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Syftet med min studie var att undersöka i vilken utsträckning elever vill vara 
delaktiga i undervisningen. Resultatet visar att elever vill ha ett ökat inflytande över 
undervisningen men att deltagandet begränsas att olika faktorer. Det är framförallt i 
undervisningens initialsteg som elever väljer att inte agera trots att de är missnöjda 
med undervisningens innehåll. När innehållet i undervisningen inte fångar elevens 
intresse sjunker motivationen för ett aktivt deltagande på lektionerna vilket leder till 
passivitet med följd av att inlärningsförmågan minskar. Detta får som återverkan att 
många elever går igenom skolan som passiva åskådare. Att fånga elevens intresse och 
aktivt arbeta för att undanröja de hinder som står i vägen för ett ökat elevinflytande 
är en av lärarens allra viktigaste uppgifter. 
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1. Inledning 
Elevinflytande är ett begrepp som ofta används när man talar om skolan idag. En av 
grundskolans uppgifter är att ge eleven möjlighet till initiativ och ansvar för att på så 
sätt utveckla förmågan till ett självständigt arbetssätt. I läroplan för det obligatoriska 
skolväsendet (Lpo 94) betonas vikten av elevens delaktighet i den dagliga 
undervisningen. Enligt Lpo 94 ska inflytande och ansvar utvecklas och tränas under 
elevens hela skoltid. Läraren ska tillsammans med eleverna planera och utvärdera 
undervisningen, samt även svara för att eleverna får ett reellt inflytande på arbetssätt, 
arbetsformer och undervisningens innehåll.   

Olika typer av undersökningar har gjorts över hur elevers delaktighet i 
undervisningen fungerar i förhållande till statsmaktens ambitioner och mål. 
Resultaten pekar genomgående på att det fortfarande är lång väg kvar innan målen 
uppfyllts. En negativ inverkan på elevers möjlighet till inflytande i det egna arbetet 
kan vara den splittring som den traditionella formen av undervisning med 
uppdelning av ämnen och korta lektioner medför samt det faktum att många skolor 
kämpar mot ekonomiska nedskärningar samtidigt som elevantalet i klasserna ökar. 

Under mina praktikperioder har jag varit vid flera olika högstadieskolor. Gemensamt 
för ett stort antal elever är den stress de upplever i själva skolsituationen. Det är 
många uppgifter eleverna ska hinna slutföra och som enskild lärare kan det vara svårt 
att se elevens totala arbetsbörda. I en organisation som dessutom kräver ständiga 
förflyttningar mellan olika ämnen, olika lärare och olika klassrum är det inte lätt att 
utöva inflytande.  

I Lpo 94 förväntas det av läraren att han/hon ska utgå ifrån att eleven både kan och 
vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och sitt arbete i skolan. När man talar 
med eleverna om elevinflytande kommer de oftast in på områden som rör den fysiska 
skolmiljön, frågor som gäller själva planeringen och genomförandet av 
undervisningen tas sällan upp. En av lärarens många uppgifter är att även inkludera 
eleverna i undervisningens olika delar. Men vad vill eleverna själva?   

 

1.1 Syfte 
Syftet med mitt arbete är att undersöka i vilken utsträckning eleverna vill vara med 
och påverka undervisningens olika delar.  

 

1.2 Forskningsfrågor 
1. Vill elever ha ett inflytande över undervisningen? 
2. Inom vilka områden vill eleven ha ett inflytande? 
3. Inom vilka områden vill eleven inte ha ett inflytande?  
4. Vilka hinder anser eleven att det finns för inflytande? 
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2. Litteraturgenomgång 

2.1 Bakgrund 

2.1.1 Elevinflytande enligt lagar och förordningar 

Skolans styrdokument betonar tydligt elevers rätt till inflytande i undervisningen. I 
skollagens 1 kap. 2 § finns de grundläggande bestämmelserna för utbildningen. Den 
här paragrafen har två viktiga funktioner. Den ska dels tjäna som underlag för 
tolkning av övriga regler och dels ska värderingarna i lagtexten genomsyra hela 
skolverksamheten. Störst intresse för elevinflytandet är, enligt Rimsten (2004), 
formuleringen om att skolverksamheten ska utformas enligt grundläggande 
demokratiska värderingar samt att skolan ska främja elevers utveckling till 
ansvarsfulla medborgare.  

För att rätt förstå innebörden i en lagtext bör man, menar Rimsten (2004), även 
studera skollagens förarbeten. Det förarbete som är av störst intresse när det gäller 
elevinflytande är den så kallade ansvarspropositionen (prop. 1990/91:18) där det 
uttryckligen sägs att eleverna har berättigade krav på delaktighet och till ett lokalt 
inflytande som ska varieras efter ålder och mognad. Hur elevernas intresse och 
engagemang ska tas tillvara anses däremot vara en fråga som ska lösas på lokal nivå. 
För grundskolans del följs de grundläggande målen av följande bestämmelser i 
skollagens 4 kap.  

”Eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning 
utformas. Omfattning och utformning av elevernas 
inflytande skall anpassas efter deras ålder och 
mognad” (4 kap. 2 § skollagen). 

Det sägs även i skollagens förarbeten (prop. 1990/91:115) att skolan måste visa vad 
elevdemokrati innebär i praktiken. Att använda sig av ett demokratiskt arbetssätt är 
den i särklass bästa vägen att få eleverna att omfatta demokratiska värderingar. 
Vidare sägs att inflytandet för eleverna på utbildningens innehåll är väsentligt. En 
framgångsrik undervisning och en effektiv inlärning förutsätter att eleverna har 
inflytande över skolarbetet (Rimsten 2004 s. 226-227). I grundskoleförordningen    
(3 kap. 2 §) preciseras elevinflytandet till att eleverna ska ges möjlighet att 
tillsammans med läraren behandla de frågor som är av gemensamt intresse för 
eleverna. Utformandet av elevinflytandet ska anges i den enskilda skolans arbetsplan. 
Formerna för samverkan ska utformas med beaktande av de lokala förhållandena. 
Ytterligare regler om elevinflytande finns i de av regeringen fastställda läroplanerna. 

ansvar och vara delaktig, skall omfatta alla elever. 
Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling 
förutsätter att de tar ett större ansvar för det egna 
arbetet och för skolmiljön samt att de får ett reellt”De 
demokratiska principerna att kunna påverka, ta 
inflytande på utbildningens utformning”(Lpo 94 s. 13). 

I skollagens 2 kap. 8 § finns bestämmelser om att varje kommun ska ha en skolplan 
där det ska finnas beskrivet hur man tänker arbeta för att nå de riksgiltiga målen. 
Kommunen är skyldig att följa upp och utvärdera skolplanen som är tänkt att fungera 
som planeringsunderlag för verksamheten i skolorna (Rimsten 2004). 
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I alla kommuner skall det finnas en av 
kommunfullmäktige antagen skolplan som visar hur 
kommunens skolväsende skall gestaltas och utvecklas. 
Av skolplanen skall klart och tydligt framgå de 
åtgärder som kommunen avser vidta för att uppnå de 
nationella mål som satts upp för skolan” (2 kap. 8 § 
skollagen). 

Den lokala arbetsplanen är nästa steg i det kommunala regelsystemet. För 
genomförandet av de fastställda målen för undervisningen ska det, enligt 2 kap. 23 § 
grundskoleförordningen, finnas en arbetsplan på varje enskild skola. En viktig del av 
elevinflytandet, menar Rimsten (2004), är utarbetandet av arbetsplanen. Lärare och 
övrig skolpersonal, företrädare för eleverna samt - för grundskolans del - deras 
vårdnadshavare, ska tillsammans utarbeta en arbetsplan där det ska finnas beskrivet 
hur den enskilda skolan utformar och organiserar undervisningen för att förverkliga 
målen. Elever och lärare utformar tillsammans själva undervisningsmålen. 
Arbetsplanen ska även den följas upp och utvärderas kontinuerligt (Rimsten 2004 s. 
230).  

2.1.2 Den dialektiska tanken  

John Dewey, en amerikansk pedagog och filosof, förespråkar en utbildning där 
individen sätts i centrum och där elevens intresse och aktivitet ska vara utgångspunkt 
för ett skolarbete under en medveten ledning. Att upprätta en dialog mellan deltagare 
i olika lärandesituationer är en central del för det dialektiska synsättet som Dewey 
förespråkar och som våra läroplaner uppmanar skolor att sträva mot. Dewey (1997) 
menar att socialisation är detsamma som kommunikation och att all kommunikation 
är bildande. Genom att kommunicera med andra får man en utvidgad och förändrad 
erfarenhet. I skolan ser Dewey dialogen som ett viktigt medel i att förmedla kunskap 
och värderingar till eleverna, men också som en möjlighet till en gemensam förståelse 
genom samtal och diskussioner.  

Deweys syn på människan som aktiv gentemot sin omvärld återspeglas i uttrycket 
learning by doing. Genom att eleverna aktivt får pröva och experimentera utvecklas 
deras lärande och de får lättare att ta till sig kunskaper. Dewey ställer höga krav på 
lärarens pedagogiska förmåga att med ett målinriktat arbete aktivt stimulera, bredda 
och fördjupa elevens utveckling (Dewey 1980). Dewey betonar även betydelsen av att 
undervisningen ska grunda sig i elevens tidigare erfarenheter. När samhället på 
grund av den tekniska utvecklingen kräver en mer formell och systematisk 
undervisning, blir det en splittring mellan de kunskaper man får i skolan och de 
erfarenheter man har med sig från mer informella sammanhang. Dewey menar att 
riskerna med en sådan undervisning är att den för många elever blir alltför abstrakt 
och på så sätt hämmar deras fortsatta inlärning (Dewey 1980).  

Ett av skolans främsta mål är, enligt Dewey, att utveckla elevens sociala kompetens 
och att utbildning är det mest effektiva instrumentet för olika reformer och sociala 
framsteg. Utbildning kan ses som en styrning av den process som leder fram till en 
delaktighet som visar hänsyn för både individuella och sociala ideal. Att kunna delta i 
gemensamma aktiviteter ger eleven möjlighet att förstå saker ur ett bredare 
perspektiv (Dewey 1980). 

Dewey (1997) betonar att ett demokratiskt samhälle måste ha en utbildning som 
främjar en social livsform där gruppens intressen delas av alla dess medlemmar. 
Eftersom utbildning i sig är en social process är det viktigt att elever känner 
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delaktighet i utbildningens olika delar. Utbildningsprocessen ska uppfattas som 
möjlighet till en fullständig utveckling av individens personlighet. Dewey belyser 
dessutom de olika roller en person kan ha i olika sammanhang och betonar skolans 
uppgift med att samordna inflytandet från elevens olika påverkansmiljöer. Risken 
kan annars vara stor att eleven splittras och använder sig av olika normer och 
värderingar vid olika tillfällen (Dewey 1997). 

 

2.2 Faktorer som främjar elevinflytande. 

2.2.1 Dialog 

Metakognition är ett begrepp som ofta återkommer i diskussionerna kring lärande 
och elevinflytande. Skolkommittén (1996) menar att för att inte inflytandet ska bli 
begränsat är det nödvändigt att eleverna har ett språk för hur lärandet går till. För att 
kunna påverka undervisningen måste eleven också kunna argumentera för olika 
undervisningsstrategier med sina lärare. Dessutom har det språkbruk eleven 
använder stor betydelse för hur han eller hon uppfattas av sin lärare. De flesta elever 
som fått komma till tals i Skolkommitténs undersökning betonar vikten av en 
fungerande och öppen dialog mellan lärare och elever. Skolkommittén poängterar 
betydelsen av att alla barn och ungdomar måste känna sig sedda och tagna på allvar. 
Om eleverna inte känner sig respekterade som individer kommer deras möjlighet att 
lära sig det som undervisningen syftar till att begränsas (Skolkommittén 1996).  

Skolkommittén (1996) belyser även nödvändigheten av att det finns fasta möten i 
skolan där man tar upp olika problem som kan uppstå mellan lärare och elever. 
Eleverna har ibland svårt att beskriva problemen på ett sätt som gör dem hanterbara, 
ofta beskriver lärare och elever samma händelse på helt olika sätt. Med tanke på 
elevers möjligheter till inflytande är det nödvändigt att de får komma till tals med 
sina problem och även få någon som kan föra fram deras åsikter. Att hjälpa elever 
föra in kritiken på konstruktiva banor kan samtidigt ge stöd åt läraren 
(Skolkommittén 1996 s. 167). 

Gunvor Selberg (2001) menar att en förutsättning för att elevens inflytande ska 
utvecklas är att lärare och elever kommunicerar och arbetar tillsammans. Skolan är 
allas arbetsplats där elever och lärare ska ses som medarbetare och när ett sådant 
förhållande blir naturligt uppstår den dialog som leder till ett inflytanderikt lärande. I 
denna dialog ska stöd, hjälp och bekräftelse från både lärare och kamrater vara det 
centrala. Selberg (2001) har i sin forskning funnit att elever med stor erfarenhet av 
inflytande också har en närmare relation med sina lärare. En avgörande betydelse för 
hur elevens skolvardag ser ut är lärarens sätt att förhålla sig till elevinflytandet.  

Mauno Korpela (2004) betonar hur viktigt det är att ha en samarbetande skolstruktur 
där man ser allas problem som gemensamma och menar att det är en självklarhet att 
man kontinuerligt för en dialog med elever kring frågor som rör deras önskemål om 
innehåll och arbetssätt. Som ett exempel tar Korpela upp hur han tillsammans med 
elever ur årskurs nio utformat en lokal kursplan och betygskriterier i musik. Genom 
att tillsammans med elever gå igenom och diskutera målformuleringar ökade både 
motivationen och förståelsen för musikämnet (Korpela 2004). 
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2.2.3 Delaktighet 

Margareta Aspán (2009) har i sin doktorsavhandling Delade meningar undersökt 
elevers upplevelse av den specifika värdepedagogik som bedrivs under skolgången, 
liksom de pedagogiska intentionerna bakom arbetet. I sin avhandling tar Aspán 
(2009) upp två dimensioner av delaktighet och betonar att delaktighet är mer än 
inflytande. Den objektiva dimensionen omfattar formell tillhörighet, tillgänglighet 
och samhandling, medan den subjektiva dimensionen handlar om känslan att vara 
delaktig. Aspán (2009) menar att inflytande inte per automatik behöver innebära en 
subjektiv delaktighet, utan har mer blivit en fråga om rätten att välja. Vid intervjuer 
med elever tar Aspán (2009) upp frågan om de är delaktiga i planeringen av 
skolarbetet. Det framkommer att eleverna känner att de kan vara med och påverka 
upplägget i vissa ämnen beroende på vilken lärare de har, men menar att det är svårt 
eftersom de inte känner till läroplanen. Diskussionerna brukar mest handla om hur 
de vill arbeta och när proven ska ligga. Någon elev påpekar att som enskild elev har 
man inte så mycket att säga till om. Det område eleverna önskar ha mer delaktighet i 
är själva arbetstidsplaneringen och att även få möjlighet att se närmare på 
kursplanerna (Aspán 2009 s. 70-71).  

Enligt Selberg (2001) är elever sällan är aktiva i andra arbetsområden än 
genomförande och resultatredovisning och är därmed uteslutna från att nå de mål 
som styrdokumenten fastställt. För att lärandet ska kännas meningsfullt för eleverna 
är det viktigt att de är delaktiga i hela lärprocessen, från ingång till utvärdering. 
Selberg (2001) lät i en studie två elevgrupper prova på det elevinflytanderika lärandet 
som beskrivits. Eleverna fick därefter svara på en enkät med syfte att få fram det 
eleverna ansåg vara bra eller mindre bra med detta arbetssätt. De flesta elever 
bedömer att de både lär sig bättre och känner sig motiverade till att lära mer när de 
får större möjligheter att påverka. Vidare anser flera elever att det är lättare att utgå 
från tidigare kunskaper om man är delaktig i hela lärprocessen. Några elever menar 
att arbetssättet är svårt eftersom det medför ett stort ansvar om man ska klara av hela 
arbetet. ”Det blir lättare om läraren säger vad det egentligen är man ska ta reda på” 
(Selberg 2001 s. 99).   

Att få tiden att räcka till visade sig vara svårt för båda elevgrupperna. Tiden som 
timplanen avsatt för vissa ämnen omöjliggör ett elevinflytanderikt arbetssätt. De 
ämnen som tidsmässigt visade sig vara svårast att arbeta med var matematik och 
fysik. Framför allt är det i gymnasiet som timplanen inte ger tillräckligt med tid, men 
även i grundskolan kan den avsatta tiden vara för liten. Samtliga deltagande elever 
menar att ett ämnesintegrerat arbetssätt där tiden är en avgörande faktor är 
nödvändigt för ett elevinflytanderikt lärandearbete. Elevernas egna uppfattningar om 
vilka faktorer som varit viktiga för dem i studien, var framförallt självständighet, 
självtillit, samarbete, relationer, synsätt på lärande, lust att lära och motivation. 
(Selberg 2001).  

Skolkommitténs (1996) undersökning om elevers inflytande över det egna lärandet 
visar även den att elevers möjlighet till påverkan skiljer sig mellan de olika 
skolämnena. Många elever tycker att det är lättare att påverka undervisningens 
upplägg i de praktisk-estetiska ämnena än i de teoretiska ämnena. Slöjd är det ämne 
elever anser sig kunna påverka mest och menar även att det är där de får lära sig att 
ta ansvar och lösa konkreta problem. Matematik och de naturorienterande ämnena 
anses av elever vara de ämnen de har minst möjlighet att påverka, till både innehåll 
och arbetssätt. Skolkommittén (1996) visar på en direkt koppling mellan elevers 
inställning till inflytande och deras betyg till läraren och innehållet i ämnet. De elever 
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som känner att de har möjlighet att påverka är också de elever som i högre grad trivs i 
skolan och är nöjda med undervisningen. Den grupp elever som anser sig ha små 
möjligheter att påverka ger undervisningen ett dåligt betyg och efterfrågar en högre 
grad av inflytande. De elever som trivs sämst i skolan tycker oftast inte att det är 
meningsfullt att ens försöka påverka eftersom de anser att det ändå inte blir någon 
förändring (Skolkommittén 1996).  

Danell m.fl. (1999) har i projektet ”Skola i utveckling” funnit flera skolor där man har 
övergått till ett mer ämnesintegrerat arbetssätt för att kunna öka elevinflytandet. På 
en del skolor kompletterar man den enskilda undervisningen med olika temaarbeten 
där eleverna är delaktiga från planering till utvärdering. Flera lärare betonar vikten 
av att eleverna är medvetna om vad de olika betygskriterierna står för och vad som 
krävs för att nå målen. Det ökande antal elever som har svårt att finna sin plats i 
skolvärlden är ett stort bekymmer på många skolor. Danell m.fl. (1999) har mött 
lärare som är djupt oroade över situationen. För att bygga upp elevers självbild och 
öka förtroendet för skolan har man vid flera skolor förstärkt de praktiska ämnenas 
inslag i undervisningen. Centrala inslag i verksamheten är konkretion och förståelse 
för att eleverna ska klara de teoretiska ämnena (Danell m.fl. 1999 s.67).  

I sin empiriska studie på två högstadieskolor kan RoseMari Kamperin (2005) urskilja 
två förhållningssätt hos eleverna när de talar om sin skolsituation. Antingen tycker 
eleverna att det är bra som det är eller så vet de inte vad de ska tycka. Flera elever 
menar att de inte är motiverade att engagera sig, eftersom de ändå snart ska sluta på 
skolan. Det allmänna förhållningssättet elever har till skolarbetet till skolarbetet är 
att man gör det man ska för att man måste. Några av eleverna skulle egentligen vilja 
ha ett större inflytande över både arbetssätt och resultatredovisning, men eftersom de 
oftast inte ser några konkreta resultat när de försökt påverka sjunker både 
motivationen och intresset för ett aktivt deltagande. Hos flera elever finner Kamperin 
(2005) en djupt rotad föreställning om att de vuxna egentligen inte bryr sig även fast 
de frågar. Några elever ser det inte längre som meningsfullt att ens tycka något trots 
att de vuxna uttryckligen frågar efter deras åsikter. Kamperin menar att om 
inflytande endast tillämpas i rådgivande form istället för ett verkligt inflytande finns 
det risk för skeninflytande, vilket är något som elever ofta genomskådar (Kamperin 
2005 delrapport 1 s.86). 

 

2.3 Faktorer som hindrar elevinflytande 
Ett av skolans mål är att eleven ska utveckla sin förmåga att tänka och att reflektera 
över problem. Skolverket (1998) påpekar att skolan alltför sällan ger eleven tid för 
reflektion och menar vidare att timplanen ofta leder till en alltför ämnesinriktad 
undervisning som blir till hinder för flexibiliteten i undervisningen. ”Det faktum att 
eleven har undervisats enligt timplanen säger inget om vad han eller hon lärt sig” 
(Skolverket 1998 s. 61). Ofta styr timplanen mot ett tänkande som i alltför hög grad 
utgår från lärarens behov av organisation, istället för att utgå från eleverna och själva 
läroprocesserna i skolan. Den leder även mot en mer ämnesinriktad undervisning 
som hämmar ett elevinflytanderikt arbetssätt. Klassrumsforskning ur elevperspektiv 
visar på att elever i skolan har egna tidsstrategier. Det mentala skolket är för många 
elever ett sätt att komma undan tidsstressen i skolan och att även ge sig själv den tid 
för reflektion som skolan så sällan ger (Skolverket 1998 ). 
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Selberg (2001) betonar att skolan tidsmässigt måste ha vida ramar eftersom den 
tillgängliga tiden är betydelsefull för elevers möjlighet till inflytande. Elever som har 
inflytande i sitt lärande tänker ofta i lärandeområden som spänner över flera ämnen 
istället för att tänka i separata skolämnen. Grunden för ett ämnesintegrerat arbetssätt 
är, menar Selberg, flexibilitet i tidsplaneringen. ”Arbetslag som bygger arbetet på att 
elever ska vara aktiva i sitt eget lärande använder tiden som ett kvalitetsverktyg för 
att lättare nå mål ur läroplanen” (Selberg 2001 s.25). 

Även det ämneslärarsystem eleverna övergår till i högstadiet har en negativ effekt på 
elevens påverkansmöjligheter. Skolkommittén (1996) påtalar det faktum att i samma 
takt som splittringen i skolan ökar, minskar elevers möjlighet till inflytande. Ju högre 
man kommer upp i skolsystemet desto större blir splittringen. Oftast är det de yngre 
eleverna i låg- och mellanstadiet som anser sig ha störst inflytande i undervisningen. 
Danell m.fl. (1999) menar att den traditionella formen av undervisning med 
uppdelning av ämnen och korta lektioner medför att många elever känner sig 
stressade och att de som följd får svårt att ta till sig de kunskaper som skolan 
förväntar att de ska klara av. 

Våra läroplaner säger att elever ska ges ett ökat inflytande efter ålder och mognad. 
Danell m.fl.(1999) har träffat både lärare och elever som menar att det kan vara svårt 
att sätta lämpliga gränser för elevens inflytande och ansvar. Kraven får inte bli för 
stora så att den enskilde eleven inte klarar av dem, men de ska heller inte hamna 
under elevens förmåga. Vid en högstadieskola där man under längre tid arbetat med 
olika ämnesövergripande projekt med utgångspunkt från elevernas egna idéer, fick 
eleverna under sex veckor arbeta helt efter egen planering. Elevernas skriftliga 
utvärdering visade på att majoriteten av eleverna var negativa till arbetssättet. De 
flesta av eleverna hade svårigheter att på egen hand följa sin planering. De elever som 
uttryckte sig positivt i utvärderingen var de elever som generellt klarade sig bra i 
skolan (Danell m.fl. 1999 s.64). 

I rapporten tar Danell m.fl. (1999) upp ett demokratiskt dilemma flera skolor har när 
eleverna inte använder sina möjligheter att utöva inflytande i skolarbetet. På en 
högstadieskola där elevinflytande är ett centralt begrepp för man debatt om 
ungdomars behov av struktur kontra frihet. Kanske är det så, menar lärarna, att de 
elever som är i en period när deras inre är under omstrukturering har behov av en 
desto tydligare yttre struktur (Danell m.fl. 1999 s. 38).  

Något Skolkommittén (1996) anser vara värt att diskutera i samband med elevers 
inflytande är läroböckernas inverkan och menar att elevinflytandet påverkas av hur 
mycket en lärare låter sig styras av läroboken. Även om läraren vet att läroboken 
minskar elevens möjlighet till att påverka undervisningen, så är det oftast den som är 
utgångspunkt för vad som ska tas upp på lektionerna. Skolverket (1998) menar att 
många lärare ser läroboken med medföljande handledning som en sorts garanti för 
att nå målen i läroplanen och om man dessutom använder sig av arbets- och 
övningsböcker har eleven ringa möjligheter att kunna påverka arbetssättet.  

 

2.4 Sammanfattning 
Trots att skollag, grundskoleförordning och läroplan tydligt markerar elevers rätt till 
inflytande har genomslagskraften varit liten. Olika studier har visat att elever oftast 
har ett större inflytande i låg- och mellanstadiet och att det sedan minskar ju högre de 
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kommer i utbildningssystemet. Skolkommittén (1996) och Danell m.fl. (1999) menar 
att en av orsakerna kan vara den splittring som uppstår vid övergång från klasslärar- 
till ämneslärarsystem. 

All referenslitteratur betonar vikten av en fungerande dialog mellan lärare och elever. 
Dewey (1997) ser dialogen som ett viktigt medel i att både förmedla kunskap och nå 
gemensam förståelse. Korpela (2004) anser att man ökar både motivationen och 
förståelsen om man tillsammans med eleverna går igenom och diskuterar kursplan 
och de olika betygskriterierna för respektive ämne. Skolkommittén (1996) poängterar 
betydelsen av att eleverna har ett språk för hur lärandet går till, annars kan det vara 
svårt att argumentera för olika undervisningsstrategier.  

Kamperin (2005) Danell (1999)och Skolkommittén (1996) lyfter fram problemet när 
elever inte vill vara delaktiga. De elever som trivs sämst i skolan tycker oftast inte att 
det är meningsfullt att ens försöka påverka eftersom de anser att det ändå inte blir 
någon förändring. Aspán (2009) påtalar den subjektiva delen av delaktighet. Att 
elever har möjlighet att välja behöver inte betyda att de känner sig delaktiga. 
Kamperin (2005) kan i sin studie märka att elevers allmänna förhållningssätt till 
skolarbetet är att man gör det man ska för att man måste. När elever inte ser några 
konkreta resultat av de gånger de försökt påverka sjunker intresset och motivationen 
och de får lätt uppfattningen av att de vuxna inte bryr sig. 

Att elevers möjlighet till inflytandet kan skilja sig mellan de olika ämnena visar 
Aspáns (2009), Selbergs (2001) och Skolkommitténs (1996) undersökningar. Många 
elever anser att det är lättare att påverka i praktisk-estetiska ämnena än i de 
teoretiska. Tiden som timplanen avsatt för enskilda ämnen omöjliggör ofta ett 
elevinflytanderikt arbetssätt i ämnen som matematik och fysik, menar Selberg 
(2001), och betonar att skolan måsta ha vidare tidsramar. 

Skolverket (1998) påtalar att timplanen ofta styr mot ett ämnesinriktat undervisning 
som sällan ger eleven tid till reflektion och eftertanke, även om skolans mål är att 
eleven ska utveckla sin förmåga att tänka och reflektera. Klassrumsforskning har 
visat att det mentala skolket är för många elever ett sätt att komma undan 
tidsstressen i skolan. ”Det faktum att eleven har undervisats enligt timplan säger 
inget om vad han eller hon lärt sig” (Skolverket 1998 s. 61).  

Olika studier har visat att flera elever uppskattar ett inflytanderikt lärande medan 
andra anser det vara svårt att arbeta alltför självständigt. Enligt (Selberg 2001) består 
lärprocessen av åtta steg och för att nå styrdokumentens mål krävs det att eleverna är 
delaktiga i samtliga steg. Att elever vanligtvis är aktiva i genomförande- och 
resultatsteget, visar både Aspáns (2009) och Selbergs (2004) studier på. Vid 
intervjuer säger elever att det är svårt att vara delaktig i övriga steg eftersom de inte 
känner till timplanen. 

 

3. Metod 

3.1 Forskningsstrategi 
Eftersom jag ville göra en mer djupgående studie av ett begränsat område, valde jag 
en kvalitativ undersökningsmetod. Fördelen med en kvalitativ strategi är att de 
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teorier som min undersökning genererar är ”Förankrade i verkligheten” (Denscombe 
2009).  

 

3.2 Datainsamlingsmetod 
Som datainsamlingsmetod använde jag mig av intervjuer då den metoden 
rekommenderas när man vill ha insikt i människors åsikter, uppfattningar, känslor 
och erfarenheter (Denscombe 2009). Eftersom jag inte ville att intervjuresultatet 
skulle påverkas av mina val blev informanterna utlottade ur den grupp elever som var 
villiga att medverka i studien. 

Jag valde att göra semistrukturerade intervjuer (Denscombe 2009), vilket innebar att 
jag som intervjuare hade en färdig lista med frågor som togs upp och behandlades 
under intervjun. Svaren var öppna och fokus låg på att informanten utvecklade sina 
tankar och synpunkter kring dessa frågor och ämnen. Detta innebar att jag som 
intervjuare fick vara flexibel när det gällde frågornas ordningsföljd och att jag även 
fick möjlighet att ställa följdfrågor (Denscombe 2009). 

För att få större variation av synpunkter och åsikter valde jag att lotta ut tre 
informanter från varje årskurs i högstadiet (Denscombe 2009). Eftersom det kan vara 
svårt att ge ett genomtänkt svar på en direkt fråga, lät jag eleverna ta del av 
intervjufrågorna i god tid innan intervjun genomförandes. Jag valde att utföra 
intervjuerna i grupprum med tre informanter i varje grupp. Fördelen av att använda 
gruppintervju är att det främjar informanternas förmåga att uttrycka sina åsikter och 
reflektera över andras synpunkter (Denscombe 2010 s.237).  

En nackdel var att ingen grupp ville att jag skulle använda bandspelare under 
intervjuerna, vilket innebar att dessa tog längre tid än beräknat. För att säkerställa att 
jag fått med allas synpunkter korrekt gick jag igenom mina anteckningar med 
informanterna direkt efter det att intervjun avslutats för att säkerställa att jag 
uppfattat deras synpunkter korrekt.   

 

3.3 Urval 
Urvalet för min undersökning gjordes i tre klasser från högstadiet på en F-9 skola där 
det går ca 400 elever. Anledningen till att sprida ut intervjuerna över hela högstadiet 
var att jag ville se om viljan till ett ökat inflytande förändras. Fördelningen av flickor 
och pojkar i de olika grupperna blev ojämn då majoriteten av de elever som var villiga 
att medverka var pojkar. Av nio informanter var det endast två flickor som deltog i 
intervjuerna. 

 

3.4 Databearbetning och analysmetod 
För att förbereda erhållen data för analys gick jag ett flertal gånger igenom de 
synpunkter mina informanter gett då det enligt Stukát (2005) krävs många 
upprepade genomläsningar av intervjuutskrifterna om man ska kunna få en djupare 
kvalitativ analys. Jag sorterade därefter informanternas synpunkter efter mina 
frågeställningar. Efter ytterligare genomläsningar jämförde jag slutligen det 
sammanställda resultatet med referenslitteraturen. 
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3.5 Reliabilitet och validitet 

3.5.1 Reliabilitet 

Det är svårt att få en god tillförlitlighet när man utför en kvalitativ studie (Denscombe 
2009). Med tillförlitlighet menas att man ska kunna genomföra studien vid ett 
ytterligare tillfälle och att den då ger ett väl överensstämmande resultat. Det är fullt 
möjligt att resultatet i undersökningen blivit annorlunda om studien utförts i andra 
klasser eller i en annan skola. Resultatet i min undersökning är således inte 
generaliserbart.  

3.5.2 Validitet   

Som forskare är det viktigt att man håller sig till ämnet i en studie, om 
undersökningen över- eller underskrider syftet minskar validiteten. För att en studie 
ska vara trovärdig bör man därför löpande under arbetets gång fråga sig om man 
verkligen mäter det man vill mäta (Stukát 2005). Den litteratur jag valt att referera 
till är relevant för ämnet, men för liten i omfattning för att ge en hög validitet. För att 
undvika eventuella misstolkningar vid intervjuerna, lät jag informanterna läsa 
igenom intervjuresultaten (Denscombe 2009).    

 

3.6 Etiska ställningstaganden 
Det Humanistisk – samhällsvetenskapliga forskningsrådet antog 1990 
forskningsetiska principer som tillsvidare även gäller för Vetenskapsrådets ämnesråd 
för humaniora och samhällsvetenskap. Det grundläggande individskyddskravet 
tydliggörs i de fyra följande allmänna huvudkraven: 

3.6.1 Informationskravet 

Kravet innebär att forskaren har skyldighet att informera samtliga deltagare om den 
aktuella forskningsuppgiftens syfte samt vilken roll deltagarna har i projektet. 
Deltagarna ska dessutom vara väl införstådda med att deltagandet är frivilligt och att 
de har rätt att under studiens gång avbryta samarbetet. Jag har informerat mina 
informanter om syftet med min studie och vilken roll de har i den. De är väl 
medvetna om att det är ett frivilligt deltagande som de när som helst kan avbryta. 

3.6.2 Samtyckeskravet 

Detta krav innebär att man som forskare måste ha samtliga deltagares samtycke. Om 
en deltagare är minderårig ska samtycke även inhämtas från 
förälder/vårdnadshavare. Jag har fått informanternas samtycke till undersökningen 
och har i de fall de varit under femton år även fått målsmans godkännande. 

3.6.3 Konfidentialitetskravet 

Kravet betyder att alla personuppgifter samt uppgifter av etisk känslig karaktär ska 
förvaras så att ingen utomstående kan ta del av dem. Informanterna är införstådda 
med att de kommer att vara anonyma i undersökningen.  

3.6.4  Nyttjandekravet 

Detta krav innebär att uppgifter insamlade om enskilda personer endast får användas 
för forskningsändamål och inte utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-
vetenskapliga syften. Samtliga deltagare har blivit informerade om att resultaten av 
intervjuerna endast kommer att användas i detta arbete. 
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4 Resultatpresentation 
Jag har valt att presentera de resultat som min undersökning genererat utefter mina 
frågeställningar.  

4.1 Elevens vilja till ett ökat inflytande i undervisningen 
De flesta elever som deltagit vid intervjuerna vill ha större möjlighet till delaktighet i 
undervisningen. Det vanligaste skälet som anges är att undervisningen blir roligare 
när man kan påverka och att man då lär sig mer. Några elever menar att de inte 
behöver mer inflytande i undervisningen. De tycker att det oftast är bra som det är 
och att lärarna brukar lyssna på dem de gånger de vill ändra på något.  

 

Undervisningen blir roligare när man kan påverka och då 
lär man sig mer. 

Är det något man vill ändra på brukar lärarna oftast lyssna. 

 

4.2 Inom vilka områden vill eleven ha ett ökat inflytande? 

 4.2.1 Val av arbetssätt 

Det är framförallt i matematikämnet de flesta elever vill kunna påverka arbetssättet 
mer. Oftast startar lektionerna med att läraren går igenom på tavlan sedan får 
eleverna enskilt arbeta med de räkneövningar som finns i läroboken. Att få ökade 
möjligheter till grupparbete är ett önskemål från samtliga elever. En elev gör 
jämförelser med hur man arbetar i SO–ämnena. Där har man oftast grupparbeten 
med olika projekt eller teman. Eleverna får själva söka fakta och komma överens om 
vad som är viktigt att ta med i arbetet och gemensamt bestämma vem som ska 
redovisa vad. 

Det är så tråkigt i matten när man alltid sitter själv och 
räknar. Om vi pratar med varandra säger hon (läraren) bara 
åt oss att vara tysta. Det vore bättre om vi fick prata mer och 
arbeta i grupp för då kan vi lära av varandra. 

Det måste finnas ett roligare sätt att arbeta på i 
matematiken än att bara sitta själv och räkna. 

Att överlag få större möjlighet till grupparbete och att de själva ska få bestämma över 
hur grupperna ska se ut är samtliga elever överens om. De vill också ha ökade 
möjligheter att få välja andra arbetsplatser än klassrum och grupprum. Ofta är 
grupprummen upptagna och det blir bara rörigt om alla ska ha grupparbete i 
klassrummet, menar flera elever. 

Man borde kunna få vara utanför skolan när man har 
grupparbete. Om det är fint väder kan man ju sitta ute och 
plugga. Fast då kanske det inte blir så mycket gjort, men 
man kunde ju få prova i alla fall. 

Jag tycker att vi själva ska få bestämma vilka som ska vara 
med i gruppen. En del gör ingenting utan de bara förstör för 
oss andra. 
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Det är bättre om vi själva får bestämma vem vi vill arbeta 
med för då får vi mer gjort. 

 

4.2.3 Resultatredovisning  

Ett annat område som flera elever vill få större möjlighet att påverka är på vilka sätt 
studieresultaten ska presenteras. De flesta är överens om att de traditionella proven 
inte är något bra sätt att redovisa kunskaper på. Många elever känner sig så stressade 
inför ett prov att de ofta glömmer sina kunskaper. Att man ibland läser på fel saker 
inför ett prov är flera elever eniga om och efterfrågar större tydlighet över vad som 
ska ingå.  

Man blir så stressad när man gör ett prov att man ofta 
glömmer det man kan. Det vore bättre om man fick visa vad 
man kan på ett annat sätt, man kunde kanske göra en 
Power-Point redovisning istället.  

Oftast pluggar man bara för att klara provet, sen glömmer 
man bort det man kan. 

Det är bättre vi får veta vad lärarna tänker ta upp på provet 
så vi inte lär oss saker i onödan 

Jag får IG på nästan alla mina prov fast jag egentligen kan. 

Någon elev anser emellertid att prov är ett bra redovisningssätt eftersom det blir en 
helt individuell bedömning. Men tillägger att det gärna kunde kompletteras med en 
muntlig del också. 

Jag tycker att prov är ett bra sätt att redovisa på för då får 
läraren reda på vad jag kan. Fast det skulle vara bra att 
kunna förklara muntligt också för ibland får man inte med 
allt man kan på provet. 

 

4.2.4 Arbetstidsåtgång 

Samtliga elever tar upp hur stressade de hela tiden känner sig i skolan. Ibland ligger 
lektionerna så tätt att eleverna har svårt att komma i tid till efterföljande lektioner. 
Att få en större möjlighet att påverka både längden på rasterna och hur lång arbetstid 
som behövs för respektive område är ett önskemål hos de flesta elever. Det är många 
ämnen som ska hinnas med och i slutet av terminerna ligger proven tätt. Flera elever 
påtalar att det ibland är svårt att hinna bli klar med ett arbete innan det är dags att 
redovisa. Några av lärarna brukar ge mer tid, men oftast får eleverna höra att man 
måste följa planeringen om man ska hinna med allt.  

Ibland har vi flera prov i veckan, jag tror inte att alla lärare 
fattar hur mycket vi egentligen har att göra. 

Vi borde få längre raster, ibland hinner man inte byta 
böcker om man ska komma i tid. Sen blir lärarna sura om 
man kommer utan böcker och sura om man kommer för 
sent.    

Man borde mer själv få bestämma hur lång tid man 
behöver. Det verkar ibland som lärarna tror att man bara 
har ett ämne 
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4.3 Inom vilka områden vill eleven inte ha ett ökat inflytande 

4.3.1 Planering och innehåll 

Den allmänna inställningen till skolarbetet hos eleverna är att det ofta känns tråkigt. 
Flera elever menar att det kan vara svårt att komma ihåg saker de inte uppfattar som 
angelägna och intressanta. Men även om flera elever uttrycker missnöje över 
undervisningens innehåll är intresset för en ökad delaktighet liten. De flesta elever 
anser de att det är bättre att lärarna sköter dessa båda områden eftersom det är de 
som vet vad som är viktigt att kunna. Flera elever påpekar att man kanske inte får 
med det ”viktiga” i undervisningsområdet om de själva får bestämma vad som ska 
ingå. Någon elev menar att det vore kanske roligt att kunna påverka mer men 
tillägger att det tar för mycket tid. 

Det vore roligare att läsa om sånt man är intresserad av för 
då kommer man ihåg bättre. Fast tänk om man lär sig saker 
som inte är viktiga. 

Det är väl lärarna som vet vad vi ska kunna, men jag skulle 
vilja påverka mer för en del saker är så tråkiga att man ändå 
inte kommer ihåg dem. 

De är ju de som vet vad som är viktigt att kunna. Vi kanske 
inte får med allt som behövs om vi ska bestämma själva. 

Man skulle egentligen vilja påverka mer, men det är så 
mycket annat som måste göras. Man hinner inte. 

Vid grupparbeten och temadagar är vi med och planerar. 
Egentligen är det väl roligt, men det är skönt att det inte är 
så ofta för det tar så mycket tid. 

  

Några elever önskar en större struktur av innehållet i undervisningen och vill att 
lärarna ska vara mer tydliga över vad som är viktigt att kunna. Några elever tycker att 
det är bättre om läraren även bestämmer innehåll även vid projekt och temaarbeten. 

I No får vi bara veta vilka begrepp vi ska kunna. Jag 
pluggade in massor till provet som inte kom med.  

Det är lätt att man sitter och pratar om annat. Det är bättre 
att lärarna bestämmer vad vi ska göra annars får man inget 
gjort. 

 

4.4 Finns det hinder för ett ökat inflytande? 
Det flertalet av eleverna tar upp som ett hinder för en ökad delaktighet är tidsbrist. 
Att vara delaktig ses ofta som ännu ett moment som ska hinnas med i ett annars så 
fullspäckat schema. Ett annat hinder flera elever nämner när det gäller delaktighet i 
undervisningens initialskede är att inte känna till de olika kursplanerna.  

 

4.5 Sammanfattning 
De flesta elever som deltagit vid intervjuerna vill ha inflytande i undervisningen. Det 
område som väcker störst intresse hos eleverna är undervisningens genomförande. 
Att få större möjligheter till grupparbete är en önskan hos de flesta elever. Skälet som 



16 

 

 

 

ges är att undervisningen blir roligare när de arbetar tillsammans och att man lär sig 
av varandra vid de samtal och diskussioner som uppkommer i gruppen. Några elever 
tar även upp att de vill ha möjlighet att kunna välja andra arbetsplatser än klassrum 
och grupprum.  

Det är främst i matematikämnet elever anser sig ha minst påverkansmöjligheter. Att 
bara sitta tysta med enskild räkning upplevs av eleverna som monotont och tråkigt. 
Någon elev gör jämförelser med So-ämnet där eleverna ofta arbetar i olika 
gruppkonstellationer med projekt- eller temaarbeten och undrar varför man inte kan 
använda sig av liknande arbetssätt även i matematik. 

De flesta elever anser att det borde finnas andra redovisningsformer än de 
traditionella proven eftersom ett prov inte alltid visar vad man kan. Flera elever 
menar att de ofta misslyckas med proven bara för att de känner sig så stressade eller 
för att de läst in fel områden. Några elever önskar en större tydlighet över vad som 
ska ingå i provet. Andra elever tar upp det faktum att man ofta bara pluggar för att 
klara provet och att man sedan glömmer det man lärt.   

Intresset för ökad delaktighet i planering och innehåll är inte stort hos eleverna. Även 
om flera elever tycker att undervisningens innehåll ofta är tråkigt, anser de flesta av 
eleverna att det är bättre om lärarna sköter om dessa områden. Flera elever vill ha en 
ännu tydligare struktur över vad som är viktigt att kunna och tycker att lärarna borde 
bestämma innehåll även vid projekt och temadagar. Några elever skulle egentligen 
vilja ha ett större inflytande även över dessa områden men menar att det tar för 
mycket tid. Att inte känna till kursplanerna tas av några elever upp som ett hinder för 
ett ökat inflytande över undervisningens innehåll.  

Gemensamt för de allra flesta elever är att de ofta känner sig stressade av att tiden 
inte räcker till. Ibland ligger proven så tätt att det kan vara svårt att hinna läsa in allt. 
Någon elev säger att det verkar som om en del lärare bara tror att de har ett ämne. 
Flera elever påtalar att det ibland kan vara svårt att komma i tid till lektionerna när 
den mellanliggande rasten bara är på fem minuter. 

Några elever är nöjda med undervisningen som den är och kan inte komma på något 
de vill påverka. Om det skulle är något de skulle vilja ändra på så menar de att det 
oftast att lösa om man pratar med läraren.  

   

5. Resultatanalys 
Att elever anser att de lär sig bättre när de kan påverka undervisningen stämmer in 
på de resultat Selberg (2001) kommit fram till i sin studie om elevinflytanderikt 
lärandearbete. Den del i undervisningen där flertalet av eleverna vill få ett större 
inflytande över är i genomförandesteget. Ett återkommande önskemål från elever är 
att få ökade möjligheter till grupparbete. De flesta elever är överens om att 
undervisningen både blir roligare och att man även kan lära sig av varandra när 
tillfälle ges till samtal och diskussioner. Både Dewey (1997) och Selberg (2001) 
betonar dialogens betydelse i undervisningen. Dewey (1997) menar att all 
kommunikation är bildande och att elever genom att kommunicera med varandra 
också får en utvidgad kunskap.  
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Matematik är det ämne där eleverna anser sig ha minst påverkansmöjligheter. Att 
elevers möjlighet till inflytande kan skilja sig mellan de olika ämnena visar Aspáns 
(2009), Selbergs (2001) och Skolkommitténs (1996) undersökningar på. Skolverket 
(1996) menar att elever oftast har lättare att påverka i de praktiska- och estetiska 
ämnena än i de mer teoretiska ämnena. Det är många olika begrepp som ska läras in i 
dessa ämnen och den tillgängliga tiden ger inte eleverna mycket handlingsutrymme. 
Selberg (2001) menar att timplanen ofta omöjliggör ett elevinflytanderikt arbetssätt, 
framför allt i ämnen som matematik och fysik. 

Både Dewey (1997) och Selberg (2001) poängterar hur viktigt det för eleverna att de 
är delaktiga i undervisningens alla steg. Min undersökning visar på ett genomgående 
lågt intresse för inflytande över innehåll- och planeringsstegen. En orsak kan vara att 
eleverna har en bristande erfarenhet av ett elevinflytanderikt arbetssätt och 
alternativa elevroller. Det kan även grundas i att elever har en föreställning av att 
undervisningens innehåll redan är fastlagt och att den därför inte går att påverka 
Några elever vill ha ett större inflytande över dessa inledande steg men menar att det 
är svårt eftersom det tar för mycket tid och att de dessutom inte alltid vet vad som är 
viktigt att kunna.  

Selberg (2001) menar att ett ämnesintegrerat arbetssätt där tiden är en avgörande 
faktor är grunden för ett elevinflytanderikt lärande. I Aspáns (2009) studie tar flera 
elever upp hindret av att inte känna till läroplanerna när det gäller delaktigheten i 
undervisningens innehåll. Korpela (2004) tar upp nödvändigheten av att eleverna 
känner till kursplanerna för att inte elevens inflytande ska begränsas. Att elever väljer 
att vara passiva trots att de är missnöjda kan även ha att göra med deras självbild och 
självuppfattning eftersom det fordras ett visst mått av självförtroende för att utöva 
inflytande. Om man inte tror sig kunna påverka sin livssituation kommer man heller 
inte att försöka ändra på den även om man vantrivs med rådande förhållanden. 

Många elever är stressade över att tiden aldrig räcker till. I bland är den 
mellanliggande rasten så kort att de inte hinner till den efterföljande lektionen i tid. 
Skolverket (1998) menar att timplanen ofta styr mot ett tänkande som utgår från 
lärarens behov av organisation istället för att utgå från eleverna och själva 
lärprocessen. Vidare anser Skolverket (1998) att timplanen ofta leder till en alltför 
ämnesinriktad undervisning som blir till hinder för flexibiliteten i undervisningen. 
Flera av eleverna påtalar att de ofta misslyckas på proven på grund av att de är 
stressade och nervösa och efterfrågar andra möjligheter att redovisa sina kunskaper.  

Ibland är den avsatta tiden för ett arbetsområde så knapp att eleverna inte alltid 
hinner ta till sig kunskaperna innan det är dags att redovisa dem. Att stress har en 
negativ inverkan på inlärningsförmågan belyser både Danell m.fl. (1999) och 
Skolkommittén (1996). Skolverket (1998) menar att timplanen sällan ger elever den 
tid som behövs för eftertanke och reflektion trots att ett av skolans mål är att elever 
ska utveckla dessa färdigheter. Några elever menar att de ibland lär in områden som 
inte tas upp och efterfrågar en större tydlighet över vad som ska ingå i provet. 
Korpela (2004) betonar hur viktigt det är att man tillsammans med eleverna går 
igenom och diskuterar målformuleringar och de olika kriterierna för respektive betyg.   

Flera elever efterfrågar en större struktur av innehållet i undervisningen och menar 
att det är lätt att det inte blir mycket uträttat när de själva ska bestämma innehåll. 
Både Danell m.fl. (1999) och Selberg (2001) har i sina studier träffat elever som har 
svårt att klara det ansvar som ett elevinflytanderikt lärande medför. Danell m.fl. 
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(1999) påtalar hur viktigt det är att sätta lämpliga gränser för vad den enskilde eleven 
klarar när det gäller inflytande och ansvar. Kraven måste anpassas så att de vare sig 
blir för höga eller underskrida elevens förmåga. Danell m.fl. (1999) menar vidare att 
vissa elever kan ha behov av en tydlig yttre struktur under en period när deras inre är 
under omstrukturering.  

Några elever är nöjda med undervisningen och menar att om det är något de vill 
ändra på brukar det oftast gå att ordna. Det är också de elever som har bäst relation 
med lärarna. Skolkommitténs (1996) undersökning visar på en direkt koppling 
mellan elevers inställning till inflytande och deras relation till lärarna och ämnet. 

   

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 
Att använda semistrukturerade intervjuer som metod för min undersökning har 
fungerat relativt bra. Jag upplevde det som en fördel att eleverna fått ta del frågorna 
innan intervjuerna genomfördes. Något som kan ha påverkat undersökningens 
resultat var att de deltagande eleverna överlag kan beskrivas som studiemotiverade. 
Det faktum att intervjuerna utfördes under läsårets mest hektiska tid när de ordinarie 
proven ligger tätt kan ha en inverkan på den stress många elever påtalar.    

Det var svårare att vara intervjuare än jag trott, men överlag är jag nöjd med min 
forskningsmetod även om det finns flera punkter jag behöver förbättra. Jag borde 
bland annat varit bättre förberedd på de följdfrågor mina frågeställningar genererade 
till. Om jag haft mer tid till förfogande hade det kanske varit bättre om jag ha använt 
mig av triangulering för att kunna komplettera intervjuresultaten och på så sätt få en 
mer fullständig bild av mitt undersökningsområde. Men med tanke på att 
triangulering både kräver skicklighet och vana hos forskaren av att analysera olika 
data, var det kanske bra att den tiden inte fanns då jag aldrig gjort ett liknande arbete 
av detta omfång. 

 

6.2 Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att undersöka elevens vilja till inflytande över undervisningen. Jag 
kommer nu att resonera kring de resultat som min undersökning genererat  

Att få större möjlighet att påverka arbetssättet i undervisningen är ett önskemål från 
de flesta elever. Eleverna menar att lektionerna både blir roligare och att man lär sig 
av varandra när tillfälle ges till grupparbete. För att detta arbetssätt ska fungera krävs 
att innehållet intresserar eleverna annars blir det inte mycket uträttat i dessa 
grupper. Att entusiasmera eleverna för ämnet och tillsammans med dem hitta 
arbetsformer som både är roliga och genererar goda ämneskunskaper är enligt min 
åsikt en av lärarens viktigaste uppgifter.  

Trots att flera elever uttrycker missnöje över undervisningens innehåll är intresset för 
ökad delaktighet i de inledande stegen förhållandevis liten. Jag anser att det är 
nödvändigt att få med eleverna även i dessa inledande steg eftersom den 
delaktigheten får stor betydelse för intresset och engagemanget i de övriga stegen. 
När innehållet i undervisningen inte fångar elevens intresse sjunker motivationen för 
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ett aktivt deltagande på lektionerna vilket leder till passivitet med följd av att 
inlärningsförmågan minskar. Litteraturen visar att många elever känner sig likgiltiga 
inför skolarbetet. För att elever ska förstå poängen av vad de arbetar med är det enligt 
min mening nödvändigt att de är delaktiga i målsättningen och planeringen av 
undervisningen och att man som lärare arbetar för att undanröja de hinder som står i 
vägen för elevens aktiva deltagande.  

Någon elev menar att man pluggar till proven men att man sedan glömmer det man 
lärt. I de fall där läraren ensam planerar innehåll och mål i undervisningen är det lätt 
att elever läser på till provet för betygets skull och inte för sitt eget kunnande. Om 
elever och lärare däremot gemensamt planerar och förhandlar över vad som ska ingå 
i undervisningen blir innehållet elevens eget, vilket kan leda till att både motivationen 
och lusten av att söka ytterligare kunskap ökar hos eleven. Vad som förvånar mig är 
att ingen elev nämnt det sista undervisningssteget som är nog så viktigt för att 
utveckla ett elevinflytanderikt lärandearbete. En gemensam utvärdering av ett 
genomgånget område där eleverna själva får ta ställning över vad som varit bra 
respektive mindre bra i undervisningen kan motivera elever att vara mer aktiva i 
initialskedet. En nog så viktig förmåga hos lärarens är, enligt min mening, att kunna 
skapa förutsättningar så att elevernas kunskapande förmågor utvecklas i ett för 
eleven meningsfullt sammanhang.  

Både litteraturen och min undersökning visar att elever upplever det som svårt att 
påverka innehåll och arbetssätt i de teoretiska ämnena. Det är också dessa ämnen 
många elever uppfattar som tråkiga. Eftersom elevers känslomässiga inställning till 
skolämnena har en stor betydelse både för hur de lär sig och hur de använder sin 
kunskap anser jag att det är viktigt att elever ges större möjligheter till inflytande 
även i dessa ämnen. Det är fram för allt i matematikämnet som elever anser sig ha 
minst möjlighet att påverka arbetssätt. För att förstå matematik är det, enligt min 
mening, nödvändigt att eleverna får möjlighet att diskutera, pröva och jämföra olika 
lösningar. Matematik är ett kommunikationsämne, eleverna måste få ”prata matte” 
om de ska kunna förstå matematik. Om man tillsammans med elever diskuterar olika 
arbetssätt kommer motivationen att lära och även medvetenheten om hur de lär sig 
matematik att öka.  

De flesta elever som deltog i min studie efterfrågar andra redovisningsformer än de 
traditionella proven då de menar att dessa inte alltid visar vad de kan. Om det är 
rättvisande att mäta elevens kunskap vid några få utvalda tillfällen och ofta under 
tidspress är en fråga som kan diskuteras. Konsekvensen kan som jag tidigare nämnt 
bli att elever pluggar bara för att klara provet och att de sedan glömmer de erhållna 
kunskaperna. Redovisningen är ett viktigt steg i lärprocessen men det är lika viktigt 
att lägga kraven på en sådan nivå att man skapar förutsättningar för eleven att lyckas. 
Upprepade misslyckanden sänker oftast elevens självförtroende och därmed 
förutsättningen för att nå de fastställda målen i undervisningen. Enligt min mening 
är det bättre att ha kontinuerliga utvärderingar där man fokuserar på de framsteg 
eleven gjort än att använda sig av dessa prov som så ofta skapar nervositet och stress.    

 

6.3 Slutsatser 
Det går inte att dra några generella slutsatser av denna studie eftersom den är 
alldeles för liten i omfång. Resultatet får stå för de elever som ingick i studien men 
det kan ändå ge en glimt av elevers vilja till inflytande och de hinder de kan uppleva.   
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Det jag kan se när jag sammanställt resultatet är att de flesta elever vill få ett ökat 
inflytande över undervisningen.  Intresset för delaktighet hos eleverna är störst när 
det gäller arbetssätt, resultatredovisning och arbetstidsåtgång, men viljan finns även 
till ett deltagande i initialstegen även om den begränsas av olika faktorer så som 
tidsbrist och att elever inte riktigt har klart för sig vad som krävs för att nå målen. Om 
elever är aktivt delaktiga i de inledande stegen följer det sig naturligt att de får ett 
ökat intresse över undervisningens sista steg. Det är därför viktigt att man som lärare 
aktivt arbetar för att undanröja de hinder som står i vägen för ett elevinflytanderikt 
lärande.  

Gemensamt för eleverna är att de ofta känner sig stressade av att tiden inte räcker till.  
Att sträva mot ett mer ämnesintegrerat arbetssätt som genererar mer tid och att 
tillsammans med eleverna gå igenom och diskutera kursplanens olika 
målformuleringar är därför, enligt min mening, en nödvändighet om man vill främja 
elevens möjlighet till inflytande i undervisningens alla steg.  

 

6.4 Vidare forskning 

Denna studie har behandlat elevers vilja till inflytande över undervisningen och de 
hinder eleverna upplever för ett aktivt deltagande. Som jag tidigare nämnt kan det 
låga intresset för delaktighet i undervisningens inledande steg bero på att elever har 
en låg självbild och självuppfattning då det fordras ett visst mått av självförtroende 
för att utöva inflytande. Om elever inte tror sig kunna prestera ett bra resultat är det 
risken för ett misslyckande stor. På vilka sätt man kan höja elevers självkänsla är en 
fråga som bör studeras vidare. Ibland tycks det finnas ett slags motsägelsefullt 
förhållande mellan elevers och lärares uppfattningar i olika frågor. En fråga som 
därför vore intressant att forska om är hur lärarna uppfattar elevers vilja till 
inflytande över undervisningen. 
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Bilaga 1. Missibrev 

 

Godkännande av deltagande i en intervjustudie 

Hej! 

Jag heter Yvonne Carlsson och läser på lärarutbildningen vid Mälardalens Högskola. 
Det här är min sista termin och jag håller på att arbeta med mitt examensarbete. I 
arbetet ingår att vi studenter ska göra en undersökande studie inom det område vi 
valt att skriva om. Mitt arbete handlar om elevinflytande i undervisningen och för att 
kunna fullfölja studien behöver jag göra intervjuer med några elever. Det jag vill 
undersöka är hur stort inflytande eleven själv vill ha i undervisningen. Vad är det 
eleven vill eller inte vill påverka och varför?   

Eleverna kommer att vara helt anonyma. Jag kommer därför inte redovisa enskilda 
intervjusvar eller låta någon annan än jag själv ta del av dem. Deltagandet är frivilligt 
och kan när som helst avbrytas. 

För de elever som är under femton år behöver jag förutom elevens eget samtycke 
även målsmans godkännande innan jag kan genomföra intervjun. Om du/ni 
godkänner att ditt/ert barn deltar fylls talongen nedan i och lämnas tillbaka till mig 
så snart som möjligt.  

Önskas ytterligare upplysningar så svarar jag gärna på frågor via telefon eller mejl. 

 

Tack på förhand!    Yvonne Carlsson 

 

Tel. 070 96 93 674       mejladress. ycn00001@student.mdh.se 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

Jag / Vi godkänner att………………………………………deltar i intervjun. 

 

Målsmans underskrift………………………………………………………  

 

Datum…………………… . 
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Bilaga 2 Intervjuguide 
 

Vill eleven ha inflytande i undervisningen? 

Vid ja. Varför och i vilka områden? 

Vid nej. Varför inte? 

 

 

 

 

 


