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1 Inledning  
Vårt examensarbete behandlar ämnet elevinflytande i grundskolans tidigare år. Vi kommer här 
att visa hur vårt intresse för ämnet uppstod.  
 
Vårt intresse för ämnet elevinflytande uppstod under vår VFU-period när vi läste kursen 
allmänt utbildningsområde tre på lärarutbildningen. Vi deltog i samtal om hur vi ska arbeta 
utifrån styrdokumenten och kontentan av det hela var att det finns få bra modeller för hur man 
ska gå tillväga med elevinflytande i undervisningen. Vårt intryck är att det är svårt att anpassa 
undervisningen till att inkludera elevers inflytande. Det har också kommit till vår kännedom att 
bristen på elevinflytande är något som skolverket kritiserat på några skolor. Därför ville vi ta 
reda på hur några lärare i grundskolans tidigare år arbetar med elevinflytande och hur deras syn 
på ämnet kan se ut. Vi anser att det är viktigt att eleverna har inflytande, inte enbart för att det 
står i läroplanen, utan för att det är en viktig del i utbildningen. Om vi får en tydlig bild om hur 
undervisning kan utövas med elevinflytande hoppas vi kunna ta med det i vår yrkesroll som 
lärare.  
 
Elevinflytande har en stor betydelse för demokratin i utbildningen. Genom att eleverna lär sig 
ett demokratiskt förhållningssätt, är förhoppningen att vårt samhälle ska fortsätta sin utveckling 
mot ett mer tolerant och öppet demokratiskt samhälle. Intolerans och fördomar kan alltid 
bekämpas med demokratiska argument och därför är det viktigt att alla elever får möjlighet att 
utveckla sitt demokratiska förhållningssätt genom att ha inflytande i sin undervisning. 
 
Vi kommer att visa i vårt arbete hur lärare definierar elevinflytande och hur uppfattningen 
mellan olika lärare skiljer sig åt. Med tanke på att lärare tolkar elevinflytande olika har den 
praktiska undervisningen med elevinflytande tydligt varierat. Arbetet med elevinflytande i 
skolorna varierar i utsträckning och prioriteras olika. Även om elevinflytande inte är ett nytt 
begrepp i läroplanerna framställs inte elevinflytande som en självklar del i undervisningen.  
 

1.1 Bakgrund 

Ämnet elevinflytande är befäst i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet och måste 
således finnas med i undervisningen. Elevinflytande har också en viktig del för elevernas 
fostran till demokratiska medborgare. Detta innebär att eleverna ska vara integrerade i 
undervisningen och deras egna tankar och åsikter är av stor vikt. Enligt Dewey1 är detta 
essensen av demokrati i utbildningen. Demokrati har i det här avseendet större vikt vid ett 
förhållningssätt än som styrelseskick. Om eleverna har ett demokratiskt förhållningssätt 
underlättas den sociala samvaron till andra och lärandet stärks om det finns ett gott samarbete. 
Detta kan kopplas till det sociokulturella perspektivet om lärande tillsammans med andra.2 För 
att få en förståelse om begreppet elevinflytande kommer vi att diskutera vad tidigare läroplaner 
sagt om ämnet och därefter belysa vad som står i dagens styrdokument.  
 

1.1.1 Historisk tillbakablick 

Historiskt sett har elevinflytande funnits med i alla läroplaner sen efterkrigstiden men 
begreppet elevinflytande har haft en varierad innebörd. Det finns tydliga tecken på att 
läroplanerna har inspirerats av teorier där demokrati i utbildningen är av stor vikt för att fostra 

                                                
1 Dewey, John, Demokrati och utbildning. 1997. 
2 Dysthe, Olga, Det flerstämmiga klassrummet. 1996. 
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demokratiska medborgare. Begreppet inflytande har förändrats över tid, men det har belysts i 
varje läroplan för grundskolan att eleverna ska ges ett inflytande över skolan.  
 
Begreppet elevinflytande fanns med på dagordningen när 1946 års skolkommission krävde 
fostran för demokrati.3 I 1946 års skolkommissions betänkande står det under rubriken 
självstyrelse och samstyrelse att: 

 
Elevernas strävanden efter större inflytande och ansvar bör emellertid 
från skolans myndigheter erhålla ett helhjärtat stöd. Det bör stå klart, att 
ett ökat medansvar för eleverna gynnar deras inväxande i det 
demokratiska samhället.4  

 
I Lgr 62 ansågs elevinflytande utsträcka sig till elevråd och klassråd som tillräckliga moment i 
skolan för att delaktighet skulle möjliggöras. Det betonades också att eleverna ska ha delansvar 
i klassen men även i skolans angelägenheter.5  

  
Särskilt i en skola med elever i tonåren blir ett gemensamt elevråd, som 
har medinflytande på skolans liv och medansvar för gestaltningen av 
detta, betydelsefullt.6 

 
1969 utvecklades elevinflytandet till att ingå i undervisningen på ett tydligare sätt, där stod det 
att eleverna borde ges möjlighet att delta i planeringen av undervisningens innehåll och 
arbetsformer samt i utformningen av sin egen arbetsmiljö.7 

 
Elevrådet medverkar i skolmiljöns utformning. Ett väl fungerande elevråd 
där den enskilde eleven har möjlighet att göra sig hörd bidrar till att 
eleven upplever delaktighet i skolans beslutsprocess.8   

 
Ordet inflytande utvidgades till att skolans personal: 
 

ständigt vara beredda att låta eleverna vara med om att påverka 
förutsättningarna för samvaron och arbetet i skolan.9   

 
I Lgr 80 vidgades begreppet elevinflytande från ”borde ges möjlighet” till ”skulle kunna”. Där 
står följande: 

 
Ett av skolans mål är att ge barn och ungdomar en demokratisk fostran. 
Eleverna skall bl.a. tillsammans med kamrater kunna fördela 
arbetsuppgifter, organisera redovisningar och utställningar, ta ansvar för 
yngre kamrater som behöver hjälp och ta del av arbetet på en god 
skolmiljö.10 

 
I Lgr 80 står det också att skolan ska präglas av en demokratisk samhälls- och människosyn. 
Vidare skrivs att: 

 

                                                
3 Tham, Amelie, Jag vill ha inflytande över allt. 1998. 
4 SOU, Skolutredningens betänkande och utredningar. 1948:27. s 129.  
5 Carlsson, Kerstin, & Åverling, Kerstin, ”Elevinflytande i skola och skollag”. I: Anita Lindgren (red.) 
Utmaning. 1994. 
6 Lgr 62, Läroplan för grundskolan, Skolöverstyrelsen. 1962. s 54.  
7 Carlsson, Kerstin, & Åverling, Kerstin, I: Anita Lindgren (red.) Utmaning. 1994. 
8 Lgr 69, Läroplan för grundskolan, Skolöverstyrelsen. 1969. s 30. 
9 Lgr 69, 1969. s 28. 
10 Lgr 80, Läroplan för grundskolan, Skolöverstyrelsen. 1980. s 64. 
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Skolan har skyldighet att ge eleverna ökat ansvar och medinflytande i takt 
med deras stigande ålder och mognad.11 

 

1.1.2 Dagens styrdokument 

Med tanke på den decentralisering som skett i den svenska skolan, som lett till en mer målstyrd 
undervisning, har elevernas delaktighet blivit mer relevant. Med målstyrning menas att följa de 
politiska beslut som utgörs av nationella läroplaner, att granska målen i skolan och bryta ner 
dem i lokala arbetsplaner. Med målstyrning finns mer bestämmanderätt på lokal nivå. 
Kontrollen försvinner delvis från staten och läggs mer över till kommunerna, detta kan öka 
lärarnas inflytande över sin undervisning. Målstyrning kan således beskrivas som den styrning 
den politiska nivån utövar över verksamhetsnivån.12 Enligt Lpo 94 ska skolan främja elevernas 
utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Eleverna ska tillsammans 
med läraren planera undervisningen.13 I SOU 1996:22 står det bland annat: 

 
Barn och vuxna har olika perspektiv på verksamheten i skolan, men de är 
inte varandras motparter även om det kan tyckas så ibland. De är 
beroende av varandras glädje och välbefinnande. Det är till exempel svårt 
att tala om elevers inflytande frikopplat från lärares inflytande. Om en 
lärare ska se och höra sina elever måste hon eller han också bli sedd eller 
hörd. Om elever ska vara trygga måste läraren vara trygg. 
Demokratiseringen av en skola gäller därför hela skolan, både elever och 
personal.14 

 
Under avsnittet om mål och riktlinjer i Lpo 94, står det att: 
 

Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att de tar ett 
allt större ansvar för det egna arbetet och skolmiljön, samt att de får reellt 
inflytande på utbildningens former.15  

 

I SOU 1996:22 tas två olika sätt att se på elevinflytande upp. Elevinflytande kan handla om 
formen så som att kunna välja skola, kurser och lärare. Elevinflytande kan även ses som 
funktion, d v s vilka möjligheter eleverna har att påverka sin egen inlärning och den dagliga 
undervisningen. Klassråd är ett exempel på ett formellt elevinflytande. Det är schemalagt till 
ungefär varannan vecka och här tränas elever i ärendeberedning och beslutsfattande frågor som 
berör dem. Elevråd är ett annat exempel på formellt elevinflytande där klassen väljer ut 
representanter som ska representera klassen. Här lär sig eleverna hur den demokratiska 
processen fungerar i samhället.16 För att ge ett mer reellt inflytande bör formen vara mer 
informell och kopplad till den direkta undervisningen. Relationen mellan lärares val av 
undervisningsstrategi och elevernas inflytande över densamma bör uppmärksammas. Elevernas 
intresse och engagemang bör stå i fokus och det ska inte hindras av terminplaneringens 
upplägg. Läraren ska ta vara på elevernas funderingar kring en händelse.17 En professionell 
lärare använder sig av en öppen atmosfär och inlärningsmiljö. Givetvis ska läraren följa 
läroplanen, ett klassråd är inte tillräckligt för ett ökat ansvar och delaktighet hos eleverna.18 

                                                
11 Lgr 80, 1980. s 13. 
12 Alexandersson, Mikael, Styrning på villovägar. 1999. 
13 Lpo 94, Lärarens handbok. 2001.  
14 SOU, Inflytande på riktigt – om elevers rätt till inflytande, delaktighet och ansvar. 1996:22. s 7.  
15 Lpo 94, 2001. s 18. 
16 SOU 1996:22. 
17 Gustavfsson, Britt-Marie, ”Morgondagens lärare en viktig kugge i demokratin”. I: Anita Lindgren (red.) 
Utmaning. 1994. 
18 Gustavfsson, Britt-Marie, I: Anita Lindgren (red.) Utmaning. 1994. 
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Följande citat från Lpo 94 ligger som grund för vårt arbete: 
 

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara 
delaktig, skall omfatta alla elever. Elevernas kunskapsmässiga och sociala 
utveckling förutsätter att de tar ett allt större ansvar för det egna arbetet 
och för skolmiljön samt att de får ett reellt inflytande på utbildningens 
utformning. Enligt skollagen åligger det alla som arbetar i skolan att 
verka för demokratiska arbetsformer.19 

 
Som utgångspunkt tittar vi på vad som står skrivet om strävansmålen i läroplanen för det 
obligatoriska skolväsendet. Där står det att 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 och 
• har kunskaper om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i 

demokratiska former.20  
 
Det står även skrivet att läraren skall: 

• utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt 
arbete i skolan,  

• se till att alla elever oavsett kön och social och kulturell bakgrund får ett reellt 
inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt att detta 
inflytande ökar med stigande ålder och mognad,  

• verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i 
undervisningen,  

• svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,  
• tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen och förbereda eleverna 

för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett 
demokratiskt samhälle.21  

Ovanstående punkter berör hur viktigt elevinflytande är och vad innebörden av begreppet 
syftar på. Skolan ska sträva efter att varje elev lär sig ett demokratiskt förhållningssätt men 
även att läraren ger de förutsättningar som krävs. Här kan vi se Deweys22 tankar om utbildning 
och demokrati i dess sociala kontext. Lärarens betydelse för att uppnå målen kan kopplas till 
Vygotskys23 tankar om lärandet genom handledning som utvecklar ett självständigt lärande.  

                                                                                                                                                   
        
19 Lpo 94, 2001. s 18. 
20 Lpo 94, 2001. s 18. 
21 Lpo 94, 2001. s 18. 
22 Dewey, John, 1997. 
23 Vygotsky, L.S, Mind in society.  1978.   
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1.2 Begreppsdefinition  

Elevinflytande är ett vanligt ord som används ute i skolorna men det är ändå otydligt och kan 
betyda olika saker. Enligt nationalencyklopedin betyder inflytande möjlighet att påverka viss 
utveckling.24 Det är ett ord som oftast står för något positivt, något gott i sig.  
 
Vi definierar elevinflytande med att eleverna tillsammans med läraren är med och bestämmer 
undervisningens upplägg utifrån målen i styrdokumenten. Att eleven är delaktig, tar ansvar för 
undervisningens innehåll och utvärderar undervisningen tillsammans med läraren. Vi ser detta 
som det informella inflytandet. Det formella elevinflytandet berör den demokratiska processen 
om hur beslut ska fattas t.ex. elevråd och klassråd. 
 
 

2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka lärares syn på elevinflytande. Vidare är avsikten att 
undersöka hur lärare arbetar med elevinflytande i praktiken. Eftersom vi kommer att arbeta 
med elever i grundskolans tidigare år har vi valt att intervjua lärare som arbetar med elever i 
dessa åldrar. Utifrån detta syfte är våra frågeställningar: 

 

• Vilken är lärares syn på informellt elevinflytande? 

• Hur bedriver lärare i grundskolans tidigare år undervisning med informellt 
elevinflytande?  

 

                                                
24 Nationalencyklopedin, Elevinflytande. Internet 2006-04-15. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 
Vi vill utifrån våra frågeställningar se hur elevinflytande kan beskrivas med hjälp av några 
teoretikers perspektiv, till exempel John Dewey och Lev Vygotsky samt med utgångspunkt 
från G.H. Meads teori. Dewey behandlar pedagogiken utifrån elevens sociala verklighet medan 
Vygotsky mer betonar lärandeprocessen och hur ett mer genuint lärande går till. Dewey har fått 
stor betydelse för läroplanerna under hela 1900-talet och Vygotskys tankar präglar Lpo 94 
under flera avseenden. Meads teorier belyser interaktionens och perspektivtagandets roll i 
lärandet. Vi har vidare sett till Dysthes tankar om delaktighet och lärande i ett interaktionistiskt 
perspektiv. Därefter granskar vi vad som står i styrdokumenten om elevinflytande samt för att 
slutligen knyta ihop det med Gunvor Selbergs modell över hur läraren kan arbeta med praktiskt 
elevinflytande i undervisningen. Vi har använt oss av det här för att förstå vårt resultat och för 
att åskådliggöra vårt perspektiv i ett större sammanhang.   
 

3.1 Inflytandets betydelse för lärandet 

För att få en vidare överblick över inflytande och lärande har vi först tänkt belysa Deweys teori 
om utbildningens demokratiska uppgift. Därefter tar vi upp Vygotskys teori om lärande och 
pedagogens roll i arbetet med elevinflytande. Slutligen benämner vi kommunikationens och 
interaktionens betydelse för demokratiarbetet i skolan. 
 

3.1.1 Utbildningens demokratiska uppgift 

Amerikanen John Dewey, känd som pragmatisk filosof och reformpedagog, har skrivit om 
elevdemokrati i sin bok Demokrati och utbildning. Dewey utgår ifrån att det är utbildningens 
mål att den lärande ska kunna fortsätta sin utbildning, eller att lärandets mål är fortsatt förmåga 
att växa. Det är inte av intresse att hitta ett slutresultat utanför den pedagogiska processen, 
målen ska ingå i processen och helst inte bestämmas av yttre diktat. Målen ska komma från den 
fria utvecklingen av elevernas egna erfarenheter.25 Det är ett ojämlikt socialt förhållande 
mellan elev och lärare vilket kan få lärarens mål att likna ett yttre diktat för eleven. Målen för 
en elev ska innehålla en kontinuitet där följande mål byggs på tidigare erfarenheter, inte vara 
en serie handlingar oberoende av varandra. Dewey skriver: 
 

Att tala om ett pedagogiskt mål när som gått som alla handlingar som en 
elev utför dikteras av läraren, när handlingarnas enda ordningsföljd är den 
som kommer av läxuppgifterna och någon annans förhållningsorder, är 
rent nonsens.26 

 
För att eleverna ska kunna möta ett demokratiskt samhälle är det viktigt att skolan 
tillhandahåller de verktyg som behövs för att kunna övervinna hinder mot ett mål. Dewey 
skriver att ett mål förutsätter en ordnad och metodisk process. I processen växer en handling 
fram från den föregående och då kan det möjliga målet förutses. Det är också av betydelse att 
eleven stimuleras till att se framåt för att förstå vad en undervisningssituation kan leda till för 
resultat, målet påverkar de steg som leder till ett slutresultat. För att nå målet behövs en 
granskning av de villkor och medel som finns för att uppnå resultat, samt upptäcka de hinder 
som kan finnas på vägen mot målet. Med målet i beaktande underlättas urvalet av metod och i 
vilken ordningsföljd medlen ska användas. I processen är det viktigt att eleverna får väga olika 
handlingsalternativ mot varandra och om de kan förutse resultatet av att välja en metod ökar 

                                                
25 Dewey, John, 1997.  
26 Dewey, John, 1997. s 142. 
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möjligheterna för en jämförelse mellan olika strategier för att nå önskvärt resultat.27 Om 
eleverna lär sig att det finns olika handlingsmöjligheter och lär sig att förutse resultatet av vad 
dessa handlingar utmynnar i, då kanske lärarna närmar sig de mål i skolans styrdokument som 
talar om att eleverna ska fostras till goda demokratiska medborgare. Enligt Dewey ska lärare:  
 

Konsekvent relatera utbildningens sätt att fungera till demokratin som 
livsform, inte till demokrati i begränsad mening som styrelseskick eller 
form för maktutövning.28 

 
Att våra elever ska fostras till demokratiska medborgare innebär således inte att de enbart ska 
lära sig hur ett demokratiskt samhälle fungerar. De måste kunna tänka och handla som 
demokratiska medborgare och detta förhållningssätt ska våra elever göra sig förtrogna med. 
Genom att arbeta med elevinflytande i skolan blir inte demokrati ett dekontextualiserat begrepp 
som påtvingats utifrån. Utgår lärare från elevernas sociala erfarenheter och intressen blir 
demokrati något levande och relevant, vilket i längden bidrar till en mer demokratisk 
samhällsutveckling. Dewey menar i sin bok Individ, skola och samhälle att det är emot barnets 
natur och försvårar goda resultat om undervisningen inte har någon anknytning till barnets 
sociala liv.29  
 
Vidare i Individ, skola och samhälle skriver Dewey att läraren ska:   
 

Inte förmedla vissa idéer eller forma vissa vanor hos barnen, utan för att, 
som medlem av gruppen, välja vad som ska påverka barnen och hjälpa 
dem att på ett lämpligt sätt svara på denna påverkan.30 

 
I samhället och i barnens lek sker en naturlig uppdelning av uppgifter, val av ledare och 
samverkan. För att få den naturliga sociala miljön i skolan behöver vi ta vara på elevernas 
sociala kompetens, ge möjlighet och motivation för den sociala anda där engagemanget för 
lärandet kan bli genuint. De kunskaper barn ska lära sig måste finnas i sin naturliga sociala 
kontext, kunskap är inte något statiskt som reciteras och sedan läggs på hyllan. Dewey har 
myntat uttrycket learning by doing vilket kan tolkas i skolsammanhang till att eleverna lär sig 
genom att utföra, verkställa eller utöva teori.31 För att relatera detta till demokratiutbildningen i 
skolan får vi en undervisning där eleverna lär sig att bli demokratiska genom att utöva 
demokrati och därmed tillskansa sig ett demokratiskt förhållningssätt. Om det inte råder ett 
demokratiskt förhållningssätt i skolan bland eleverna, lärarna och övrig personal, hur kan det 
då förväntas att eleverna ska kunna göra sig förtrogna med ett sådant förhållningssätt? 
 

3.1.2 Vägvisare till inflytande 

Vygotsky har i sin bok Mind in society framfört en teori om lärande där eleven utvecklas 
genom handledning. Teorin kallar han för zone of proximal development, han beskriver den 
som följande: 
 

It is the distance between the actual development level as determined by 
independent problem solving and the level of potential development as 

                                                
27 Dewey, John, 1997. 
28 Dewey, John, 1997. s 27. 
29 Dewey, John, Individ, skola och samhälle. 1980. 
30 Dewey, John, 1980. s 43. 
31 Dewey, John, 1997. 
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determined through problem solving under adult guidance or in 
collaboration with more capable peers.32 

 
Ungefärligt översatt blir det på svenska utvecklingszonen i den omedelbara närheten. Dess 
innebörd är att elevens utveckling baseras på tidigare utveckling och den fortsatta utvecklingen 
sker bäst genom handledning eller samarbete med andra som är förtrogna med 
utvecklingsskedet. Gapet mellan det eleven kan och det som ligger framför kan överbryggas 
genom pedagogen, elevens vägvisare i undervisningen. För att eleverna ska kunna utverka sin 
rätt till elevinflytande måste de således få handledning i hur det fungerar och därmed utveckla 
en färdighet i ett sådant förhållningssätt. Läraren måste dock själv givetvis vara förtrogen med 
vad elevinflytande är om eleverna ska kunna tillägna sig den sortens tänkande.  
 

3.1.3 Kommunikation och inflytande 

I boken Demokrati och utbildning skriver Dewey att verktyget för demokrati i skolan är 
kommunikation i gruppen.33 För att pedagogen ska kunna känna till elevernas intressen och 
sociala situation, och därmed bygga undervisning utifrån det, måste någon form av interaktion 
ske i en social kontext. Likaså måste eleverna kommunicera med pedagogen för att få 
handledning genom det okända. Dewey nämner det så här: 
 

Det är inte bara så att socialt liv är detsamma som kommunikation, utan 
all kommunikation och därmed allt verkligt socialt liv är bildande. Att 
kommunicera med sin omgivning innebär att man får en utvidgad och 
förändrad erfarenhet.34 

 
Vidare menar Dewey att varje person måste veta vad de andra håller på med och att alla är 
medvetna om vart individen är på väg. Genom kommunikation ska avsikten och 
framåtskridandet av en aktivitet synliggöras för att möjliggöra samstämmighet.35  
 
Dysthe beskriver tre generella villkor för en hög inlärningspotential. De tre villkoren är äkta 
engagemang, delaktighet och höga förväntningar. Äkta engagerade elever skiljer sig från 
procedurengagerade elever. Till procedurengagerade elever räknas de som till det yttre fullgör 
sina uppgifter som att vara uppmärksamma och svara på lärarens frågor under lektionen. Med 
ett äkta engagemang är eleven intresserad av både innehållet och ämnet samt de 
frågeställningar som tillkommer i undervisningen.36 Det gäller som lärare att vara lyhörd och 
lyssna på vad eleverna anser och kan bidra med. Men eleverna måste även själva se kopplingen 
mellan det de ska lära sig och sina tidigare erfarenheter samt att de har kontroll över 
inlärningsmetoderna. Dysthe skriver att det inte räcker med att eleverna lyssnar på läraren för 
att inlärningsprocessen ska vara hög. Språket är en central roll för att den nya kunskapen ska 
sättas i ett samband med den tidigare kunskapen. Tankar, åsikter och skrivande är nödvändigt 
för att lärande ska ske. Elever med höga krav och förväntningar gör ett bättre arbete i skolan. 
Det hänger på hur läraren tar tillvara på elevernas funderingar genom att ställa autentiska 
frågor och för att sedan ta elevernas svar på allvar. Detta medför att elevernas självrespekt ökar 
när det är deras tankar och kommentarer som är det viktiga.37  
 

                                                
32 Vygotsky, L.S, s 86. 
33 Dewey, John, 1997. 
34 Dewey, John, 1997. s 26. 
35 Dewey, John, 1997. 
36 Dysthe, Olga, 1996.  
37 Dysthe, Olga, 1996. 
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Den socialkonstruktivistiska kunskapssynen menar Dysthe är kunskap som skapas på nytt av 
individer tillsammans, kunskapen kommer att variera beroende på vilka det är som lär sig och 
vilka tidigare erfarenheter de personerna har. Kunskapen skapas här genom språket. 
Socialkonstruktivistisk teori bygger på en process där eleverna tar emot information, tolkar den 
och tillsammans kopplar ihop den med tidigare erfarenheter för att få en ny förståelse. 
Tänkandet under inlärningen går hand i hand med faktainlärningen. Dysthe menar att: 
 

Kunskap inte är något statiskt som kan överföras från lärare till elev, utan 
den byggs i samspel mellan individer.38 

 

3.1.4 Perspektivtagande och inflytande 

Moira von Wright har i sin bok Vad eller vem? gjort en rekonstruktion av G. H. Meads teori 
om människors intersubjektivitet. Von Wright belyser hur pedagogen kan ta ett 
perspektivskifte för att få ett genuint pedagogiskt möte och vilka förutsättningar som finns för 
detta möte.39 Sett ur vårt perspektiv behöver eleverna en social kontext att utveckla sitt 
elevinflytande i, det krävs att pedagogen kan ta ett sådant perspektivskifte och tillsammans 
med eleverna forma undervisningen.   
 
Von Wright skriver att en förutsättning för en gemensam handling kräver ett perspektivtagande 
som innebär att sätta sig in i en annans situation. Detta bidrar till ett reflexivt tänkande 
sprungen ur kommunikationsprocessen.40 Vidare skriver von Wright att kunna ta ett 
perspektivbyte kräver en medvetenhet om andra själv, att först sätta sig i den andres situation 
och först därefter sin egen. Att ta den andras perspektiv innebär inte att ta den andres ställning i 
en social interaktion utan att:  
 

De attityder som vi själva producerar gentemot våra egna stimuleringar 
blir allt mer lika andras responser, även om de aldrig blir helt identiska.41 

 
Perspektivtagandet har en viktig social aspekt sett ur en pedagogisk synvinkel. Om det råder 
strikta gränser mellan olika grupperingar av människor blir det svårt att få till stånd ett 
perspektivtagande. Det behövs en social medvetenhet och problematisering där de andras 
situation aktualiseras för att skapa förutsättningar för perspektivtagande. Gängbildningar är ett 
exempel på hinder för perspektivtagande i gruppen. För att ge den emotionella anknytningen 
till läroprocessen behöver vi anknyta till elevernas uppmärksamhet och till deras själv.42 Vidare 
skriver von Wright att perspektivtagande innebär förmågan att distansera sig från sina egna 
förutfattade meningar. Perspektivväxling hos läraren betyder förståelse för eleven ur elevens 
perspektiv, vilket är något helt annat än att förstå eleven utifrån lärarrollen. När vi kan se 
eleven ur dennes perspektiv och betrakta undervisningen som en situation där meningen inte 
kan hänvisas till externa målsättningar, då kan vi se eleven subjektivt. Då kan vi förstå: 
 

Undervisningssituationen som en relation där deltagarna skapar mening, 
och där subjektiviteten är i vardande. Det leder till den pedagogiska 
slutsatsen att undervisning är social interaktion i vilken man oundvikligen 
är deltagande.43 

                                                
38 Dysthe, Olga, 1996. s 46. 
39 von Wright, Moira, Vad eller vem? 2003. 
40 von Wright, Moira, 2003.  
41 von Wright, Moira, 2003. s 91. 
42 von Wright, Moira, 2003.  
43 von Wright, Moira, 2003. s 167. 
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Perspektivväxlingens betydelse för elevinflytande handlar således om att se elevinflytande ur 
elevens perspektiv och ur den egna lärarrollens perspektiv, växelvis.  
 

En poäng är att läraren inte sitter inne med lösningen. Den kan endast 
finnas i samförståndet, i relationen, och bekräftas efteråt.44 
 

Att arbeta med genuint elevinflytande i skolan förutsätter kommunikation, interaktion och 
dialog i gruppen. Det finns inte ett rätt svar, lösningen måste hittas i den sociala kontexten där 
perspektivtagande och pedagogiska möten frodas.  

 
 

3.2 Elevinflytande i skollag och styrdokument  
Enligt skollagstiftningen har eleverna i skolan rätt till inflytande. I skollagen och i läroplanerna 
framhålls att det är av stor betydelse att eleverna har inflytande och ansvar över sin 
undervisningssituation. Eleverna har rätt till inflytande över innehållet i undervisningen och 
om hur skolarbetet ska bedrivas. De ska också konkret kunna se resultat av deras inflytande.45 I 
skollagen §2:4 benämns att: 

 
Eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas. 
Omfattningen och utformningen av elevernas inflytande skall anpassas 
efter deras ålder och mognad.46 

 
I skolkommitténs delbetänkande, SOU 1996:22 beskrivs varför elever ska ha inflytande i 
skolan: 

• Elever ska ha inflytande därför att det är en mänsklig rättighet. 
• Elever ska ha inflytande därför att det ingår i skolans uppgifter att fostra demokratiska 

medborgare. 
• Elever ska ha inflytande därför att delaktighet är en förutsättning för lärande.47 

 
I grundskolans styrdokument står det att alla elever ska ha inflytande över och ta ansvar för 
sin utbildnings utformning, det egna arbetet och skolmiljön.48  

 
Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga 
undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan 
eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar.49 

 
Fostran till demokratiska medborgare betyder att eleverna kan sätta sig in i en annan persons 
situation och visa social förståelse men även att visa empati och tolerans. Detta kan utspela sig 
såväl i politiska församlingar men även i idrottsföreningar och studiecirklar.50 
 
Kunskapssynen i Lpo 94 är socialkonstruktivistisk, detta ska leda till individens förståelse av 
undervisningens innehåll. Att den enskilda individen själv skapar sin kunskap och förståelse. 
Lpo 94 har en stark betoning på ”elevaktiva arbetssätt” vilket kommer från en 

                                                
44 von Wright, Moira, 2003. s 181. 
45 Skolverket Elevinflytande. Internet  2005-04-06. 
46 Lpo 94, 2001. s 72. 
47 SOU, 1996:22. s 21. 
48 Lpo 94, 2001. 
49 Lpo 94, 2001. s 11.  
50 Moreau, Helena, ”Elevinflytande”.  I: Dahl Börje (red.) Elevansvar. 1/ 2005. 
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socialkonstruktivistisk syn på lärande. Ett lärande sker när man är aktiv och ifrågasätter och 
bearbetar sina uppfattningar.51 
 
Vygotskys teori om the zone of proximal development syns tydligt i Lpo 94 gällande avsnittet 
om elevinflytande. Där står det att elevens inflytande ska öka med stigande ålder. Vygotsky 
exemplifierar sin teori i boken Mind in society, med skillnader i den kognitiva processen 
mellan barn i olika åldrar. Detta kan ha gett uppfattningen att yngre barn inte är mogna för 
delaktighet i beslutsfattandet rörande sin verksamhet.52 Om vi ser bortom de åldersexempel 
Vygotsky tar upp skriver han följande: 
 

Human learning presupposes a specific social nature and a process by 
which children grow into the intellectual life of those around them.53  

 
Vi förtydligar det Vygotsky säger med att det är den sociala miljön och sättet att tänka som är 
förutsättningen för hur utvecklingen ser ut. Om verksamheten präglas av ett demokratiskt 
förhållningssätt där det är naturligt att få vara med och bestämma vad man får göra, 
avdramatiseras begreppet elevinflytande som något statiskt och något som är endast för äldre 
elever.  
 
Lärarnas attityder och den pedagogiska grundsynen påverkar elevinflytandet i skolan. Det 
behöver inte bara vara hinder från skolans organisation utan elevernas bristande erfarenhet och 
självbild kan vara orsaker till ett minskat elevinflytande. Läraren kanske har en begränsad 
lärarprofessionalism, lärarens utbildning har kanske inte innehållit tillräckligt med 
demokratifrågor. Ekonomiska och politiska ramar samt elevernas tidigare erfarenheter kan vara 
hinder för elevinflytandet.54 
 

3.3 Elevinflytande i praktiken 

Selberg skriver i sin avhandling från Luleå universitet om hur ett elevinflytanderikt lärande ser 
ut och hon menar att elever som har en vana att använda inflytande över sin undervisning 
också får ett rikare lärande. Selberg har studerat hur elevers inflytande kommer till uttryck i 
ingången av ett nytt arbetsområde. Hon har delat in arbetsmomenten i åtta olika delar vilka kan 
användas av lärare som är intresserade av att arbeta med elevinflytande i undervisningen. 
Momenten är som följer:  

 
• ingång till lärande 
• förberedelse för val av arbete 
• val av arbete 
• planering av arbete 
• genomförande av det planerade arbetet 
• planering av redovisning av lärandet 
• redovisning av läranderesultatet 
• utvärdering och värdering av resultatet 

 

                                                
51 Moreau, Helena, 1/2005. 
52 Vygotsky, L.S, 1978.  
53 Vygotsky, L.S, 1978. s 88. 
54 Carlsson, Kerstin, & Åverling, Kerstin, 1994. 
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• I det första momentet, ingång till lärandet, är det eleven som läraren ska utgå ifrån. 
Elevens tankar och frågor ska föra diskussionerna mot det nya arbetet.  

 
• I det andra momentet, förberedelser för val av arbete, samlar eleverna in tankar och 

förslag och för fram argument och förslag för sina val.  
 

• I det tredje momentet, val av arbete, diskuterar eleverna innehåll och arbetsformer i 
arbetet. Här används även läroplan och kursplan.  

 
• I det fjärde stadiet, planering av arbetet, formulerar eleverna frågor och tankar om valet 

av arbetets innehåll. Det diskuteras även vilka mål som ska uppnås med arbetet och hur 
arbetet ska redovisas och utvärderas.  

 
• I det femte stadiet, genomförande av det planerade arbetet, väljer eleverna 

arbetsredskap och söker svar på frågor samt löser eventuella problem.  
 

• I det sjätte stadiet, planering av redovisning av lärandet, sammanställer de 
informationen de samlat in samt drar slutsatser och reflekterar.  

 
• I det sjunde momentet, redovisning av läranderesultatet, visas resultatet av arbetet.  

 
• I det sista momentet, utvärderingen och värdering av resultatet, får eleverna fundera 

över resultatet av lärandet och eleverna får bedöma varandras insatser.55 I praktiken ska 
eleverna ha inflytande i sitt eget lärande, val av innehåll, arbetssätt, arbetsformer, 
planering och utvärdering.56 

 
Att elevinflytande inte enbart är något som äldre elever kan utöva förtydligas i artikeln ”Säg 
inte nej- säg JA” som publicerats i Pedagogiska magasinet. Där belyses de möjligheter som 
finns till att ge förskolebarn inflytande över sin verksamhet. Att samtala med barnen istället för 
att bara diktera vad de ska göra har inspirerat barnen till initiativ och ansvar. De vuxna som 
arbetar på förskolan har noterat att barnens respekt för varandra har ökat efter att man började 
bemöta barnen mer respektfullt och verkligen lyssnade på de förslag de hade. Personalen 
började med att säga ja till deras verksamhetsförslag och inte nej som tidigare.57 
 
 

                                                
55 Selberg, Gunvor, Elevinflytande i lärandet. 1999. 
56 Selberg, Gunvor, 1999. 
57 Nilsson, Lennart, ”Säg inte nej-säg JA”, Pedagogiska.magasinet 3/2005.  
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4 Metod 
I metoddelen kommer vi att gå igenom vilket forskningsperspektiv vi använt oss av i vår 
undersökning. Därefter beskrivs hur vi gick tillväga för att samla in vår empiri. 
 

4.1 Forskningsmetod 

Den forskningsstrategi som lämpar sig bäst för vårt examensarbete är den kvalitativa 
forskningsmetoden. Det kvalitativa synsättet innebär ett induktivt förhållande till 
forskningsprocessen. Detta betyder att våra resultat ska ge oss en uppfattning om verkligheten, 
inte att vi ska pröva en färdig förståelse om ämnet. Först när vi har bearbetat och analyserat vår 
empiri kan vi bilda oss en vetenskaplig uppfattning om elevinflytande. Därför har vi valt att 
använda den kvalitativa metoden då vi tror att den metoden bäst kan besvara våra 
frågeställningar. Den stora skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ forskning är att den 
förstnämnde lägger fokus på ord vid analysen av empirin och är teorigenererande. Den 
kvantitativa ansatsen betonar kvantifiering under insamlingen av data och är teoriprövande.58 
Även om vi valt att göra en kvalitativ undersökning kan vi inte bortse från den kvantitativa 
strategin då vi redan har en förförståelse om ämnet vi ska studera. Vi har en uppfattning om 
hur lärare kan jobba med elevinflytande i skolan och därför är det inte helt lätt att åtskilja de 
två forskningsmetoderna från varandra när man använder ett konkret exempel. Att vi har 
diskuterat den kvantitativa forskningsmetoden underlättar vår undersökning då ramarna för det 
kvalitativa perspektivet blir tydligare.      
 

4.2 Urval för empirisk undersökning 

Våra intervjupersoner är lärare som jobbar i grundskolans tidigare år. Antalet intervjuer har vi 
begränsat till sju stycken då vi tror att tidsbrist kunde bli en faktor och att den mängd empiri vi 
fått in nog är tillfyllest. Vi har intervjuat lärare i tre småländska kommuner. De urval vi gjort 
baseras dels på vår tidigare bekantskap med en del av intervjupersonerna. Vi har ingen närmare 
relation med någon av dem, bekantskapen kommer ifrån olika tidpunkter då vi varit ute på 
verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningen. Eftersom vi har viss bekantskap med de 
flesta intervjupersonerna har vi lättare undvikt missförstånd och i viss utsträckning också givits 
ärligare svar. Lärarna vi intervjuat arbetar med elever från år 3-6. Vi tror det har gett mer 
uttömmande intervjuer, då eleverna har nått en viss mognad eftersom det i läroplanen står att 
elevinflytandet ska öka i takt med mognad och ålder. Våra intervjupersoner är i åldern 25-50 
år. Våra val är inte tagna ur ett genus- eller åldersperspektiv.  
 

4.3 Forskningstradition 

Vi har valt att använda oss av den hermeneutiska traditionen för att utläsa den empiri vi samlat 
in vid intervjutillfällena. Detta för att vi inte kan säga att så här är det. Däremot kan vi få en 
uppfattning om hur det kan vara och vi tolkar empirin utifrån de teoretiska utgångspunkter vi 
har granskat, samt från våra egna erfarenheter. Den hermeneutiska traditionen är den 
vetenskapsteori som passar bäst när det gäller människors handlande och hur man tolkar 
människors beteende.59 Vi tolkade svaren från intervjupersonerna utifrån vår uppfattning av 
vad som sägs. Det är möjligt att vi missuppfattade det som sades då vi alla har olika bakgrund 
och livserfarenhet. Därför anser vi att det är av yttersta vikt att vara tydlig i vår 

                                                
58 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder. 2004.  
59 Hartman, Jan, Vetenskapligt tänkande. 2004.  
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frågeframställning och att vi tillsammans med intervjupersonerna har diskuterat vad olika 
nyckelbegrepp betyder för dem respektive oss.  
 

4.4 Reliabilitet, validitet och tillförlitlighet 

Reliabilitet handlar om resultatets pålitlighet och följdriktighet.60 För att tydligare kunna se 
reliabiliteten och validiteten i vårt resultat har vi använt oss av den anpassning för begreppen 
till kvalitativ forskning som nämns i Brymans Samhällsvetenskapliga metoder om 
reliabilitetens innebörd. För att anpassa sig till en kvalitativ undersökning är 
reliabilitetsbegreppet uppdelat i två kategorier; extern och intern reliabilitet. Den externa 
reliabiliteten avser resultatets pålitlighet vid olika tillfällen.61 Enklast att kontrollera det är 
genom att göra samma intervju med samma person vid två olika tillfällen för att se 
korrelationen mellan svaren. I vår situation kan det intersubjektiva samtalet vid intervjutillfället 
leda till att intervjupersonen ändrar sitt förhållningssätt till elevinflytande, då han/hon kanske 
reflekterar över sin attityd till ämnet. Detta skulle kunna innebära en brist i svarens stabilitet. 
Det är inte heller möjligt att upprepa de sociala och kontextuella förhållanden som rådde vid 
det första intervjutillfället. Vårt motiv är att undersöka hur lärare idag arbetar med 
elevinflytande, även om det skulle vara intressant med en uppföljning och se hur det 
utvecklats. Vi tror inte att svaren skulle fluktuera alltför mycket om följdintervjun gavs inom 
en snar framtid. Intern reliabilitet handlar om hur flera forskare ska kunna komma överens i 
tolkningen av ett material.62 Ur vårt perspektiv måste vi diskutera den empiri vi fått fram under 
intervjuerna för att kunna enas om hur det ska tolkas. Det som verkade uppenbart för den ena 
parten kan betyda något annat för den andre då vi båda har olika bakgrund och erfarenheter.  
 
Den interna validiteten handlar om överrensstämmelsen mellan det som sker och de teoretiska 
idéer som forskaren bildar. För vår del har vi varit försiktiga i tolkningen av resultatet då det 
grundas på vad intervjupersonerna sagt och inte på våra egna observationer. Den externa 
validiteten syftar på möjligheten att generalisera resultaten till andra sociala situationer och 
miljöer.63 De resultat vi fick fram varierar i extern validitet. Elevinflytande är lagstadgat och 
ska finnas på alla skolor men hur verksamheten ser ut kan variera. Vissa punkter gällande 
elevinflytande har större extern validitet än andra. Detta har varit viktigt för oss att betona i vår 
resultatdel.  
 
Enligt Bryman skapas en tillförlitlighet i resultaten genom att säkerhetsställa att 
undersökningen genomförts enligt de regler som finns och att de personer som ligger till grund 
för undersökningen får ta del av resultaten.64 För att våra resultat ska vara tillförlitliga och 
trovärdiga har vi följt de regler och etiska principer som är gängse för en kvalitativ 
undersökning. Vi har också erbjudit våra intervjupersoner att ta del av vårt resultat för att få det 
bekräftat och för att se om vår uppfattning överrensstämmer med respondentens. Detta kallas 
för respondentvalidering. 
 

4.5 Forskningsetiska principer  
I vår vetenskapliga studie om elevinflytande har vi använt oss av intervjuer, vilket innebär att 
vissa forskningsetiska problem har tagits i beaktande. Etiska regler finns inom all seriös 
                                                
60 Bryman, Alan, 2004. 
61 Bryman, Alan, 2004. 
62 Bryman, Alan, 2004. 
63 Bryman, Alan, 2004. 
64 Bryman, Alan, 2004. 
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samhällvetenskaplig forskning och vi har speciellt lagt fokus på fyra etiska principer som rör 
kvalitativ forskning. Bryman nämner att i forskningsprocessen är det viktigt att behandla frågor 
om förfarandet med dem som ska studeras, vilka krav ska vi ställa på oss och våra 
intervjupersoner. De grundläggande etiska frågorna inför studien anknyter till 
intervjupersonernas frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet.65 
 
Först och främst finns informationskravet. De som ingår i studien har rätt att veta 
undersökningens syfte och att deltagandet är frivilligt, samt att de ska veta att de har rätt att 
avbryta intervjun. Vi har inte angett falska förespeglingar om hur lång tid intervjun kunde ta 
för att minska risken för avslag vid förfrågningarna. Vad som ska tas upp vid undersökningen 
och ungefär hur lång tid intervjun kommer att ta, har varit viktiga aspekter för dem som valde 
att delta i undersökningen. Deltagarna i undersökningen har själva fått välja om de vill ingå i 
studien, vi har inte intervjuat minderåriga men skulle vi ha gjort så hade det krävts tillstånd 
från målsman för ett deltagande. Detta omnämns som samtyckeskravet och i vårt fall kunde det 
blivit problematiskt att genomföra en intervju utan att ha den deltagandes samtycke. En annan 
etisk aspekt är konfidentialitetskravet, vilket innebär att alla som valde att delta i 
undersökningen har rätt till anonymitet. Vi får inte förvara personuppgifter där obehöriga kan 
komma åt dem. Även om vi inte nämner någon vid namn får vi inte framställa information som 
kan leda till att identiteten röjs hos intervjupersonerna. Vår studie rör inte enbart lärares 
yrkesroll, vissa personliga åsikter är av vikt men vi anser inte att vi har inkräktat på någons 
privatliv. Nyttjandekravet behandlar etiken rörande den empiri vi samlat in. De uppgifter vi fått 
in får endast användas till vårt forskningsändamål. Vad en lärare säger på en skola är inget som 
får diskuteras utanför studiekammaren med obehöriga.  

 

4.6 Genomförande 

För att våra intervjuer skulle ge oss tillräckligt mycket empiri att analysera valde vi att använda 
oss av semistrukturerade intervjuer. Med en semistrukturerad intervjuguide kunde vi hålla oss 
inom ramarna men ändå få igång samtal där våra frågor utgjorde riktmärke. Vi deltog båda två 
i alla intervjuer för att lättare utveckla en gemensam bild av vad som sades. Att läsa 
kroppsspråket hos intervjupersonerna är en faktor att medräkna och det underlättar om båda är 
med och utläser vad som egentligen sägs. Vi har också lättare skapat oss en gemensam syn på 
den empiri som erhållits.  
 
Innan vi genomförde intervjuerna togs en del metodologiska frågor i beaktande.66 Som 
förberedelse diskuterade vi hur intervjun skulle inledas och bedrivas. En viktig aspekt var att 
det fanns en medvetenhet om ledande frågor och hur de bäst kunde undvikas. Vi diskuterade 
hur vi kunde bibehålla vår objektivitet i så lång utsträckning som möjligt samt reflekterade 
över vår subjektivitet då vi själva ska bli lärare. Vi såg över att de tekniska hjälpmedlen var 
funktionsdugliga för ändamålet och att det gick att transkribera intervjun efteråt. Som tekniskt 
hjälpmedel hade vi valt att använda diktafon då den är liten och smidig och för att sen 
analysera vad som verkligen sades under intervjun. 

                                                
65 Bryman, Alan, 2004. 
66 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun. 1997. 
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5 Resultat  
Vi har intervjuat sju lärare som arbetar med elever i grundskolans tidigare år. Vi kommer att 
presentera vad lärarna sagt genom att ge dem benämningen lärare 1 till 7. För att stärka 
intervjusvaren och begränsa omskrivningar har vi tagit med citat från lärarna i vårt resultat. 
Vårt resultat är således styrt av vårt syfte och våra frågeställningar. Vi har valt att presentera 
resultatet utifrån olika teman, närmare bestämt ”lärarnas syn på elevinflytande” och 
”elevinflytande i praktiken”. Detta för att ge en överskådlig bild utifrån våra frågeställningar.  
 

5.1 Lärarnas syn på elevinflytande 
De flesta lärarna vi intervjuat förknippar elevinflytande med medbestämmanderätt. De 
eftersträvar att eleverna ska få vara med och bestämma, att de har någon slags demokrati. En 
viktig aspekt som tas upp är att eleverna ska vara delaktiga och kunna påverka olika beslut. 
Elevinflytande är inget som aktivt diskuteras i arbetslagen, men de diskussioner som 
förekommer om ämnet rör mest elevråd och i vissa fall individuell läxläsning. Eftersom det 
formella inflytandet var en stor del av våra intervjupersoners syn på elevinflytande har vi valt 
att ta med det i vårt resultat. Vår fokus ligger i huvudsak på den informella synen på 
elevinflytande. För att kunna åskådliggöra lärarnas olika synsätt har vi valt att presentera 
synpunkterna genom att dela in svaren i olika subkategorier. 
  

5.1.1 Det formella elevinflytandet 

Att låta eleverna ha inflytande genom klassråd och elevråd är en självklarhet för de flesta 
lärare. Eleverna får rösta om saker som angår dem, utanför undervisningen. Det kan till 
exempel gälla vad som ska serveras i matsalen, vilka leksaker som ska inhandlas och vad för 
sorts böcker som biblioteket ska införskaffa. Lärare 1 hänvisade elevinflytandet till läroplanen 
och uttryckte det så här: 
 

I läroplanen står det att de ska ha medbestämmande, t.ex. klassråd elevråd 
och även matråd är viktigt, eleverna växer mycket genom det. 

 

5.1.2 Det informella elevinflytandet 

Det första som kom i uttryck för lärare 1 om ordet elevinflytande var:  
 

Skendemokrati ibland, man lurar eleverna att tro att de bestämmer.  
 

Vidare sa läraren att det är viktigt att eleverna får vara med och bestämma men de upplever 
inte alltid att de får det. Lärare 6 beskrev att eleverna inte kan vara med och bestämma för de 
har ju mål att arbeta mot men hur de når målen kan eleverna vara med och bestämma om. 
Lärare 2 beskrev elevinflytande med att: 

 
Eleverna ska vara med och forma undervisningen så att den blir intressant 
för dem. Läraren vet inte alltid vilken metod som är bäst för elevens sätt 
att lära men man vet vad det är de ska lära sig. 

 
Lärare 4 lyfte fram att i utvecklingssamtalet åskådliggörs elevinflytandet då eleven är med och 
sätter upp målen för sin skolgång. I och med de individuella utvecklingsplanerna har eleverna 
fått större inflytande över vad de ska arbeta med i skolan. 
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Det viktiga måste ju ändå vara de riktlinjer och de mål eleverna ska sträva 
mot. Vara med och sätta upp mål och man gör det tillsammans på 
utvecklingssamtal, det är elevinflytande. 

 
Eleven behöver en medvetenhet om vad som ska uppnås, vad som ska läras och hur lärande går 
till. Vidare sa Lärare 4 att: 
 

Som lärare måste man vara öppen för idéer även fast man inte har tänkt 
det själv. Måste få eleverna kreativa och ge dem eget ansvar. 

 

5.1.3 Lärarens tolkning av läroplanen om elevinflytande 

Generellt sett är uppfattningen att målen i läroplanerna måste omtolkas och konkretiseras för 
att eleverna ska kunna vara insatt i dem. Lärare 6 uttryckte sig följande: 
  

Det står att de ska vara delaktiga i sin egen undervisning, de är delaktiga 
genom att man gör utvärderingar och reflektioner. 

 
Lärare 7 tolkade läroplanens stycke om inflytande att de inte behöver vara med och bestämma 
allt utan mer att de ska vara med och delta. Lärare 4 beskrev att det handlar om att eleverna ska 
vara insatta i helheten, om dokumentation, lärandeprocess, mål, utvärdering och uppföljning. 
Det gavs också uttryck för att det är lättare att arbeta med elevinflytande i de högre åldrarna 
jämfört med de yngre. En aspekt som var återkommande under intervjuerna var att läroplanen 
inte läses och diskuteras särskilt ofta, angående elevinflytande. Det framkom av Lärare 6 att 
skolverket kritiserat deras skola för brister angående arbetet med elevinflytande. 
 

5.1.4 Förutsättningar för elevinflytande 

På denna fråga svarar de flesta lärarna att det hänger mycket på dem själva, de måste vara 
lyhörda. Det gäller att lära eleverna att lära sig ha inflytande. Lärare 4 uttryckte sig att: 
 

Tar det successivt, ta en bit i taget, diskutera med eleverna.  
 
Fler förutsättningar är att läraren inte ska vara kompis med eleverna men ändå ha en bra 
relation. Det krävs även en viss kontinuitet, att ha samma klass ett tag. Men det allmänna svaret 
var flexibla lärare, tid, engagerade elever och material. 
 
För att eleverna ska kunna vara med och bestämma måste de ha en större medvetenhet om vad 
de kan vara med och bestämma om. De måste lära sig vissa metoder för att arbeta, planera hur 
man söker fakta, utvärdera och sätter upp mål. Efterhand som de lär sig kan de också ha mer 
inflytande över vilka metoder som passar den enskilda individen. 
 

5.1.5 Vinster av arbete med elevinflytande 

Fördelarna med ett elevinflytande är mångsidiga och uppenbara för de flesta av de intervjuade 
lärarna. De uttrycker att alla skulle vinna på ett större elevinflytande: 

 
Först och främst eleverna, de måste känna att de äger kunskapen och 
situationen och att man kan påverka, men det krävs att de kommer med 
förslag.67 

                                                
67 Lärare 1 
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Alla vinner på det om man får det att fungera då slipper man 
motsättningar i klassen. Det är även en avlastning för läraren i viss grad 
och kan då ägna sig åt de eleverna som kan behöva lite extra hjälp.68 
 
Alla, är de nöjda är vi nöjda, kan de påverka är det bra. Grupper är så 
olika, det gäller att hitta arbetssätt som passar den aktuella gruppen.69  

 
Med elevinflytande ökar motivationen hos eleverna och de lär sig mer om de får vara med och 
bestämma, då utvecklas man som bäst. Lärare 5 påpekade att intresset för skolarbetet ökar om 
eleverna kan vara med och påverka. Flera lärare beskriver att eleverna lär sig mer om de har 
inflytande över sin undervisning. Det är viktigt att eleverna känner att de äger kunskapen. 
Lärare 5 sa att man måste göra om resurserna på skolan för att organisera elevinflytande men 
samtidigt kan man inte lägga en massa resurser om man inte har det i kärnämnena.  
 

 

5.2 Elevinflytande i praktiken 
Vad eleverna ska ha inflytande över skiljer sig en hel del mellan olika lärare. En del 
förespråkar ett större inflytande, andra att de inte är mogna för det. Vad eleverna kan ha 
inflytande över benämnde Lärare 3 med följande citat: 

 
Mer inflytande över nytt arbetsområde, arbetssätt, mer valmöjligheter 
över hur de ska arbeta periodvis, då lär sig eleverna ta eget ansvar. 

 
Vidare sägs att eleverna inte helt fritt kan välja vad de ska jobba med men de kan få vissa 
ramar att följa. Lärare 4 tyckte att eleverna ska ha inflytande över sitt eget lärande om hur de 
vill lära sig saker. 
 
Lärare 1 uttrycker att eleverna inte kan ha inflytande över lokaler, schemaläggning med mera 
men de skulle kunna vara med och bestämma vilka böcker som de ska använda sig av. Lärare 7 
påpekade att:  

 
Inflytande över sin undervisning kommer de inte att kunna ha. 
Arbetssättet kan de ha inflytande över, ibland fungerar det inte och då 
måste man säga till. De behöver någon som är vuxen och som tar beslut åt 
dem. De vill göra lite som de vill och blir sura när de inte får bestämma.  

 
Lärare 4 uttryckte sig så här angående vad eleven ska ha inflytande över:  
 

Över sitt eget lärande, hur de vill lära sig saker, arbetssätt och till viss del 
vad men inte helt fritt. De får vissa ramar att följa. Det finns mål som kan 
gälla hela klassen och mål som kan gälla den enskilda individen. Vad 
eleverna inte ska ha inflytande över beror på vilka elever man har. 

 

5.2.1 Nackdelar och hinder 

När vi frågade vilka nackdelar det finns med elevinflytande sa de flesta lärarna att det inte 
direkt finns några nackdelar. Lärare 1 sa att det kan bli att de får för mycket inflytande. Det kan 
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vara tidskrävande för läraren att arbeta med elevinflytande och för de elever som behöver 
struktur kan det bli jobbigt. Det behövs en ram, hävdade Lärare 3. 

 
Om de ska vara med och tycka om allting så kan de inte ta att de ibland 
inte får vara med och bestämma. De tror att de kan påverka precis allt. Att 
de inte kan ta ett nej.70 
 

Flertalet lärare beskrev att elevantalet i klassen påverkar möjligheten att jobba med 
elevinflytande. Att ofta byta elevgrupp utgör också hinder för elevinflytande.  
 

Har man stora klasser och mycket annat att kämpa emot så kommer man 
inte framåt om man ska låta alla eleverna ha inflytande. 71 

 
Lärare 5 betonade lärarens roll för att förbise hinder så här: 
 

Nej det finns inga, man måste våga släppa taget själv men det beror också 
på vilka elever man har. Svårt att få det organisatoriskt bra. 
 

 
Lärare 5 sa vidare att man förlorar viktiga och stora diskussioner om alla arbetar med olika 
saker, att det inte blir något sammanhang. Att tiden inte räcker till var ett återkommande 
hinder. 
 
Har man fler klasser att ta hand om kan det innebära ett hinder. 
 

Det kan vara lite för omständigt när man har två klasser men det går helt 
klart att överkomma.72 

 

5.2.2 Elevinflytande i planering och arbetssätt 

Svaren på frågan om läraren låter eleverna ha inflytande över planeringen varierade tydligt 
mellan lärarna. En del lärare hade inget gemensamt planerande med eleverna och påpekade att 
det är lättare med äldre elever som har mer förståelse. Läraren låter eleverna själva avgöra om 
de hellre vill arbeta enskilt eller i grupp. 
 
Lärare 2 beskrev att arbetssättet var varierat men vill man ha kvalité måste man låta eleverna 
bestämma själva ibland. Lärare 6 och 7 ansåg att eleverna inte har de redskap som behövs för 
att kunna delta i planering av undervisningen. Arbetssättet kan eleverna ha inflytande över, då 
det gäller vilka de ska arbeta med eller om det ska vara individuellt.  
 
Lärare 5 beskrev att eleverna inte har mycket inflytande över vad som ska ingå i 
undervisningen. I de samhällsorienterade ämnena är det lättare för eleverna att utverka 
inflytande om innehållet. Det kan gälla till exempel vid brainstorming som resulterar i en 
tankekarta, vilken de senare kan arbeta efter. Lärare 4 arbetade med elevplanerad engelska där 
eleverna i smågrupper fick välja mellan olika material som de skulle arbeta med. Själva 
innehållet valde de själva efter mål som läraren satt upp. Arbetssättet fick eleverna komma 
överens om själva i smågrupperna. De fick välja metoder utifrån de förslag som fanns, till 
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exempel tillverka spel eller att spela upp en sketch. Samma lärare poängterade dock att om de 
planerar för ofta kan det bli:  
 

Uttjatat och ibland tycker eleverna att det är skönt att inte behöva planera. 
 
Lärare 3 sa:  
 

Jag brukar planera själv, inte med eleverna men de kan själva avgöra om 
de hellre vill arbeta enskilt vid grupparbete.    

 
Ett genomgående resonemang var att eleverna inte är med och planerar innehållet i 
undervisningen utan mer arbetssättet. Vidare presenteras inte vad som ska hinnas med av 
innehållet för eleverna, men det finns en vision om att lärarna skulle vilja arbeta mer med 
målen tillsammans med eleverna. 
 

5.2.3 Utvärdering 

Att utvärdera tillsammans med eleverna är betydligt lättare än att planera undervisningens 
innehåll. Många av lärarna har erfarenheter av att utvärdera tillsammans med eleverna, det kan 
ske både muntligt och skriftligt. Det blir oftast en gemensam reflektion av det behandlade 
ämnet. Ett av svaren vi fick på frågan om utvärdering var: 
 

Utvärderar oss gör vi ju varje dag, ofta när man gör något större arbete så 
utvärderar man det tillsammans med eleverna. Man kan bli bättre på det, 
man skulle behöva göra det varje dag.73 

 
Vilka frågor som behandlas vid utvärdering är till exempel frågor om eleverna har lärt sig 
något och om de tyckte att det var roligt eller tråkigt. Lärare 4 berättar att vid temaarbeten 
skriver eleverna efter varje lektion vad de gjort hur det gått, vad de lärt sig och hur de ska gå 
vidare nästa gång. Lärare 5 beskrev att utvärderingen ser olika ut med olika ämnen. 
Matematiken utvärderas efter varje kapitel, där skriver eleverna vad som har varit bra och vad 
som kan göras för att förbättra resultaten till nästa gång. Här är även föräldrarna med och 
undertecknar sitt deltagande med en namnteckning. Utvärdering görs för att läraren lättare ska 
se vilka som har förstått och vilka som behöver mer träning. Lärare 3 svarade att eleverna inte 
utvärderar särskilt mycket, det sker mer i slutet av terminen. 

                                                
73 Lärare 6 
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6 Analys 
I det här avsnittet kommer vi att koppla samman våra teoretiska utgångspunkter med vårt 
resultat från vår undersökning. Både Deweys74 och Vygotskys75 syn på lärande är något som 
återfinns i lärarnas syn på inflytande. Lärarnas syn på elevinflytande är något vi kan koppla till 
Moira von Wrights76 tolkning av Meads teori samt Dysthes77 teorier om inlärning. Vi kommer 
även att koppla resultatet till styrdokumenten som behandlar elevinflytande. Vi prövar 
Selbergs78 idéer om det praktiska arbetet med elevinflytande för att få en bättre bild av hur 
verkligheten kan se ut. 
 

6.1 Lärares syn på elevinflytande  
Elevinflytande betyder olika för olika lärare, vissa anser att det formella inflytandet är det 
lättaste att arbeta med. Elevråd och klassråd är något som naturligt finns i alla skolor vi besökt. 
Många menar att det är på detta sätt lärare ska arbeta med elevinflytande. Det informella 
inflytandet som berör själva undervisningen finns inte i den utsträckning som lärarna önskar. 
Ska vi se till det Dewey79 har skrivit om demokratiarbetet i skolan borde elevinflytandet vara 
en del i lärandeprocessen, inte något fristående. Det handlar inte om att bara ge eleverna en 
förståelse om hur demokrati fungerar, det ska finnas ett demokratiskt förhållningssätt som 
genomlyser utbildningens alla delar.  
 
Elevinflytande är enligt lärarna förknippat med medbestämmanderätt. Resultatet pekar på att 
det informella inflytandet fortfarande inte har blivit fullt integrerat i skolan. Det som 
framkommit är att om eleverna själva är med och utformar sin undervisning blir det mer 
relevant och intressant. Elevens medvetenhet om processen är likaså en viktig del för att se 
målet med handlingen. Detta kan också kopplas till Dysthes80 tre villkor för en hög 
inlärningspotential. En gemensam faktor hos de lärare vi intervjuat är att de alla ser 
elevinflytande som delaktighet. Von Wright81 skriver om perspektivtagandets betydelse för 
delaktighet och att det krävs ett perspektivtagande för att kunna ta till sig elevernas åsikter och 
erfarenheter. Det är detta som är grunden för elevinflytande. Lärare 4 redogjorde för att 
inflytande handlar om att kunna påverka, vilket stämmer överens med Deweys82 tankar att det 
är mot elevernas natur och försvårar goda resultat om undervisningen inte har någon 
anknytning till elevernas sociala liv.  
 

6.1.1 Elevinflytande i styrdokument 

Vi har sett tecken på att eleverna får vara med och utforma skolmiljön men att utformningen av 
undervisningen fortfarande är förbehållen lärarna. Vilket ansvar eleverna har fått över sin 
skolsituation varierar mellan lärare. När de individuella utvecklingsplanerna blev obligatoriska 
år 2006 underlättades elevernas inflytande och ansvar över sitt eget lärande. En del lärare har 
fortfarande en bit kvar för att uppnå läroplansmålen. Det är få lärare som aktivt arbetar efter 
styrdokumenten gällande avsnittet om elevinflytande. Elevinflytande är inget som prioriteras 

                                                
74 Dewey, John, 1997. 
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77 Dysthe, Olga, 1996. 
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av de flesta lärare när arbetet läggs upp efter läroplanen. De som arbetar aktivt med 
elevinflytande har också kunnat framföra detta i kvalitetsredovisningen. En del lärare medgav 
att skolverket har lämnat kritik angående bristen på elevinflytande. Lärare 6 tolkade läroplanen 
i avsnittet om elevinflytande till att eleverna ska vara delaktiga men för att de ska vara 
delaktiga behöver de inte vara med och bestämma. I detta avseende måste läroplanen bli mer 
tydlig i vad som menas med elevinflytande om det ska ske ett reellt inflytande i skolan.  
 

6.1.2 Förutsättningar för elevinflytande 

Vi har i vårt resultat fått fram att en lyhörd lärare lättare kan få till stånd ett fungerande 
elevinflytande. Att lyssna på vad eleverna verkligen säger kan återkopplas till von Wrights83 
syn om perspektivväxling. Det är också av vikt att lära eleverna hur de ska vara delaktiga i 
undervisningen. Selbergs84 modell vi presenterat i teorin om elevinflytande i praktiken är inget 
en lärare kan börja med på elever med bristande erfarenhet om elevinflytande utan detta måste 
byggas upp från grunden. Det är inte bara ett arbetssätt utan ett tankesätt som kan vara 
grundläggande i alla undervisningsfrågor. Det framkom andra aspekter om förutsättningen över 
ett fungerande elevinflytande, till exempel kontinuitet med eleverna. Att en längre tid arbeta 
med samma elever och att eleverna känner sig trygga är en förutsättning för elevinflytande.  
 

6.1.3 Vinster av arbete med elevinflytande 

Att alla vinner på elevinflytande verkar vara en gemensam uppfattning hos samtliga lärare vi 
intervjuat. En vinst för eleverna är att de känner att de kan påverka. Detta är en förutsättning 
för ett gott lärande enligt det Dysthe85 skriver om social konstruktivism. Lärare 1 påpekade 
ägandet av kunskap är av stor vikt, vilket vi betraktar att information har tolkats utifrån 
elevernas egna erfarenheter och därigenom skapat en förståelse. Om läraren erbjuder 
information som eleverna kan använda i ett, för dem, relevant sammanhang underlättas 
inlärning enligt den socialkonstruktivistiska kunskapssynen. Detta kan också kopplas till det 
von Wright86 skriver om att kunna se det ur elevens perspektiv, att betrakta undervisningen i en 
social kontext. Då kan vi se eleven subjektivt. När vi utgår från elevens intressen och 
förutsättningar blir undervisningssituationen mer relevant.  
 
Vi har sett i vår undersökning att där elevernas tankar och åsikter är av betydande vikt, där kan 
läraren lägga mer tid på varje enskild individ. En elev som jobbar med något de finner 
meningsfullt blir mer fokuserad på uppgiften och behöver inte söka pedagogens 
uppmärksamhet lika ofta. Här har pedagogen redan sett eleven för den han/hon är. Detta 
kopplar vi till intersubjektivitetens betydelse för lärande. Många lärare har sett att lärandet har 
ökat i takt med ett större elevinflytande. Intresset är också större när de får vara med och 
påverka sin undervisning. Här kan vi koppla till det Dewey87 säger om att målen ska komma 
från den fria utvecklingen av elevernas egna erfarenheter.  
 

                                                
83 von Wright, Moira, 2003. 
84 Selberg, Gunvor, 1999. 
85 Dysthe, Olga, 1996. 
86 von Wright, Moira, 2003. 
87 Dewey, John, 1997. 
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6.2 Elevinflytande i praktiken 

Det finns delade meningar om vad eleverna ska ha inflytande över. Men det är tydligt att teori 
och praktik är svårt att förena. Vid mindre temaarbeten kan eleverna ha större inflytande men 
detta är bara periodvis. Det saknas fortfarande det förhållningssätt där elevinflytande är en 
naturlig del i skolan. Många lärare vill komma åt det Selberg88 skriver om att eleven får ett 
rikare lärande genom inflytande. En lärare som har ett aktivt arbete med elevinflytande utgår 
från eleverna men att det finns vissa ramar att följa, detta är en bra början på ett reellt 
elevinflytande. Det är inte meningen att eleverna ska bestämma allt själva utan som det står i 
Lpo 94 ska läraren tillsammans med eleverna planera undervisningen. Nästan alla lärare vi 
intervjuade vill att eleverna ska ha större inflytande men mognad, ålder, tid och resursbrist är 
hinder mot elevinflytande. Det som behövs för ett mer utvecklat arbete med elevinflytande är 
att pedagogen har det synsätt och förhållningssätt som de försöker lära ut. Ser vi till 
Vygotskys89 teori om zone of proximal development måste pedagogen vara den som visar 
vägen till ett sådant förhållningssätt. Vygotsky90 menar att det är den sociala miljön och sättet 
att tänka som eleverna tar efter och pedagogens förhållningssätt sätter en naturlig prägel på 
gruppen. Ser vi till Selbergs91 modell måste elevinflytandet komma stegvis och som vi har sett 
vet inte alla lärare hur de ska ta första steget. Lärare 7 betonade att eleverna inte kan ha 
inflytande, de behöver struktur och en vuxen som säger åt dem vad de ska göra. Detta är 
Deweys92 tankar om det yttre diktatets påverkan på lärande i negativ mening. 
 

6.2.1 Nackdelar och hinder 

Även om lärarna inte såg några direkta nackdelar, fanns det tveksamheter över de elever som 
behöver struktur och tydliga ramar. Igen kan vi se att det här inte handlar om att släppa 
eleverna fria, det handlar om ett förhållningssätt. Att alla elever ska kunna vara med och 
påverka, även de som behöver tydliga ramar. Elevinflytande ska inte vara något som är 
förbehållet ”duktiga” elever. Ett hinder för elevinflytande är när det blir för stora grupper och 
att det saknas kontinuitet. Där det har varit lyckade exempel på arbetet med elevinflytande har 
gruppen fått följas åt en längre tid med samma lärare. Det handlar mycket om att lära känna 
varandra och skapa ett förtroende. Detta kan hänvisas till det vi skrivit om perspektivtagande 
och intersubjektivitet. Att tiden inte räcker till visar att elevinflytande är ett fristående begrepp 
för många och inte en integrerad del i undervisningen.  
 

6.2.2 Elevinflytande i planering och arbetsform 

Det är få lärare som planerar tillsammans med eleverna, en del hänvisar till åldern på eleverna. 
Lärare 6 menade att elever lättare kan utöva inflytande i de högre årskurserna. Detta påstående 
är något som kan styrkas i Lpo 94, vilket i sin tur troligtvis är baserat på Vygotskys93 teorier. 
Vi hävdar, med stöd av det Vygotsky94 skriver, att elevinflytandet inte baseras enbart på ålder. 
Det är den sociala omgivningen och det förhållningssätt eleverna är bekanta med som är 
förutsättningen för ett arbete med elevinflytande. Artikeln ”Säg inte nej säg ja”95, visar att 
elevinflytandet kan införas på ett tidigt stadium. Lärarnas syn i det avseendet, om att 

                                                
88 Selberg, Gunvor, 1999. 
89 Vygotsky, L.S, 1978. 
90 Vygotsky, L.S, 1978. 
91 Selberg, Gunvor, 1999. 
92 Dewey, John, 1997. 
93 Vygotsky, L.S, 1978. 
94 Vygotsky, L.S, 1978. 
95 Nilsson, Lennart, 2005. 
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elevinflytande är något för äldre elever, kan vara en gammal föreställning om hur 
elevinflytande ska verka. Det som framkommit i resultatet, om att eleverna inte har de verktyg 
som behövs för att kunna delta i planeringen, kan bero på lärarens förhållningssätt i ämnet. 
Planeringen bör ske tillsammans med eleverna på en mindre abstrakt nivå där deras egna 
tankar och språk får ge uttryck. Ser vi till Selbergs96 modell finns det flera steg att ta i 
beaktande innan själva planerandet tar sin början och utgångspunkten ska vara elevernas 
tankar.  
 
Vid val av innehåll föredrar en del lärare att använda sig av så kallad brainstorming, där får 
elevernas tankar och åsikter komma till uttryck. Här får innehållet till viss del bestämmas av 
eleverna vilket är ett arbetssätt med elevinflytande. Detta är en bra inledning på ett nytt 
arbetstema och stämmer bra överens med Selbergs97 modell om hur man praktiskt kan arbeta 
med elevinflytande. Eleverna får genom detta system direkt känna sig delaktiga och lyssnade 
på. Här kan vi se en koppling till det von Wright98 har skrivit om att hur viktigt det är att kunna 
växla mellan lärarperspektiv och elevperspektiv. Lärarna som använder sig av detta betonar de 
positiva fördelar som finns med att arbeta utifrån elevernas tankar. Vår undersökning visar att 
den här sortens elevinflytande mer betraktas som ett arbetssätt än ett förhållningssätt vilket 
spänner över all undervisning. Det är dock en önskan från lärarna att de vill arbeta mer med 
elevinflytande.  
 
Lärare 4 arbetade med elevplanerad engelska. Här fick eleverna tillsammans i smågrupper 
bestämma innehåll och arbetssätt utifrån givna mål. Med detta arbetssätt får eleverna vara med 
och påverka sin undervisning på många olika punkter. Detta ställer högre krav och ökat ansvar 
på eleverna, vilket både har sina fördelar och nackdelar. En klar fördel är att eleverna får ett 
större inflytande på sitt lärande. Nackdelar kan vara att eleverna inte klarar att hantera det 
ansvar det innebär. Att ansvaret kan bli en nackdel kan bero på att eleven inte är förtrogen med 
det förhållningssätt som elevinflytande innebär. Detta kan kopplas till Selbergs99 tankar om att 
elevens argument och förslag ska diskuteras mellan eleverna. Ser vi till det von Wright100 
skriver om perspektivtagandets betydelse, är gruppens sammansättning och emotionella 
kompetens, av betydande vikt för att samarbetet ska fungera.  
 
En sak som tydligt framkommit i vår undersökning är lärarnas ambition att oftare presentera 
och diskutera undervisningsmålen med eleverna. I skollagen lyfts det fram att eleverna ska 
vara med och utforma sin undervisning. Elevernas påverkan angående målen ger inflytande 
över undervisningens utformning. Vi menar att detta är en viktig aspekt och resonemanget 
styrker vi med det Dewey101 skrivit om betydelsen av elevens inflytande över målen.   
 

6.2.3 Utvärdering  

I vår undersökning framgick det att utvärdering tillsammans med eleverna oftast sker i muntligt 
reflekterande former. De flesta lärare utvärderar sig själva dagligen tillsammans med kollegor 
men mer sällan med eleverna. Vid större arbeten förekommer utvärdering tillsammans med 
eleverna i högre utsträckning, vilket är ännu ett tecken på att elevinflytande inte är något som 

                                                
96 Selberg, Gunvor, 1999.  
97 Selberg, Gunvor, 1999. 
98 von Wright, Moira, 2003. 
99 Selberg, Gunvor, 1999. 
100 von Wright, Moira, 2003. 
101 Dewey, John, 1997. 
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är fullt integrerat i undervisningen. Att eleverna deltar i utvärderingen är en aspekt i Selbergs102 
modell över elevinflytande. Utvärderingen kan befästa de kunskaper eleven erhållit, detta 
genom ett reflexivt tänkande tillsammans med läraren och de andra eleverna. Lärarnas avsikt 
med utvärderingar är att lättare förstå vilka som har förstått och vilka som behöver mer träning. 
Detta är en aspekt av elevinflytande enligt Selbergs103 modell. 
 

                                                
102 Selberg, Gunvor, 1999. 
103 Selberg, Gunvor, 1999. 
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7 Diskussion 
Avslutningsvis vill vi belysa våra frågeställningar och se om de blivit besvarade. Våra 
frågeställningar löd som följande: 
 

Vilken är lärares syn på informellt elevinflytande? 

Hur bedriver lärare i grundskolans tidigare år undervisning med informellt elevinflytande?  
 
Vi kommer i det följande reflektera över hur vi gick till väga i vår undersökning samt 
sammanfatta studien angående lärares syn på elevinflytande och hur lärare bedriver 
undervisning med elevinflytande.  
 

7.1 Metoddiskussion 

Den kvalitativa forskningsmetoden lämpade sig bra för vårt arbete, då vi fått svar på våra 
frågeställningar. Vi fick fram lärares syn på elevinflytande och hur undervisning praktiskt 
bedrivs med elevinflytande. Genom semistrukturerade intervjuer kunde vi hålla oss inom 
ämnet och ändå få uttömmande och utvecklade svar. Eftersom vi använde oss av en diktafon 
kunde vi koncentrera oss på vad som sades och kunde då utveckla samtalet utan att försöka 
hinna med och anteckna. När vi genomfört intervjuerna kunde vi i lugn och ro transkribera 
banden. En nackdel var att ljudkvalitén på banden inte var bra, vi skulle eventuellt ha tagit med 
en separat mikrofon för att få bättre hörbarhet. Några lärare var lite reserverade för tanken på 
att bli inspelad på band men vi tror inte det var något som inverkade på resultatet. 
 
Om vi ser till den hermeneutiska traditionen fick vi en god uppfattning om hur arbetet med 
elevinflytande kan bedrivas. Vi är medvetna om att resultatet inte kan generaliseras till all 
undervisning. Det vi fick fram kan vara ett tecken på hur elevinflytande fungerar generellt men 
att vi inte med bestämdhet kan säga, så här är det. Att lärares syn på elevinflytande varierar, 
fick vi klara indikationer på under våra intervjuer.  
 
Antalet intervjuer vi gjorde var tillräckligt för att vi skulle kunna få oss en bild av 
verkligheten. Vi tror inte att fler intervjuer hade förändrat vårt resultat avsevärt eftersom 
många av svaren vi fick var återkommande under intervjuerna. Å andra sidan kunde färre 
intervjuer ha lett till att vi missat viktiga aspekter om ämnet elevinflytande. Vi följde de 
forskningsetiska principer vi diskuterat i metoddelen, dessa var till hjälp när vi skulle inta ett 
relativt objektivt förhållningssätt gentemot våra intervjupersoner. Det faktum att vi var två 
intervjuare vid genomförandet underlättade tempot under intervjuerna och vi såg inga tecken 
på negativa konsekvenser angående risken för ett asymmetriskt möte även om vi var två 
stycken intervjuare. 
 

7.2 Lärares syn på elevinflytande 

Lärare definierar elevinflytande med ord som delaktighet, medbestämmanderätt och 
möjligheten att kunna påverka. Uppfattningen skiljer sig åt om vad delaktighet ska innebära, de 
flesta tolkar det som att eleven kan vara med och påverka utifrån sina egna tankar, åsikter och 
förutsättningar. Det gavs också uttryck av att delaktighet inte betyder medbestämmande bara 
att man är med och deltar. De flesta lärare efterfrågar ett ökat elevinflytande medan andra ser 
mer på de negativa aspekterna angående elevinflytande, att eleverna inte är redo för ett sådant 
arbetssätt. Annars var den generella åsikten att det informella elevinflytande föder inspiration, 
intresse och känsla av delaktighet. Det är viktigt att eleverna får vara med och bestämma, men 
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de upplever inte alltid att de får det. Detta kan bero på att undervisningen ligger för långt ifrån 
deras sociala kontext. Läraren kanske inte vågar släppa fram eleverna i den utsträckning som 
krävs för att eleverna ska känna sig delaktiga. För att kunna ge elever inflytande krävs att 
läraren är öppen för elevernas idéer och tar dem på allvar. På detta sätt får man kreativa elever 
som vågar uttrycka sin åsikt. Orsaken till att de ska vara med och forma undervisningen är att 
den ska bli intressant för eleverna. Det ger en ökad motivation när elevernas tankar står i 
centrum och undervisningen blir mer relevant. En viktig del vi har fått fram är betydelsen av de 
individuella utvecklingsplanerna. Med hjälp av dessa skapas en medvetenhet om deras 
möjlighet till inflytande. Att eleverna inte är medvetna om hur man utövar inflytande är ett av 
hindren för att möjliggöra ett sådant förhållningssätt. En annan viktig aspekt är att målen i 
styrdokumenten måste konkretiseras mer för att läraren lättare ska kunna öka elevernas 
medvetenhet om vad de ska lära sig. 
 
För att eleverna ska kunna använda inflytande behöver de successiv träning i hur det ska 
utövas. Denna träning ska med tiden ge dem kunskap i hur de ska förhålla sig. Ett väl 
fungerande arbete med elevinflytande är inget som kommer över en dag, det är en långsiktig 
process där lärarens förhållningssätt är av stor vikt. Detta förutsätter att det finns en kontinuitet 
mellan elevgrupp och lärare, frekventa byten av grupp och lärare försvårar processen av 
elevinflytandet. Som vi har sett i vår studie gäller det att hitta rätt arbetssätt som passar den 
aktuella gruppen. 
 

7.3 Elevinflytande i praktiken 

Hur lärare bedriver undervisning med elevinflytande varierar mellan olika lärare. Vi ser en klar 
koppling mellan synen på elevinflytande och hur undervisningen ser ut. De lärare som såg till 
de positiva aspekterna av elevinflytande försökte att involvera eleverna i undervisningen i så 
stor utsträckning som möjligt. Det praktiska arbetet med elevinflytande var lättast att 
genomföra vid temaarbeten där elevernas tankar och åsikter fick vara med och utforma vad 
som skulle ingå. Eleverna fick tillsammans med läraren utforma en tankekarta som låg till 
grund för det fortsatta arbetet. Många lärare ger eleverna utrymme till initiativ gällande 
arbetsform. Det kan handla om de ska arbeta enskilt eller i grupp. Hur undervisningen utformas 
beror på gruppkonstellation och ämne, det viktiga är att eleverna känner sig trygga och att 
läraren lyssnar på vad eleven har att säga. Detta ökar kvalitén på undervisningen. Vi förstår att 
arbetet med elevinflytande kan vara tidskrävande men när det har blivit en naturlig del i arbetet 
behöver det inte vara en belastning.  
 
En viktig punkt är att det finns ramar där elevinflytandet kan råda, att det inte blir för fritt. 
Eleverna måste känna att det finns en viss struktur och att de inte kan vara med och bestämma 
om allt. Den lättaste biten med elevinflytande är hur eleverna ska arbeta, att de får välja om de 
vill arbeta enskilt eller i grupp. Nackdelen kan vara att de som upplevs som populära i klassen 
får mer fördel än de som inte väljs i första valet. Detta kan ge en viss känsla av utanförskap hos 
en del elever. Att låta eleverna ha inflytande betyder inte att de bestämmer men att de kan 
påverka.   
 
Ibland kan eleverna tycka att det är bekvämt att slippa ta beslut i alla frågor, det kan bli lite för 
mycket av det goda. Elevinflytandet ska inte kännas påtvingat, det ska vara något eleverna 
upplever som positivt. Svårigheterna med att arbeta med elevinflytande kan vara att en del 
elever behöver mycket struktur och den kan delvis försvinna i arbetet med elevinflytande.  
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Elevinflytande behöver inte betyda att undervisningen är helt ostrukturerad. Efter vad vi har 
erfarit är elevinflytande något som markant måste utvecklas i skolorna för att de ska nå de 
uppsatta målen om elevens inflytande. Vi anser att om eleverna får vara med och påverka 
stärks deras demokratiska förhållningssätt i processarbetet.  
 
Vi har i vår studie sett att elevinflytandet är klart begränsat i många lärares undervisning. För 
ett bra elevinflytande krävs att läraren är öppen och villig att lyssna på eleven. Om eleverna ska 
kunna ha ett demokratiskt förhållningssätt måste läraren själv visa hur ett sådant 
förhållningssätt ska fungera. 
 

7.4 Pedagogisk implikation 

Det pedagogiska värdet av vår uppsats är först och främst att vi själva fått en medvetenhet om 
verklighetens elevinflytande. Med vårt arbete har vi fått insikt i betydelsen av elevens lärande i 
kombination med elevinflytande. Vi tror att vi kommer att utverka vårt yrke med ett mer 
demokratiskt förhållningssätt efter den här studien. Andra lärare som är intresserade av att 
utöka sitt arbete med elevinflytande kan också dra stor nytta av vår undersökning. Vi är på det 
klara med att det finns hinder men att fördelarna övervinner de hinder som finns. Vi hoppas att 
vårt arbete kan ge inspiration till viljan att söka arbetsmetoder där elevinflytandet står i fokus 
för lärandet. 
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Bilaga  
 

Intervjuguide 
 

1. Vad innebär elevinflytande för dig? 
 

2. Hur tolkar du läroplanen i teori och praktik?  
 

3. Vad tar ni upp när ni diskuterar elevinflytande i arbetslaget? 
 

4. Vad tycker du eleverna ska ha inflytande över? 
 

5. Brukar du planera undervisningens innehåll och arbetssätt tillsammans med 
dina elever?  

 

6. Hur ofta utvärderar ni er undervisning? 
 

7. Vem vinner på att eleverna har inflytande över undervisningen/sitt lärande? 
 

8. Är du i behov av ökad kunskap, fortbildning eller redskap för att säkrare 
kunna arbeta mot ökat elevinflytande?  

 

9. Vilka är förutsättningarna för ett fungerande elevinflytande? 
 

 


