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Vi har valt att undersöka progressionen i elevinflytandet i en verksamhet på en skola i 
Mellansverige, där vi har fokuserat på elevens perspektiv och lärarens roll. Vi har 
undersökt progressionen i årskurserna 1, 3 och 5 för att se skillnader och likheter i 
elevinflytandet. Vårt syfte är att undersöka om eleverna har det inflytandet som de är 
berättigade till utifrån styrdokumenten. Vi har använt oss av både intervjuer med 
elever och lärare och av observationer. Resultatet visar att elever, oberoende av vilken 
årskurs som de befinner sig i, vill ha ett ökat elevinflytande utifrån intressen och 
idéer. Om eleverna får ett ökat inflytande beror på den enskilda läraren. Resultatet 
visar att lärarna i studien är mer inriktade på att mål och kriterier i styrdokumenten 
ska uppnås än att elever ska få ett ökat inflytande. 
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1. Inledning  
I våra styrdokument står det att elever ska vara med och påverka verksamhetens 
planering och utveckling. Eleverna ska ges förutsättningar för sitt eget lärande genom 
att vara delaktiga och bli ansvariga för sin egen progression 
(Utbildningsdepartementet, 2011).  

Anledningen till att vi har valt elevinflytandes progression i skolverksamheten är för 
att vi vill få djupare insyn i hur det kan se ut i praktiken i jämförelse med den 
litteratur och styrdokument som ska följas. För att inte endast skapa en egen 
uppfattning kommer vi ta reda på hur och vad elever och lärare anser om detta och 
deras tankar kring hur deras möjligheter till inflytande i klassrummet ser ut. Våra 
erfarenheter är att elever fråntas inflytandet i verksamheterna och att den 
problematik som vi ser kan orsaka detta är bland annat fördelningen av talutrymmet i 
klassrummet. Bostedt och Eriksson (2012) skriver om bristen kring elevernas 
inflytande i verksamheterna i takt med stigande ålder och att talutrymme medför 
inflytande.  

För att få ett helhetsperspektiv av inflytandet i verksamheten kommer vi att ha med 
både elevers och lärares tankar och åsikter av hur de upplever inflytandet i 
klassrummet. Vi har under hela arbetets gång haft i åtanke att inte bedöma utan 
istället undersöka. 

Vårt arbete kommer att innehålla studier och undersökningar som utgår ifrån både 
elever och barn i samklang med elevinflytande. Inflytandets betydelse är oberoende 
av vilken ålder människor befinner sig i, både barn och elever är berättigade till 
inflytande i verksamheten.  

1.1 Syfte  
Syftet med vårt arbete är att undersöka elevinflytandets progression i år 1, 3 och 5 och 
ta reda på vilken bild elever respektive lärare har av elevers rätt till inflytande i 
skolan. 

1.2 Frågeställningar  
1. Hur arbetar lärare för att elevinflytande ska realiseras i verksamheten? 
2. Hur tänker elever och lärare själva om elevers inflytande i verksamheten? 
3. Vilka likheter och skillnader finns det i policydokumentens skrivningar om 

elevinflytandet i jämförelse med det praktiska arbetet i klassrummen? 

1.3 Begreppsdefinition  
Elevinflytandet etableras enligt Österlind (2012) när eleverna får vara med och 
planera och reflektera kring mål, innehåll och material som ska representeras i 
undervisningen. I verksamheterna ska eleverna fostras in i vårt demokratiska 
samhälle samtidigt som demokrati ska råda i verksamheterna, inflytandet kan även 
ses som en faktor för att utveckla lärandet (Bostedt & Eriksson, 2012). Enligt Arnér 
och Tellgren (2006) ska elevinflytande skapa möjlighet för eleverna att vara med och 
påverka, medan delaktighet endast erbjuder samspel i något redan bestämt.  
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2. Litteratur 

2.1 Forskning kring elevinflytande 
I en undersökningsrapport från 1998 (Skolverket, 1998a) nämns det om elevers, 
föräldrar och pedagogernas attityder till elevinflytandet i skolan. Utifrån elever har 
det visats sig att det skett en attitydförändring, där lärare ger elever mer inflytande 
och lärarens engagemang har ökat för elevernas arbete. Den sociala miljön i 
verksamheten ses som en förutsättning för att utveckla kunskap samtidigt som lärare 
påvisar att miljön har hårdnat gällande mobbning, exkludering och utanförskap. 
Uppmärksamheten kring problematiken har ökat och skolan arbetar aktivt för att 
motverka detta.  

Rapporten från 1998 (Skolverket, 1998a) belyser även problematiken kring stress och 
prestationsångest hos eleverna. Flera elever beskriver att skolan inte känns 
meningsfull och kravet från lärarna har ökat. Eleverna känner därmed mindre lust 
och engagemang för sitt eget lärande.  

Bostedt och Eriksson (2012) hänvisar till skolverket som beskriver en problematik 
kring att åstadkomma det som de ska genomföra i verksamheter, då det innebär 
elevinflytande. Undersökningen visar att både elever och lärare saknar riktlinjer för 
hur verksamhetens metoder ska se ut för att mål med elevinflytandet ska uppnås.  
Forskning har även visat att elever själva upplever att de inte får det inflytande som 
de är berättigade att få. Bostedt och Eriksson drar slutsatsen från dessa två 
undersökningar, att verksamheterna inte lever upp till styrdokumentens riktlinjer. De 
beskriver vidare att det i styrdokumenten står vad som ska uppfyllas men inte hur 
det ska uppfyllas.   

”Forskning för skolan” (Skolverket, 2013) är en studie som beskriver de möjligheter 
och risker som finns med elevinflytandet. Genom att eleverna får utöva inflytande i 
skolan har de större möjlighet till att klara sig i organiseringen av kommande 
arbetsliv, gällande inflytande och ansvar. Att ha möjlighet till att utöva inflytande, 
kan även innebära en individualisering i klassrummet, där individens behov och 
förutsättningar ska sättas i fokus. Det nämns även risker med elevinflytandet, bland 
annat att eleven själv ska och ha möjlighet till att ta ansvar. Ansvar innebär även att 
eleverna ska vara flexibla och initiativtagande. När eleverna får ta eget initiativ har 
”Forskning för skolan” visat att elever i vissa fall kan välja för enkla uppgifter för sin 
kunskapsnivå. Utmaningen kan utebli när eleverna själva får ta ett eget ansvar och 
utan utmaningen kan kunskapsutvecklingen hämmas. ”Forskning för skolan” har 
även visat att de elever som är mer framträdande i undervisningen kan få mer 
inflytande på grund av att de tar en större del av talutrymmet i klassrummet. Som 
tidigare nämnt innebar elevinflytande en individualisering till viss mån, samtidigt 
som individualiseringen kan missgynna de resurssvaga eleverna då de inte får 
komma till tals.   

”Forskning för skolan” (Skolverket, 2013) beskriver elevernas inflytande i praktiken. 
Det har visat sig att elever i de yngre åldrarna ges större möjligheter till att utöva 
elevinflytande på grund av att de anses arbeta mer experimenterande och 
ämnesövergripande, än vad de gör i högre årskurser. Avslutningsvis beskriver de hur 
skolan ska förbereda eleverna för att utöva inflytande i framtiden.  



3 
 

2.2 Elevinflytande i klassrummet 
Redan 1946 kom begreppen fostran och demokrati upp som ett krav i 
skolkommissionen, det visar på att elevinflytandet har funnits med under flera 
decennier. I läroplanen från 1994 betonades inflytande och ansvar i verksamheterna i 
samklang med demokrati och delaktighet. Syftet med elevinflytandet betonades som 
pådrivande för skolans och samhällets utveckling (Skolverket, 1999).  

Enligt Arnér och Tellgren (2006) är syftet med elevinflytandet att eleverna ska få 
reella möjligheter att kunna påverka sin situation i verksamheten samtidigt som 
elevinflytandet även ska utveckla självständighet (Hellmark, 2011). Enligt SOU 
(1996:273, sammanfattad I Bostedt & Eriksson, 2012) är elevinflytandet en 
förutsättning för att utveckla lärandet. Enligt Ferm (1993) kan elevinflytandet även 
relatera till att pedagogens arbete ”underlättas” genom att eleverna får ta eget 
initiativ och ansvar för arbetet i verksamheten. Pedagogen behöver inte och ska inte 
fatta alla beslut själv och genom att eleverna ges inflytande, kan det leda till ett större 
ansvarstagande för skolarbetet.  

Enligt Williams (2006) är det lärarens uppgift att göra barn/elever medvetna om de 
rättigheter och skyldigheter i beslutsfattandet som de är berättigade till. Det finns tre 
olika typer av ledarskap som en pedagog kan välja att använda: låt-gå, demokratiskt 
och auktoritärt ledarskap. Även Stensmo (2008); Bostedt och Eriksson (2012) skriver 
om de tre ledarskapen och innebörden med dessa. Där det demokratiska ledarskapet 
ska skapa möjligheter för elever att tillsammans med varandra och pedagogen utöva 
inflytande av bland annat beslutsfattande, gruppdiskussion och planering. Detta 
relaterar till att eleverna ska få vara med och utveckla och utforma verksamheten. Det 
auktoritära ledarskapet visar motsatsen till det demokratiska då istället pedagogen 
har all makt och kontroll för beslutsfattandet. Makt kan definieras med att människor 
i en hierarkisk ordning underordnar sig, till exempel att pedagogen själv bestämmer 
vad som ska göras och när (Stensmo, 2008).  I en avhandling skriver Forsberg (2001) 
att makt kan skapa både samhörighet, men också övertag. 

Englund (1999) skriver om betydelsen av att som pedagog vara lyhörd och lyssna på 
eleverna, vilket kan innebära att planeringen ändras. I studien framkom det att en 
pedagog lyfte fram ett förslag som eleverna diskuterade, men som de sedan ville 
ändra i. Pedagogen ändrade därefter sin planering för att utveckla ett elevinflytande 
och på ett demokratiskt sätt införliva delaktighet och inflytande. Även Stensmo 
(2008) skriver att planering ska ske i samspel mellan pedagog och elever, vilket 
resulterar i ett demokratiskt ledarskap.  Skolan ska arbeta för att fostra demokratiska 
medborgare, vilket Hellmark (2011) skriver är möjligt då ett elevinflytande införs. För 
att ha ett demokratiskt förhållningssätt i verksamheten är det även nödvändigt att 
eleverna själva utvecklar självständighet och självtillit. Här är det pedagogens ansvar 
att ge eleven strategier för att uppnå detta. Hur läraren arbetar i verksamheten 
speglar även pedagogens kompetens av det demokratiska arbetet och inflytandets 
betydelse (Bostedt & Eriksson, 2012).  

Arnér och Tellgren (2006) framhåller vikten av att inta barns perspektiv genom att 
använda sig av samtal, för att få en förståelse för barnens egen livsvärld. Som 
pedagog är det viktigt att lyssna på barnen och deras tankar, vilket kan resultera i en 
utveckling av pedagogens eget arbete. Det är även viktigt att se barnen som 
kompetenta individer genom att skapa trygghet och att pedagogen visar intresse för 
barnens tankar och idéer, vilket kan bidra till utvecklande samtal. Även Bostedt och 
Eriksson (2012) lyfter fram betydelsen av samtal som en förutsättning för att eleverna 
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ska få utöva inflytande. Fortsättningsvis nämner Bostedt och Eriksson att man som 
pedagog ska motivera eleverna, för att möjliggöra att eleverna utövar inflytande och 
deltar i aktiviteterna. Motivation beskrivs av Stensmo (2008) som utvecklingsgångar 
för människan som strävar mot uppsatta mål. Mål som bland annat utvecklas 
tillsammans mellan människor. De mål och behov som barn/elever har kan ibland 
påverkas utifrån motivationen, då människan har både inre- och yttre motivation. 
Den inre motivationen består av tillfredsställelse genom behov och känslor som finns 
inom människan. Den yttre motivationen däremot består av mål ifrån den yttre 
miljön, i form av belöning eller bestraffning.  

2.3 Demokrati  
Vi lever i ett demokratiskt samhälle som innefattar alla människors lika värde, 
rättigheter och skyldigheter. Att leva i ett demokratiskt samhälle innebär att 
människor har möjligheten att kunna delta i beslutsfattanden och göra sin röst hörd 
(Sveriges Riksdag, 2013). Skolan ska genomsyras av demokrati, där elever får vara 
med i beslutsfattanden som gynnar elevernas förmåga att ta ansvar och få ökat 
inflytande i undervisningens planering och innehåll. Eleverna är berättigade att få ha 
inflytande och vara delaktiga i sin undervisning. Dock ska inflytandet anpassas 
utifrån deras ålder och mognad. De skyldigheter som eleverna bland annat har i 
skolan är att de ska ta ansvar för sina egna studier samtidigt som skolans mål är att 
eleverna stegvis ska få ett utökat inflytande. Demokrati och dess historia ska 
undervisas för eleverna, vilket innebär att inte bara leva under demokratiska former i 
undervisningen och levnadssätt utan också veta dess innebörd 
(Utbildningsdepartementet, 2011).  

2.4 Flickor och pojkars elevinflytande i klassrummet 
Einarsson (2009) beskriver att genus är nära förknippat med könsroller, 
föreställningar och idéer kring vad som är kvinnligt respektive manligt. Han hänvisar 
även till Hirdman som skriver om det osynliga genuskontraktet, innefattande 
förställningar på hur man ser på varandra som kvinna respektive man. Det kan 
innefatta skillnader i hur vi talar, vad vi arbetar med eller hur vi väljer att klä oss. 
Einarsson (2009) hänvisar även till Tallberg Broman m.fl. som skriver fram den makt 
och dominansposition som finns mellan de olika könen. Även pedagogen besitter en 
viss makt och visar den genom att själv bestämma vad eleverna ska tala om, hur men 
även när eleverna ska svara på frågor. Talutrymmet i klassrummet är centrerat på 
läraren själv och några få elever. Dessa elever brukar i de flesta fall vara pojkar 
(Williams, 2006).  

Einarsson (2009) skriver vidare om hur skillnaderna ser ut när talutrymmet ska 
fördelas mellan män och kvinnor, då män har en tendens att ta mer tid av 
talutrymmet, överrösta och inte lyssna på kvinnorna lika mycket som på andra män. 
Även Eidevald (2011) har refererat till olika undersökningar som har visat att läraren 
omedvetet införlivar de olika könrollerna utifrån maktordningen. Att pojkar ges mer 
plats, får större talutrymme och därmed större uppmärksamhet. I jämförelse med 
pojkarna är flickorna mer självgående, tysta och mer ”smarta”. I en annan 
undersökning beskrevs dock pojkarna vara mer intressanta än flickorna på grund av 
deras erfarenheter och egna initiativtagande, även här kom flickorna i bakgrunden. 
Detta gäller dock inte alla pojkar, eftersom de pojkar som inte tar lika stor plats som 
de utagerande, riskerar precis som flickorna att hamna i ett underläge. Utifrån 
observationer och analyser i Lärande kulturer (Länsstyrelsen Västmanland, 2007), 
betonas olika könsmönster och fördelningen utifrån vad elever ”gör” och ”är” vilket 
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skapas av både elever och lärare. Det är pojkarna som anses ”är” i klassrummet. 
Studien har visat att ungefär 70 % av talutrymmet ägs av pojkarna och därmed läggs 
uppmärksamheten på pojkarna. Flickorna anses vara de som ”gör” sitt arbete i 
skolan, de får bättre betyg och jobbar med det de ska göra. I studien Lärande kulturer 
(Länsstyrelsen Västmanland, 2007) beskrivs att flickors och pojkars talutrymme är 
orättvist fördelat. I observationen var det en flicka som behövde hjälp, räckte därför 
upp handen och väntade på sin tur. Samtidigt var det pojkar som hördes och sågs när 
de behövde hjälp, vilket ledde till att flickan som behövde hjälp istället tog tillvara på 
sina klasskamraters idéer och stöd och därefter kunde fortsätta arbeta, då lärarens 
uppmärksamhet låg hos pojkarna.  

2.5 Elevinflytande i styrdokumenten 
Barnkonventionen (1998) beskriver att varje barn ska bli respekterat och få göra sin 
röst hörd och att inflytandet ställs på sin spets då barnen ska ha samma värde som de 
vuxna. Ett barn ska inte ses som en person som ska bli vuxen utan som en person 
som finns här och nu. Barn ska ha medinflytande och ska få uttrycka sina egna åsikter 
och tankar både i skolor och i samhället. Både i Barnkonventionen (1998) och Lgr 11 
(Utbildningsdepartementet, 2011) står det att barn ska få ökat inflytande ju äldre och 
mognare de blir. Barnkonventionen beskriver vidare att ”punkten” där barnen ska få 
ha rätten till att få uttrycka sig är en av de svåraste att kunna uppnå då många länder 
inte tar den ”punkten” på allvar. Vidare nämner Barnkonventionen att alla barn inte 
får inflytande i verksamheterna och att möjligheterna för inflytandet saknas, då 
förfrågan från lärarna om inflytandet inte är närvarande.  

I Lgr 11 (Utbildningsdepartementet, 2011) står det att elever ska ha inflytande över 
sin utveckling och utbildning. De ska kunna ta ansvar för sin egen utbildning, öka sitt 
inflytande med tiden och ha förmågan till att kunna arbeta i demokratiska former. 
Här är det lärarens ansvar att se till att elever får inflytande och delaktighet genom 
att till exempel flickor och pojkar ska få ta lika stor plats i verksamheten, att eleverna 
ska vara med och planera undervisningen och att utvärdera den. I Lgr 11 står det 
vidare att skolan ska vara en tillåtande miljö där elevers olika uppfattningar och 
ställningstaganden ska uppmuntras till att komma fram. Skolan ska vara tydlig med 
arbetsformer, mål och innehåll för att eleverna ska få inflytande i verksamheten. 
Eleverna ska få vara med och planera och utvärdera lektioner och välja aktiviteter, 
ämnen, kurser och teman för att få utveckla och uttrycka sitt inflytande och ansvar. 
Skolan ska främja elevernas vilja till inflytande genom att stimulera elevernas 
nyfikenhet, självförtroende och kreativitet.  

Skolverket har gjort en informationsbroschyr (1998b) som handlar om ”skolverkets 
arbete med elevinflytande och arbetssätt och arbetsformer i skolan”. Där beskriver de 
att alla elever i verksamheten ska ha rätt till ansvar och inflytande och att detta har 
påpekats mer och mer i de nyare läroplanerna och i skollagen. Eleverna ska också få 
handledning i att förstå och handla efter demokratiska principer och att bli aktiva 
deltagare både i verksamheten och i samhället. Det påpekas vidare att elevinflytandet 
inte ska ses som ett enskilt temaarbete eller aktivitetssituation/ämne, utan det ska 
genomsyra hela verksamheten under hela dagen och under alla lektioner och 
aktiviteter. Här blir det viktigt att eleverna blir involverade i vilka mål som förväntas 
att de ska uppfylla för att de ska kunna ge förslag på studieteknik och miljön, och 
kunna ta ett ansvar för sin egen utbildning. Som både Lgr 11 
(Utbildningsdepartementet, 2011) och Barnkonventionen (1998) tar också denna 
broschyr upp vikten av att låta eleverna få mer inflytande med stigande ålder. 
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Eleverna ska ha rätt till att de får kunskapsutveckling, känna meningsfullhet, 
delaktighet och motivation. Dessa är begrepp innefattas i begreppet elevinflytande. 
Lärarna har ett stort ansvar för om eleverna får utöva inflytande eller inte i 
undervisningen; det beror på om läraren anser detta som viktigt för eleverna eller 
inte.  

Det finns två olika typer av elevinflytande: det informella inflytandet och det formella 
inflytandet. Informellt elevinflytandet innebär att eleven får inflytande över sitt eget 
lärande i undervisningssituationer. Det formella elevinflytandet anses vara inflytande 
i t.ex. skolråd/elevråd. Det är viktigt att inte skolan bara lär ut demokratiska 
värderingar utan också själva arbetar utifrån demokratiska former. I broschyren från 
skolverket (1998b) nämns det även om en undersökning från 1997 som skolverket har 
utfört. De beskriver att det egentligen inte finns någon statistik på hur mycket 
elevinflytandet genomsyrar verksamheten, men att det har visat sig att eleverna 
upplever att de vill ha mer inflytande.  

I Lgr11 står det att: 

Läraren ska 

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

• svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och 
undervisningens innehåll och se till 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. (Utbildningsdepartementet 2011:15) 

 

2.6 Barnets perspektiv på elevinflytande  
I Arnér och Tellgrens (2006) undersökning lyfts barnets perspektiv fram utifrån 
deras syn på vuxna och dess position. Den första problematik som lyfts i 
undersökningen, utifrån barnen, är att det är de vuxna som bestämmer och att 
barnen ska rätta sig därefter. Barnen ses som objekt istället för subjekt och 
ifrågasättandet är osynligt. Barnen anser att det är läraren som har makten och 
barnen underordnar sig.  

Det är viktigt att ha i åtanke att man inte alltid kan tala för barnen utan man behöver 
låta barnen tala för sig själva. Samtalet mellan barn och vuxna är minst lika viktigt 
som mellan vuxna. Det är därmed viktigt att lyfta barnets perspektiv på deras egen 
livsvärld. Samtalets funktion betonas även av Arnér och Tellgren (2006) som en 
faktor som alltid bidrar till kunskapsutveckling och självreflektion. Funktionen av 
samtal innefattar även möjligheten till att kunna förstå och ta del av varandras 
livsvärldar och erfarenheter. För att skapa möjlighet för barn att ha inflytande är det 
viktigt att man som pedagog är uppmärksam och lyfter fram det som barnen gör och 
är intresserade av.  

Arnér och Tellgren (2006) skriver vidare om FN-konventionen och om alla 
människors lika värde oavsett till exempel ålder. Om alla människor ska vara lika 
mycket värda är det viktigt att lyssna till barns tankar, låta barnen vara med och 
inverka och bli hörda av sin omgivning. Om inte de vuxna ger barnen denna 
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möjlighet, kan inte heller de vuxna förvänta sig att barnen alltid kommer ta de vuxna 
på allvar och bli lyssnade på. Verksamheterna ska utgöra en trygghet för barnen, om 
man blir kränkt eller att det sker någon form av diskriminering skapar man inte en 
trygghet för barnen utan en otrygghet.  

Leken ses som ett lärandetillfälle och som en ”fristad” för barnen och det är barnen 
själva som styr leken. I undersökningen av Arnér och Tellgren (2006) har det dock 
förekommit att pedagogerna bestämmer vad, när, hur och hur länge barnen ska leka. 
Barnen kan här visa sin ovilja genom att smita iväg och göra något annat vilket 
relaterar till tillsägelser från pedagogerna. I undersökningens intervjumaterial 
framkommer det att barnen visar förståelse för skillnaderna mellan att vara barn och 
vuxen. Om man är ett barn och gör ett fel, får man skäll medan om en vuxen gör 
samma fel är det inte lika farligt.  

Utifrån deras undersökning visar en majoritet av barnen att det är de vuxna som 
bestämmer både i hemmet och i skolans verksamhet. Det som redan är bestämt kan 
det heller inte ändras på. Arnér och Tellgren (2006) visar även att barn inte vet vad 
de vill påverka, på grund av att de är så främmande för det. Det blir här ett 
förgivettagande för barnen själva att de inte ska vara med och bestämma, för det gör 
de vuxna.  

2.7 Planering 
Stensmo (2008) menar att det är begrepp som att fatta beslut och lösa problem som 
utgör kärnan i planering. Planering är någonting som inte bara ska skapas i förväg, 
utan kan även utformas i samråd med eleverna. Planering är någonting som sker 
innan (preaktiv planering), under lektionstillfället (interaktiv planering) och efteråt 
(postaktiv planering). Stensmo beskriver även den resultatorienterade och den 
processorienterade planeringen. Den resultatorienterade planeringen lägger 
tyngdpunkt på mål och resultat vid planering. Den processfokuserade planeringen 
bygger på att eleverna ska bli inkluderade i undervisningen och i planeringen. Enligt 
Stensmo ska läraren i den processfokuserade planeringen försöka skapa planeringen 
utifrån vad eleverna är intresserade av och utifrån deras erfarenheter. 
Undervisningen ska skapas så att eleverna ska bli engagerade och finna lusten till att 
lära. Det samhällsuppdrag som skolan ska följa är att elever ska läras för att lära. 
Hur en lektionsplanering byggs upp kan även bero på bland annat yttre faktorer som 
till exempel läroplan, kursplaner, samhällsuppdrag och ens egna pedagogiska 
grundsyn. Samtidigt kan möjligheterna för planering hämmas genom att yttre 
faktorer påverkar utrymmet i planeringen. Även de inre faktorerna som tid, rum, 
ekonomi, elever, föräldrar och läraren själv, kan hämma planeringens utformning i 
verksamheten (Stensmo, 2008).  
 
Stensmo (2008) nämner vidare forskning som har gjorts om den pedagogiska 
planeringen. Läraren tänker många tankar kring planeringen där denna ofta vävs in i 
andra ämnen och områden än de tidigare tänkta. Detta skapar möjlighet för att 
arbeta tematiskt. Det är inte mål och medel som har visats sig varit utgångspunkten i 
planeringen utan snarare elevers erfarenheter, egenskaper och bakgrund och som 
sedan knyter an till målen. Det har visat sig att lärare ofta använder sig av preaktiv-, 
interaktiv- och postaktiv planering och inte det mer traditionella sättet, att planera 
och sedan genomföra.  
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Lärare arbetar mycket med interaktiv planering och ändrar och förnyar planeringen 
efter lektionens behov. Enligt Colnerud och Granström (2002) förekommer det mer 
och mer att eleverna blir involverade i planeringen, men att det fortfarande är väldigt 
vanligt att läraren i förväg har gjort en planering och den ska följas både vad gäller tid 
och innehåll. Eleverna får anpassa sig till planeringens struktur och utformning 
samtidigt som det i Lgr 11 (Utbildningsdepartementet, 2011) sägs att eleverna ska ha 
inflytande i verksamhetens innehåll och arbetsformer.  

2.8 Progression 
Som tidigare nämnts beskriver Lgr 11 (Utbildningsdepartementet, 2011) 
progressionen av elevinflytandet, där eleverna gradvis ska få utöva mer inflytande 
över sin egen utbildning utifrån ålder och mognad.  

Bostedt och Eriksson (2012) nämner dock i sin studie att elevinflytandet minskar 
med stigande ålder för eleverna. När eleverna får ett inflytande är det oftast det 
formella inflytandet som består av klassråd och liknande. Även i Rädda barnens 
rapport (2008, från skolinspektionens undersökning) framkommer det att eleverna 
känner att de får minskat inflytande ju äldre de blir och att eleverna känner sig 
missnöjda med detta. Eleverna vill vara med och ha mer inflytande medan de vuxna 
vill begränsa elevernas påverkan. I undersökningen framkommer det även att de 
yngre eleverna oftast är nöjdare med inflytandet i verksamheten än vad de äldre 
eleverna är. Detta resultat har visat sig genom att de yngre eleverna fortfarande har 
tron och hoppet kvar att kunna påverka. Men att när de i högre ålder börjar märka att 
möjligheten inte finns till inflytande, så slutar de att försöka och därmed får känslan 
att de inte har möjlighet till inflytande längre. Här beror det många gånger på 
klassens lärare, om eleverna får känna att de har inflytande eller inte. I 
undersökningen visade det sig att elever i de yngre åldrarna kände att de fick mer 
gehör för sina idéer än eleverna i de äldre åldrarna.  
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3. Metod 
I denna studie använder vi oss av en kvalitativ ansats. Vi använder både intervjuer 
och observationer vilket ger oss möjlighet att både jämföra och se vilka metoder som 
används för att skapa elevinflytande. Våra intervjufrågor bygger på vad lärare utifrån 
Lgr11 (Utbildningsdepartementet, 2011) ska uppfylla för att skapa inflytande för och 
ansvar hos sina elever.  

Läraren ska motivera eleverna och se dem som kunskapsbärande individer, som 
bygger upp ett personligt ansvar i verksamheten. Våra observationer kommer att ge 
oss en bild av om eleverna får inflytande i undervisningens innehåll och om läraren 
uppfyller styrdokumentens strävansmål.  

3.1 Datainsamlingsmetoder 

Vi har valt att använda oss av intervjuer och observationer. Vi har använt diktafon 
och anteckningsblock vid intervjuerna och före intervjuerna frågat intervjupersonen 
om det känns bra att vi spelar in intervjun. Bjørndal (2005) beskriver ljudupptagning 
som en metod som ger en grundlig och komplett upplysning ifrån intervjupersonen, 
samtidigt som han anser att man kan komplettera med anteckningar. 

I våra intervjuer och observationer använder oss av ett semistrukturerat schema. De 
teman som vi har tagit fram är: Elevinflytande, Progression, Lärarens roll, 
Styrdokument, Genus, Planering. 

3.1.1 Intervjuer  
Att ha ett samtal tillsammans med människor kan vara det bästa sättet att få reda på 
andra människors tankar och kunskaper, intervjuer kan även skapa fördelen med att 
följdfrågor kan användas så att missförstånd kan redas ut, att fördjupande svar 
tillkommer och det kan även skapa flexibilitet (Bjørndal, 2005; Stukát, 2011; 
Denscombe, 2009). Stukát (2011) beskriver vidare att fördelarna med intervjuer, 
även är att när man intervjuar så ser man den intervjuade personens kroppsrörelser, 
mimik och uttryck. Denscombe (2009) och Bjørndal (2005)  beskriver att det också 
finns nackdelar med intervjuer. Att det kan ta lång tid att förbereda, genomföra och 
sammanställa, även att den intervjuade svarar det som den tror önskas svaras eller 
vet vad som borde svaras.  

Den intervjumetod som vi har valt att använda oss av är den semistrukturerade 
intervjun. Samma frågor ställs till varje person som intervjuas. De frågor som ställs 
har även öppna svarsalternativ och detta ger oss som intervjuare möjlighet att se 
olika åsikter och tankar kring samma frågor (Kvalitativ metod). Dock har vi inte 
använt exakt samma fråga beroende på observationens utformning och utfall. 
Elevinflytandet kan visa sig synligt på olika sätt beroende på årskursen, arbetsformer 
och läraren. Vi anser att det är ”lättare” för oss att få mer utvecklade svar från 
eleverna då de har möjlighet att sätt sig in i sin egen situation.  

Bjørndal (2005) menar att miljöns betydelse för intervjuns kvalité är betydande, att 
till exempel inga mobiler ska ringa eller andra störande ting och att visa som 
intervjuare att man är en aktiv lyssnare. Vi har medvetet använt oss av parintervjuer 
när vi samtalat med eleverna då det kan skapa möjlighet för dem att både stötta och 
komplettera varandra, vilket kan bidra till en trygghet för eleverna. Att vi är två 
stycken som intervjuar är på grund av att vi kan uppfatta och förstå saker på olika 
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sätt, Stukát (2011) tar upp att när man är två intervjuare så kan man även få ut mer 
av intervjun.  

Bjørndal (2005) skriver om betydelsen av att ha intervjufrågorna i ”rätt” följd, på 
grund av att det kan få avgörande konsekvenser för hur intervjun ebbar ut. Det första 
vi kommer att göra är att ställa bakgrundsfrågor till framförallt läraren. Vi har använt 
Denscombe (2009) ”checklista vid användning av intervjuer ” innan vi har skrivit ut 
intervjufrågorna genom att: kompletterat intervjufrågor utifrån de fältanteckningar vi 
har gjort, tagit hänsyn till informanternas bekvämlighet gällande inspelning, använt 
oss av uppföljningsfrågor under intervjun för att få kompletterande information och 
fått samtycke från föräldrar angående intervju med eleverna.  

3.1.2 Observationer 
Vi har valt att använda oss av observationer för att det ger oss en möjlighet att se det 
som händer i verksamheterna med egna ögon, vi kan skapa en egen uppfattning och 
att vi kan jämföra intervjusvar med det som händer i praktiken. Observationer ger oss 
en uppfattning om hur både lärarens och elevernas perspektiv i verksamheten 
förhåller sig till elevinflytandet. Denscombe (2009) skriver att observationer skapar 
möjlighet att kritiskt granska det personer säger mot det som personerna faktiskt gör. 
Bjørndal (2005) menar att det kan vara negativt med observationer då det finns risk 
att den som observerar endast tittar på det som hon/han finner intressant eller blir 
nyfiken på. Det som händer är att man kan förbise det som är negativt.  Detta kan 
leda till att det tänkta syftet inte blir uppnått då personens fokus hamnar på 
någonting annat. För att förhindra detta hade vi med oss vårt syfte, mål och 
frågeställningar som vi kontinuerligt hade i beredskap att titta på under 
observationen.   

I en deltagande observation kan man som observatör påverka situationernas gång 
vilket vi medvetet har haft i åtanke, i och med det har vi på bästa sätt försökt 
minimera denna risk genom att inte delta i undervisningen. I observationen har vårt 
fokus varit på elevinflytandet och vi har valt att använda oss av en semistrukturerad 
observationsmetod. Detta ger oss möjlighet att ha fasta kategorier, elevinflytande, 
genus, lärarens roll osv. Vi antecknar ner det som vi ser, vilka personer gör säger vad 
och inom vilken kategori det rymmer. Under observationerna har vi även använt oss 
av Denscombe (2009) ”checklista för deltagande observation”. Innan observationen 
har vi gått in med förståelsen att vi går in som deltagande som observatör, 
observationerna är nödvändiga för detta arbete som komplement för våra intervjuer 
och att vi under observationen kontinuerligt förde fältanteckningar.  

3.2 Urval 
Vi har valt att undersöka en verksamhet i Mellansverige. Vi har observerat och 
intervjuat elever och lärare i årskurs 1, 3 och 5. Vi har valt dessa årskurser på grund 
av att det ger oss en inblick i progressionen hos en verksamhet.  

3.3 Databearbetning  
Utifrån det råmaterial vi har fått in som består av intervjuer och observationer har vi 
transkriberat det vi hade samlat in genom att renskriva det på datorn och skriva ut 
materialet. Vi har valt att kategorisera råmaterialet utifrån våra nyckelbegrepp. 
Kategoriseringen har skett genom färgkodning. Vi har valt att använda oss av 
färgkodning för att det ska underlätta vårt arbete då vi ska välja ut det som är viktigt 
för just vårt arbete.  
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Innan vi skapade intervjufrågorna analyserade vi observationerna och skapade 
frågorna utifrån det vi hade sett.  

3.4 Analysmetod 
Vår analys har utgått ifrån våra olika kategoriseringar, vi har därefter tagit ut de tre 
viktigaste fynden. I analysen har vi tolkat, jämfört och problematiserat det resultat vi 
har fått.  Resultatet från de tre årskurserna ger oss en möjlighet att både jämföra och 
samtidigt se en eventuell progression mellan de olika årskurserna.  

Våra viktigaste fynd har sedan kopplats samman med den litteratur som är relevant 
för analysen. Under hela analysen har vi tittat tillbaka på vårt råmaterial, bearbetat, 
för att göra det möjligt att hitta likheter och skillnader utifrån de olika årskurserna.  

3.5 Forskningsetiska principer 
När man ska genomföra en studie ska man se till forskningskraven och 
individskyddskravet. De fyra forskningsetiska principerna utgör normer för hur man 
framförallt ska bemöta uppgiftslämnaren och vilka rättigheter som den medverkande 
är berättigad till (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har inför varje intervju berättat för den 
medverkande om dessa forskningsetiska principer för att göra de medvetna om deras 
rättigheter gentemot denna studie.  

3.5.1 Informationskravet 

Deltagarna i en undersökning ska vara medvetna om studiens syfte, att 
medverkandet är självmant och möjligt att avslutas när hen vill. Deltagarna ska även 
vara medvetna om vart undersökningen kommer vara tillgänglig och presenteras 
(Stukát, 2011:131). 

3.5.2 Samtyckeskravet 

Deltagarna ska ha rätt till att själva besluta över tiden och på vilka villkor de deltar på 
i undersökningen. En deltagare kan när som helst avsluta utan att känna obehag eller 
påtryckningar (Stukát, 2011:131). 

3.5.3 Konfidentialitetskravet 

I en undersökning ska inte en person i undersökningen kunna identifieras, all privat 
data som kan relateras till någon person ska anonymiseras (Stukát, 2011:132). 

3.5.4 Nyttjandekravet 

De uppgifter som framkommit i undersökningen får inte användas i andra 
sammanhang än för forskningsändamål (Stukát, 2011:132). 
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4. Resultat 
Vi har skapat våra intervjufrågor utifrån det vi har sett och upptäckt under 
observationerna. Vi har valt att bygga våra intervjufrågor på observationerna för att 
de på så sätt grundar sig mer i elevernas ”här och nu”. Det blir frågor som utgår från 
deras erfarenhet. Sedan har vi valt att skapa intervjufrågorna till lärarna efter 
intervjuerna med eleverna för att kunna ha elevernas perspektiv med oss när vi 
intervjuar läraren.  

Vi kommer att presentera vårt resultat utifrån de olika årskurserna, 1,3 och 5 där 
observationerna kommer att presenteras först, därefter elevintervjuerna och till sist 
lärarintervjuerna.  

4.1 Årskurs 1 

4.1.1 Observation  

Situation ”affärsmatte” 
Läraren samlar ihop alla elever så att de sätter sig på den stora mattan på golvet vid 
soffan. Läraren förklarar för eleverna att de ska ha ”affärsmatte”. Hen lägger ut en 
massa olika varor på mattan som hen tar upp från en korg. Läraren tar upp en 
ketchupflaska och frågar eleverna vad ketchupen kostar. Eleverna räcker upp handen 
för att svara. Läraren svarar själv att den kostar 20 kr. Sedan frågar läraren eleverna 
på vilka olika sätt de kan betala för att köpa ketchupen. Eleverna räcker upp handen. 
Läraren pekar på den elev som ska få svara. En elev svarar att man kan ge fram två 
tiokronor. Eleverna fortsätter att komma med olika förslag. När alla svar är 
framförda fortsätter läraren likadant med nästa vara. Läraren frågar vad varan 
kostar, eleverna räcker återigen upp händerna men läraren svarar själv och väljer nu 
att tandkrämen ska kosta 13 kr.  

Situation ”blåsippan” 
Alla kommer in efter lunchrasten. Eleverna verkar lite oroliga. Läraren frågar 
eleverna vad som har hänt. Eleverna räcker upp handen och läraren pekar på den 
elev som vill svara. Varje elev som räcker upp handen får berätta vad som hände på 
rasten. Eleverna berättar att det hade varit en polis som kommit och hälsat på. 
Diskussionen ebbar ut.  

Läraren pekar på schemat och berättar att de ska arbeta med ”blåsippan”. Läraren 
delar ut en varsin skrivbok och en målarbild på en blåsippa till alla elever. Läraren 
frågar eleverna vad de kom ihåg ifrån ”vitsippan” och om de kunde se några likheter 
mellan blommorna. Läraren spelar sedan upp en film om blåsippan, sedan frågar hen 
eleverna om de vill se den igen. Alla elever säger nej, läraren ignorerar detta och 
spelar upp filmen igen. Läraren frågar därefter åter vad som kännetecknar en 
blåsippa. Läraren skriver sedan överskriften ”blåsippan” på tavlan och säger till alla 
elever att skriva det som överskrift i sina böcker. När eleverna har skrivit klart får de 
räcka upp handen för att berätta något som de vet kännetecknar blåsippan, läraren 
lyssnar. Läraren börjar skriva upp egna meningar om ”blåsippan” som eleverna får 
skriva av. Läraren skrev inte ner det eleverna hade sagt om blåsippan, utan hade 
redan skrivit i ett block vad som skulle skrivas. När eleverna hade skrivit färdigt 
målade de sin bild och klistrade in den längst ner på den skrivna sidan som läraren 
gjorde. Vi såg i en av elevernas bok att det såg identiskt ut med det läraren hade gjort 
på tavlan.  
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4.1.2 Intervju med eleverna 

Eleverna säger i intervjuerna att planeringen redan är färdig. Läraren frågar inte om 
eleverna vill vara med och påverka eller ha inflytande över planeringens innehåll. 
Eleverna säger att planeringen står färdig varje morgon för att eleverna ska veta vad 
dagen ska innehålla. En av pojkarna säger att det skulle vara roligt att få vara med 
och planera schemat någon gång. Alla elever är överens om att de inte får vara med 
och planera så mycket men att det som läraren redan planerat oftast är roligt för dem. 
En flicka från intervjun säger att: 
 

Det står i skolverket vad vi ska göra i skolan. 

 

Eleverna berättar att möjligheter till inflytande beror på ifall läraren godkänner det 
eller inte. Både flickor och pojkar framför i intervjuerna att de vill ha mer inflytande i 
klassrummet över planering utifrån tid, innehåll och struktur. De skulle vilja ändra 
innehållet i dagens planering utifrån sina intressen. 
 

Vi vill vara med och skapa planeringen efter det som vi är intresserade av, vi vill arbeta 
mer med rymden, djur och natur och dinosaurier. 

 

En av eleverna tar upp att de skulle vilja ha möte varje vecka för att tillsammans 
bestämma vad som kommer att ske kommande vecka. Men även att det ska finnas 
möjlighet till att ändra schemat under dagens gång, att schemat är flexibelt utifrån tid 
och innehåll. Eleverna vill även ha mer utmaningar. Utifrån frågan vem eleverna lär 
sig för framkom det att: 
 

När jag redan kan något lär jag mig för läraren, men när något är svårt lär jag mig för 
mig själv. 

 

Eleverna berättar att läraren lyssnar på eleverna då de räcker upp handen, men det är 
läraren själv som bestämmer vem som får prata och när. Eleverna anser att det är 
tråkigt när läraren rättvist försöker fördela ordet mellan eleverna, då elever som har 
svarat en gång får vänta tills alla andra svarat.  
 

Ibland tar det så lång tid innan man får ordet så att man får ont i armen. 

 

Eleverna säger att de får bestämma när de har ”klassens timme” och när de är färdiga 
med det som läraren har planerat får de själva välja vad de ska arbeta med tills 
”tiden” är slut. Eleverna berättar att de exempelvis har extraböcker de kan ta upp.  

Vi frågade eleverna om de tycker att flickor och pojkar behandlas lika och om alla får 
lika stort talutrymme/plats i klassrummet. De tycker att läraren är rättvis och att alla 
får samma utrymme.  

4.1.3 Intervju med läraren 

 

Elevinflytande ska vara att eleverna ska ges möjlighet att kunna påverka, inte innehållet 
utan arbetssättet och arbetets gång. 

 

Läraren berättar att hen skulle vilja få med eleverna mer i arbetssätt och arbetets 
gång, men att det inte går på grund utav tidsbrist, stress och brist på lokaler. 
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Läraren menar att hen motiverar eleverna genom att vara en positiv förebild, vilket 
resulterar i att eleverna trivs, mår bra och skapar nyfikenhet. 
 

Motivation innebär även att eleverna ska veta vart vi ska, vad vi ska lära oss idag och 
tydliga mål för eleverna vad som förväntas av dem. 
 

Läraren beskriver sin tanke bakom planeringen och dess innehåll. Planeringen ska 
grunda sig i de mål och syften som läroplanen ger i uppdrag. Läraren säger att det är 
hen själv som ska bestämma innehållet i klassrummet, men att eleverna ska få vara 
med och ha inflytande över ordningen men inte över vad: 
 

Jag presenterar ett färdigt koncept för eleverna, de kan få välja i vilken ordning de ska 
få göra något men inte vad de ska göra. 

 

Läraren beskriver att det är hen själv som bestämmer över planeringen och 
anledningen till detta är elevens låga ålder. Hen anser att åldern påverkar i vilken 
mån man kan ge eleverna inflytande. I årskurs 1 anser hen det vara svårare att ta med 
eleverna i planeringen jämfört med de elever som är äldre. Hen anser att det är 
lättare att få in elevinflytandet ju äldre eleverna blir. Läraren berättar att när de går i 
årskurs 1 behöver de ha mer ramar för att eleverna ska få växa in i skolans värld.  

Läraren säger att man som lärare har ramar från läroplanen och andra styrdokument 
som ska följas. Att det finns mål och kriterier ska uppnås. Läraren påpekar att 
eleverna har mer kunskap om sina skyldigheter än sina rättigheter, då skyldigheterna 
har lyfts fram på ett mer medvetet plan än vad rättigheterna har tillsammans med 
eleverna:  
 

Elevernas rättigheter är inget som har varit i fokus i klassrummet, dock rättigheterna 
om att vi är olika, tycker olika och ser olika ut är något som eleverna har kännedom av. 
 

Läraren betonar vikten av att arbeta genusmedvetet i klassrummet och att oavsett 
kön lyfta de elever som behöver komma fram lite extra. Läraren ser ingen skillnad på 
flickor och pojkar.  

4.2 Årskurs 3 

4.2.1 Observation 

Situation ”pojken som varit på resa” 
Efter morgonsamlingen är det en pojke som frågar läraren när han ska berätta om sin 
resa. Läraren funderar ett tag och säger att pojken lika gärna kan berätta om resan 
direkt. Läraren har inte berättat vad som ska ske under dagen och vi ser inte heller 
någon planering uppskriven. Pojken går fram till tavlan och ställer sig på en stol 
framför sina klasskamrater. Han berättar om var han varit och vad han gjort under 
resan. När pojken har pratat färdigt är det många frågor som ställs till honom. Han 
väljer själv vilka som ska få ställa sina frågor.  

Därefter tog alla eleverna upp sin skrivbok, där de skulle måla och skriva vad de hade 
gjort under helgen. Pojken från resan frågar läraren om han får måla en bild innan 
han skriver, läraren svarar nej. 

Situation ”matvärdar” 
Läraren säger att det är dags att välja nya elever som ska vara matvärdar till veckan. 
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Läraren undrar vilka som har varit matvärdar och ber de eleverna att gå fram och dra 
nya matvärdar på ”matvärdstavlan”. Det blir tre pojkar och en flicka. Läraren säger, 
då hen konstaterar att det är tre pojkar och en flicka, att flickan ska vara lite ”tuff” 
mot pojkarna nu när hon är själv. En elev säger då att det borde vara två flickor så att 
det blir lika många pojkar och flickor som är matvärdar. En av pojkarna vill inte vara 
matvärd och önskar därför att han blir borttagen. Pojken blir inte borttagen utan 
läraren bestämmer sig för att ta bort en annan pojke istället. En elev drar en ny lapp 
och nu blev det två pojkar och två flickor.  

Situation ”tystläsning” 
Rasten är slut och alla elever kommer in. Läraren berättar att de ska ha tystläsning i 
nya böcker. Läraren visar upp vilka böcker som hen har lånat från biblioteket. Hen 
berättar kort om vad vissa av böckerna handlar om. Läraren visar alla böcker igen och 
frågar vem som vill ha den boken hen håller upp. En flicka går fram och tar en bok 
som hon vill läsa. De elever som inte går fram och tar en bok får en bok utdelad och 
vald av läraren. Läraren går fram till flickan som hade valt en bok och säger att den är 
för svår och sedan byter läraren boken med en annan bok som läraren ger henne. 
Läraren förklarar för flickan att hen gör detta för att eleven ska hinna läsa ut boken 
under lektionstillfället, så att flickan hinner göra en bokredovisning på slutet av 
lektionen.   

4.2.2 Intervju med eleverna  

I intervjuerna med eleverna från årskurs 3 berättar de att det är läraren som 
bestämmer det mesta. Eleverna säger att det som de får vara med och bestämma och 
ha inflytande över, är när de får byta platser i klassrummet eller vilka extraböcker de 
vill jobba i när de är klara med den planerade uppgiften. 

Eleverna hävdar att det oftast är läraren själv som planerar hur dagen ska se ut och 
vad den ska innehålla. Men att de ibland kan få komma med förslag och att detta sker 
när de räcker upp handen. När vi frågade eleverna hur de upplevde, att planeringen 
inte stod på tavlan svarade en av eleverna: 
 

Det är roligt att inte planeringen står färdig på tavlan för då vet vi inte vad vi ska göra 
och det är roligt och spännande. 

 

En av pojkarna fortsätter sedan att säga att han inte vill vara med i planeringen för att 
de gör så mycket roligt ändå. Flickorna berättar att de skulle vilja vara med mer i 
planeringen för att de gör vissa saker för ofta och vissa för sällan. De vill att läraren 
tar in sådant som de är intresserade av, som de arbetar lite med och att det ska vara 
mer varierande. 

Enligt eleverna lyssnar läraren på eleverna då de räcker upp handen. De säger att 
läraren ibland tar tillvara på det som eleverna själva vill, men att de oftast inte kan 
bestämma över något för det är läraren som bestämmer i klassrummet.  

Eleverna säger att de känner att de har ansvar i skolan. De känner ansvar för att inte 
ha sönder något, plocka undan det som de har använt och att göra läxorna och ta med 
dem tillbaka till skolan.  De berättar även att de har olika ansvarsområden varje 
vecka.  
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Flickorna säger att killarna syns mer för att de är flera och låter mer än flickorna, att 
pojkarna ibland skriker. Men att läraren ändå behandlar alla rättvist. Pojkarna säger 
att de känner att både flickor och pojkar får lika stort talutrymme och tar lika stor 
plats i klassrummet.  

4.2.3 Intervju med läraren 

Läraren förklarar att elevinflytande innebär att man som lärare ska lyssna på 
eleverna. När något ska göras ska eleverna få möjlighet att vara med och påverka, 
vara med och bestämma och ha inflytande i vad och hur man vill läsa eller redovisa. 
Ibland får eleverna även välja vad de ska göra, då får de välja mellan olika alternativ. 
Läraren fortsätter: 
 

Det går att ha mer elevinflytande men att det är väldigt svårt ibland. Vissa elever är 
jätteduktiga och andra behöver mer hjälp, det är svårt att hinna med allt och alla. 

 

Läraren själv beskriver sin roll som att lyssna och ta till vara på elevernas idéer, att 
man motiverar eleverna genom att man pratar och peppar eleverna genom att sätta 
upp mål där eleverna själva ser vad de ska uppnå. Att försöka ge eleverna en ”morot”, 
men även att föräldrarna är delaktiga i sina barns skolarbete. För att eleverna ska ta 
ansvar för sitt arbete anser läraren att man ska sätta beting: 
 

Att nu ska detta vara klart till den här tiden, annars får man ta hem och jobba. 

 

Läraren anser att i planeringen, ska man hålla sig till målen. Hur man gör för att 
uppnå målen är olika beroende på eleven själv, alla lär olika. Läraren menar att den 
ostrukturerade planeringen inte är något som är förberett, utan något som sker just 
på grund av tidsbrist. Läraren förklarar att hen ibland har en uppsatt plan över hur 
lång tid något ska ta men att det ibland tar för kort tid eller för lång tid vilket leder till 
att hen struntar i att skriva ner en planering på tavlan.  

Läraren anser att man kan ha högre krav på sig som lärare i högre årskurser, då 
eleverna blir äldre och alla betyg ska sättas. Även att mellanstadiet kan vara mer styrt 
än vad det är i lågstadiet.  

Läraren säger att det som klassen brukar besluta tillsammans sker i demokratiska 
val, de gör till exempel ordningsregler tillsammans. Hen förklarar dock att dessa 
regler brukar se likadana ut varje år. Innebörden för läraren med demokratiska val 
innefattar även att eleverna ska få vara med och rösta och det alternativ som får flest 
röster vinner: 
 

Eleverna ska vara medvetna om detta genom att jag som lärare säger till eleverna att 
detta var ett demokratiskt val. 
 

Enligt läraren är det en självklarhet att arbeta genusmedvetet, men hur arbetet kring 
detta ser ut är olika beroende på vilken klass/grupp man har. Läraren säger att hen är 
medveten om att lyfta fram de elever som är tysta oberoende om det är en flicka eller 
en pojke. Men att pojkar ändå överlag är mer högljudda än flickor. 
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4.3 Årskurs 5 

4.3.1 Observation 

Situation ”veckans nyhet” 
Läraren frågar vilka elever det var som hade haft ”veckans nyhet”. Två pojkar räcker 
upp handen och en av dem går fram och ställer sig framme vid tavlan och tittar ut 
över klassen. Läraren har satt sig på en tom plats bland eleverna. Eleven börjar med 
att berätta varför han hade valt nyheten och sedan läser han upp den. När han har 
läst klart räcker hans klasskamrater upp händerna och pojken själv pekar på den elev 
som han vill ska fråga honom något. Pojken går och sätter sig igen och nästa pojke 
kommer upp självmant. Han berättar också varför han hade valt sin nyhet och läser 
upp den för klassen. Några elever räcker upp handen och han låter dem svara. Efter 
en stund avbryter läraren då hen själv väljer att vidareutveckla ämnet. Läraren frågar 
först vad som menas med att vara huligan och låter eleverna svara, sedan förklarar 
läraren vad det innebär och att det inte är någonting positivt. Eleverna i klassen 
pratar högt med varandra. Läraren tystar ner eleverna och säger att alla kan diskutera 
om ”hur vi kan stoppa huliganer” i sina diskussionsgrupper i ett par minuter.  

Situation ”klasskul” 
Vi kommer in efter lunchrasten. Eleverna har redan börjat lektionen trots att ingen 
vuxen var där. Eleverna förklarar för oss att de har ”klasskul” som de själva har 
planerat. Läraren kommer in och sätter sig vid en tom bänk i klassrummet. Eleverna 
berättar för sina klasskompisar hur de ska utföra varje uppdrag. Läraren sitter tyst 
och antecknar. Eleverna som håller i ”klasskul” instruerar och alla andra elever 
hänger efter. Läraren går ut från klassrummet och aktiviteten fortsätter. Eleverna 
tittar på klockan och avslutar aktiviteten och säger till alla att gå och ta fika.  

4.3.2 Intervju med eleverna 

Eleverna beskriver att de känner att de får vara med och bestämma ibland, främst när 
de har eget arbete. De berättar att de ibland har utsatt tid på schemat för eget arbete, 
detta brukar vara på måndagar. Eleverna förklarar även att de känner att de har 
inflytande i undervisningen när de har ”klasskul” då de själva får planera aktiviteten 
utan lärarens medverkan.   

Eleverna säger att de vill vara med mer och planera dagarnas innehåll. De skulle vilja 
ha mer bild, idrott och högläsning och mindre matematik på grund av att de redan 
har matematik tre dagar i veckan. 

Eleverna säger att det är läraren som bestämmer mycket i klassrummet. De tycker att 
de får vara med och påverka vad de ska arbeta med, när det är eget arbete och ibland 
komma med lite idéer till planeringen, men att de annars inte får bestämma så 
mycket. Eleverna förklarar att ibland så lär de sig för att läraren ska bli nöjd men att 
de inte har något exempel att ge. Eleverna säger att det är läraren som väljer om hen 
vill lyssna på dem eller inte.  

I intervjun framför eleverna att det mest är läraren som bestämmer planeringen. 
Flickorna påpekar att de skulle vilja vara med mer och planera, medan pojkarna 
påpekar att de redan är nöjda med den planeringen som är. En av pojkarna säger att: 
 

Jag är nöjd med den planeringen som läraren gör. Det kan bli för rörigt om eleverna 
skulle börja vara med i planeringen.  
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Eleverna anser att de har ansvar för olika ansvarsområden, att de ska vara rädda om 
skolans saker och vara snälla mot varandra. De känner att de får bestämma ibland i 
klassrummet.  

När vi intervjuade flickorna förklarade de att läraren försöker se till att alla behandlas 
lika, att när pojkarna skriker bromsar lärarna dem: 

Killarna brukar ibland skrika rakt ut i klassrummet, de är lite mer stökiga. Läraren 
brukar då säga till killarna att de måste räcka upp handen. 

Pojkarna säger att de oftast behandlas lika men att läraren ibland och mer mjuk och 
förlåtande mot flickorna: 
 

När killarna har glömt böcker till en lektion kan läraren bli arg, men inte lika arg när en 
tjej glömt en bok.  

 

Pojkarna berättar att de också känner att det blir orättvist när det gäller att komma 
försent. Då läraren skriver upp namnet på tavlan, när den som är försenad är en 
pojke men inte om eleven är flicka. 

4.3.3 Intervju med läraren 

Läraren förklarar att om eleverna får utöva inflytande, ges större förutsättning för att 
ett bättre klassrumsklimat kan skapas. Läraren påpekar att man ska bjuda in eleverna 
till samtal för att höra vad de tycker om planering, mål och miljön i klassrummet. 
Läraren säger att hen brukar ta ut de elever som har åtgärdsprogram en stund varje 
vecka för att höra hur de ser på saken och hur de tillsammans ska kunna hjälpas åt 
för att kunna gå vidare i sin utveckling. Läraren berättar att de har klasskul för att: 
 

Vi har klasskul för att få in inflytande, ansvar och påverkan. 
 

Läraren förklarar vidare att det måste finnas ramar där eleverna får bolla sina idéer, 
att det annars kan skapas oreda eller att eleverna kan ”skada” varandra. Läraren 
säger vidare att det är bättre att strama åt i början och sedan ge mer spelutrymme åt 
eleverna i slutet av året.  
 

Eleverna måste veta att det finns ramar, inte fritt spelutrymme. 

 
När vi kommer in på frågan angående motivation förklarar läraren att hen motiverar 
eleverna genom att alla ska bli sedda varje dag och att hen anpassar dagen efter 
individen eller gruppens humör. Enligt läraren är motivation något som skiljer sig 
från individ till individ vilket leder till att hitta vad som motiverar just den eleven, 
samtidigt som man i vissa situationer måste kunna motivera hela gruppen.  

Läraren berättar att hen kan ta in eleverna i planeringen ibland, beroende på 
situation och förutsättningar. Läraren förklarar att, ibland innan hen skapar en 
planering brukar hen höra sig för med klassen: 
 

Jag frågar eleverna vad vi kan förändra eller förbättra? Vad kan det innebära för dig och 
gruppen? Hur kan vi gå vidare med det vi har eller med våra nya idéer? 
 

Läraren påpekar att hen ibland skulle vilja införa mer inflytande i undervisningen 
men att tiden som finns till planering är begränsad. Läraren säger att om eleverna 
skulle vara vana vid att planera från tidigare ålder skulle det vara något mer naturligt 
i undervisningen och då lättare att använda sig av. Läraren nämner att de använder 
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sig av en planeringsbok för att eleverna och deras föräldrar ska bli medvetna om 
planeringen, vad som händer och sker i skolan.  
Läraren förklarar att elevinflytandet är en mognadsprocess, där de i början behöver 
ramar och regler. Successivt med åldern ökar utrymmet för vad eleverna kan påverka. 
Läraren säger att hen har sett skillnad på början av fyran och i slutet av femman, att 
många av eleverna börjat ta mer ansvar och har större förståelse för att de får och kan 
vara med och påverka. Läraren betonar att man kan använda sig av elevinflytande i 
alla åldrar, men att inflytandet skiljer sig beroende på åldern.  

Läraren beskriver vidare att hen är medveten om de mål som ska uppfyllas. Hen 
säger att eleverna i årskurs 5 skulle kunna sätta sig in i och resonera om det som står i 
Lgr 11 då den inte är främmande för eleverna. Att eleverna vet att de har rätt till 
inflytande och att de kan påverka. Läraren tror dock inte att de allra yngsta eleverna 
har vetskap om detta, utan att förståelsen för Lgr11 ökas i takt med stigande ålder.  

Läraren påpekar att oavsett om det är fler killar eller fler tjejer i gruppen ska alla få 
komma fram lika mycket. De ska inte känna att de behandlas orättvist eller att det 
blir en orättvis fördelning i klassrummet. 
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5. Analys 
Vi kommer här att analysera vårt resultat utifrån våra tre viktigaste fynd; Läraren 
bestämmer mestadels själv, Ju högre ålder desto mindre hopp om inflytande och 
Målens betydelse och rädslan för kaos, som vi även kommer att binda ihop med 
litteraturen. Analysen kommer eventuellt att visa en viss progression av hur det ser ut 
utifrån de tre olika årskurserna. Analysen kommer att utgå ifrån vårt syfte och våra 
frågeställningar. 

Vår analys bygger på våra observationer och det resultat som vi har fått in från lärare 
och elever själva, analysen kommer därmed bygga på deras perspektiv och våra 
tolkningar.  

5.1 Läraren bestämmer mestadels själv  
Eleverna framför i resultatet sin ambition om att få arbeta mer varierande och utifrån 
sina intressen, men att deras möjlighet för inflytande är begränsat av läraren själv. 
Resultatet visar även att elevernas vilja till inflytande är stort, då vi tittar på vad 
eleverna vill vara med och vad de vill utöva inflytande i. Observationerna visade att 
alla lärare oberoende av årskurs, inte släppte in eleverna i dagens innehåll. Samtidigt 
står det i Lgr 11 (Utbildningsdepartementet, 2011) att eleverna ska ha reellt inflytande 
i verksamhetens innehåll, arbetssätt och arbetsformer.  

Det vi kunde se utifrån vårt resultat var att läraren i årskurs 1 kunde ställa frågor till 
eleverna, men att det var hen själv som hade de flesta svaren; läraren svarade således 
på sina egna frågor. När eleverna sedan skulle arbeta med till exempel ”blåsippan” 
fick eleverna komma med förslag och berätta sina tankar kring blåsippan, men 
läraren själv hade redan ett färdigt koncept för vad eleverna skulle skriva och göra. 
Här skedde endast en reproducering av det läraren hade färdigt; elevernas idéer togs 
inte till vara. I årskurs 1 kan vi vidare se att läraren medvetet inte tog tillvara på det 
eleverna sa, läraren var heller inte intresserad av deras tankar kring ”affärsmatten”. 
Läraren visar här sin makt för eleverna, genom att själv bestämma och fatta beslut 
som berör eleverna.  Både i intervjun med eleverna och med läraren hävdade de, att 
det är läraren som bestämmer i klassrummet och själv fördelar ut talutrymmet. 
Tallberg, Broman m.fl. (sammanfattad I Einarsson, 2009) lyfter fram hur pedagogen 
får makt i klassrummet genom att bestämma om, hur och när eleverna ska få tala och 
svara på frågor. Det vi har uppmärksammat när vi pratade med eleverna i årskurs 3 
var att de själva kände att det var läraren som i princip bestämde allt i klassrummet. 
Det enda som de kände att de hade inflytande över var när de fick byta platser i 
klassrummet och över ”eget arbete”. Vi kunde se lärarens makt när en flicka i årskurs 
3 försökte att välja en bok som läraren tog ifrån henne. Det som flickan fick höra var 
att hon behövde läsa en annan bok för att hinna göra en presentation, det var hon 
tvungen till att göra. Därmed fick hon inte läsa en bok som hon själv ville och som 
hon själv ansåg att hon klarade av. Vi ska här tydliggöra att flickan redan hade börjat 
läsa några sidor i boken innan läraren kom. 

Både läraren i årskurs 1 och 5 vill ha tydliga ramar för elevernas spelutrymme i 
klassrummet, vilket vi främst kunde se i årskurs 1. En eventuell progression som vi 
kan se utifrån att det är läraren som bestämmer i klassrummet, är att läraren i 
årskurs 1 har tydligare ramar medan läraren i årskurs 5 anser sig kunna vidga 
ramarna då hens elever är äldre. Detta bidrar till att öka möjligheterna för elevernas 
inflytande i klassrummet. I intervjun tillsammans med eleverna i årskurs 5 
framkommer det dock att framförallt flickorna vill ha mer inflytande i klassrummet, 
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men att det är läraren själv som bestämmer. Det som vi kan se är gemensamt för alla 
elever oberoende vilken årskurs de befinner sig i, är att inflytandet är begränsat av 
läraren och anledningen till det är ramar och brist på tid. 

Resultatet från alla intervjuer visar att elevernas inflytande i sin skoltillvaro är 
bristfällig. I Arnér och Tellgrens (2006) undersökning framkom barnens perspektiv 
av deras syn på vuxna och dess position/deras makt. Barnen i studien ansåg att det är 
de vuxna som bestämmer och att barnen själva får rätta sig efter det som de vuxna 
har bestämt och ifrågasätter inte detta. Det vi kunde se utifrån våra observationer var 
att eleverna endast fick ha inflytande i något redan bestämt. 

5.2 Ju högre ålder desto mindre hopp om inflytande 
Det vi kan vi se är att ju äldre eleverna blir desto mindre hopp finns det om 
inflytande. Samtliga elever beskrev viljan av att vara med mer i planeringen och att 
innehållet i undervisningen ska utgå mer ifrån deras intressen. Den skillnad vi kan se 
i intervjuerna är dock att eleverna i årskurs 1 beskriver ett tillvägagångssätt för hur de 
kan införa mer inflytande, genom att ha möte en gång i veckan. Därmed kan vi se att 
tron på att lyckas få elevinflytande är mer tydligt i årskurs 1, i jämförelse med 
eleverna i årskurs 5, som beskriver att de är nöjda med lärarens planering och att det 
skulle bli rörigt om eleverna skulle vara med och bestämma för mycket. I Rädda 
barnens rapport (2008)  visade resultatet att de yngre eleverna fortfarande har tron 
och hoppet kvar att kunna påverka. Eleverna i högre ålder har istället känslan att 
möjligheten till inflytande är begränsad på grund av läraren och slutar därmed att 
försöka utöva inflytande i klassrummet.  

Om eleverna kom med förslag och idéer kunde dessa gå igenom förutsatt att läraren 
själv godkände det. Observationerna visade att eleverna i årskurs 1 hade mindre 
möjlighet till att få utöva inflytande än årskurs 3 och 5. I årskurs 3 visade eleverna att 
de hade möjlighet att komma med idéer och förslag till läraren mer än i årskurs 1. 
Samtidigt som alla förslag och idéer inte gick igenom, som till exempel pojkens idé att 
måla innan han skrev. I årskurs 5 kunde vi se ytterligare ett steg i elevernas 
självständighet, dock framkommer det i intervjuerna med eleverna i årskurs 5 att de 
känner att läraren bestämmer mest själv. Det är läraren som väljer att lyssna eller 
inte. Det vi kan se är att eleverna i årskurs 1 har hoppet, men ingen möjlighet till att 
införa inflytande. Eleverna i årskurs 5 har eventuella möjligheter att införa inflytande 
men saknar hopp.  Det vi kan se är en eventuell progression i självständighet.  

Det vi kan se i samtliga klassrum är att samtalet är väldigt lärarstyrt, framförallt i de 
yngre åldrarna. Det fria samtalet tillsammans med läraren och eleverna för att 
eleverna ska ha reellt inflytande, existerade inte. Trots att eleverna i årskurs 5 hade 
ett mer fritt sätt att föra samtal med varandra och läraren, kunde inte vi se att 
innebörden var att eleverna skulle få ökat inflytande.  Arnér och Tellgren (2006)  
skriver om vikten av att man som lärare samtalar med eleverna för att få fram deras 
perspektiv och för att ge dem möjlighet att införa inflytande utifrån deras intressen 
och tankar.  

5.3 Målens betydelse och rädslan för kaos 
Från det resultat vi har fått in, kan vi se att lärarens rädsla för att släppa på 
kontrollen är något som hämmar elevinflytandet. Som resultaten visar vill läraren 
bestämma och ha kontroll i klassrummet då mål ska uppfyllas utifrån läroplanen. 
Detta har påverkat eleverna då de känner till de mål som ska uppfyllas och att de 
uppfattar att det skulle bli rörigt om de fick bestämma för mycket. Därmed förlitar 
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eleverna sig till läraren, genom att läraren får bestämma mest i klassrummet, då 
läraren ”vet” vad eleverna ska göra.  

Lärarna anser att det är tidsbrist och målen i läroplanen som förhindrar elevernas 
möjlighet till inflytande. Planeringen har i alla tre årskurserna bestämts av läraren 
själv. Stensmo (2008) beskriver både yttre och inre faktorer som t.ex. läroplan, den 
pedagogiska grundsynen och att brist på tid påverkar planeringen, vilket kan leda till 
att utrymmet i planeringen begränsas. Lärarna i vårt resultat visar att de arbetar 
utifrån en resultatorienterad planering medan de flesta elever vill ha en mer 
processorienterad planering, där man utgår ifrån elevernas intressen och 
erfarenheter. Enligt Stensmo (2008) är planering någonting som innefattar att man 
löser problem och fattar beslut. Planeringen är ingenting som alltid bör göras i förväg 
utan det kan även ske under och efter lektionstillfället och ska ske i samråd med 
eleverna för att de ska få ett reellt inflytande.   

Vi kunde se att planeringarna i två av årskurserna var färdiga, redan innan eleverna 
hade kommit in i klassrummet. Detta gör det omöjligt för eleverna att vara med och 
påverka dagens planering, då den är framtagen utifrån styrdokumentens mål. Detta 
framkommer av läraren i årskurs 1 som säger att det är ogenomförbart att ha med 
eleverna i planeringen, för att eleverna ska ha ramar och växa in i skolans struktur. 
Ramar som grundar sig i läroplanen och andra styrdokument. Medan läraren i 
årskurs 5 menar att om eleverna hade fått inflytande redan i tidigare åldrar, skulle 
detta ses som naturligt i skolans planering och därmed skulle det inte kännas som att 
elevinflytandet skulle bli begränsat på grund av tidsbrist. Här kan vi se att läraren i 
årskurs 5 hittar anledningen till varför man känner tidsbrist i planeringen, samtidigt 
som hen säger emot sig själv då läraren även anser man som lärare ska strama åt i 
början. Samtliga lärare pekar dock på sin vilja att kunna ta med eleverna mer i 
planeringen, men att tiden inte finns för att hinna med allt.  

Skyldigheterna för eleverna är att uppnå de mål och kriterier som läroplan och andra 
styrdokument står för, mål som samtliga lärare beaktar. Vi kan se att arbetandet av 
läroplanen är närvarande för samtliga lärare men att elevernas medvetenhet om 
arbetet med läroplanen är frånvarande, beroende på årskurs. Elever i högre årskurser 
kan vi se har större möjlighet till att vara involverade i planeringen, då de har vetskap 
om läroplanen. I Lgr 11 (Utbildningsdepartementet, 2011) står det att det är lärarens 
ansvar för att eleverna ska få inflytande och känna delaktighet och även få vara med 
och planera och utvärdera undervisningen. Demokratiska arbetsformer ska råda i 
undervisningen och vi kunde se att den lärare som medvetet använder sig av 
demokratiska val är läraren i årskurs 3. Demokratiska val som är en nödvändighet för 
att få inflytande i verksamheten.   

Vi ser från samtliga årskurser att mål från policydokumenten ständigt är närvarande 
och tränger undan elevinflytandet. Resultatet visar att målen i policydokumentet styr 
planeringen och elevernas arbete, utan hänsyn till elevernas intressen och 
möjligheten för att utöva ett reellt inflytande i dagens arbete. Det vi kan se är att 
samtliga lärare väntar på att eleverna ska bli äldre och därmed öka i mognaden, vilket 
ska bidra till att eleverna kommer att få ett ökat inflytande. I Lgr 11 
(Utbildningsdepartementet, 2011) står det att elever ska få ökat inflytande med takt 
med sin ökade ålder och att arbeta i demokratiska arbetsformer. 
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 
Vi valde både observationer och intervjuer för att de kompletterade varandra, 
intervjuerna byggde på observationerna. Vi använde oss av observationer för att 
kunna jämföra det som lärare och elever gjorde i praktiken med vad de sa i 
intervjuerna. Det vi kunde se som ”negativt” med att ha intervjuer med lärare och 
elever, är att de säger det som förväntas av dem att säga. Vi märkte i intervjuerna att 
lärarna visste vad de skulle göra och vad det innebär att ha inflytande i klassrummet. 
Men i observationerna och intervjuerna med eleverna kunde vi se att lärarna inte 
använde sig av den medvetenhet som förmedlades i intervjuerna med lärarna.  

Vi skulle själva ha velat välja de elever som vi skulle intervjua utifrån det vi såg i 
observationerna. Vi såg i observationerna att det var elever som inte ville vara på 
lektionerna, men dessa elever fick vi inte intervjua. Vi bad läraren att välja ut elever 
som hen ansåg ”passande” till våra intervjuer och som läraren ansåg kunde prata för 
sig. Tanken med detta var att vi ville ha ut så mycket av intervjuerna som möjligt och 
tänkte att det då skulle vara bra om läraren valde ut då hen känner sina elever. Både i 
årskurs 3 och 5 fick vi dock elever som hade svårt att utveckla sina svar vidare, de 
svarade det som förväntades av dem från läraren. När vi inte fick utvecklade svar från 
eleverna var det svårt att inte leda in dem på svar som vi ”förväntade” oss. Därför 
kunde vi inte få ut så mycket mer av intervjuerna än vad vi fick, då vi inte ville ställa 
ledande frågor. Det är viktigt att i en intervjusituation vara medveten om att man inte 
leder den intervjuade personen till det svar som man är ute efter (Bjørndal, 2005).  

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Problematiken kring att arbeta resultatstyrt 

De erfarenheter vi har fått från denna studie är att elevers inflytande hämmas på 
grund av lärarens rädsla för kaos och fokus på resultat. Vi kan inte se att tidsbristen 
är anledningen till att inte införa elevinflytande. Vi tänker att inflytandet inte handlar 
om när elever får göra något utifrån det läraren redan bestämt. Skolverkets 
undersökning har visat att elever själva upplever att de inte får det inflytande som de 
är berättigade att få (Bostedt & Eriksson, 2012). Det som för lärarna är ”positivt” är 
att arbeta resultatstyrt då det statistiskt sätt visar elevernas resultat. Vi tror dock att 
det som inte framkommer är minst lika viktigt, det vill säga hur dessa resultat har 
kommit fram. Att det är läraren själv som har bestämt och att inflytande från 
eleverna saknas. 

I ett progressionsperspektiv har inflytande betydelse för elever redan från årskurs 1 
och vi ser en problematik i att säga, att inflytande stiger i takt med ålder och mognad. 
Vi anser att det stämmer, men när är eleverna mogna nog för att utöva inflytande? Vi 
funderar på ifall lärare tänker sig att alla elever i klassen ska vara mogna nog eller om 
detta endast gäller enskilda elever. Samtliga lärare säger att elevinflytande ska öka 
med stigande ålder och mognad, men det vi ser är att lärarna förlitar sig på att 
kommande årskurser ska uppnå detta.  

Vi funderar även på varför lärarna har en genusmedvetenhet, men inte medvetenhet 
om att införa inflytande. Det skulle kunna bero på att genusarbetet numera är 
någonting som förhoppningsvis genomsyrar hela verksamheten och att 
genusbegreppet är en ständigt aktuell diskussion i vårt samhälle.  



24 
 

6.2.2 Hoppet får ingen relevans  
Den skillnad vi kunde se mellan de olika årskurserna var att eleverna i årskurs 1 hade 
mer hopp om att få inflytande än vad de äldre eleverna hade. Vi tror att de yngre 
eleverna fortfarande har kvar känslan av att få tänka fritt och komma med egna idéer, 
på grund av deras korta tid inom skolan. Det vi funderar över är om eleverna blir för 
inslussade i ramar och regler efter 5 år och att det är därför som deras hopp om 
inflytande försvinner. Vi tror att eleverna i årskurs 5 har blivit så pass styrda av 
lärarens rädsla för kaos, att detta har fått även eleverna att uppfatta denna känsla. I 
Rapporten från 1998 (Skolverket, 1998a) framkom det redan då att eleverna kände 
att kraven från lärarna hade ökat och att skolan därmed känns mindre meningsfull. 
Vi anser att inflytandet ska öka i takt med stigande ålder och att det ska genomsyras i 
verksamheten, vilket skulle resultera i att de inte behöver leva på hoppet då 
inflytandet blir ett faktum. Ju äldre eleverna blir desto mer involverade blir de i 
samhället och i demokratiska val.  

6.2.3 Lärarens maktposition  
Som vi har kunnat konstatera är det läraren som mestadels bestämmer själv. Detta 
förhållande hämmar elevernas, inte bara nuvarande möjligheter till inflytande, utan 
även kommande. ”Forskning för skolan” (Skolverket, 2013) visar i sin studie att 
inflytandet i skolan skapar möjligheter för elevernas kommande arbetsliv. Vi tänker  
att eleverna berövas de demokratiska rättigheterna som de är berättigade till när 
läraren bestämmer så pass mycket som de gör. Vi gick in i denna studie med insikten 
om att skolan är en startpunkt för att eleverna ska börja skapa förståelse för bland 
annat inflytande. Det vi tyvärr märkte var att skolan inte levde upp till 
styrdokumentet. Eleverna har inte samma kunskap om sina rättigheter som om sina 
skyldigheter. I Lgr 11 (Utbildningsdepartementet, 2011) står det att eleverna ska 
förberedas in i ett demokratiskt samhälle där de ska veta sina rättigheter och 
skyldigheter. Vi tänker här att det är viktigt att ha samtal tillsammans med eleverna 
för att få fram deras perspektiv och för att ge dem möjlighet till att ha inflytande 
utifrån deras intressen och tankar (Arnér & Tellgren, 2006).  

Om elever blir berövade möjligheten till inflytande kan det bidra till att de inte förstår 
sina rättigheter och skyldigheter gentemot samhället. Alla människor i ett 
demokratiskt samhälle ska ha rätt till inflytande genom att få vara med och påverka. 
Om eleverna under sin tolv år långa skoltid inte i tillräcklig utsträckning får göra sina 
röster hörda, innebär det att de tolv åren, i ett medborgarperspektiv, inte har 
utnyttjats. Enligt Arnér och Tellgren(2006) innebär inflytande att eleverna ska få 
möjlighet att påverka sin position men även utveckla, som Hellmark (2011) skriver, 
självständighet. Då eleverna får inflytande, skapar det möjlighet för dem att påverka 
och vara en del i samhällets utveckling där de för fram åsikter utifrån sitt eget 
perspektiv. 

6.3 Slutsats 
Vi tänker som Bostedt och Eriksson (undersökning från skolverket, 2012) att både 
elever och lärare saknar riktlinjer för hur verksamhetens metoder ska se ut för att 
målet med elevinflytande ska uppnås, vilket leder till att verksamheterna inte lever 
upp till styrdokumentens riktlinjer. De pekar vidare på att det i styrdokumenten står 
vad som ska uppfyllas men inte hur det ska uppfyllas. Vår slutsats är att eleverna 
berövas sin rätt till inflytande och att inflytandet med stigande ålder, inte ökar i den 
takt som vi tänker att den bör göra.   
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6.4 Nya forskningsfrågor 
Under arbetets gång har vi reflekterat över hur man kan arbeta med elevinflytandet 
på ett mer närvarande plan än vad det är idag. I detta arbete har våra syften varit att 
ta reda på elevinflytandets progression och se elevers rätt till inflytande. Det är tydligt 
att elevinflytandet inte är närvarande i den mån som det i våra läroplaner står att 
elever är berättigade till. Nya forskningsfrågor för oss skulle vara att se till, hur tiden 
kan räcka till för elevinflytande? I våra läroplaner står det att elevinflytandet ska öka i 
takt med stigande ålder och mognad, vilket deltagarna i vår studie visar att de har 
kännedom om. Men elevinflytandet ökar ändå inte i den takt den bör göra, varför? 
Vart brister kommunikation över klasserna i en skola från årskurs 1-5?   

Det vi även anser skulle kunna vara nya forskningsfrågor är att gå in i olika 
verksamheter och göra en studie som visar hur man kan börja mer närvarande med 
elevinflytande genom att göra elevinflytandet till en naturlig del i dagen. När ska man 
våga släppa på kontrollen som gör att läraren inte ska planera och bestämmer allt i 
klassrummet? 

6.5 Pedagogisk relevans  
Det vi ville med denna studie, var att synliggöra lärarens uppdrag gentemot 
elevinflytandet i klassrummet. När vi sökte på arbeten inom progression märkte vi 
även att det inte var ett område som det har forskats mycket om, om vi jämför med 
bara elevinflytandet. Som nämns i vårt arbete, har vi sett från tidigare erfarenheter 
att elevinflytandet inte finns i den mån den bör gör vilket ledde oss till att studera 
detta närmre. Som vi tyvärr befarade var elevinflytandet inte närvarande i den mån 
det borde vara, utifrån läroplanernas synvinkel. Då eleverna ska få ha reellt 
inflytande i verksamheterna, i planering, reflektioner kring dagens innehåll och få 
möjligheter till att få påverka ämnen, kurser osv.  Vi vill därför synliggöra att detta är 
ett problem, eleverna ska inte bara få vetskap om innebörden av demokrati utan även 
leva under demokratiska förhållanden. De berövas möjligheten av att få påverka och 
använda ett reellt inflytande.  
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Bilaga 1 

Arbetets gång 

Innan vi har börjat arbeta gjorde vi upp ett preliminärt schema över arbetets gång, 
schemat har endast varit temporärt då vi hunnit med mer vissa veckor och ibland 
behövt jobba lite mer med andra delar. Vi har tillsammans diskuterat och kommit 
överens om vilken litteratur som arbete ska innehålla. För att få ett effektivt arbete 
har vi vid behov valt att arbeta på olika platser gällande litteraturen. Sedan har vi 
tillsammans läst igenom, för att båda ska vara överens om vad det faktiskt står.  

Inför intervjuer och observationer har vi tillsammans kommit överens om vad det är 
vi ska titta på och vilka frågor vi ska ställa till deltagarna. Vi kom tillsammans överens 
om att vi skulle använda oss av intervjuer och observationer på grund av att vi ansåg 
det intressant att både, se vad deltagarna säger och hur det ser ut. Vi har gemensamt 
tittat och bidragit med erfarenheter över hur en observation och intervju ska gå till. 
Innan intervjuerna kom vi även överens om vem som skulle ställa vilka frågor.  

Under observationen och intervjuerna var vi hela tiden tillsammans, vi gjorde allt i 
sällskap för att vi skulle kunna komplettera och reflektera på plats. Vi människor 
uppfattar saker olika, vilket gjorde våra diskussioner och reflektioner mer 
intressanta. Efter våra intervjuer och observationer var färdiga, satt vi tillsammans 
efter varje dag och sammanfattade de. I slutet tog var och en hem, varsina intervjuer 
för att på ett effektivt sätt få färdigt råmaterialet.  

Under arbetets gång har vi hela tiden arbetat tillsammans, reflekterat och diskuterat 
för att få ett så bra arbete som möjligt. Vi har hela tiden låtit våra åsikterna komma 
fram i diskussionerna, vilket lett till att vi hela tiden försökt ta arbetet till en högre 
nivå med hjälp av bådas idéer och tankar.  
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Bilaga 2 

Intervjufrågor, elever, Åk1 

1. Brukar ni få vara med och skapa/göra planeringen i klassrummet? Om JA, 
hur? 

2. Tycker ni att läraren tar tillvara på det ni säger? Lyssnar läraren på det ni vill 
och säger? 

3. När får ni bestämma i klassrummet? Vad får ni bestämma? 
4. Skulle ni vilja bestämma mer i klassrummet? Om JA, vad? 
5. Om ni fick vara bestämma, hur skulle er skoldag se ut? 
6. Tycker ni att ni har något ansvar i skolan? 
7. Vill ni lära för er egen skulle eller för någon annan? Vad/vem får er att vilja 

lära/plugga? 
8. Tycker ni att flickor och pojkar behandlas lika? Får alla lika stort 

talutrymme/plats i klassrummet? 
9. Fick in vara med och bestämma över det vi såg igår? 
10. Vad tyckte ni om ”affärsmatten”? Kände ni att ni fick vara med och bestämma? 

Hade ni velat göra något annorlunda? 
11. Vill du vara med i planeringen? 

Intervjufrågor, elever, Åk3 

1. Brukar ni få vara med och skapa/göra planeringen i klassrummet? Om JA, 
hur? Dagen innan eller under dagens gång? 

2. Tycker ni att läraren tar tillvara på det ni säger? Lyssnar läraren på det ni vill 
och säger? 

3. När får ni bestämma i klassrummet? Vad får ni bestämma? 
4. Skulle ni vilja bestämma mer i klassrummet? Om JA, vad? 
5. Om ni fick bestämma, hur skulle er skoldag se ut? 
6. Tycker ni att ni har något ansvar i skolan? 
7. Vill ni lära för er egen skulle eller för någon annan? Vad/vem får er att vilja 

lära/plugga? 
8. Tycker ni att flickor och pojkar behandlas lika? Får alla lika stort 

talutrymme/plats i klassrummet? 
9. Vill du vara med i planeringen? 
10. Är ni nöjda med dagen igår? Hade ni velat göra något annorlunda? 
11. Planeringen var inte förbestämt igår, är det alltid så? Hur känns det att ha en 

planering som inte är förbestämt utan kan ändras under dagen? 
 

Intervjufrågor, elever, Åk5 

1. Brukar ni få vara med och skapa/göra planeringen i klassrummet? Om JA, 
hur? Dagen innan eller dagen efter? 

2. Tycker ni att läraren tar tillvara på det ni säger? Lyssnar läraren på det ni vill 
och säger? 

3. När får ni bestämma i klassrummet? Vad får ni bestämma? 
4. Skulle ni vilja bestämma mer i klassrummet? Om JA, vad? 
5. Om ni fick bestämma, hur skulle er skoldag se ut? 
6. Tycker ni att ni har något ansvar i skolan? 



30 
 

7. Vill ni lära för er egen skulle eller för någon annan? Vad/vem får er att vilja 
lära/plugga? 

8. Tycker ni att flickor och pojkar behandlas lika? Får alla lika stort 
talutrymme/plats i klassrummet? 

9. Vill du vara med i planeringen? 
10. Ni hade något som kallades för klasskul i fredags, är det något ni har bestämt 

själva, har ni kommit på det själva? 

 

Intervjufrågor, lärare, Åk1 

1. Hur gammal är du? 
2. Hur länge har du arbetet inom skolans värld? 
3. Har du examen, om JA vilket år? 
4. Vad anser du att elevinflytande kan innebära för dig? 
5. Hur kan man arbeta kontrollerat med elevinflytande? 
6. Du verkar medveten om att flickor och pojkar bör ha lika stort utrymme, hur 

har du arbetet för att det ska vara så? 
7. Känner du att du har möjlighet till att ta in eleverna in i din planering? Om JA, 

hur? Om Nej, varför inte? 
8. Hur anser du att du motiverar eleverna? 
9. Tror du att det skiljer sig på möjligheten att använda sig av elevinflytande i 

undervisningen beroende på i vilket årskull man undervisar? 
10. Ser du möjlighet till att få in mer elevinflytande? Om JA, hur? 
11. Får eleverna vara med och bestämma arbetsformer/arbetssätt. Om JA, hur? 

Om NEJ, varför inte? Anser du att detta kan anpassas efter ålder respektive 
mognad?  

12. Hur gör du för att eleverna ska få känna och ta ett eget ansvar för sitt eget 
lärande?  

13. Hur anser du att du arbetar på ett demokratiskt förhållningssätt i 
klassrummet? Vet elever sina rättigheter och skyldigheter? ( Till exempel: 
Demokrati, inflytande, delaktighet, genus, ansvar och motivation) 
 

Intervjufrågor, lärare, Åk3 

1. Hur gammal är du? 
2. Hur länge har du arbetet inom skolans värld? 
3. Har du examen, om JA vilket år? 
4. Vad anser du att elevinflytande kan innebära för dig? 
5. Du verkar medveten om att flickor och pojkar bör ha lika stort utrymme, hur 

har du arbetet för att det ska vara så? 
6. Känner du att du har möjlighet till att ta in eleverna in i din planering? Om JA, 

hur? Om Nej, varför inte? 
7. Hur anser du att du motiverar eleverna? 
8. Tror du att det skiljer sig på möjligheten att använda sig av elevinflytande i 

undervisningen beroende på i vilket årskull man undervisar? 
9. Ser du möjlighet till att få in mer elevinflytande? Om JA, hur? 
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10. Hur gör du för att eleverna ska få känna och ta ett eget ansvar för sitt eget 
lärande?  

11. Hur anser du att du arbetar på ett demokratiskt förhållningssätt i 
klassrummet? Vet elever sina rättigheter och skyldigheter? ( Till exempel: 
Demokrati, inflytande, delaktighet, genus, ansvar och motivation) 

12. Är det medvetet som du använder dig av en inte fast planering i ditt klassrum? 
 

Intervjufrågor, lärare, Åk5 

1. Hur gammal är du? 
2. Hur länge har du arbetet inom skolans värld? 
3. Har du examen, om JA vilket år? 
4. Vad anser du att elevinflytande kan innebära för dig? 
5. Hur kan man arbeta kontrollerat med elevinflytande? 
6. Du verkar medveten om att flickor och pojkar bör ha lika stort utrymme, hur 

har du arbetet för att det ska vara så? 
7. Känner du att du har möjlighet till att ta in eleverna in i din planering? Om JA, 

hur? Om Nej, varför inte? 
8. Hur anser du att du motiverar eleverna? 
9. Tror du att det skiljer sig på möjligheten att använda sig av elevinflytande i 

undervisningen beroende på i vilket årskull man undervisar? 
10. Ser du möjlighet till att få in mer elevinflytande? Om JA, hur? 
11. Får eleverna vara med och bestämma arbetsformer/arbetssätt. Om JA, hur? 

Om NEJ, varför inte? Anser du att detta kan anpassas efter ålder respektive 
mognad?  

12. Hur gör du för att eleverna ska få känna och ta ett eget ansvar för sitt eget 
lärande?  

13. Hur anser du att du arbetar på ett demokratiskt förhållningssätt i 
klassrummet? Vet elever sina rättigheter och skyldigheter? ( Till exempel: 
Demokrati, inflytande, delaktighet, genus, ansvar och motivation) 

14. Varför kom du på klasskul? 

 

 


