analyseras som ett sekundärt syfte. 
 
Nyckelord  
Elevinflytande, motivation, undersöka, uppfattning och inskolning till 
elevinflytande. 
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1.2 Disposition 
Uppsatsen är uppdelad i elva kapitel som framgår av nedanstående figur. 
 
 
        Struktur             Innehåll 
 

   
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1.1 Rapportens disposition 
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Kapitel 1 

Kapitel 5 

Kapitel 7 

Kapitel 8 

Kapitel 9 

Kapitel 10 

Inledning med en kort redogörelse av våra 
empiriska erfarenheter av elevinflytande. 

Här beskriver vi anledningen till vår undersökning. 

Historik med några pedagoger som tidigare belyst 
ämnet. 

Nutida forskning som tidigare behandlat 
elevinflytandet i skolan. 

Metodbeskrivning och tillvägagångssätt vid 
undersökning. 

Presentation av det primära syftet med vår rapport.

Resultatsammanfattning diskussion och 
jämförelser mellan respondentgrupperna. 

Definition av elevinflytande.  

Generell diskussion om elevinflytande. 

Referenser. 

Kapitel 11 Bilagor. Enkäter (1), Intervjufrågor (2), Resultat i 
dess helhet med respektive klass (3). 
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2. Bakgrund 
 
Betydelsen av elevinflytandet i den svenska skolan är idag ett ofta debatterat ämne 
i såväl skola som media. Man pratar om vad elevinflytande är, på vilket sätt, i 
vilken utsträckning man ska använda det i skolan och vad det kan ha för betydelse 
och konsekvenser i den dagliga undervisningen. Elevinflytande är på intet sätt ett 
nytt begrepp i skolan, redan 1928 menade Åstrand att ämnet inte var något nytt 
utan bara aktualiserats de senaste tio åren. Han pekade på vikten av samarbete 
mellan lärare och elever. Han betonade att förtroende bygger på dialog mellan 
lärare och elever. 
 

Förtroendet är en ömtålig sak och ett användande av förtroende - metoder kräver 
långa förberedelser och mycket arbete från lärarens sida. Men vill läraren 
underkasta sig detta extra arbete och har han entusiasm för saken, kan förtroende 
omdana skolarbetet i sådan riktning, att den fostran till ohederlighet, som nu 
faktiskt mångenstädes förekommer, mer och mer försvinna och ersättas med 
fostran till uppriktighet och självansvar (1928, s. 222). 

 
Först på senare tid har elevinflytandet fått en allt större plats i den svenska skolan. 
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) framgår under rubriken, 
Mål att sträva mot: 
 

Skolan skall sträva efter att varje elev 
*  Tar ett personligt ansvar för sina studier och 

sin arbetsmiljö, 
*  Successivt utövar ett allt större inflytande över 

sin utbildning och det inre arbetet i skolan 
(LPO-94  §2.3) 

 
Enligt vår erfarenhet från våra verksamhetsförlagda delar av utbildningen verkar 
det dock snarare vara tvärtom. Elevinflytandet tycks minska i takt med elevens 
ålder, istället för att som enligt läroplanen successivt öka. Stöd för våra intryck 
finner vi bland annat i forskning gjord av Carlsson och Åvering.(Refererad i 
Lindgren,1994). Läroplanens mål gällande elevernas ansvar och inflytande verkar 
efterföljas bäst i de lägre åldrarna, det vill säga förskolan och de första tre åren i 
grundskolan. En förklaring till detta tror vi kan vara att eleverna och lärarna i de 
här åldrarna inte har lika mycket ämnesstudier att ta hänsyn till, utan kan ägna 
mer tid till planering, reflektion och utvärdering.  

 
I förskolan läggs grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är. Barnens sociala 
utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar 
och för miljön i förskolan(Lpfö-98 §2.3). 

 
I de högre åldrarna däremot tror vi att lärarna är mer hänvisade till att ta hänsyn 
till det kunskapsrelaterade stoffet. Där ägnar man också mer tid åt ämnesstudier 
och faktakunskaper, vilket kan medföra att det finns ett mindre utrymme för 
eleverna att själva ta ansvar över sin utbildning. Detta verifieras i Bergströms bok 
Barnet-den sista slaven (1996). 
 

Myndigheternas försäkran att lärarna har frihet att utveckla undervisningen är inte 
sann då lärarkåren dirigeras av samhällets behov och krav som gör sig gällande efter 
skolans slut i arbetslivet eller i högskolestudie (s.47). 
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Bergström (1991) har jämfört dagens grund- och gymnasieskola med sin egen 
skoltid för femtio år sedan. Han anser att undervisningen fortfarande sker på 
samma sätt, läraren leder och eleverna tvingas följa ett rutinmässigt 
undervisningssätt ”Det är här som vi kan se hur skolarbetet stryper den kreativa 
kraften hos barnen. Idéer tillåts inte komma fram och den stränga ordningen 
dämpar medvetande kraften” (Bergström, 1991, s.78). 
 
1992 gav Uppsalagruppen Utbildning och organisation Mattsson och Svensson 
uppdraget att utveckla en gymnasieskolas utvecklingsverksamhet (Mattsson och 
Svensson 1994). Fokus i deras uppsats ligger på elevernas inflytande över sin 
utbildning, undervisning och vilka förväntningar elever och lärare har på 
elevinflytandet. Resultatet visade på att lärare i gymnasieskolan inte var mottagliga 
för elevernas behov av inflytande. De hänvisade till att eleverna i den åldern inte är 
mogna att kunna ta ansvar över sina studier och planeringen av den dagliga 
undervisningen. Läroplanen (1994) förespråkar för att elever i alla åldrar bör ha 
möjlighet till inflytande över sina studier. Studien visar tydligt att läroplanens mål 
om elevens inflytande i det här fallet inte efterlevs lika bra som exempelvis i 
förskolan.  
 
3. Teori 
 
Det som har bidragit till dagens syn på elevinflytande är de pedagoger som 
tidigare betonat vikten av relationen mellan lärare och elever. Vi har valt att 
nämna tre av många pedagoger som tidigt undersökt och arbetat för att ge elever 
eget ansvar i skolan, nämligen Jean-Jacques Rousseau, Celestin Freinet och John 
Dewey.  
 
3.1 Jean-Jacques Rousseau 
Rousseau var en pedagog från Schweiz som mötte stort motstånd efter sina böcker 
om Emilé. Böckerna brändes offentligt i Frankrike eftersom Rousseau i dem 
angrep kristendomen och den katolska kyrkan. Böckerna om Emilé kom att bli 
väldigt populära på grund av att det var en berättelse om en lärares relation och 
arbete med en elev, inte någon handledning. De var böcker med enkel text vilket 
också gjorde dem omtyckta. Rousseau riktade böckerna till överklassen eftersom 
de behövde en naturlig fostran och menade att fattiga redan hade det. Rousseau 
ansåg att människan föds god och att barnen kunde klara sig själv i skolan om 
lärarna ger slutmålet och riktlinjerna på vägen. Han betonar att läraren hela tiden 
måste hålla lusten att lära uppe, och med jämna mellanrum påminna sig om syftet.  
Rousseau var därför tidig i sitt sätt att poängtera hur viktigt det är att eleven 
känner sig delaktig och att motivation är en förutsättning för positivt lärande. Det 
visar att det tidigt fanns tankar om det vi idag kallar elevinflytande. Rousseau 
trodde i likhet med Freinet och Dewey att lärandet skulle ske av egen motivation 
och lust, utan tvång (Kroksmark, 2003).  
 
3.2  Célestin Freinet 

 Under förutsättning att barnet självt har utformat sin arbetsplan – med lärarens eller 
kamratens hjälp - inom ramen för vissa krav, vilkas nödvändighet det förstår och 
accepterar, blir det också angeläget att genomföra den. Om det inte skulle lyckas, 
skulle det kännas som ett allvarligt nederlag, som barnet inte gärna vill utsätta sig för. 
Arbetsplanen ger barnet en viss autonomi i utnyttjandet av dagen (Freinet, 1975, 
 s. 103). 
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Den franske pedagogen Célestin Freinet var en av pionjärerna i ”den nya skolan” 
där man förespråkade en aktiv och elevcentrerad arbetsskola. Här skiljer sig 
Rousseau från Freinet eftersom de riktar sig till helt olika samhällsklasser, ändå 
finns det så många likheter. Freinet föddes1896 och var officer innan han började 
arbeta som lärare i det fattiga Sydfrankrike. Det var under hans tid i 
koncentrationsläger som han fick tillfälle att tänka igenom sina teorier och sin 
pedagogik. På grund av sina skador efter kriget kunde Freinet inte fortsätta på sin 
militära bana så han kunde börja med sina pedagogiska experiment. Han saknade 
formell lärarutbildning och hade en lungskada som hindrade honom från att 
undervisa traditionellt och tala högt inför klassen. Freinet hittade sina egna vägar 
att söka kunskap utanför klassrummet, med utflykter i naturen och till olika 
arbetsplatser. För arbetarbarnen ansåg Freinet att det praktiska arbetet var 
viktigare än de förespråkade teoretiska. Eleverna fick möjlighet att söka sina 
kunskaper på ett helt nytt sätt för att sedan återvända till klassrummet och 
redogöra för vad man hade upplevt. På detta sätt gav han sina elever möjlighet till 
inflytande över sin undervisning, genom att de självständigt fick söka kunskap på 
sitt eget sätt. Freinet hade ett intresse för var och en av sina elever och såg inte 
bara det kunskapsrelaterade. (Freinet, 1975) Många av Freinet tankar stämmer väl 
överrens med hur man arbetar i dagens skola och det är intressant att se hur långt 
före sin tid han var med sina undervisningsmetoder. Freinet menade att ”om alla 
barn vet vad de ska göra och framför allt varför…så vill barnen gärna arbeta och 
bidra till detta. Aktiviteten springer fram ur ett engagemang” (Svedberg och Zaar, 
1988, s.164). Detta är ju något som vi själva tror på eftersom elevens motivation 
hänger ihop med att man uppfattar syftet och den röda tråden.  
 
3.3 John Dewey 
Det finns många likheter mellan Freinet och den amerikanske pedagogen John 
Dewey som var verksam under senare delen av 1800-talet. Flera av hans verk 
påverkade inte bara skolans pedagogik utan även samhällsutvecklingen. Han såg 
att skolans uppgift var omformning. Dewey menade att man inte kunde skilja 
lärandeprocesser från samhällets identitet och uppgifter utan det nya var att skolan 
skulle anpassa sig till människans förutsättningar och omforma dessa vid behov. 
Han arbetade likt Freinet för att skolan skulle närma sig samhället och lära elever 
arbetsuppgifter praktiskt. Han ville att olika ämnen skulle kopplas med sådant 
som barnen själva erfarit och önskade att arbeta med små barngrupper för att 
skapa en bättre kontakt med varje enskilt barn. Dewey var den som myntade 
begreppet ”learning by doing”. Han ansåg att den lärande eleven själv skulle vara 
aktiv i sina undervisningssituationer. Men man skulle inte bara göra något 
planlöst, utan allt skulle vara kontrollerat och planerat, gärna som experiment. För 
att uppnå detta var det viktigt att målen vara klart formulerade. Dewey ville sträva 
mot kortsiktiga och tillfälliga mål vilket är tvärtemot vad man gör i läroplanerna 
idag. Där är målen långsiktiga och man kan följa den röda tråden från förskola 
och framåt. Han ansåg att det bara gick att motivera eleverna om de kunde nå 
målet direkt. Dewey såg barn som aktiva individer som under skolans tvång blev 
passiva. ”Att undertrycka ett intresse är att sätta den vuxne framför barnet. Det 
försvagar den intellektuella nyfikenheten och vakenheten och undertrycker 
initiativ och dödar intresset. Intresse är alltid ett tecken på ett underliggande 
intresse”(Kroksmark, 2003, s.386). Även Dewey såg sambanden mellan elevers 
medverkan och deras ökande motivation, vår tids elevinflytande.  
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4. Svensk forskning 
 
4.1 Skolverket 
Skolverket är en statlig central förvaltningsmyndighet för det offentliga 
skolväsendet. Skolverkets roll är att ange mål för att styra, informera för att 
påverka och granska för att förbättra. I de styrdokument som skolverket gett ut är 
den senaste läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94). I den finns att 
läsa vilka riktlinjer och mål som gäller i den svenska skolan, vilka mål som ska 
nås och hur man ska förhålla sig till varandra. Eftersom vårt arbete uteslutande 
handlar om elevinflytande kommer vi att koncentrera oss på de delar ur 
styrdokumenten som handlar om elevinflytande. 
 
Skolverket har under en femårsperiod gjort fortlöpande undersökningar angående 
föräldrars, elevers, lärares och allmänhetens attityd till den svenska skolan. Den 
första undersökningen utfördes 1993/94. Undersökningen var omfattande, totalt 
8000 personer tillfrågades däribland elever i grundskolans år 7-9, elever vid 
gymnasiets samtliga år, lärare, skolbarnsföräldrar och allmänhet. 
Undersökningens frågeställning handlar om demokrati, skolans styrning, 
måluppfyllelse, barn och ungas rätt att lyckas i skolan mm. Vi kommer dock bara 
att fokusera på resultatet om elevernas ansvar och inflytande.  
 
I Skolverkets senaste undersökning, (Http:// www.skolverket.se/pdf/01-608.pdf 
2004-04-15) som är den fjärde, visar många resultat på en positiv utveckling. 
Förtroendet för skolan har ökat, eleverna känner sig tryggare och stämningen ute i 
landets skolor har blivit bättre. Generellt sett upplever elever, lärare och föräldrar 
sig positiva till varandras inflytande. Det är trots detta mer än hälften av lärarna 
som anser att eleverna inte är mogna att ta det ansvar som behövs för ett ökat 
inflytande. En tredjedel av föräldrarna tycker inte heller att eleverna klarar av att 
ta ansvar, medan en fjärdedel har svarat att de inte vet huruvida eleverna klarar 
eller inte klarar ett större ansvar. Andelen elever som upplever att de har 
inflytande ökade från första undersökningen 1993/94 till den fjärde 
undersökningen 1997. En förändring som kan påvisas mellan de senaste 
undersökningarna är att eleverna nu tycker, att de i allt större utsträckning kan och 
får vara med och bestämma över läxor och prov. De områden som eleverna främst 
vill bestämma över är arbetsformer, läxor, prov och vad de ska lära sig i de olika 
ämnena. De tycker också att de kan vara med och bestämma på dessa områden, 
här får man dock inte bortse från att de tillfrågade eleverna alla var från 
grundskolans senare år och gymnasiet. Barnen i de lägre åldrarna har således inte 
deltagit i Skolverkets undersökning (Http:// www.skolverket.se/pdf/01-608.pdf, 
2004-04-15). 
 
4.1.1 Arbetsmiljölagen  

Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen 
arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete 
(Arbetsmiljölagen 2kap 1 §). 
 

Eleverna på alla skolstadier ska sedan 1991 enligt arbetsmiljölagen jämställas 
med arbetstagare och därmed också skyddas av lagen. Eleverna kan genom den 
påverka sin arbetsmiljö via sina elevskyddsombud (Skolverkets rapport om 
Elevmedverkan i arbetsmiljöarbetet 2003, Dnr: 62-2003:2037). Vad beträffar 
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vuxna människor finns många studier om hur stressrelaterade sjukdomar ofta kan 
relateras till inflytandet, eller snarare bristen på inflytande i kombination med 
höga krav på arbetsplatsen. Trots att barn och ungdomar idag, ofta har en hög 
arbetsbelastning och många gånger ingen eller mycket liten möjlighet till att 
påverka den, så verkar det finnas begränsat med tidigare forskning om barnens 
möjlighet till att påverka sin arbetsmiljö, och hur detta påverkar deras hälsa. 
Skolverket har dock påbörjat en studie om detta och de har i dagarna kommit ut 
med en ny undersökning om hur stressen på skolan har ökat de senaste åren. 1997 
svarade var femte elev att de känner sig stressade i skolan, idag är det var tredje 
elev. 2003 svarade varannan flicka att de ofta känner sig stressade i skolan, bland 
pojkarna var det var femte. Sambandet mellan höga krav och litet inflytande över 
sin arbetssituation i skolan torde vara en stor orsak till att eleverna känner sig mer 
och mer stressade över sin skolsituation (http://www.Ungdomsstyrelsen.se 
/art/0,2072,5190,00.html, 2004-05-15). Redan 1940 skrev skolkommissionen om 
vikten av elevinflytande både i undervisning och genom klassråd.  

 
Intresset blir ett helt annat, om varje elev får arbeta med en speciell uppgift, som 
han har åtagit sig ensam eller tillsammans med några få kamrater. Ännu större blir 
intresset, om läraren låter eleverna vara med om att fastställa sina speciella 
uppgifter och ställa upp målen för arbetet (SOU 1948:27). 
 

Trots att detta varit känt under en lång tid, så verkar det inte som att det har varit 
någon hög prioritet på elevernas arbetsmiljö jämfört med exempelvis lärarnas. Man 
har inte studerat förhållandena mellan elevernas oro och stress i samband med en 
studiesituation som eleven har liten möjlighet att påverka. 
 
4.2 Forskning om elevinflytande 
Selberg har publicerat en doktorsavhandling i ämnet Elevers inflytande över sitt 
eget lärande. Avhandlingen som sedan resulterade i boken Främja elevers 
lärande genom elevinflytande (Selberg 2001) har varit till stor hjälp i vår 
undersökning om synen på elevinflytandet i skolan. Selberg har gjort en studie på 
hur elever med olika erfarenhet av elevinflytande hanterar en uppgift i att 
självständigt ta reda på så mycket som möjligt om landet Kina. Studien omfattar 
tre grupper varav en grupp har lite vana av elevinflytande, en annan grupp har 
ganska stor erfarenhet och den tredje gruppen har stor erfarenhet av 
elevinflytande. Under arbetets gång studeras hur eleverna går tillväga för att hitta 
information, hur de samarbetar - om de samarbetar och vad arbetet resulterar i. 
Alla tre grupperna fick samma förutsättningar inför arbetet. Resultatet av studien 
visade att de elever som haft minst erfarenhet av eget arbete också hade störst 
svårigheter med uppgiften, de som hade lite mer erfarenhet klarade av det bättre 
och de elever som hade störst erfarenhet av eget inflytande klarade av att både 
planera, genomföra, och redovisa arbetet bättre an de två andra grupperna. Den 
sistnämnda gruppen hade också på ett naturligt sätt hittat ett bra samarbete som 
förenklade deras gemensamma arbete. En förutsättning, enligt Selberg för att 
elevinflytande ska fungera, är att läraren är beredd att lämna över en del av 
ansvaret åt eleverna. Att låta eleverna få ta plats. 
 

Det är viktigt att skapa motivation för eleverna i skolan. Detta genom att vara lyhörd 
och mottaglig för deras åsikter och idéer. Läraren måste sedan använda sig av deras 
bearbetning för att de ska känna sin medverkan. Det är viktigt att eleverna känner att 
deras inflytande leder till något, och att deras idéer kommer dem till godo (Selberg 
2001). 
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I en undersökning från 1993 har Carlsson och Åvering (refererad i Lindgren 1994) 
gått ut till elever från år 1 till år 9 med frågor om deras inflytande. De vände sig 
även till klasslärarna med motsvarande frågor. Sammanlagt blev 270 flickor, 270 
pojkar och 27 lärare tillfrågade. Syftet med undersökningen var att se: 
 
– om dagens grundskoleelev har det inflytande som stadgas i styr dokumenten. 
– om inflytandet ökar med stigande ålder. 
– om det är det någon skillnad mellan elevers och lärares upplevelse om elevers       
inflytande.   
 
Enligt Carlsson och Åvering har elever i skolans samtliga stadier liten chans att 
påverka. Oavsett ålder har eleverna mer möjlighet att påverka miljöfrågor än 
frågor om innehållet i utbildningen. I undersökningen framkom att elevinflytandet 
ökade i lågstadiet, planade ut i mellanstadiet för att sedan minska på högstadiet. 
Orsaker som diskuterades var att arbetssättet på lågstadiet gynnar elevinflytandet. 
På högstadiet har man frångått klasslärare till att ha ämneslärare i stället, och det 
faktum att man träffas mindre regelbundet kan försvåra elevinflytandet. Carlsson 
och Åvering nämner också att det på högstadiet kan handla om en ”traditionell 
maktposition” som gör att läraren inte lämnar över till eleverna. I undersökningen 
såg de ingen större skillnad på lärares och elevers uppfattningar. Möjligtvis ser 
ändå lärarna sig som mer demokratiska än vad de verkligen är, de tycker även att 
de ger större möjlighet till inflytande än vad eleverna uppfattar. (Lindgren, 1994) 
 
I Nyberg (2002) Välkommen till verkligheten, en lärarintroduktion för år 1-6, 
påpekar författaren att alla elever måste komma till tals, och att även de tysta 
eleverna måste få vara delaktiga i beslut som fattas i skolan. Nyberg tycker att det 
måste vara tydligt att varje elevs åsikt är lika värdefull och att arbeta på ett sätt där 
elevernas åsikter är viktiga, gynnar demokratin i skolan. Författarens syn på 
demokrati är mer än att bara få bestämma om rastleksaker. Demokrati är bland 
annat att lyssna på varandra. Man måste kunna godta beslut tillsammans som 
eleverna kommit överrens om och sedan följa de beslut som man fattat 
tillsammans. Demokrati måste ständigt återinföras för att inte falla i glömska. 
(Nyberg, 2002)  
 
Läroplanen (Lpo -94) förespråkar betydelsen av elevinflytande i skolan, därför 
utgår vi ifrån att elevinflytande finns i någon mån vid varje skola i Sverige, men 
hur fungerar den och är eleverna medvetna om den? Vi tror att en sådan 
medvetenhet skulle kunna öka motivationen till lärande hos elever i alla åldrar. 
Elever bör få en förståelse för att elevinflytande innebär att de kan ha inflytande i 
vissa delar, men inte över allt som sker i undervisningen. Eleverna måste göras 
medvetna om att skolan har mål som ska nås och riktlinjer som ska följas. Med 
denna insikt kan sedan eleverna se att vissa mål styr, men att de själv kan vara 
delaktiga i planeringen av arbetet för att nå målet. 
 
På skolverkets hemsida (http://www.skolverket.se/fakta/elev_foraldrainf.shtml 
2004-04-15) framgår att utbildningsdepartementet har tillsatt en intern 
arbetsgrupp för att utreda vad det finns för möjligheter att öka elev- och 
föräldrainflytandet i bland annat förskola och skola. Arbetsgruppen ska bland 
annat lämna förslag som tydligare reglerar elevers men även föräldrars rättigheter 
till inflytande samt förskolans och skolans skyldighet att ge möjligheter till att öka 
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det verkliga inflytandet. Försöksverksamheten skulle redovisas i juni 2003 men 
regeringen har beslutat att förlänga fram till den 30 juni 2007 (Skolverket 2003:93 
och 94). Detta visar att man aktivt arbetar för ett ökat elevinflytande även på 
regeringsnivå. 
 
5. Definition av elevinflytande 
 
Vi vill definiera ordet elevinflytande som säkert kan ha olika betydelse beroende 
på vem som tillfrågas. På 1920-talet förekom ordet självstyre i skolan som något 
av ett slagord och Åstrand (1928) visade på att själva ordet självstyre kunde ha 
många olika betydelser. 
 

I egentligaste mening skulle ordet självstyre användas endast om de fall, då eleverna 
i allt väsentligt faktiskt styra sig själva. Det har emellertid kommit att användas så 
fort man haft något institut i en skola, där eleverna har haft någon art av 
självbestämmanderätt  (1928, s.35). 
 

Redan på Åstrands tid fanns självstyre i skolan och även olika tolkningar på vad 
det innebar. Vårt intresse riktar sig främst till att se uppfattningar om vår tids 
självstyre det vi i dag benämner elevinflytande. Enligt oss är elevinflytande när 
elever får vara med och påverka sin utbildning. För att nå vår definition av ordet 
elevinflytande är det är viktigt att tydliggöra målet för eleverna och sedan koppla 
det till sin läroplan. Även Freinet menade att om barnen vet orsaken till arbetet så 
höjs motivationen (kap3). Vidare kan man tillsammans med eleverna undersöka 
hur målet ska nås och därefter anpassa undervisningen till deras nivå. Eftersom 
elevinflytande finns i styrdokumenten (Lpo 94) utgår vi från att eleverna på de 
skolor vi ämnar undersöka har ett visst inflytande. Hur uppfattar lärare och elever 
att elevinflytandet fungerar på deras skola? Har de samma uppfattning? Mattsson 
och Svensson (1994) har studerat hur synen på elevinflytande skiljer sig mellan 
lärare och elever i gymnasieskolan. Betydelsen av ordet elevinflytande visade sig 
inte bara skilja mellan lärare och elever utan också mellan lärare och lärare. 
Eleverna vill genom elevinflytande ha mer att säga till vad beträffar upplägg av 
undervisning. De vill ha mer utrymme för kreativitet, initiativ, påverkan och 
kritiskt tänkande. Lärarna anser att eleverna inte är mogna för att ta ett sådant 
ansvar som att planera undervisningen. De anser att det räcker med det 
elevinflytande de ser idag, det vill säga valet mellan ämnen och kurser.  
 
Lindgren (1994) anser att elevinflytande är en fråga om makt där lärarna kanske 
inte vågar dela med sig av makten. Vidare anser Lindgren:  
 

…genom att ge eleverna möjlighet att vara med och dela makten/beslutandet blir de 
delaktiga i – delägare till- det som sker i klassrummet och lär sig även att ta ansvar för 
vad man gemensamt kommit överrens om. Detta blir då i sig en viktig del av skolans 
demokratiska fostran, som inte enbart ska vara av formell art  (Lindgren, 1994, s.109). 
 

Även Lindgren konstaterar att unga elever får bestämma mer än de äldre eleverna. 
Vad de ska läsa, hur de ska arbeta, vilka läxor och utflyktsmål de ska ha. Äldre 
elever däremot får inte ens vara med i diskussionerna kring dessa frågor. 
Författaren frågar sig varför elever som är vana vid att ha inflytande inte kräver 
samma inflytande när det blir äldre (Lindgren, 1994). 
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5.1 Egna erfarenheter 
I några skolklasser som vi besökt under vår verksamhetsförlagda del av 
utbildningen upplevde vi att eleverna är väldigt upplysta om att de kan göra olika 
val och att de även ser kopplingar till läroplanen. Dessa elever såg ett samband 
med allt som hände i skolan. I andra klasser var olika former av temaarbete den 
enda form av elevinflytandet vi upplevde. I enstaka fall lät läraren eleverna tro att 
de hade inflytande men allt var helt under lärarens kontroll. Man kan skilja på ett 
individuellt elevinflytande och det inflytande som en hela klassen kan få. Enligt 
vår erfarenhet kan lärare ofta låta eleverna i klassen komma fram till 
gemensamma idéer som man sedan förverkligar. Vad man måste ha i åtanke är att 
det i klassen kan finnas ledare som styr mer än andra och att det är de eleverna 
som alltid får komma till tals. Det individuella inflytandet kan tyckas litet i en 
sådan situation, men man bör notera att både lärare och elever kan uppfatta att var 
och en har fått en möjlighet till inflytande. En tanke som väckts av en individ, 
men bearbetas och formas i en grupp kan ändå hos varje enskild elev upplevas 
som en egen angelägenhet. Ett elevinflytande måste därför inte innebära att man 
alltid måste ta hänsyn till varje enskild elev, utan även en tanke som bearbetats i 
grupp kan uppnå samma effekt och känsla hos de berörda.  
 
Problem med elevinflytande kan vara att eleverna ser vägen men inte målet. En 
annan risk är att det upplevs tryggare att arbeta med en lärares erfarenhet bakom 
sig, och när läraren släpper en del av ansvaret till eleverna kan detta skapa oro i 
klassen. En trygg och väl fungerande grupp kanske klarar att själva komma fram 
till något som kan gynna både individens och gruppens utveckling, men mindre 
fungerande grupper kan förlora strukturen i sitt arbete genom att sakna en ledare. 
Kan styrdokumentens syn på eget inflytande vara en vision som ej är möjlig att 
genomföra på grund av elevernas ålder och mognad eller är det så att lärarna och 
eleverna har olika uppfattningar? Därmed kommer vi in på undersökningens syfte.  
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6. Syfte 
 
Att undersöka lärares och elevers uppfattningar om elevinflytande.
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7. Metod 
 
7.1 Hermeneutik 
Det hermeneutiska sättet att forska har sitt ursprung i den grekiska mytologin där 
Hermes förmedlade guds budskap. Under 1600- och 1700- talet användes 
hermeneutiken till att tolka bibeltexter och utvecklades sedan genom 
århundradena till en metodologi i förståelsen om människan och dess 
grundbetingelser. I den moderna hermeneutiken försöker man förstå människor 
genom att tolka bland skrivna handlingar. Till skillnad från positivismen som 
koncentrerar sig på bitar, vill vi se elevinflytande ur ett helhetsperspektiv. I dag 
används det främst inom human- kultur och samhällsvetenskap. Syftet med vår 
undersökning var att kvantitativt och ur en hermeneutisk ansats undersöka hur 
lärare och elever uppfattade elevinflytandet. För att nå syftet analyserade vi 
undersökningen med hjälp av den så kallade hermeneutiska spiralen. Det innebär 
att tolka och förstå texter, för att skapa en förståelse av den helhet som vi 
undersöker. Vi undersöker delar av den humanistiska uppfattningen om 
elevinflytande och försöker därefter att tolka och förstå elevernas och lärarnas 
upplevelser om detta (Patel och Davidson, 1994). 
 
7.2 Genomförande 
För att nå detta syfte besökte vi skolor, där vi mötte elever och lärare i deras 
arbetsmiljö. Vår undersökning baserades på individuella enkäter med elever 
(bilaga 1), samt intervjuer (bilaga 2) med de inblandade elevernas klasslärare. 
Med hjälp av dessa enkät- och intervjusvar avsåg vi att jämföra elever i år 4 och 9 
med deras lärares uppfattning om elevinflytandet på deras skola.(kap.7). Vi hade 
ingen avsikt att undersöka elevernas möjlighet till inflytande via elevråd eller 
klassmöten utan endast inflytandet i den dagliga undervisningen. 
 
7.3 Respondenter 
Vi valde att arbeta med elever och lärare i år 4 och 9. Skolorna och klasserna är 
slumpvist utvalda. Samtliga skolor ligger i förorter till Luleå, och alla hade cirka 
220 elever med undantag för skola A som hade 60 elever. För att få en bra 
trovärdighet på vår undersökning undersökte vi tre klasser ur varje ålderskategori, 
det vill säga ett elevunderlag på totalt 105 elever och 6 klasslärare. Vårt val att 
inleda med år 4 berodde på att de därmed gått några år i skolan och hade hunnit 
bilda sig en uppfattning om vad inflytande är och vad detta kan innebära. I den 
åldern bör eleverna ha fått en uppfattning om det egna inflytandet på sin skola. År 
9 är sista året i grundskolan, det är nu eleverna ska vidare till gymnasieskolan och 
vuxenlivet. Vi ansåg att dessa elever skulle ha en klar bild av vad elevinflytande 
är och vad de kunde innebära för dem. Vi ansåg också att de under sin tid i 
grundskolan fått erfarenhet av elevinflytande och därmed kunde bedöma i vilken 
grad de hade inflytande i sin undervisning. Bortfallet redovisas under 7.9. 
 
7.4 Enkäter 
Enkäter (Bilaga 1) använde vi för att få individuella svar från varje elev. De var 
anonyma, med undantag för klass. Anledningen till att vi valde att fråga om klass 
istället för år, är att det fanns en risk för att eleverna skulle fylla i år 2004 istället 
för exempelvis år 9. Att vi fick veta vilket år de går var en förutsättning för att vi 
ska kunna jämföra de olika ålderskategorierna. Vi valde att använda samma enkät 
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i både år 4 och 9, men eftersom det skiljer fem år mellan de olika 
elevrespondenterna, var vi förberedda på att en del av frågorna kunde vara svåra 
att förstå för de yngre eleverna. Trots detta kommer vi inte att förklara frågorna 
om de inte själva önskar, för att undvika att styra deras svar. Vi hade dock 
förberett oss på några fastställda förklaringar som kunde hjälpa dem. En fördel 
med våra enkäter var att eleverna svarade individuellt, och därigenom fick vi en 
mer verklighetstrogen undersökning om vad varje enskild elev hade för åsikt, och 
hur de uppfattade elevinflytandet i sin skola. Enkäterna bestod av tio frågor. Vi 
inledde med frågor om klass och kön, sedan gick vi vidare med frågor med JA och 
Nej som svarsalternativ. Dessa frågor handlade uteslutande om hur de uppfattar 
sin möjlighet till elevinflytande i den dagliga undervisningen. En fråga handlade 
om vad som är viktigast för eleven att kunna påverka. De fick nio alternativ som 
de skulle numrera från ett till nio, ett för det viktigaste, två för nästa och så vidare. 
Avslutningsvis hade vi öppna frågor där de själva fick skriva om vad som är bra 
och dåligt på deras skola. Här hoppades vi få lite mer nyanserade svar om 
elevinflytandet. Om hur de vill ha det och hur de skulle kunna få det. 
 
7.5  Intervjuer 
Varje klasslärare blev intervjuad angående deras uppfattning om huruvida 
elevinflytande förekommer och fungerar i just deras klass. Vi använde oss av en 
bandspelare och utförde intervjun med respektive lärare och oss båda närvarande. 
Vi valde att båda vara närvarande vid intervjutillfällena för att eliminera risken 
med att utföra intervjun på olika sätt. Anledningen till att vi använde oss av 
bandspelare var för att kunna gå tillbaka till intervjuerna och analysera svaren. 
Frågorna till intervjuerna (Bilaga 2) var baserade på enkätfrågorna som vi gjort till 
eleverna. De fick svara på vilken klass de är lärare till och hur de tycker att 
elevinflytandet fungerar på deras skola.  
 
7.6 Sammanställning 
Elevernas enkätsvar har vi sammanställt klassvis och jämfört med lärarnas 
intervjuer. Vidare har vi jämfört dem med svaren från de andra klasserna i samma 
år. Vi gjorde också en jämförelse mellan år nio och fyra. Eventuella skillnader, ur 
ett genusperspektiv undersöktes också. Lärarintervjuerna lyssnades igenom i 
efterhand och sammanställdes med nyckelorden som utgångspunkt (kap.1) 
 
7.7 Material 
Enkäter, bandspelare, anteckningsblock. 
 
7.8 Tidsplan 
Mars - utformning av enkäter och intervjufrågor samt litteraturgenomgång. 
April - genomförande av enkäter och intervjuer samt  påbörjad sammanställning. 
Maj -  sammanställning, analys och färdigställande av undersökning. 
 
7.9 Bortfall 
Klass A år 4    1 elev av 12 var frånvarande den dag enkäterna utfördes. 
Klass B år 4 2 elever av 23 var frånvarande den dag enkäterna utfördes. 
Klass C år 4 3 elever av 23 var frånvarande den dag enkäterna utfördes. 
Klass D år 9 1 elev av 20 var frånvarande den dag enkäterna utfördes. 
Klass E år 9 1 elev av 18 var frånvarande den dag enkäterna utfördes. 
Klass F år 9 5 elever av 22 var frånvarande den dag då enkäterna utfördes.  
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8. Resultatdiskussion 
 
Resultatet av vår undersökning kommer nedan att redovisas klassvis. Vi börjar 
med klasslärarintervjun och därefter följer en sammanställning av klassens 
enkätsvar. Längst ner under varje klass kommer en jämförelse av lärarens och 
elevernas syn på elevinflytandet i skolan. Vi kommer även kortfattat kommentera 
resultaten. Precisering av varje enskild enkät och intervjufråga redovisas under 
bilagor.   
 
8.1 Jämförelse mellan lärare och elever i klass A år 4 
Lärare och elever tycker alla att elevinflytande finns i deras klass. Eleverna vill 
och de flesta tycker att de får vara med och påverka åtminstone till en viss del. 
Läraren är positiv till elevernas idéer och de uppfattar också att läraren är 
intresserad av vad de tycker. Två pojkar vill inte vara med och planera sitt 
lärande. För att kunna öka elevinflytandet trodde läraren att man måste göra 
eleverna medvetna om målet. Eleverna däremot trodde, att ha en dialog med 
läraren och klassråd var bra sätt att öka inflytandet. Elevantalet i denna klass var 
litet och detta tror vi medför en bättre kontakt mellan lärare och elever. I sin tur 
ger detta ett större utrymme till elevinflytande. Anmärkningsvärt för denna klass 
var att två pojkar inte ville vara med och planera sitt lärande. Deras inställning 
kan bero på att det i deras ålder kan kännas som allt för stort och svårt att planera 
sitt lärande. 
 
8.2 Jämförelse mellan lärare och elever i klass B år 4 
Läraren började med att svara att hon inte gav eleverna något inflytande, men 
längre fram i intervjun kom hon fram till att det fanns många tillfällen då de hade 
möjligheter till inflytande. Bland eleverna däremot tyckte majoriteten att de fick 
vara med och bestämma. Nämnvärt är att de var flest pojkar som tyckte det. På en 
fråga skiljer sig dock lärarens och elevernas åsikter. Läraren tycker att elevernas 
syn på inflytande begränsar sig till val av utflyktsmål och andra ”roliga saker”. 
Hon tror inte att de förstår att de kan och ibland är med och bestämmer. Eleverna 
själva däremot upplever att de kan och får vara med och bestämma, även när det 
gäller deras lärande. Det fanns dock fyra pojkar som inte ville vara med och 
planera sitt lärande. 
 
8.3 Jämförelse mellan lärare och elever i klass C år 4 
Både lärare och elever i den här klassen verkar överens om vilket elevinflytande 
som finns i klassen i dag. Läraren tycker också att eleverna ofta har många bra 
idéer som går att använda i undervisningen, och eleverna har svarat att de känner 
att läraren bryr sig om vad de tycker. Eleverna vill vara med och planera sitt 
lärande och läraren håller med om att de kan och får vara med i planeringen av 
vissa saker som exempelvis matematiken och svensk planeringen. 
 
8.4 Jämförelser mellan klasser i år 4 
I en jämförelse mellan de tre klasserna i år 4 kunde vi se att klassens storlek 
påverkade hur mycket inflytande eleverna hade. I den minsta klassen hade läraren 
större chans att få reflektioner och åsikter från varje elev. Under våra besök i 
klasserna visade det sig att de klasser som hade uttalat elevinflytande lättare 
kunde svara på och förstå våra frågor. Tidigare studier av Selberg (2001) visade 
på samma resultat, elever som är van att arbeta under eget inflytande också lättare 
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kunde hantera fria arbetsuppgifter än elever som brukar arbeta under mer styrda 
former. Två av lärarna i år 4 arbetade aktivt med elevinflytande och deras elever 
uppfattade också att de fick vara med och påverka. Den tredje läraren visste att de 
kunde ha inflytande men trodde inte att eleverna var medvetna om det. Klassen 
däremot hade en annan uppfattning, och upplevde ett att de faktiskt hade 
inflytande. I två av klasserna hade lärarna börjat prata med eleverna om 
läroplanerna. En använde läroplanen för att visa eleverna vad den innebar för 
dem. Detta för att följa varje elevs utveckling och motivera dem till sitt eget 
lärande. Den andra använde den som motivation och för att visa på att även 
läraren var styrd. Den tredje hade inte tagit upp något om läroplanen ännu men 
ville med hjälp av den förklara anledningen till varför de måste delta i de 
nationella proven i år 5. Lärarna i samtliga klasser var överrens om att läroplanen 
var viktigt medel i den dagliga undervisningen. De hävdade att kunskap om 
läroplanens innehåll kunde fungera som motivation i lärandet. Man kan av 
resultatet konstatera att i klass A och C hade elever och lärare samma upplevelse 
av hur elevinflytandet i deras klass fungerade. Däremot i klass B hade läraren och 
eleverna helt skilda uppfattningar. Samtliga fyror tyckte att reglerna i 
klassrummet och sina läxor var det viktigaste att kunna påverka i skolan. De 
trodde också att man som elev kunde få mer inflytande genom att vara en mer 
uppmärksam och intresserad elev. 

 
8.5 Jämförelse mellan lärare och elever i klass D år 9 
I den här klassen var lärare och elever förhållandevis överens om elevinflytandet 
på deras skola. Eleverna känner att de vill, och får vara med och påverka på 
lektionerna, läraren upplever också att hon ger dem möjlighet till detta. Samtliga 
elever vill vara med och planera sitt lärande, och läraren håller med om att de i de 
flesta fall kan vara med i planeringen. Begränsningarna till vad eleverna kan 
bestämma är sådant som läraren inte kan påverka exempelvis ekonomi och 
kursplan. Ett ökat inflytande skulle enligt läraren kunna nås av att man låter 
eleverna vara med i planeringen och att alltid låta dem komma med egna åsikter 
och idéer. Även på den här frågan var de överens, eleverna tycker också att man 
ska prata mera och försöka följa med i diskussionerna, och att vara intresserad. 
 
8.6 Jämförelse mellan lärare och elever i klass E år 9 
Läraren tycker att eleverna skulle kunna få vara med och bestämma mera över sitt 
lärande, än vad de gör i dag. Hon försöker uppmuntra dem till att komma med 
egna åsikter och visa att hon bryr sig om dem. De flesta eleverna har svarat att de 
upplever att de får vara med och påverka men många har svarat att lärarna inte 
bryr sig om vad de tycker. Läraren anser också att de flesta kan vara med och 
bestämma om det mesta i deras undervisning. För att få ett ökat inflytande tycker 
eleverna att lärarna ska lyssna mer på dem och att man ska göra planeringar i de 
olika ämnena och läraren instämmer i att eleverna måste få ta del i planeringen av 
arbetet och att de successivt ska skolas in i att ha mer och mer elevinflytande. 
 
8.7 Jämförelse mellan lärare och elever i klass F år 9 
På denna skola förekommer totalt elevinflytande och det är både lärare och elever 
medvetna om. Läraren återkommer till att elevinflytande är deras arbetssätt och 
allt utgår från vad elever tycker och vill. Även de dåliga idéerna bearbetas så att 
de till slut blir till något som de kan arbeta utifrån. Endast en elev uppfattar att 
läraren inte är intresserad av vad hon tycker, övriga upplever att de får full 
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respons från läraren. Eleverna ser både för- och nackdelar med sitt arbetssätt, 
medan läraren vidhåller fördelarna. Orsak till den skillnaden är antagligen att 
eleverna oroar sig för att deras kunskaper ska vara tillräckliga när de kommer till 
gymnasiet, medan läraren ser allt positivt som de får med sig som andra skolor 
saknar i sina undervisningsmetoder.  
 
8.8 Jämförelser mellan klasser i år 9 
En av klasserna i år 9 skilde sig markant från de två andra. Deras arbetssätt bygger 
helt på elevinflytande och eleverna får vara med i alla beslut som rör deras dagliga 
undervisning. På denna skola utgår både lärare och elever från att alla ska vara 
med att planera och bestämma. Här är det en ständigt pågående dialog mellan 
lärare och elever, och detta ser alla som en självklarhet. Varken lärare eller elever 
ser något behov till ett ökat elevinflytande vilket skiljer dem från de två andra 
klasserna som har ett mer traditionellt undervisningssätt där lektionerna är mer 
lärarstyrda. En av dessa klasser har lyft fram den goda kontakten med sina lärare, 
vilket visar att det ändå finns en förtrolig dialog. I de mer traditionella klasserna 
vill både elever och lärare ha ett ökat elevinflytande och vi fick från eleverna 
många konkreta exempel på hur man skulle kunna genomföra det, bland annat 
genom att delta mer aktivt i diskussioner, komma med egna idéer och vara mer 
aktiv på lektionerna. Det som eleverna i år 9 värderar som viktigast, är bland 
annat att få påverka innehållet i olika avsnitt men även sina läxor. I två av 
klasserna i år 9 ska skolan från och med hösten 2004 införa en ”fri dag” i veckan, 
då eleverna ska få planera och även genomföra sin egen dag. Man vill på detta sätt 
öka elevinflytandet och även få eleverna att uppleva att de får inflytande. Trots att 
dessa tre klasser har olika uppfattningar om deras möjligheter till elevinflytande, 
så stämmer samtliga elevers uppfattningar förvånansvärt väl överens med lärarnas 
uppfattningar. 
 
8.9 Jämförelse mellan år 4 och 9 
I läroplanens mål (Lpo-94) står att ”skolan ska sträva efter att varje elev 
successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i 
skolan”. Tidigare forskning av Mattson och Svensson i ämnet visar dock att 
elevinflytandet minskar i takt med elevernas ålder (kap.2). Även Carlsson och 
Åverings rapport (kap.2) visar att elevinflytandet minskar i takt med elevernas 
ålder. Vi ser dock inga tecken på att elevinflytandet skulle minska med stigande 
ålder. På de skolor vi har undersökt verkar det snarare vara likvärdigt i de båda 
ålderskategorierna. Däremot verkar de yngre mer motiverade att ta för sig när 
elevinflytande erbjuds, än de äldre eleverna. I alla klasserna utom en verkar det 
som att det är lärarna som tilldelar tillfällen till inflytande och i de flesta fallen tar 
de yngre eleverna fasta på en sådan möjlighet. Majoriteten av eleverna i år 4 
tyckte att reglerna i klassrummet var det viktigaste att få påverka. Detta är inget 
som eleverna i år 9 prioriterat, de valde istället innehållet i olika avsnitt. 
Gemensamt för år 4 och 9 är att det är viktigt för de flesta att få påverka sina 
läxor. Något som även Skolverkets undersökning visade (kap.4).  
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9. Generell diskussion 
 
Anledningen till att vi fastnade för att göra en undersökning om elevinflytande var 
att det på senare tid varit ett aktuellt och ofta diskuterat ämne. Detta har 
uppmärksammats både i media och ute i skolorna där vi gjort våran 
verksamhetsförlagda del av utbildningen. Eftersom vi själva inte upplevt det 
under vår egen grundskoletid, kändes ämnet nytt och intressant. Under vår 
granskning av litteratur i ämnet elevinflytande fann vi författaren och pedagogen 
Sigurd Åstrand (1928) som i sin bok förtroendemetoder i skoluppfostran beskrev 
elevens självstyre med samma definition som vi beskriver elevinflytande (kap.5). 
Anmärkningsvärt var att Åstrand tyckte precis som vi att ämnet aktualiserats men 
boken är trots allt skriven 1928. Detta gjorde oss ännu mer motiverade att se hur 
elevinflytandet upplevs i skolan idag. 
 
9.1 Metod diskussion 
Primära syftet med vår undersökning var att undersöka huruvida lärares och 
elevers uppfattning om elevinflytandet på respektive skola överrensstämmer. För 
att nå vårt syfte har vi i vår kvantitativa undersökning använt oss av enkäter och 
intervjuer för att jämföra dem. För att få fram de fakta vi behövde för att få ett 
resultat av varje enskild elev och lärares uppfattning om inflytande, var dessa 
metoder, ansåg vi, de bästa alternativen. Hade vi haft mer tid till vårt arbete hade 
vi valt att använda intervjuer även bland eleverna. Nu begränsade tiden oss till att 
endast intervjua lärare. Av elevintervjuer hade vi troligtvis kunnat få mer utförliga 
svar och även haft möjlighet att ställa följd frågor. Vi valde att använda entydiga 
enkätfrågor i både år 4 och år 9, för att så rättvist som möjligt kunna jämföra deras 
svar. Vi var förberedda på att några fyror kanske skulle ha svårt att förstå våra 
frågor och hade därför förberett alternativa förklaringar till de olika frågorna, trots 
detta upplever vi nu i efterhand att vi genom vår handledning eventuellt kan ha 
påverkat deras svar, men detta är i så fall inte något som varit märkbart, och torde 
inte ha påverkat det slutliga resultatet. I efterhand har vi noterat att frågan om vad 
som är dåligt och bra i deras skola inte gett de resultat vi önskat. De flesta 
eleverna har på denna fråga betonat den fysiska miljön och detta ser vi som en 
svaghet i vårt arbete. I och med vår presentation av oss och vår uppsats förklarade 
vi att det handlade om elevinflytande och tog därmed förgivet att de uteslutande 
skulle svara utifrån frågeställningarna.  
 
Vårt sekundära syfte var att se om det fanns någon märkbar skillnad mellan 
könen, därför fanns en fråga om man var pojke eller flicka. Det visade sig också 
att det i varje klass fanns skillnader mellan vad pojkar och flickor tyckte om sitt 
inflytande. Vår avsikt var inte att använda observation som någon metod i vår 
undersökning. Det visade sig dock att vi under elevenkäterna kunde se skillnader i 
hur eleverna tog till sig enkätfrågorna. Detta kommer vi vidare att behandla under 
rubriken resultatdiskussion. Vad beträffar jämförelser mellan elever och lärare i år 
9, så bör man ha i åtanke att vi endast intervjuade en av deras många lärare, dock 
klassläraren. Detta kan visa på att elevernas och lärarens upplevelser är olika 
eftersom eleverna troligen syftar till samtliga lärare.  
 
9.2 Olika förutsättningar 
I vår undersökning har klassernas storlek varierat något vilket kan ha påverkat 
vårt resultat. I en liten klass kan man tänka sig att eleverna har mer inflytande på 
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grund av att det är få elever som därmed lättare kan få en närmare kontakt med 
läraren. Läraren i en liten klass får ju mer tid med varje enskild individ och kan 
oftare låta var och en komma till tals. I en större klass är det lättare för en elev att 
vara anonym, men också lättare att smälta in och bara vara en i mängden. Dessa 
eventuella skillnader i undersökningen väljer vi att se som en återspegling av hur 
varierande det kan vara ute i våra skolor.  
 
9.3 Diskussion av resultatet 
Eftersom vår undersökning blev omfattande valde vi ett upplägg med rubriken 
resultatdiskussion. Detta för att ge läsaren större möjlighet att följa resultatet men 
även våra tankar kring varje klass. Backman (1998) menar att detta kan vara 
lämpligt vid omfattande arbeten eftersom det kan vara svårt för läsaren att minnas 
ett stort antal olika utfall när man sedan kommer till diskussionsavsnittet. Vi hade 
i varje klass ett visst bortfall av elevrespondenter, men vi tror dock inte att detta 
påverkade klassens resultat nämnvärt, eftersom det var så litet (kap.7). Trots att 
det i klass F år 9 var fem elever frånvarande anser vi ändå bortfallet som 
försumbart, eftersom klassen från början hade ett högre elevantal än de övriga 
respondentklasserna. Ett av våra resultat i undersökningen visar på samma resultat 
som Selberg (2003) kom fram till i sin rapport om att Främja elevers lärande 
genom elevinflytande. Elever som är vana vid inflytande har lättare för att ta till 
sig den frihet som elevinflytande erbjuder. De kan med endast ett fastställt mål, 
utan ett givet tillvägagångssätt, lättare komma igång med ett fungerande och 
effektivt arbete. Detta visade sig redan när vi lämnade ut enkäterna. Eleverna som 
var vana vid att ta ställning och driva sitt eget arbete svarade mer målmedvetet, på 
en djupare nivå och med mer eftertanke. För dem var elevinflytande en 
självklarhet och de var på det klara med vad de hade för ståndpunkt i frågorna. Vi 
såg att eleverna med mindre vana av inflytande ägnade mer tid till att fundera på 
sina ställningstaganden till hur elevinflytandet fungerar på deras skola. Det visade 
sig i vår undersökning att lärares och elevers uppfattning om elevinflytandet på 
respektive skola överrensstämde. Överlag var elevinflytandet litet men det faktum 
att elever och lärare var överrens om sin situation är enligt oss en bra 
utgångspunkt för fortsatt samarbete mot ett fungerande och ökat inflytande. Det 
var endast i en klass som elevinflytandet uppfattades olika av läraren och 
eleverna. Där tyckte eleverna att de hade inflytande medan läraren inte ansåg att 
hon gav dem något inflytande av vikt. Lärarna på samtliga skolor var beredda att 
ge eleverna ökat inflytande i den dagliga undervisningen. Eleverna däremot såg 
inte bara fördelar med det utan frånsade sig ibland möjligheten att påverka sitt 
lärande. Upplevelsen av elevinflytande varierade mycket mellan klasserna och 
även mellan lärarna, vilket bekräftar Mattsson och Svenssons (1994) tidigare 
studie av synen på elevinflytande och hur den skiljer sig mellan lärare och elever i 
gymnasieskolan. De kom fram till att uppfattningen om ordets betydelse inte bara 
varierade mellan lärare och elever utan också mellan lärare och lärare (kap.2). 
 
Enligt Selberg (2001), Mattsson och Svensson (1994) samt Carlsson och Åverings 
(Lindgren, 1994) tidigare forskning visar det sig att elevinflytandet minskar i de 
högre åldrarna. Detta motsäger läroplanens mål (Lpo-94) att skolan ska sträva mot 
att elever ”successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning”. Därför 
förväntade vi oss att få en bekräftelse på deras resultat i vår undersökning men det 
visade sig att eleverna i år 4 och år 9 har ungefär lika mycket inflytande. Vi har 
inte kunnat se några minskningar i de högre åldrarna, men inte heller något 
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successivt ökande inflytande. Det man kan se är att eleverna i år 9 är mer insatta i 
läroplanen än vad eleverna i år 4 är, och detta har bland annat att göra med att 
läroplanens mål är till grund för deras betygsättning. Lärarna i år 4 verkade lägga 
mer vikt vid att ge eleverna fler möjligheter till inflytande. En trolig orsak till 
detta kan vara att dessa lärare undervisar sina elever i stort sett i alla ämnen, och 
därigenom kan ha en ständig dialog med sina elever. I år 9 har lärarna sina elever i 
enstaka ämnen och kontakten blir inte lika sammanhängande.  
 
En av klasserna i år 9 som vi besökte hade betydligt mer inflytande över sin 
utbildning än vad de övriga hade. Hela skolan arbetar aktivt med att läroplanens 
mål om elevinflytande ska infrias. Elevinflytande användes som ett arbetssätt i 
den dagliga undervisningen. Eftersom eleverna hade så mycket inflytande hade de 
en helt annan bild av sitt lärande än eleverna på en skola med mer traditionell 
undervisning. De visste att de hade inflytande över det mesta i sitt lärande och 
hade detta som utgångspunkt. Eleverna var redan när de fick enkäterna på det 
klara med att de värderade högst att få vara med och påverka medan de andra 
eleverna var tvungna att börja med att fundera om de överhuvudtaget hade något 
inflytande i de frågor vi ställde i vår enkät. Sett ur vårt perspektiv, är de 
förstnämnda eleverna väldigt medvetna om både för och nackdelar med sitt stora 
inflytande och den insikten kommer nog av att de lärt sig söka sin egen väg. När 
vi intervjuade den här klassens lärare kändes det som om svaren på våra frågor 
blev alltför självklara. Elevinflytande genomsyrade hela deras skolsituation och 
allt kretsade kring att låta elever själva ha ansvar och leda sitt eget lärande. Vi 
använde trots detta samma intervjufrågor för att ha en entydighet bland 
klasslärarnas svar och på så sätt kunna jämföra dem med varandra. På enkäterna 
som eleverna fick, svarade i stort sett samtliga elever i denna klass att de får vara 
med och påverka, att de får vara med och planera sin utbildning, att läraren är 
intresserad, och att de har elevinflytande på sin skola. På den skolan kunde vi ha 
haft en mer fördjupad frågeställning om elevinflytande, men eftersom vi avsåg att 
jämföra de olika klasserna, så stod vi fast vid de ursprungliga frågorna. 
Anmärkningsvärt var att se hur eleverna trots att de hade totalt inflytande över sitt 
lärande, ändå hade många förslag på hur de skulle kunna öka detta. Ett av 
förslagen som förekom var att de ville vara med och påverka styrdokumenten för 
att på detta sätt kunna öka sina möjligheter till inflytande. Noterbart, enligt lärarna 
på de mer traditionella skolorna, vet inte alla eleverna vad styrdokumenten 
innebär för dem. 
 
9.4 Inskolning till elevinflytande 
På flera skolor ansåg lärarna att eleverna måste skolas in i ett arbetssätt med 
elevinflytande, för att det ska fungera. Det går inte bara att kasta in eleverna i ett 
fritt arbetssätt om de inte är vana vid det. Det kan lätt bli stökigt och okontrollerat 
arbetssätt om läraren delegerar allt ansvar direkt till eleverna. De måste tränas in 
successivt med hjälp av kunskap om de befintliga ramar som styr deras 
utbildning. Det upplevdes svårt att inleda ett arbete med mer elevinflytande, på 
grund av att man var rädd för att tappa kontrollen över elevernas lärande. Tidigare 
har Lindgren (1994) skrivit att elevinflytande är en fråga om makt där lärarna 
kanske inte vågar dela med sig av makten. Vid en av våra lärarintervjuer berättade  
en lärare hur hon upplevde en viss oro för att dela med sig allt för mycket ansvar 
till eleverna, med risk för att själv uppleva att hon tappar sin arbetsuppgift genom 
detta. Gemensamt för samtliga lärare var att de ansåg att elevinflytande är något 
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som höjer elevernas motivation, och därmed något att sträva mot. Åstrand 
betonade redan 1928 i Förtroendemetoder i skoluppfostran vikten av självstyre i 
skolan. Han poängterade hur viktigt kontakten mellan lärare och elever är för 
skolan. Lärarna i skolan måste ha förtroende för sina elever, för att eleverna ska 
känna sig trygga och betydelsefulla. För att alla ska trivas och fungera 
tillsammans så måste man ha en ömsesidig respekt för varandra. Enligt Åstrand är 
detta tankesätt om självstyre ingenting nytt förekommande i skolvärlden. Det hade 
bara aktualiserats mer de tio senaste åren. Detta visar ju på hur långsamt det kan 
gå innan någonting förändras i skolans värld. När vi började med vårat arbete 
upplevde vi att det på senare tid pratats mer och mer om vikten av elevinflytande i 
skolan, men Åstrand visar tydligt att tanken och arbetet med elevinflytande i 
skolan funnits länge.   
 

ett startande av självstyre förutsatte att i elevernas samveten finnes fast förankrade 
ett antal grundläggande sedliga principer. I annat fall föreligger stor fara för att det 
hela snart urartar till anarki. Det är därför av vikt att man ej går för brådstörtat 
tillväga och att utvecklingen ledes med omsorg och försiktighet (Åstrand, 1928, 
s.45). 

 
9.5 Läroplanen 
Det är tydligt att man i alla skolor vi undersökt vill ta upp målen i läroplanen. 
Anledningen till detta är att eleverna genom kunskap om läroplanen ska få en 
förståelse över sin skolsituation. Om eleverna vet att även läraren är styrd att 
undervisa på ett sätt som hjälper dem att nå fastställda mål, så får skolan en 
tydligare mening för dem. Eleverna kan även vara medvetna om målen men de 
kanske inte ser vägen dit. Som elev litar man på att läraren vet vad som krävs av 
dem och att man får de grunder man behöver inför kommande studier. Vi har sett 
att lärarna i år fyra anser att de framtida nationella proven är en anledning att 
visualisera målen. I år nio diskuterar lärarna läroplanen med eleverna, bland annat 
för att ha en grund för betygssättningen. Det visade sig också att de flesta eleverna 
var medvetna om läroplanen, men kunskaperna om dess innehåll var begränsade.  
 
9.6 Är elevinflytande gynnsamt för alla?  
Att läraren bestämmer kan för vissa elever vara en trygghet och i enkäterna 
svarade framförallt några pojkar att de inte vill ha något inflytande och de tyckte 
att skolan fungerar bra som den är. Lärarna upplevde att några av deras elever 
ibland inte ville vara med och bestämma. Det visade sig att eleverna ibland 
föredrog fasta rutiner och givna instruktioner. Att eleverna själva får vara med och 
bestämma över sin undervisning tycker vi är positivt, men man bör vara medveten 
om att det kan upplevas som stressigt för vissa elever. I dagens effektiva samhälle 
kan det ibland vara skönt med tydliga riktlinjer för att få vila från den press det 
kan innebära att ta ansvar och utforma sin skolsituation. Exempel på detta var en 
av lärarna i år 9 som gett sin klass chansen att vara med och utforma ett prov. 
Eleverna avstod från detta och det uppfattade läraren som underligt, eftersom de 
här fick chansen att lägga nivån på provfrågorna efter sina egna förutsättningar.  
Dessa elever kanske ansåg att läraren var mer kompetent att välja, styra och 
planera den typen av undervisning. Det kan även handla om självkänsla, att man 
inte riktigt litar på sitt eget omdöme och uppfattning, att man inte vet vad som 
krävs enligt målen i skolan. Det kan även vara så att man som elev ser studierna 
som så viktiga och allvarliga att man inte vågar ändra på ett ”fungerande” system 
på grund av de konsekvenser det kan medföra i framtiden.  
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9.7 Framtid 
I vår kommande yrkesroll har vi en tanke om att elever som är medvetna om sitt 
inflytande får en ökad motivation vilket i sin tur kan medföra ett ökat 
studieresultat. Målet med elevinflytande torde vara att såväl lärare som elever ska 
vara nöjda med sin skol- respektive arbetssituation. Motivationen för lärare och 
elever kommer att öka betydligt under förutsättning att det hos alla finns det en 
känsla av att vara med och bestämma och styra över sin egen tid i skolan, sin 
vardag. Vi skulle till och med vilja påstå att elevinflytande är en inlärningsmetod. 
Om man ökar inflytandet ökar man också motivationen vilket rimligtvis borde 
leda till ett positivt studieresultat. 
 
9.8 Fortsatt forskning 
En skillnad mellan år 4 och 9 som utmärkte sig var att nästan samtliga elever i år 
4 tyckte att reglerna i klassrummet var det viktigaste att kunna påverka i skolan. 
Att vara snäll, duktig, lyssna på fröken och vara mer aktiv trodde eleverna i år 4 
kunde ge dem mer inflytande. Underförstått att vara en ”snäll och lydig” elev. I år 
9 hade inte detta hög prioritet bland eleverna utan de lade mer vikt vid prov och 
läxor. Det hade varit intressant att studera vidare om eleverna i år 4.  
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11. Bilagor 
 
11.1 (Bilaga 1) Enkätfrågor 
Klass: ___________ 
Flicka □            Pojke □ 

1) Tycker du att ni elever får vara med och påverka era lektioner ? 
  Ja □   Nej  □ 
 

2) Känner du att läraren är intresserad av vad ni elever tycker ? 
  Ja □   Nej  □ 

 
3) Använder läraren era idéer under lektionerna ? 

    Ja  □   Nej  □ 
 

4) Vill du vara med och planera ditt lärande ? 
        Ja  □   Nej  □ 
 

5) Får du vara med och planera ditt lärande ? 
   Ja  □   Nej  □ 
 

6) Tycker du att elevinflytande finns på er skola ? 
   Ja  □   Nej  □ 
 

7) Vad tycker du är viktigast att kunna påverka på din skola? 
            Numrera dina svarsalternativ 1 för viktigast 2 för näst viktigt osv. 

__ Varje enskild lektion 
__  Innehållet i olika avsnitt 
__  Tidsåtgång med varje avsnitt 
__  Platsen för ditt lärande 
__  Hur arbetet ska redovisas 
__  Dina läxor 
__  Hur ofta man ska ha prov 

  __  Regler i klassrummet 
  __  Diskutera och ifrågasätta 

 
  8) Vad tycker du är dåligt med din skola ? 
   
  9) Vad tycker du är bra med din skola? 
              
  10) Hur tror du att du skulle kunna få mer inflytande över ditt eget  

   lärande? 
        

               
 

Tack för din medverkan ! 
 Emma & Kerstin 
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11.2 (Bilaga 2) Intervjufrågor 
 
 
 
1) Tycker du att eleverna får vara med och påverka dina lektioner? 
 
2) Tror du att eleverna känner att du bryr dig om vad de tycker? 
 
3) Hur visar du dem det? 
 
4) Brukar du använda dig av elevernas idéer? 
 
5) Även om idén är dålig? 
 
6) Vill du att eleverna ska vara med och planera? 
 
7) Vad tycker du att eleverna kan vara med och planera? 
 
8) Hur tror du att man kan öka elevinflytandet? 
 
9) Är dina elever medvetna om läroplanen? 
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Klass A år 4 
 
11.3 Intervju av lärare i klass A år 4 
 
Tycker du att eleverna får vara med och påverka dina lektioner? 
– Ja det tycker jag till en viss del, men inte allt, naturligtvis är jag också styrande. 
 
Tror du att eleverna känner att du bryr dig om vad de tycker? 
– Jag vet inte. Ibland tror jag det. Jag kan inte svara på det.  
 
Hur visar du dem det? 
– Jag tror att de inte alltid ser det. När man ställer frågor som är svåra så får man, 
ge dem en stund, innan man ger dem svaret, för att visa att man lyssnar. 
 
Brukar du använda dig av elevernas idéer? 
– Ja de har ju så bra idéer. 
 
Även om idén är dålig? 
– Det är en samvetsfråga. Givetvis inte alltid, men ibland. Vi har ju bland annat 
teknikprojektet där de få utveckla sina idéer som inte alltid fungerar. Så det 
händer. 
 
Vill du att eleverna ska vara med och planera? 
– Ja  
 
Vad tycker du att eleverna kan vara med och planera? 
– Sitt personliga arbetsschema sen även också vissa projekt. 
 
Hur tror du att man kan öka elevinflytandet? 
– Jag tror att det är jätte svårt, men att göra dem medvetna om målen är ett sätt, att 
på något sätt visualisera läroplanen. 
 
Är dina elever medvetna om läroplanen? 
– Ja, och vi har tillsammans försökt sätta egna ord på vad den innebär hos oss. 
Eleverna har varit medvetna om läroplanen under en tid eftersom vi även tittar på 
den med eleverna inför utvecklingssamtal. 
 
 
11.4 Enkäter med elever i klass A år 4 
Totalt antal elever 11st varav 4 flickor och 7 pojkar. 
 
1. Tycker du att ni elever får vara med och påverka era lektioner? 
Ja  4 flickor, 7 pojkar 
Nej  - 
 
Kommentar: Samtliga tycker att de får vara med och påverka lektionerna. 
 
2. Känner du att läraren är intresserad av vad ni elever tycker?   
Ja   4 flickor, 7 pojkar 
Nej  - 
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Kommentar: Samtliga känner att läraren är intresserad av vad eleverna tycker? 
 
3. Använder läraren era idéer under lektionerna?   
Ja    4 flickor,  7 pojkar 
Nej  - 
 
Kommentar: Samtliga har svarat att läraren använder sig av deras idéer under 
lektionerna. 
 
4. Vill du vara med och planera ditt lärande?   
Ja   4 flickor,  5 pojkar 
Nej    2 pojkar 
 
Kommentar: De flesta vill vara med och planera med undantag för två pojkar.  
 
5. Får du vara med och planera ditt lärande?   
Ja  2 flickor, 6 pojkar   
Nej  2 flickor, 1 pojke 
 
Kommentar: De flesta tycker att de får vara med och planera sitt lärande, med 
undantag för två flickor och en pojke.  
 
6. Tycker du att elevinflytande finns på er skola?   
Ja  2 flickor, 5 pojkar 
Nej  2 flickor, 2 pojkar 
 
Kommentar: Sju tycker att det finns elevinflytande på skolan. Fyra tycker inte att 
det finns elevinflytande  
 
7. Vad är viktigast att påverka i skolan? 
Tabell 3:1 Tabellen illustrerar hela klass A:s syn på vad som är viktigast att 
påverka i skolan.  
  
Placering Alternativ Medelvärde 
1 Regler i klassrummet 1,9 
2 Innehåll i olika avsnitt 4,27 
3 Dina läxor 4,81 
4 Hur ofta man ska ha prov 5,09 
5 Diskutera och ifrågasätta 5,18 
6 Platsen för ditt lärande 5,36 
7 Tidsåtgång med varje avsnitt 6 
8 Hur arbetet ska redovisas 6 
9 Varje enskild lektion 6,36 
 
Kommentar: Tabellen illustrerar hela klassens syn på vad som är viktigast att 
påverka i skolan. I klass A i år 4 tyckte både flickorna och pojkarna att regler i 
klassrummet var viktigast att påverka i skolan. Flickorna hade även alternativen 
innehållen i olika avsnitt och dina läxor som viktigast.  
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8) Vad är dåligt med din skola 
Två flickor tyckte inte något var dåligt. Två flickor ville ha mer engelska och 
svenska men mindre matte. Fem pojkar tyckte inte att något var dåligt. En pojke 
tyckte att det var dåligt att de får mycket läxor på onsdagar för då hade han även 
klarinett läxa. En pojke tycket att det var dåligt att de inte fick någon sovmorgon. 
 
Kommentar: Det varierade en del, men de flesta tyckte att det inte fanns något 
som var dåligt. 
 
9) Vad är bra med din skola 
Två flickor tyckte att det var bra med rast och att gå på promenad. Övriga flickor 
tyckte att det var bra att man får kompisar och att man lärde sig saker. De tyckte 
även att det var bra med bad och slöjd. Tre pojkar tyckte att allt var bra. Två 
pojkar tyckte det var bra att man får lära sig mycket. De två andra pojkarna 
svarade att lärarna var snälla och att det var lagom många barn på skolan. 
 
Kommentar: För flickorna var kompisar viktigt, pojkarna berömde lärarna och 
verkade nöjda över det mesta. 
 
10) Hur tror du att du skulle kunna få mer inflytande över ditt eget lärande? 
Två flickor tyckte att man skulle tala om för läraren vad man tycker. De andra två 
flickorna tyckte att man får mer inflytandet om man har klassråd. Två pojkar 
tyckte att det var bra som det var. Andra förslag från pojkarna var att tala om för 
läraren vad man tycker, att diskutera, vara frågvis och påpeka mycket. Tre av 
pojkarna visste inte hur de kunde få mer inflytande. 
 
Kommentar: Eleverna framhöll dialogen mellan elever och lärare för ett ökat 
inflytande. 
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Klass B år 4 
 
11.5 Intervju med lärare klass B år 4 
 
Tycker du att eleverna får vara med och påverka dina lektioner? 
- Nej, jag vet att de inte får det. 
 
Tror du att eleverna känner att du bryr dig om vad de tycker? 
- Ja det tror jag, och det hoppas jag framgår. 
 
Hur visar du dem det? 
- Man lyssnar och försöker ge svar och förklaringar. Om det kanske inte går att 
göra som dom vill, försöker ändå ta till mig det som önskas, de har ju mycket bra 
idéer. Men det är jag som bestämmer mest. 
 
Brukar du använda dig av elevernas idéer? 
- Ja det tycker jag. 
 
Även om idén är dålig? 
- Ja det var väl det då, men vad är en dålig idé. En fyra, i alla fall den här fyran, de 
har så mycket idéer om att dom vill äta godis och liknande som de vill vara med 
och bestämma om. Att de skulle vara med och bestämma om vad de skulle göra 
på matten, det finns inte i deras värld. Dom har aldrig varit med och gjort något 
sådant tror jag, och därför kommer de inte på tanken att göra det. Oftast handlar 
deras idéer om lite roligare saker som utflykt. Det är där de ser sin chans att vara 
med och påverka. Inte om vad som händer i matteboken eller om vi kan ”läsa om 
Pippi Långstrump”. Men det är nog för att de inte är vana. Eleverna vet inte att de 
skulle kunna önska det.  

 
Vill du att eleverna ska vara med och planera? 
- Ja. Men det är många orsaker till att verkligheten ser ut som den gör. Men helt 
klart vill jag det. Att vara med och bestämma är ju motiverande för eleverna. Men 
man måste läras in i det sättet och att kunna ta åt sig själv som elev. Det är även 
ett nytt sätt för läraren att tänka sig in i vad eleven kan vara med och bestämma. 
Oftast är elevinflytandet som jag kör med ett slags arbetsschema där man kan 
välja bort eller komma med egna förslag, men det är ju väldigt små grejer. Vi 
utvärderar och funderar tillsammans med eleven på vad de själva och jag tycker är 
viktigt för dem. Det är ju också ett sätt. Men jag tror inte att de förstår att de har 
ett visst inflytande då. 
 
Vad tycker du att eleverna kan vara med och planera? 
- Arbetsschema är ett sätt. I SO området där finns det ju mycket. Om vi gör 
ramarna så får ju de göra sitt eget arbete. Om det är någon som vill lära sig mer 
om vapen på vikingatiden då får de göra det. 
 
Hur tror du att man kan öka elevinflytandet? 
- Ge ramar, och successivt lära sig sättet att tänka. Men vi måste hålla i ramarna 
för det är ju ändå vi som vet vad som krävs och vad som kommer att krävas. 
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Är dina elever medvetna om läroplanen? 
- Vi har pratat lite om målen så de har ett liten aning om att det där står vad man 
ska kunna som vuxen. Detta gjorde jag för att eleverna var omotiverade i 
engelska, för att visa att det inte var något man fick välja utan måste enligt 
riktlinjerna. 
 
 
11.5 Enkäter med elever i klass B år 4.  
Totalt 21 elever varav 10 flickor och 11 pojkar. 
 
1. Tycker du att ni elever får vara med och påverka era lektioner? 
Ja  4 flickor, 10 pojkar 
Nej  6 flickor, 1 pojke 
 
Kommentar: Fyra av tio flickor och tio av elva pojkar tycker att de får vara med 
och påverka sina lektioner. 
 
2. Känner du att läraren är intresserad av vad ni elever tycker?   
Ja   10 flickor, 10 pojkar 
Nej     1 pojke 
 
Kommentar: Alla i klassen förutom en pojke känner att läraren är intresserad av 
vad eleverna tycker? 
 
3. Använder läraren era idéer under lektionerna?   
Ja    9 flickor, 11 pojkar 
Nej  1 Flicka,    - 
 
Kommentar: Alla i klassen, bortsett från en flicka har svarat att läraren använder 
sig av deras idéer under lektionerna. 
 
4. Vill du vara med och planera ditt lärande?   
Ja   10 flickor, 7 pojkar 
Nej     -          4 pojkar 
 
Kommentar: De flesta vill vara med och planera med undantag för fyra pojkar.  
 
5. Får du vara med och planera ditt lärande?   
Ja  7 flickor, 6 pojkar   
Nej  3 flickor, 5 pojke 
 
Kommentar: De flesta av flickorna och drygt hälften av pojkarna tycker att de får 
vara med och planera sitt lärande. 
 
6. Tycker du att elevinflytande finns på er skola?   
Ja  9 flickor, 11 pojkar 
Nej  1 flickor,  -  
 
Kommentar: Alla i klassen, bortsett från en flicka som tycker att det finns 
elevinflytande på skolan.  
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7. Vad är viktigast att påverka i skolan? 
Tabell 3:2 Tabellen illustrerar hela klass B:s syn på vad som är viktigast att 
påverka i skolan. 
 
Placering Alternativ Medelvärde 
1 Dina läxor 2,66 
2 Reglerna I klassrummet 2,95 
3 Hur ofta man ska ha prov 4,71 
4 Diskutera och ifrågasätta 4,81 
5 Platsen för ditt lärande 5,23 
6 Tidsåtgång vid varje avsnitt 5,66 
7 Varje enskild lection 5,85 
8 Hur arbetet ska redovisas 6,19 
9 Innehållet I olika avsnitt 6,80 
 
Kommentar: Tabellen illustrerar hela klassens syn på vad som är viktigast att 
påverka i skolan. I klass B i år 4 tyckte eleverna att Dina läxor var viktigast att 
påverka i skolan. Reglerna i klassrummet hade de på plats två. Den enda påtagliga 
skillnaden mellan flickor och pojkar var att flickorna hade alternativet varje 
enskild lektion på tredje plats medan pojkarna hade det sist. 
 
8) Vad är dåligt med din skola 
Några elever tyckte att skolgården var tråkig, några klagade på maten. 
 
Kommentar: Skolgården och maten var det som ansågs dåligt, ingen tog upp 
något om undervisningen. 
 
9) Vad är bra med din skola 
De flesta var nöjda med sin skola, speciellt bra var det att träffa sina kompisar och 
att deras lärare var snälla. 
 
Kommentar: Det mesta var bra framförallt relationerna på skolan. 
 
10) Hur tror du att du skulle kunna få mer inflytande över ditt eget lärande? 
Många elever tyckte att, om de lyssnar mer på sin lärare och var snälla så trodde 
de att de kunde öka deras möjligheter till inflytande. En pojke svarade att ”det 
finns ingenting jag kan göra för att få bestämma”. En annan pojke svarade att man 
måste prata med rektorn. 
 
Kommentar: De flesta elever trodde att ett gott uppförande skulle leda till en 
bättre dialog med läraren och därmed fler chanser till inflytande. 
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Klass C år 4 
 
11.6 Intervju med lärare i klass C år 4 
 
Tycker du att eleverna får vara med och påverka dina lektioner? 
– Ja ibland. 
 
Tror du att eleverna känner att du bryr dig om vad de tycker? 
– Absolut 
 
Hur visar du dem det? 
– Jag tycker att jag försöker visa dem att jag bryr mig om vad de tycker och ta till 
mig det genom att säga att det där var en bra idé, det tänkte inte jag på själv. Och 
man försöker också säga det åt de andra ”nu kom Axel på någonting här som inte 
jag hade tänkt på att det var ju mycket bättre än det här jag hade kommit på”.  
Först säger man att vi gör på ett visst sätt och så kommer någon och frågar om vi 
inte kan göra på ett annat sätt. Att man kan ändra sig är viktigt. 
 
Brukar du använda dig av elevernas idéer? 
– Ofta har dom så kloka idéer och har man själv ”hjärnsläpp” så kan man be dem 
lösa det. Man behöver kanske inte tänka ut allt själv. Till exempel på hur man ska 
presentera och visa upp sina trivselregler, då har de fått komma med idéer. 
 
Även om idén är dålig? 
– Ja det beror på men nog händer det. Om de andra i klassen är överens om att det 
här är en bra idé och det är genomförbart då får man försöka anpassa sig och tycka 
att det är väl bra då. 
 
Vill du att eleverna ska vara med och planera? 
– Ja till viss del vissa saker känner man att man vill ha kontroll över själv och 
bestämma lite själv men mer och mer märker man speciellt nu från trean till fyran 
att det händer någonting, att dom vill, och man vill ge dem lite mer ansvar och att 
de ska få komma på och planera lite själv. Fast i liten grad än så länge. 
 
Vad tycker du att eleverna kan vara med och planera? 
– Matten, hur mycket de tror sig hinna göra, de ser kanske att nu är det väldigt 
mycket lästal och då kanske de inte kan hinna så mycket den veckan. Även i 
svenska får de jobba efter ett arbetsschema som jag då har bestämt vad som ska 
ingå. Men det är ju ett litet steg att de ska få välja lite och i vilken ordning de ska 
göra sina uppgifter. Sen utvärderar vi det och ser om de har hunnit så mycket som 
dom tänkt annars måste de kanske planera lite till nästa vecka. 
 
Hur tror du att man kan öka elevinflytandet? 
– Genom att ge dem ökat ansvar eftersom, men att det inte blir för mycket på en 
gång. Att de får börja lite smått och sen ökar man på det. Vissa elever har kanske 
lite mer inflytande, kan bestämma lite mer över sitt eget arbete och hur de ska 
göra det. Medan andra kanske behöver lite mer hjälp. 
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Är dina elever medvetna om läroplanen? 
– De vet inte om läroplanen, men det ska vi gå igenom. Bra inför nationella 
proven i år 5. 
 
 
11.7 Enkäter med elever i klass C år 4  
Totalt 20 elever varav 11 flickor och 9 pojkar. 
 
1. Tycker du att ni elever får vara med och påverka era lektioner? 
Ja  7 flickor, 4 pojkar 
Nej  4 flickor, 5 pojkar 
 
Kommentar: Sju av elva flickor och fyra av fem pojkar tycker att de får vara med 
och påverka sina lektioner. 
 
2. Känner du att läraren är intresserad av vad ni elever tycker?   
Ja   10 flickor, 8 pojkar 
Nej  1 flicka, 1 pojke 
 
Kommentar: Alla i klassen förutom en pojke och en flicka känner att läraren är 
intresserad av vad eleverna tycker? 
 
3. Använder läraren era idéer under lektionerna?   
Ja    7 flickor,  5 pojkar 
Nej  4 flicka, 4 pojkar 
 
Kommentar: Sju flickor och fyra pojkar har svarat att läraren använder sig av 
deras idéer under lektionerna. Fyra flickor och fyra pojkar upplever inte att läraren 
använder deras idéer.  
 
4. Vill du vara med och planera ditt lärande?   
Ja   10 flickor, 7 pojkar 
Nej  1 flicka, 2 pojkar 
 
Kommentar: De flesta vill vara med och planera med undantag för en flicka och 
två pojkar.  
 
5. Får du vara med och planera ditt lärande?   
Ja  4 flickor, 1 pojkar   
Nej  7 flickor, 8 pojke 
 
Kommentar: Endast fyra flickor och en pojke tycker att de får vara med och 
planera sitt lärande. Majoriteten, sju flickor och 8 pojkar tycker inte att de får vara 
med och planera sitt lärande. 
 
6. Tycker du att elevinflytande finns på er skola?   
Ja  10 flickor, 8 pojkar 
Nej  1 flicka, 1 pojke    
 



LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 

 36

Kommentar: Alla i klassen, bortsett från en flicka och en pojke tycker att det finns 
elevinflytande på skolan.  
 
7. Vad är viktigast att påverka i skolan? 
Tabell 3:3 Tabellen illustrerar hela klass C:s syn på vad som är viktigast att 
påverka i skolan. 
  
Placering Alternativ Medelvärde 
1 Dina läxor 2,6 
2 Reglerna I klassrummet 4,35 
3 Hur ofta man ska ha prov 5,1 
4 Varje enskild lektion 5,15 
5 Platsen för ditt lärande 5,2 
6 Hur arbetet ska redovisas 5,4 
7 Innehållet I olika avsnitt 5,85 
8 Diskutera och ifrågasätta 6,0 
8 Tidsåtgång vid varje avsnitt 6,0 
 
Kommentar: Tabellen illustrerar hela klassens syn på vad som är viktigast att 
påverka i skolan. I klass C i år 4 tyckte eleverna att Dina läxor var viktigast att 
påverka i skolan. Reglerna i klassrummet hade de på plats två. Flickorna 
placerade diskutera och ifrågasätta på delad första plats medan pojkarna hade det 
på fjärde plats. 
 
8) Vad är dåligt med din skola? 
Några elever tyckte det var dåligt att pizza togs bort från matsedeln, andra tyckte 
att skolgården var tråkig. 
 
Kommentar: Eftersom det flesta valt att inte svara på den här frågan så utgick vi 
ifrån att denna klass var ganska nöjd med sin skola. 
 
9) Vad är bra med din skola? 
De flesta eleverna var nöjda över att få träffa kompisarna varje dag, och några 
poängterade att deras fröken var ”jättesnäll”. 
 
Kommentar: I den här klassen var elevernas och lärarens uppfattning av 
elevinflytandet detsamma. De var överens om hur det fungerar och det tyder ju på 
att de hade en fungerade dialog mellan varandra som också visar sig i elevernas 
uttalande om en ”jättesnäll” fröken. 
 
10) Hur tror du att du skulle kunna få mer inflytande över ditt eget lärande? 
Här har de flesta undvikit att svara, med en muntlig hänvisning till att det är bra 
som det är. De som svarat hade dock skrivit att man ska lyssna mer på läraren och 
vara duktig. 
 
Kommentar: De verkar i överlag vara nöjda med sin studiesituation. 
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Klass D år 9 
 
11.8 Intervju med lärare klass D år 9 
  
1) Tycker du att eleverna får vara med och planera på dina lektioner? 
– Det tycker jag. Jag gör ju givetvis en planering men sen så frågar jag ju eleverna 
vad de tycker om den, om de har några förslag och så där och sen jobbar vi utifrån 
det. 

 
 2) Tror du att eleverna känner att du bryr dig om vad de tycker? 
– Ja, det är ju svårt för mig att säga det. Det vet jag faktiskt inte, men jag tror att 
de gör det.  Jag försöker bry mig om vad de tycker. 

 
 3) Hur visar du det? 

– De får gehör, de får som de vill i alla fall ibland. Då byter jag och gör det på en 
sådant sätt som de föreslår. 

 
 4) Brukar du använda dig av deras förslag under lektionerna? 

– Ja det brukar jag, om det är möjligt. 
  

5) Även om idén är dålig? 
– Även om idén är dålig, så kan man ju ändra lite, så att det blir en bra idé. Så att 
det blir som deras. 
 

 6) Vill du att de ska vara med och planera? 
 - Ja det vill jag. Man vill ju att de ska vara engagerade.  
 
 7) Vad tycker du att de kan vara med och planera? 

– Riktigt allt kan de ju inte vara med och planera. Jag är ju styrd av ekonomin och 
kursplanen, så jag måste ju hålla mig till vissa saker, men utformandet försöker 
jag att de är med vid. 

 
8) Hur tycker du att man kan öka elevinflytandet? 
- Ja det är ju att man måste låta dem vara med naturligtvis. Så länge vi har 
kursplaner och sådant som styr, så är vi ju styrda som lärare, men de måste ju få 
säga vad de tycker och komma med idéer. 
  
9) Är dina elever medvetna om läroplanen? 
- Nej, men jag kommer att ta upp det med dem inför de kommande nationella 
proven. 
 
 
11.9 Enkäter med elever i Klass D år 9 
Totalt antal elever 19 st varav 8 flickor och 11 pojkar. 
 
1) Tycker du att ni elever får vara med och påverka era lektioner? 
Ja   8 flickor   8 pojkar 
Nej    3 pojkar 
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Kommentar: Majoriteten tyckte att de fick vara med och påverka sina lektioner 
med undantag för 3 pojkar. 
 
2) Känner du att läraren är intresserad av vad ni elever tycker? 
Ja    7 flickor  8 pojkar 
Nej   1 flicka  3 pojkar 
 
Kommentar: Majoriteten känner att läraren är intresserad av vad eleverna tycker 
med undantag för 3 pojkar och 1 flicka. 
 
3) Använder läraren era idéer under lektionerna? 
Ja   8 flickor  5 pojkar 
Nej     6 pojkar 

 
Kommentar: Alla flickor tyckte att läraren använder deras idéer under lektionerna.  
Det tyckte även 5 av 11 pojkar, de övriga 6 tyckte inte det.  
 
4) Vill du vara med och planera ditt lärande? 
Ja  8 flickor 11 pojkar 
Nej   
 
Kommentar: Samtliga elever ville vara med och planera sitt lärande. 
 
5) Får du vara med och planera ditt lärande? 
Ja  8 flickor 6 pojkar 
Nej    5 pojkar 
 
Kommentar: Samtliga flickor ansåg att de fick vara med och planera sitt lärande. 
Det ansåg även 6 av 11 pojkar. 
 
6) Tycker du att elevinflytande finns på er skola? 
Ja  7 flickor 6 pojkar 
Nej  1 flicka 5 pojkar 
 
Kommentar: 7 av 8 flickor och 6 av 11 pojkar tyckte att elevinflytande fanns på 
deras skola. 
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7) Vad är viktigast att påverka i skolan? 
Tabell 3:4 Tabellen illustrerar hela klass D:s syn på vad som är viktigast att 
påverka i skolan. 
 
Placering Alternativ Medelvärde 
1 Hur ofta man ska ha prov 3,35 
2 Innehåll i olika avsnitt 4,0 
3 Varje enskild lektion 4,17 
4 Regler i klassrummet 4,23 
5 Hur arbetet ska redovisas 4,23 
6 Dina läxor 4,64 
7 Tidsåtgång med varje avsnitt 5,53 
8 Platsen för ditt lärande 6,35 
9 Diskutera och ifrågasätta 6,41 
 
Kommentar: Tabellen illustrerar hela klassens syn på vad som är viktigast att 
påverka i skolan. I klass D år 9 tycker flickorna att Hur ofta man ska ha prov var 
viktigast att påverka. Pojkarna tyckte att det var viktigast att kunna påverka varje 
enskild lektion medan flickorna hade det på femte plats. Minst viktigt tyckte 
eleverna att det var att Diskutera och ifrågasätta.  
 
8) Vad är dåligt med din skola? 
Två flickor är missnöjda med miljön, en flicka tycker att vissa ämnen stjäl tid från 
andra. En flicka tycker att elever inte alltid får säga vad de tycker och att lärarna 
inte gör några förändringar trots att eleverna önskar det. Pojkarna är missnöjda 
med miljön på skolan Två pojkar tycker inte att något är dåligt. 
 
Kommentar: Många har klagat över den fysiska miljön på skolan. En flicka har 
svarat att lärarna struntar i elevernas förslag till förändringar. 
 
9) Vad är bra med din skola? 
Sju flickor tyckte att det som var bra var lärarna. De hade en bra kontakt och 
tyckte att lärarna lyssnade, tog till sig och försökte förbättra efter elevernas 
önskemål. Pojkarna tyckte miljön, maten och fiket var bra. En pojke tyckte att det 
var bra att skolan var så liten. 
 
Kommentar: Alla flickor utom en tycker att kontakten med lärarna fungerar bra. 
Pojkarna har lyft fram det positiva i den fysiska miljön. 
 
10) Hur tror du att du skulle kunna få mer inflytande över ditt eget lärande? 
En flicka var nöjd med det inflytande som fanns. Tre flickor visste inte hur de 
kunde öka sitt inflytande. Annars var flickornas förslag: att vara intresserad på 
lektionerna, hålla sig framme mer, diskutera och argumentera då kan förändringar 
ske till slut. En flicka tyckte att det hängde på att lärare lyssnar på vad eleverna 
tycker. En annan tyckte att elever och lärare ska jobba mer tillsammans för att nå 
ökat inflytande. Pojkarna hade inga förslag förutom att plugga hårt. 
 
Kommentar: De flesta elever tror att man ska vara mer uppmärksam och vara mer 
aktiv i diskussioner för att få fram sin åsikt. 
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Klass E år 9 
 
11.10 Intervju med lärare i klass E år 9 
 
Tycker du att eleverna får vara med och påverka dina lektioner? 
– Ja till viss del men jag tror att dom skulle kunna påverka ännu mer. 
 
Tror du att eleverna känner att du bryr dig om vad de tycker? 
– Ja det tror jag 
 
Hur visar du dem det? 
– Jag försöker uppmuntra dem att ha egna åsikter och man försöker visa att man 
bryr sig om vad de tycker och tänker. Om det då framgår och om de tycker att jag 
gör det, det vet jag inte. Men jag vill veta vad de tycker. 
 
Brukar du använda dig av elevernas idéer? 
– Jag vet inte. Jag tror det, inte alltid. Just nu gör jag det på engelskan. Dom ville 
göra en pjäs och nu gör vi det. Men jag tror att man skulle kunna använda sig mer 
av elevernas idéer. 
 
Även om idén är dålig? 
– Ja det är det som är problemet. Dom kan ju ha dåliga idéer men jag måste ju 
ändå försöka på nåt sätt ta dem på allvar men om det är någon som alltid vill 
jobba med skotrar så kan han ju inte göra det på varje engelsk lektion utan då 
måste jag leda in honom på något annat. Den eleven kanske tycker att man aldrig 
får göra som man vill och att jag inte lyssnar på vad han tycker. 
 
Vill du att eleverna ska vara med och planera? 
– Ja det vill jag fast jag tror att det arbetssätt som jag har haft hittills inte tillåtit 
det i så stor utsträckning som de skulle kunna vara med och planera. Men nu från 
hösten ska jag försöka med lite nya grepp. Nu ska eleverna får vara med från 
planeringsstadiet, och vi ska skola in dem i det. Att de får vara med när vi ska dela 
in arbetsområden och kunna komma med frågor. Om man till exempel ska jobba 
med sagor så kan man fråga vad de tänker och hur de skulle vilja jobba med 
sagor. Och jobba mer utifrån vad eleverna själva vill, det är den tanken vi har. 
 
Vad tycker du att eleverna kan vara med och planera? 
– De kan nog vara med och planera det mesta. Kanske inte en hel klass men man 
kan ju välja ut några som representerar klassen. Jag har funderat på att ha med 
några från klassen när man gör ett prov men den klassen som jag föreslog det för 
nappade inte på den idén. Men det kan ju fungera på en annan grupp. 
 
Hur tror du att man kan öka elevinflytandet? 
– Man måste på nåt sätt ta med eleverna från början när man planerar ett arbete 
men också skola in dem på något sätt och inte ge dom hela handen på en gång. Jag 
tror mycket på att ta med dom i själva planeringen av ett arbetsområde. 
 
Är dina elever medvetna om läroplanen? 
– Det är svårt att säga vad de vet men de tycker att det är svårt. De har i alla fall 
fått reda på målen i terminens början. 
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11.11 Enkäter med elever i klass E år 9 
  Totalt 17 elever varav 10 flickor och 7 pojkar 

 
1) Tycker du att ni elever får vara med och påverka era lektioner? 
Ja    10 flickor 3 pojkar 
Nej     4 pojkar 
  
Kommentar: Samtliga flickor tyckte att de fick vara med och påverka sina 
lektioner. Även 3 av 7 pojkar tyckte det medan 4 inte tyckte att de fick påverka.   
 
2) Känner du att läraren är intresserad av vad ni elever tycker? 
Ja    6 flickor 1 pojke 
Nej   4 flickor  6 pojkar 
 
Kommentar: 6 av 10 flickor och 1 av 7 pojkar känner att läraren är intresserad av 
vad eleverna tycker.  
 
3) Använder läraren era idéer under lektionerna? 
Ja    3 flickor  2 pojkar 
Nej   7 flickor  5 pojkar 
 
Kommentar: 7 av 10 flickor och 2 av 7 pojkar tyckte att läraren använder deras 
idéer under lektioner.  
 
4) Vill du vara med och planera ditt lärande? 
Ja   8 flickor 6 pojkar 
Nej   2 flickor  1 pojke 
 
Kommentar: 8 av 10 flickor och 6 av 7 pojkar vill vara med och planera sitt 
lärande.  
 
5) Får du vara med och planera ditt lärande? 
Ja   8 flickor  3 pojkar 
Nej   2 flickor  4 pojkar 
 
Kommentar: 8 av 10 flickor och 3 av 7 pojkar tycker att de får vara med och 
planera sitt lärande 

 
6) Tycker du att elevinflytande finns på er skola? 
Ja   7 flickor  2 pojkar 
Nej   3 flickor 5 pojkar 

 
Kommentar: 7 av 10 flickor och 2 av 7 pojkar tycker att elevinflytande finns på 
deras skola. 
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7) Vad är viktigast att påverka i skolan? 
Tabell 3:5 Tabellen illustrerar hela klass E:s syn på vad som är viktigast att 
påverka i skolan. 
 
Placering Alternativ Medelvärde 
1 Innehållet i olika avsnitt 4,10 
2 Dina läxor 4,79 
3 Varje enskild lektion 4,89 
3 Hur arbetet ska redovisas 4,89 
5 Platsen för ditt lärande 5,0 
6 Regler I klassrummet 5,1 
7 Hur ofta man ska ha prov 5,15 
7 Tidsåtgång med varje avsnitt 5,15 
9 Diskutera och ifrågasätta 5,84 

 
Kommentar: Tabellen illustrerar hela klassens syn på vad som är viktigast att 
påverka i skolan. Flickorna tyckte att dina läxor var viktigast att kunna påverka 
medan pojkarna tyckte att innehållet i olika avsnitt var viktigast. Både flickor och 
pojkar tycker att diskutera och ifrågasätta var minst viktigt att påverka. 
 
8) Vad är dåligt med din skola? 
Fem flickor hade ingen åsikt, övriga var missnöjda med bland annat skolmat, 
elever som förstör och griniga lärare. En flicka tyckte att en del lärare inte 
lyssnade på vad eleverna ville. Pojkarna var missnöjda med miljön och långa 
lektioner. En pojke tyckte att lärarna inte lyssnade på eleverna. 
 
Kommentar: Missnöjet var bland annat på fysiska miljön, långa lektioner och 
lärarna.  
 
9) Vad är bra med din skola? 
Tre flickor tyckte att lärarna på skolan var bra. En flicka tyckte att det var bra att 
vissa lärare låter eleverna få vara med och bestämma. Pojkarna tyckte att fiket och 
kompisarna och rasterna var saker som var bra. Två pojkar var missnöjda med 
allt. 
 
Kommentar: Flickorna har poängterat den goda lärarkontakten medan pojkarna 
har lyft fram den fysiska miljön. 
 
10) Hur tror du att du skulle kunna få mer inflytande över ditt eget lärande? 
Sex flickor visste inte hur de skulle öka sitt inflytande. En flicka föreslog att få 
jobba mer själv, en vill få mer information och en annan flicka tyckte att man 
kunde göra en planering över ämnet. Två pojkar tyckte att de kunde få mer 
inflytande om bara lärarna lyssnade på dem, övriga pojkar saknade förslag till att 
öka sitt inflytande. 
 
Kommentar: Eleverna såg inga möjligheter till att själv kunna öka sitt inflytande, 
de tyckte att det var lärarens uppgift att ge dem inflytande. De enda förslagen kom 
från två flickor, som innebar att jobba och planera mer självständigt. 
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Klass F år 9 
 
11.13 Intervju med lärare klass F år 9 
 
Tycker du att eleverna får vara med och påverka på dina lektioner? 
– Jag kan ju börja med att berätta om vårt arbetssätt här på skolan. Vi jobbar ju 
med stora arbetsområden där vi integrerar så många ämnen som möjligt. Där är 
eleverna med i hela processen, från planering till utvärdering. När vi börjar med 
ett nytt arbetsområde är det eleverna som är med och sitter och spånar och hittar 
på idéer som vi kan använda i vårt arbete. Vi tittar även på kursplanen och 
läroplanen. 

 
Tror du att eleverna känner att du bryr dig om vad de tycker? 
– Ja 
 
Hur visar du dem det? 
– De är medvetna om att vi har ett arbetssätt där eleverna har inflytande. 
 
Brukar du använda dig av elevernas idéer? 
 – Ja det är i stort sett uteslutande elevernas förslag som används.  
 
Även om idén är dålig? 
– Man försöker baka ihop flera elevers idéer till någonting större som vi kan 
använda oss av. 
 
Vill du att eleverna ska vara med och planera? 
– Ja det är skolans arbetssätt att eleverna ska vara med i hela processen. 
 
Vad tycker du att eleverna kan vara med och planera? 
- Så länge vi använder styrdokumenten som ramar så kan de vara med och 
planera allt. 

 
Nu har ni ju redan mycket elevinflytande på er skola, men tror du att man 
skulle kunna öka det? 
– De får redan bestämma det mesta som rör dem. 
 
Är dina elever medvetna om läroplanen? 
 – Jo det är de. Vi arbetar väldigt mycket med den, även inne i klassrummet. I den 
här processen försöker vi få in de olika ämnena. 
 
 
11.14 Enkäter med elever i klass F år 9 
Totalt 17 elever varav 8 flickor och 9 pojkar    
 
1) Tycker du att ni elever får vara med och påverka era lektioner? 
Ja   8 flickor  9 pojkar 
Nej      
 
Kommentar: Alla tycker att de får vara med och påverka sina lektioner. 
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2) Känner du att läraren är intresserad av vad ni elever tycker? 
Ja   7 flickor  9 pojkar 
Nej   1 flicka   
 
Kommentar: Alla utom en flicka känner att läraren är intresserad av vad de 
tycker? 
 
3) Använder läraren era idéer under lektionerna? 
Ja   8 flickor  9 pojkar 
Nej      
 
Kommentar: Alla upplever att läraren använder deras idéer under lektionerna. 
 
4) Vill du vara med och planera ditt lärande? 
Ja   8 flickor  8 pojkar 
Nej     1 pojke 
 
Kommentar: Alla utom en pojke vill vara med och planera sitt lärande. 
 
5) Får du vara med och planera ditt lärande? 
Ja   8 flickor  9 pojkar 
Nej      
 
Kommentar: Alla får vara med och planera sitt lärande. 
 
6) Tycker du att elevinflytande finns på er skola? 
Ja   8 flickor  9 pojkar 
Nej      
 
Kommentar: Alla tycker att elevinflytande finns på deras skola. 
 
7) Vad tycker du är viktigast att kunna påverka på din skola? 
Tabell 3:6 Tabellen illustrerar hela klass F:s syn på vad som är viktigast att 
påverka i skolan. 
  
Placering Alternativ Medelvärde 
1 Innehållet i olika avsnitt 4,11 
2 Hur arbetet ska redovisas 4,17 
3 Dina läxor 4,58 
3 Diskutera och ifrågasätta 4,64 
5 Tidsåtgång med varje avsnitt 4,82 
6 Varje enskild lektion 5,11 
7 Hur ofta man ska ha prov 5,41 
8 Platsen för ditt lärande 5,58 
9 Regler i klassrummet 5,7 
 
Kommentar: Majoriteten tycker att det är viktigast att få påverka Innehållet i olika 
avsnitt och hur arbetet ska redovisas. Minst viktigt var regler i klassrummet. Det 
var stor skillnad mellan vad flickor och pojkar upplevde var viktigt att påverka. 
Flickorna tyckte att innehållet i olika avsnitt var viktigast medan pojkarna hade 
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det som femte viktigast. Pojkarna värderade tidsåtgång vid olika avsnitt som 
viktigast medan flickorna tyckte att det skulle ha placering sex. Det enda som 
flickor och pojkar var helt eniga om var att näst viktigast att påverka var hur 
arbetet skulle redovisas. 
 
8) Vad tycker du är dåligt med din skola? 
Lite väl mycket eget ansvar tyckte två flickor, och att vissa inte klarar ansvaret. 
Två flickor tyckte allt var bra. Tre flickor oroade sig för att deras arbetssätt skulle 
ge dem bristande kunskaper när de kom till gymnasiet i bland annat matte och 
naturvetenskap. En pojke tyckte att de hade för stor frihet. Två pojkar var helt 
nöjda och trivdes med mycket inflytande och den bra miljön. Övriga saknade 
olika ämnen som idrott, naturvetenskap och matematik. 
 
Kommentar: Eleverna på denna skola får ta stort ansvar över sitt eget lärande. 
Flickorna har reflekterat över att ansvaret är positivt men att inte alla klarar det 
ansvaret. Det leder till att många av dem oroar sig över att de ska ha bristande 
kunskaper i något ämne när de lämnar skolan för att gå gymnasiet. Vi kan ana en 
osäkerhet hos eleverna med detta fria arbetssätt. De är inte osäkra på arbetssättet i 
sig utan för hur de ska klara av övergången till gymnasiet där undervisningen är 
mer traditionell.  
 
9) Vad tycker du är bra med din skola? 
Fem flickor tyckte att det som var bra var att eleverna får vara med och bestämma, 
planera sin egen tid och ta ansvar över sitt eget lärande. Det upplevde att man 
lyssnade på deras åsikter. En flicka trivdes speciellt med sättet att arbeta på. En 
flicka var nöjd med lokalerna och två tyckte att allt på skolan var bra. Fyra pojkar 
tyckte att det var bra med friheten, egna ansvaret och arbetssättet. En pojke tyckte 
att det var bra kontakt med lärarna. Två pojkar tyckte miljön på skolan var bra.  
 
Kommentar: Fördelarna med denna skola är enligt eleverna många, men de 
nämnde att elevinflytandet gör att man får en bra kontakt med lärarna.  
 
10) Hur tror du att du skulle kunna få mer inflytande över ditt eget lärande? 
Sex av flickorna anser att de inte kan få mer inflytande än de har i dagsläget. En 
flicka föreslår att jobba ute och en annan att komma med fler kommentarer för att 
öka sitt inflytande. Fem pojkar vet inte hur de kan få mer inflytande. En pojke vill 
inte ha mer inflytande. Tre pojkar tycker att det är bra som det är men en menar 
att man får mer inflytande om han kunde få vara med och styra 
”grunddokumenten” som kursplan och sådant. En annan pojke föreslår att ta mer 
ansvar och delta i diskussionerna om lärande för att öka sitt eget inflytande över 
sitt eget lärande. 
 
Kommentar: Alla i klassen förstår att de har ovanligt mycket inflytande och 
verkar trivas med det. Det enda undantaget är en pojke som inte vill ha mer 
inflytande än det han har idag. Övriga tror inte man kan ha mer inflytande och det 
var ju även lärarens bild. Vi får ändå några förslag på hur man kan öka inflytandet 
bland annat genom att eleverna får vara med och styra skolans kursplaner. Detta 
visar att eleverna har kommit långt i sin förmåga att sätta sig in i frågor som rör 
deras utbildning. Att eleverna har ett stort ansvar sätter en viss press på dem, och 
vissa elever kan uppleva att det blir för mycket för dem att hantera. 




