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Abstract 

Student influence has a long history in the Swedish school system. The 1946 school 

commission stated that influence is of great importance for the democratic fostering. Since 

then student influence has been in focus. There has been a lot of studies around student 

influence the last decades and therefore the aim of this study is to analyse a selection of recent 

studies on the subject. The purpose is to find similarities and differences in the results of 

scientific studies concerning both teacher- and student perspective. 

 

This study is based on a qualitative method, more specific a literature review. With this 

method a selection of articles and theses was collected and analysed based on the method; text 

analysis. The result consists of a brief summary on the reviewed literature. The analysis of the 

literature review indicated that student influence is still limited, even though the regulation 

says to enhance influence. According to several studies, pupil influence and school 

democracy needs to be discussed more in school. This because teachers have different views 

on what pupil influence implies, usually due to vague regulations or that teachers interpret 

pupil influence differently.  

 

One conclusion of this study is that teachers and students has the same intentions with pupil 

influence; both wants to increase the pupils influence in school. However, in the praxis it is 

hard to accomplish due to school norms and traditions, but also because of teachers evasions 

and excuses. Some teachers find it difficult to share their authority with the students, but in 

order to increase student influence teachers and student needs to collaborate even further. 

 

Keywords: Influence, student influence, pupil influence, student participation, school 

democracy, education, literature review. 
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1 Inledning 
En av lärarens uppgifter är att fostra demokratiska medborgare som har kunskap om sina 

rättigheter och skyldigheter. Ur ett samhällsperspektiv är det förståeligt att sådana kunskaper 

är av vikt, då vårt samhälle ska bygga på demokrati (Skolverket, 2015, s. 7). Skolverket 

menar att elever ska förberedas för att bli mer delaktiga och ges, men också ta, ansvar i vårt 

demokratiska samhälle (Skolverket, 2015, s. 15). Genom Barnkonventionen (2009, § 12) har 

Sverige förbundit sig till att dels låta barnens röster bli hörda men också ge kunskap om deras 

rättigheter, vilket ytterligare stärker vikten av elevers möjligheter till påverkan. Det finns 

alltså flera instanser som talar för elevinflytande i skolans verksamhet. 

 

Skolverket (2015, s. 8) skriver att elevers förmåga till ansvarstagande och till att utöva 

inflytande kan utvecklas om de ges möjlighet att vara delaktiga och få inflytande över sin 

utbildning. Inflytande ligger i praktiken nära individualisering, något som kan innebära att 

elever som inte har getts möjlighet att utveckla förmågan att ta ansvar för sin utbildning inte 

utmanar sig vid tillfällen för eget ansvar (Skolverket, 2016a). Dock ses även detta som ett sätt 

att förbereda eleverna för framtiden (Skolverket, 2016b), vilket ligger nära lärares uppdrag att 

genom elevinflytande fostra demokratiska medborgare. 

 

En orsak till vikten av att lyfta elevinflytande är likvärdighet. Begreppet likvärdighet ska 

enligt Skolverket (2012) ses ur tre olika aspekter. De tre aspekterna är “lika tillgång till 

utbildning, lika kvalitet på utbildningen och att utbildningen ska vara kompenserande.” 

(Skolverket, 2012, s. 11). Den första aspekten handlar om att utbildningen ska vara tillgänglig 

för alla, den andra aspekten inbegriper att utbildningen inte behöver se likadan ut men 

kvaliteten ska vara densamma oavsett skola. Den sista aspekten handlar om att utbildningen 

ska vara kompenserande vilket innebär att skolan ska arbeta för att säkerställa att alla elever 

har samma möjlighet att ta till sig av undervisningen. I och med decentraliseringen av skolan 

har en förskjutning av ansvaret skett till lärare och elever (Skolverket, 2016a). I den 

decentraliserade skolan är likvärdighet, genom styrdokumenten, ett styrmedel, vilket är ett sätt 

för staten att kontrollera och följa upp att skolan trots sitt egenstyre uppnår en önskvärd 

kvalitet (Nordin, 2014). Därav tolkar vi det som att det är viktigt att föreskrifterna kring 

likvärdighet är utvecklade och inte inrymmer tolkning. Som vi ovan konstaterat att 

elevinflytande ges ett stort utrymme i styrdokumenten, är elevers inflytande en aspekt som 

berörs av likvärdigheten. 
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Robert Thornberg och Helene Elvstrand (2012, s. 6) visar att vissa lärare uppfattar 

elevinflytande som ett mål medan andra inte uppfattar det som lika nödvändigt. Detta visar 

indikationer på att lärare uppfattar elevinflytande på olika sätt. Skolan ska enligt både läroplan 

och skollag vara likvärdig (Skolverket, 2015, s. 8). Arbetar då lärare efter olika definitioner av 

elevinflytande kan likvärdigheten komma att äventyras. I nuvarande läroplan, Lgr 11, står det 

om elevinflytande till en viss del, däremot tar exempelvis kunskapskraven en större plats i 

läroplanen, då elevinflytande endast nämns i kapitel 1 och 2 medan kunskapskrav finns till 

alla ämnen. Ur ett didaktiskt perspektiv kan detta bli ett problem då lärare kan komma att 

lägga mer tid på att se till att elever förstår och “[...] har grundläggande kunskaper om några 

mänskliga rättigheter [...]” (Ibid., s. 190) än låta elever “[...] ges inflytande över utbildningen 

[...] efter deras ålder och mognad.” (Ibid., s. 15). 

 

Forskningen om inflytande och delaktighet har vuxit i omfattning sedan 1990-talet, en 

anledning till detta skulle kunna vara den tydligare rollen som elevinflytandet har fått. 

Forskningsläget idag är omfattande, med många studier som har flera olika angreppssätt och 

perspektiv. En forskningsöversikt kan bidra till att reda ut begreppen men kan också ge en 

samlad bild av hur elevinflytande i skolverksamheten har sett ut och hur det ser ut idag. 

Genom systematiseringen av tidigare kunskap hoppas vi kunna tydliggöra forskningsläget och 

på så sätt bidra till en ökad förståelse av elevinflytande. 

 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att genom en litteraturstudie ge en övergripande bild av 

forskningsläget gällande elevinflytande i svensk skola från 1990-talet och framåt. Fokus 

ligger på att analysera lärares skyldigheter och möjligheter till att ge elever inflytande och 

delaktighet i skolverksamheten. 

 

Frågeställningar 

Vilka likheter och skillnader gällande elevinflytande kan man se i den undersökta 

forskningen? 

Vilken syn ger elever respektive lärare uttryck för gällande elevinflytande i tidigare studier? 
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Avgränsningar 

De avgränsningar som arbetet har ligger främst i urvalet av studier. Vi har valt ut studier som 

gjorts i den svenska grundskolan, en anledning till detta är att grundskolan innefattas av 

skolplikt vilket gör den obligatorisk men också av anledningen att grundskolan har en 

gemensam läroplan. 

 

Ytterligare avgränsning av omfånget har gjorts genom att främst välja för ämnet relevant 

forskning genomförda i en svensk skolkontext från 1990-talet och framåt. Anledningen till 

detta är för att studier gjorda därefter har studerat skolor vars verksamhet följer två snarlika 

läroplaner gällande elevinflytande. En annan anledning till den kronologiska avgränsningen är 

att studien syftar till att undersöka elevinflytandet i nutid. Att studien baseras utifrån en 

svensk skolkontext var för att rikta in studien på att undersöka hur ett specifikt land ser på 

elevers inflytande enligt styrdokument men också lärare och elever verksamma inom skolan. 

 

Vi har valt att utgå från både ett lärarperspektiv och ett elevperspektiv i denna studie, detta för 

att få en bredare bild av hur det ser ut i skolverksamheten. Föräldraperspektivet har inte 

studerats av anledning att studien syftar till att studera inflytande i skolverksamheten. 

 

Disposition av arbetet 

Denna litteraturstudie består av sju kapitel. I kapitel ett beskrivs studiens syfte och 

frågeställning, samt vilka avgränsningar som studien har. I kapitel två presenteras kort 

historik och för studien aktuella läroplaner, detta för att ge läsaren förståelse för de krav som 

staten ställer på skolan gällande inflytande. I kapitel tre diskuteras och problematiseras 

studiens metod. I kapitel fyra finns studiens resultat, som består av sammanfattningar av den 

undersökta litteraturen. I kapitel fem presenteras vår analys. I kapitel sex redogörs de 

slutsatser som går att dra med hjälp av analysen. I kapitel sju presenteras förslag till vidare 

forskning om elevinflytande. 

 

2 Historik och läroplaner 

Elevinflytande har en historia som sträcker sig flera decennier tillbaka. Redan i början av 

1900-talet höjdes röster om elevers inflytande, men det var inte förrän 1940-talets 

skolutredning som kom att visa vikten av elevinflytande i skolverksamheten då inflytandet 

skulle förbereda elever inför framtiden. Detta införlivades sedan genom 1946 års 
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skolkommission. Skolkommissionen hävdade att det var viktigt för den demokratiska fostran 

som skolan ska bedriva men också för en uppdaterad pedagogik (Tham, 1998, s. 5: Selberg, 

1999, kap 1). 

 

Under 1960- och 1970-talet kom påtryckningar om att elever borde få ett större inflytande 

över skolan och undervisningen. Sedan dess har läroplanerna lagt större fokus på elevers rätt 

till delaktighet. Genom att låta elever vara delaktiga i beslut som rör undervisningen hoppas 

man utveckla elevers ansvarskänsla och i slutändan, demokratiska medborgare (Rönnlund, 

2011, s. 11). 

 

Genom Läroplan för grundskolan 1969, förkortat Lgr 69, fick elevinflytandet en tydligare roll 

och elever fick rätt till inflytande genom klassråd och elevråd på skolorna (Selberg, 1999, s. 

27: Skolöverstyrelsen, 1969, s. 29-30). I samma skede påbörjades diskussionen om 

decentralisering av skolan, som trädde i kraft under 1990-talet. Målet med detta var att 

tydliggöra ansvarsfördelningen mellan kommunen och staten (Nordin, 2014, s. 28). I och med 

decentraliseringen gick man från ett mål- och regelstyrt system till ett mål- och resultatstyrt 

system (Rönnlund, 2013, s. 70). 

 

Skolan styrs främst med hjälp av läroplanen och skollagen. Skolan har sedan införandet av en 

sammanhållen läroplan haft fem läroplaner. Den fjärde läroplanen är den som i dagligt tal 

kallas Lpo 94 vilket står för Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 1994. Lpo 94 

betonar i högre grad vikten av elevinflytande än vad tidigare läroplaner gjort (Tham, 1998, s. 

5), detta uttrycks tidigt i läroplanen genom skrivningen att skolan ska ge elever 

grundläggande demokratiska värderingar (Skolverket, 1994, s. 5). En stor förändring från 

tidigare läroplaner är att det är upp till skolorna att bestämma hur elevinflytandet ska 

organiseras (Blossing, 2005, s. 391). 

 

Skolan ska bygga på demokratisk grund vilket slås fast tidigt i läroplanen, skolan har även en 

viktig roll i att förmedla samhällets värderingar (Skolverket, 1994, s. 5). Även om 

omfattningen i hur elevinflytandet ska se ut, tas elevinflytande upp under flera punkter i 

läroplanen. Under rubriken Skolans uppgifter slås det fast att elever ska ges möjlighet att bli 

ansvarstagande individer med möjlighet att arbeta självständigt och ta initiativ (Skolverket, 

1994, s. 7). Elevinflytandet ges också ett eget kapitel, vilket kan ses som ett tecken på 

elevinflytandets värde i skolverksamheten. I kapitlet (2.3, s. 13-14) står det att elever ska ha 
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ett reellt inflytande över sin utbildning och inflytandet ska successivt öka. Elever ska ha 

inflytande över alla delar av utbildningen, allt från planering till innehåll. Det är lärare som 

ska se till att elever får möjlighet att utvecklas, så att de har kunskaper om demokrati och att 

de känner tilltro till det demokratiska samhällssystemet. Sammanfattningsvis kan sägas att 

elever ska ges möjlighet att ta ansvar över sin utbildning, men också få vara delaktiga i de 

beslut som kan påverka dem. 

 

Den aktuella läroplanen är om man ser till normer och värderingar till stor del baserad på Lpo 

94, varför den inte presenteras djupgående. Den läroplan som är aktuell idag är Läroplanen 

för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. De värderingar och normer som 

skolan ska förmedla återfinns i kapitel 1 och 2 i läroplanen i både Lpo 94 och Lgr 11. Om 

man till exempel kollar på avsnitt 2.3 i båda läroplanerna kan man se att de mål och riktlinjer 

som finns är i princip likadana. Skillnaden är exempelvis att Lpo 94 är mer konkret gällande 

vilka som ska ges elevinflytande. Lpo 94 tydliggör att det är alla elever oavsett kön eller 

bakgrund som ska ges inflytande, medan Lgr 11 inte ger några exempel. 

 

Lärare är enligt styrdokumenten skyldiga att anpassa sin undervisning efter sina elever på 

respektive skola, vilket gör att utbildningen inte kommer se lika ut på alla skolor, eftersom 

alla elever har olika behov och förutsättningar och att det finns flera möjligheter uppnå 

utbildningens mål. Dock menar Skolverket på att skolan alltid ska vara likvärdig, även om 

undervisningen inte är lika (2015, s. 8: 1994, s. 6). Ellen Almgren (2006, s. 24) skriver att 

likvärdigheten innebär att “alla elever ska vara jämlikt utbildade (kunniga); skolan behöver 

inte vara likformig men elevernas utbildning (eller kunskaper) skall vara likvärdiga”. 

 

3 Metod  

Metod är en viktig del av en uppsats, där behandlas allt från tillvägagångssätt till 

analysmetoder blandat med eventuella etiska aspekter. Den här uppsatsen är en 

litteraturstudie. Skollagen skriver att “Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet” (SFS 2010:800, kapitel 1 § 5), som lärare kommer man därför att 

behöva söka och granska vetenskapliga publikationer, något som är en viktig del i en 

litteraturstudie. 
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Val av metod 

Genom en litteraturstudie kan man studera det vetenskapliga läget, för att se vad tidigare 

forskning har kommit fram till inom det undersökta området (Barajas, Forsberg och 

Wengström, 2013, s. 31). Anledningen till att vi har valt att utföra denna typ av studie är att 

det kan vara svårt och tidskrävande att få tillgång till att forska på fältet (Bryman, 2011, s. 

379). En annan anledning till att arbeta med litteraturstudier som metod är att man kan 

besvara många frågeställningar som berör skolan, exempel på frågeställningar är frågor om 

effektiva undervisningsmetoder. Med litteraturstudier kan man även se om det finns 

vetenskapligt stöd för att bedriva elevinflytande i enlighet med en viss undervisningsmetod 

(Barajas, Forsberg och Wengström, 2013, s. 27). 

 

Vi har valt att använda oss av litteraturstudier av den anledningen att vi vill undersöka vad 

tidigare forskning har fått för resultat gällande elevinflytande. Genom att göra en 

litteraturstudie hoppas vi få en bredare och mer nyanserad bild av ämnet jämfört med om vi 

hade gjort en empirisk studie. Detta kan förklaras med att vi tar del av flera studiers resultat 

och slutsatser och genom det indirekt får fler skolors perspektiv, vilket resulterar i en bredare 

bild av elevinflytande i svenska skolan. Det finns dock flera svagheter när det gäller 

litteraturstudier. Den främsta ligger i att göra ett relevant och bra urval för sin studie, urvalet 

är nära kopplat till vår tolkning av vilken litteratur som är relevant för studien vilket gör att 

litteraturstudien påverkas av vår tolkning. Studien påverkas också av vår uppfattning av 

källkritik och definition av goda vetenskapliga studier. 

 

Tidigt inom en systematisk litteraturstudie ska ett tydligt syfte formuleras och motiveras. 

Även sökord måste i ett tidigt skede fastställas samt på vad litteratursökningen ska baseras på. 

När detta är gjort kan sökningen efter litteratur påbörjas i enlighet med de tidigare fastställda 

kriterierna. Genom att arbeta på detta sätt minimeras eventuella felkällor samt godtyckligt 

urval (Bryman, 2011 s. 104: Barajas, Forsberg och Wengström, 2013, s. 32). Nästa steg ser 

olika ut beroende på vilken litteratur man väljer att utgå ifrån. Vi kommer att följa Alan 

Brymans (2011, s. 106) rekommendation om att kort beskriva de viktigaste dragen i 

litteraturen. Detta val har gjorts för att tydliggöra för läsaren vilka studier som har använts 

samt deras slutsatser. I ett sista steg sammanställs resultatet för att sist dra slutsatser (Bryman, 

2011 s. 107: Barajas, Forsberg och Wengström. 2013, s. 32). Eftersom metodlitteraturen är 

relativt överens med hur en litteraturstudie ser ut så gjordes valet att följa denna struktur. 
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Tillvägagångssätt 

Sökning och val av litteratur 

Tidigt formulerades ett syfte för studien och även frågeställningar, vilka under 

arbetsprocessen har utvecklats för att kunna ställa relevanta och besvarbara frågor. 

Arbetsprocessen har under arbetets gång omvärderats. Detta av anledningen att vi insåg att 

tidigare arbetssätt och sökningsförfarande inte var förenligt med en litteraturstudie eftersom 

sättet att söka litteratur varken följde några uppsatta kriterier eller var särskilt systematiskt. 

Istället började vi att gå efter Brymans (2011, s. 105-107) samt Barajas, Forsberg och 

Wengströms (2013, s. 32) olika steg för en systematisk litteraturstudie (se tidigare stycke). 

Detta ledde till att hittad litteratur lades åt sidan och processen att söka ny litteratur 

påbörjades. Kriterier sattes upp för att välja ut adekvat litteratur och passande sökord 

formulerades. Sedan påbörjades arbetet med att välja ut lämpliga databaser att söka efter 

litteratur i. 

 

En litteraturstudie är aldrig bättre än det material som granskas (Barajas, Forsberg och 

Wengström, 2013, s. 26-27). Därför har litteraturen valts ut efter kriterier såsom; god 

vetenskaplig sed, aktuell och för studiens syfte relevant forskning, att den är vetenskapligt 

granskad, samt att den följer de forskningsetiska riktlinjerna. Detta för att studien ska ha en 

hög grad av tillförlitlighet men även följa gängse etiska krav. Någon avgränsning gällande 

kvalitativa och kvantitativa studier har inte gjorts, detta för att öka spridningen på studien. 

 

Det material som har valts ut till denna uppsats har tagits fram genom att söka i olika 

databaser, vilka är Libris, Diva, ERIC men även Directory of Open Access Journals. 

Databaserna valdes utefter ämnesområde samt efter vad universitetet kunde tillhandahålla, 

vilket påverkade urvalet. Att göra avgränsningar inverkar på studiens resultat. I detta fall 

genom att omfånget av litteratur i sökningarna minskat, något som kan ha kommit att påverka 

räckvidden negativt då sökningen inte är helt uttömmande. En kompensatorisk åtgärd för att 

stärka resultatet har flera databaser använts för att få fram ett mer diversifierat urval. 

 

Sökord som har använts vid litteratursökningen togs fram genom att prova sig fram i de olika 

databaserna, men även genom att titta i nyckelorden i andra studier inom ämnet. För att få 

fram uttömmande sökord i den engelskspråkiga databasen ERIC har dess “Thesaurus”1 

                                                 
1 Thesaurus kan ungefär översättas till begreppsordbok. Den listar begrepp som är kompatibla och effektiva att 

använda i sökmotorn. 
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använts. I ERIC gjordes även en avgränsning genom att kombinera sökord, detta för att få 

fram mer specifika resultat. 

 

De sökord som sedan användes var följande: 

 Inflytande 

 Elevinflytande/Student influence 

 Demokrati/Democracy 

 Delaktighet/Participation 

 

Efter sökning i databaserna gjordes majoriteten av urvalen i två steg. Första urvalet baserades 

på titel och andra urvalet efter läsning av abstract. Detta för att fånga in all litteratur som 

verkar relevant, för att sedan kunna göra ett noggrannare urval efter litteraturens innehåll. Ett 

problem med att sålla på titel och abstract kan vara att de inte ger en korrekt bild av 

publikationerna. För att lösa problemet gjordes valet att läsa igenom litteratur som vi var 

osäkra på, detta för att se om dessa kunde vara relevanta för studien. Litteratur har även valts 

ut med hjälp av andra strategier, såsom rekommendation från handledare samt viss litteratur 

som ofta omnämndes i de utvalda studierna2. Detta var till god hjälp för att få underlaget mer 

uttömmande då det annars finns en risk att relevant litteratur hamnar utanför urvalet. 

 

Dock ska sägas att viss litteratur som har varit relevant för studien till viss del fallit utanför de 

avgränsningar som sattes upp. Eftersom de bara delvis fallit utanför avgränsningen har vi 

ändå valt att inkludera dem trots att de avviker från utsatta avgränsningar. De aktuella 

studierna är Gunvor Selberg (1999)3, Ulf Blossing (2005)4, Eva Forsberg (2000)5. En av 

Selbergs studier har delvis genomförts i en gymnasieklass, medan de två andra har påbörjat 

insamlingen innan införandet av Lpo 94, dock är majoriteten av det empiriska materialet 

insamlat därefter. 

 

Studien har som syfte att med hjälp av aktuell forskning undersöka elevinflytande. Trots detta 

är ingen undersökt studie gjord efter införandet av Lgr 11. Detta är ingen medveten 

avgränsning utan en tillfällighet. Innehållsmässigt är Lpo 94 och Lgr 11 i stort sätt likadana 

                                                 
2 Exempelvis Göran Bostedt & Linda Eriksson (2011) och Eva Forsberg (2000). 
3 Selberg, Gunvor (1999). Elevinflytande i lärande. En studie om vad som händer när elever har inflytande i sitt 

eget lärande och när elever har olika erfarenheter av sådant elevinflytande. 
4 Blossing, Ulf (2005). Should pupils be able to make decisions about school change? 
5 Forsberg, Eva (2000). Elevinflytandets många ansikten. 
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gällande skrivelser om elevinflytande, vilket gör att tillförlitligheten rörande det undersökta 

materialet inte påverkas. Förklaringar till bortfallet skulle kunna vara att urvalet varit för snävt 

och/eller att det inte har hunnits forskas kring elevinflytande i någon större utsträckning sedan 

Lgr 11 aktualiserades. Därav får den undersökta forskningen ses som den, för ämnet, mest 

aktuella forskningen. 

 

Det svåraste gällande den här studien, och litteraturstudier i allmänhet, har varit att 

upprätthålla en balans om hur mycket litteratur som ska ligga till grund för resultatet och 

analysen i relation till tiden men också andra avgränsningar. Under arbetets gång noterades att 

litteratur som valdes bort i urvalet ändå kan ha varit relevanta för denna studie. Detta är 

problematiskt på grund av att det kan ha kommit att påverka resultatet av analysen genom att 

viktiga perspektiv kan ha fallit bort. Vi valde därför att läsa litteratur som vi var osäkra på om 

de kunde tillföra något till studien, med förhoppningen att minska ett eventuellt bortfall. Hade 

det funnits mer tid, hade man kunnat gå igenom sökresultaten igen av anledning att syfte och 

frågeställningar under arbetsprocessen omarbetats. 

 

Bearbetning och analys av utvald litteratur 

Nästa steg efter urvalet var att läsa all litteratur och kort sammanfatta och beskriva den i 

resultatet. Sammanfattningarnas fokus ligger på att korrekt beskriva forskningens syften, 

metoder, resultat och slutsatser. Detta på grund av att syftet med vår studie är att studera 

elevinflytande genom att ge en generell bild av tidigare forskning. Fokus för 

sammanfattningarna klargjordes innan de påbörjades. Detta för att tydliggöra och på ett mer 

systematiskt sätt hantera litteraturen, men också för att fokusera på samma delar i respektive 

litteratur. Detta minskar även risken att sammanfattningen blir påverkad av litteraturen och 

dess resultat. 

 

Materialet har analyserats med hjälp av en tolkning av kvalitativ textanalys. En kvalitativ 

textanalys kan göras på flera sätt, eftersom man kan analysera texten i flera dimensioner. Den 

grundar sig i att man, på olika plan, försöker förstå texters innehåll i relation till 

forskningsfrågan (Widén, 2009, s. 136). Det finns tre analytiska dimensioner som man kan ta 

hjälp av när man utför en kvalitativ textanalys. Den första analytiska dimensionen innebär 

kortfattat att analysen utgår ifrån vem författaren av texten är och vilka värderingar som 

uttrycks eller inte uttrycks i texten medan den andra dimensionen innebär att man analyserar 

språket och det innehåll som uttrycks (Widén, 2009, s. 138). Vår analys har lagt fokus på den 
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tredje dimensionen, vilket i vårt fall innebär att man med elevinflytande som ram sätter in 

texten och tolkar den i ett sammanhang (Widén, 2009, s. 139-140). Vi valde denna dimension 

för att den har ett fokus likartat med uppsatsens syfte. Med hjälp av denna analysmetod har vi 

tolkat den valda litteraturens resultat och slutsatser, för att sedan ställa dem i relation till 

varandra för att finna likheter och skillnader. 

 

I analysförfarandet valde vi att först efter läsning av litteraturen skapa kategorier för att hitta 

gemensamma faktorer i de olika publikationerna. En anledning till varför det arbetssättet 

valdes var för att kategoriseringen då utgår från studiernas resultat, vilket valdes för att 

minska risken att passa in studier i felaktiga kategorier. Detta då det finns en risk att man med 

förvalda kategorier tolkar texterna allt för generöst för att få dem att passa in i 

kategoriseringarna. 

 

Analysen kom att resultera i fyra kategorier och åtta underkategorier. Kategorierna är 

baserade på de huvudsakliga resultatet i den lästa litteraturen. Arbetet med att ta fram 

kategorier startade med att punkta upp de viktigaste delarna från varje sammanfattning, och 

sedan sammanfoga dem till bredare kategorier för att få färre kategorier, detta för att 

underlätta analysen. Den fjärde kategorin ligger delvis utanför studiens syfte men har ändå ett 

stort värde för analysen eftersom den tar upp vad men framförallt hur de undersökta studierna 

kom fram till sitt resultat. Den bidrar till ytterligare ett analytiskt perspektiv genom att kunna 

jämföra tillvägagångsätt och perspektiv i den undersökta litteraturen. Kategorierna presenteras 

i kapitel fem. 

 

En risk vid kvalitativa studier är tolkningsmöjligheterna som finns under flera steg i en 

kvalitativ forskningsprocess. Gällande den här studien påverkar det när resultaten ska 

kategoriseras, då våra tolkningar för att kategorisera litteraturen kan vara felaktiga, något som 

skulle kunna påverka studiens tillförlitlighet. Vi anser att risken för feltolkning är mindre om 

man plockar kategorier ur litteraturen. Detta arbetssätt har stora likheter med en induktiv 

ansats, då man genom att studera den samlade empirin drar slutsatser (Fejes & Thornberg, 

2009, s. 23), vilket har gjorts i kapitel fem. 

 

Tillförlitlighet och generaliserbarhet 

Validiteten och reliabiliteten kan vid en litteraturstudie ses ur två perspektiv, dels den egna 

studien och dess metodansats, dels också de undersökta studierna. Båda perspektiven kommer 
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att påverka slutresultatet, eftersom denna studies slutsatser baseras på de undersökta 

studiernas resultat. 

 

Resultatet består av sammanfattningar av det undersökta forskningsläget. För att stärka 

validiteten i undersökningen gjordes valet att främst sammanfatta studiernas resultat för att 

hålla fokus på uppsatsens syfte, men också för att på ett mer systematiskt sätt ta oss an 

underlaget för litteraturstudien. Validiteten påverkas även av hur väl sökorden valts ut och hur 

nära de ligger studiens syfte och frågeställningar. I detta fall är sökorden nära 

forskningsområdet, vilka har utökats med hjälp av den undersökta litteraturens nyckelord, 

detta för att öka validiteten för studien. 

 

För att hålla validiteten hög gjordes valet att söka efter material i flera databaser, detta för att 

få ett bredare urval, som även gör litteratursökningen mer uttömmande. En annan anledning 

var att vi endast använde oss av databaser som är tillgängliga från Örebro Universitet, vilket 

blir en avgränsning som kan påverka reliabiliteten genom att relevanta databaser uteslutits och 

därigenom förbisett lämpliga publikationer. 

 

Urvalsprocessen påverkar både reliabiliteten och validiteten, för att säkerhetsställa en god 

tillförlitlighet har vi lagt mycket fokus på de valda studierna och följt de kriterier som 

formulerades tidigt i arbetsprocessen. 

 

För att stärka reliabiliteten arbetades sammanfattningarna fram gemensamt, detta för att 

minska risken för att göra felaktiga tolkningar av texterna och för att kunna diskutera oklara 

betydelser i texterna. Detta gjorde att alla texter lästs av oss båda. Detta arbetssätt förhindrar 

inte att felaktiga tolkningar kan ha gjorts, men det har minskat risken. 

 

Meta-studier har en förhållandevis hög generaliserbarhet eftersom den bygger på flera studiers 

empiriska underlag vilket ger en större räckvidd än om den var byggd på egen empiri. 

Uppsatsen omfattar 13 artiklar och avhandlingar vilket är något som kan tala för en låg grad 

av generaliserbarhet. Dessa artiklar och avhandlingar har i sin tur ett varierat empiriskt 

underlag, där vissa har byggts på en mindre studie, andra en större och några på ett flertal 

studier, något som sammantaget kan tala för en relativt god generaliserbarhet. 
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Då vår studies resultat baseras utifrån tidigare studiers resultat blir generaliserbarheten högre 

eftersom den baseras på fler studier jämfört med om det exempelvis hade gjorts en empirisk 

studie, något som också påverkas av hur väl och uttömmande sökning vi gjort. Dock ska sägas 

att de slutsatser som dras i denna studie inte är slutgiltiga, eftersom det går att göra vidare 

studier inom ämnet som kan komma att ifrågasätta våra slutsatser, vilket även Andreas Fejes 

och Robert Thornberg (2009, s. 24) åsyftar. 

 

4 Resultatredovisning 

Sammanfattningarna har fokus på de undersökta studiernas metod, resultat och slutsatser, då 

detta ligger i linje med studiens syfte men också för att få ett brett analysmaterial. I de studier 

som inte behandlar empiriska data har den allmänna innebörden av publikationen 

sammanfattats. 

 

Sammanlagt valdes 13 artiklar och avhandlingar ut att systematiskt granska och analysera. 

Nedan följer en kort sammanfattning av dessa. Sammanfattningarna är ordnade i kronologisk 

ordning baserat på empirin i de undersökta studierna i de fall det framgår i studien vilket eller 

vilka år som empirin samlades in på sett utifrån när insamlingen påbörjades. Om det inte 

framgått eller inte finns någon insamling av empiri har de studierna lagts in efter deras 

publiceringsdatum. I de fall litteraturen utgått ifrån samma årtal lades de i bokstavsordning. 

 

Rubriken innehåller namnet på avhandlingen eller artikeln, inom parentes står utgivningsåret. 

I ingressen under rubriken står författarens namn och titel, samt eventuella årtal för insamling 

av empiri. 

 

Sammanfattningar 

Studier som delvis påbörjats innan Lpo 94: 

Should pupils be able to make decisions about school change? (2005) 

Should pupils be able to make decisions about school change? är en artikel skriven av doc. i 

pedagogik Ulf Blossing. Den grundar sig på empiri insamlad i två omgångar, mellan 1980-

2001 och 1996-1999. 

 

Artikeln Ulf Blossing (2005) skrivit grundar sig i resultaten av ett projekt där 35 skolor 

ingick. Blossing (2005) menar att eleverna bör kunna prata med sina lärare om exempelvis 
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problem i skolmiljön, detta för att eleverna har ett annat perspektiv på skolverksamheten än 

lärarna men också för att ges möjlighet att påverka. Genom detta kan skolan visa eleverna att 

demokrati fungerar och att det är värt att göra sina röster hörda, samt att det finns möjligheter 

för eleverna att påverka sin situation i skolan. Blossing (2005) konstaterar att eleverna är de 

som kan påverka lärarna att ändra på traditionerna och förbättra skolverksamheten då de inte 

är hårt inskolade efter traditioner. 

 

Artikeln konstaterar att om eleverna ska kunna utöva mer makt över sin utbildning och 

skolverksamheten, kommer lärarna att behöva att ge upp en del av sin makt. Artikeln visar att 

de skolor som lyckas få in klassråd även får ett nytt fokus på elevinflytande som kan bidra till 

en förändring av skolverksamheten. Den huvudsakliga slutsatsen är att elever ska vara 

delaktiga i formandet av skolan då det är ett sätt att synliggöra för eleverna att demokrati 

fungerar (Blossing, 2005, s. 391-393). 

 

Elevinflytandets många ansikten (2000) 

Elevinflytandets många ansikten är en avhandling skriven av doc. i pedagogik Eva Forsberg. 

Resultatet baseras på empiri insamlad mellan åren 1992-1999. 

 

Eva Forsbergs (2000) doktorsavhandling syftar till att undersöka relationen mellan formerna 

för elevinflytande och den statliga styrningen av skolan, men också vad som kan innefattas i 

begreppet elevinflytande (2000, s. 22). Avhandlingen bygger dels på en litteraturstudie som 

bygger på forskning och artiklar från 1970-talet och framåt, och dels på åtta 

utvärderingsstudier som Forsberg (2000, s.42-43) tidigare genomfört. Dessa klassar Forsberg 

(2000) som fallstudier och några är genomförda innan Lpo 94, dock är majoriteten av det 

empiriska underlaget insamlat efter Lpo 94 införande. På grund av det metodologiska valet att 

göra fallstudier menar Forsberg (2000, s. 31) att undersökningarnas resultat bör ses som 

antaganden och inte som dragna slutsatser. Datamaterialet som samlats in under 

utvärderingarna har samlats in med hjälp av semi-strukturerade enkäter, intervjuer, 

observationer men också studier av olika typer av dokument. 

 

Genom litteraturstudien kommer Forsberg (2000) fram till att den vanligaste typen av 

inriktning på den forskning som har studerats är att undersöka elevers inflytande i de mer 

formella beslutsprocesserna, så som elevråd och klassråd. Där man har studerat var elever ges 

möjlighet till inflytande har man sett att elever är delaktiga i besluten i ungefär hälften av 
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arbetsområdena, då det är främst inom undervisning som eleverna får vara med och tycka till 

om (Forsberg, 2000, s. 13-22). 

 

De fallstudier som Forsberg (2000) genomfört bekräftar även andra studiers resultat om att 

elever vill ha ett större inflytande. Det fanns också studier som syftade till att kartlägga den 

maktutövning som eleverna får möjlighet att utöva. Den visade på att en stor del av eleverna 

upplevde vanmakt, här menas med begreppet att elever vill försöka påverka men förmår sig 

inte att göra det. Resultaten visar även att eleverna ges möjlighet till inflytande, men att det är 

begränsat på grund av val som lärare gör i undervisningssituationer (Forsberg, 2000, s. 96, 

99). 

 

Forsberg (2000) menar att elevinflytande är ett brett begrepp som kan ha flera olika 

betydelser. Därtill skriver hon att den relation som finns mellan den statliga styrningen av 

skolan och elevinflytande är problematiskt för att intentionerna inte går ihop i praktiken, och 

bör av den anledningen synliggöras (Forsberg, 2000, s. 45, 106). 

 

En viktig företeelse som Forsberg (2000, s. 143) nämner är även på vilket sätt elevinflytande 

tas upp i forskningen. Istället för att ställa frågan om eleverna får möjligheten till inflytande i 

skolverksamheten, bör istället frågan vara om det elevinflytande som finns har en positiv eller 

negativ effekt för eleverna. 

 

Studier som helt baseras på empiri då Lpo 94 gällde: 

Elevinflytande i lärandet - En studie om vad som händer när elever har inflytande i sitt 

eget lärande och när elever har olika erfarenheter av sådant inflytande (1999) 

Elevinflytande i lärandet är skriven av fil. dr. i lärande Gunvor Selberg. Avhandlingen baseras 

på empiri från åren 1995-1996 & 1997. 

 

Gunvor Selberg (1999, s. 13) har gjort tre studier vars fokus låg på att främst ur ett 

elevperspektiv undersöka elevernas inflytande och delaktighet, om vilka konsekvenser som 

uppstår när elever får möjligheter utöva inflytande samt hur det påverkar elevernas lärande. 

Hon vill även visa hur inflytande och lärande i kombination med varandra kan fördjupa 

elevernas kunskaper, och vill med dessa studier visa på hur detta framställs (Selberg, 1999, s. 

147). 

 



Ronja Carlsson & Sandra Dauksz   

17 

I sin avhandling har Selberg (1999, s. 14) utfört en litteraturstudie för att se vad tidigare 

forskning har dragit för slutsatser om elevers inflytande i sitt eget lärande. Selberg (1999) 

inleder sin avhandling med att undersöka tidigare forskning för att få en inblick i hur 

elevinflytande har sett ut historiskt. Tidigare studier visar att det är viktigt att ge eleverna 

möjligheter för att vara delaktiga i sitt eget lärande, detta på grund av att eleverna då upplever 

en ökad trivsel och meningsfullhet. De undersökta studierna visar även att eleverna vill ha 

mer inflytande än vad de får i skolverksamheten. Hon menar på att ett dialogiskt klassrum ger 

eleverna möjlighet till ett ökat inflytande (Selberg, 1999, s. 47-50). 

 

Den empiriska data som samlats in för studien är både kvalitativ och kvantitativ och består av 

enkäter, observationer och intervjuer (Selberg, 1999, s. 53-54). Först gör Selberg (1999., s. 

71) en förstudie för att ge en grund om elevernas perspektiv när det gäller elevinflytande. 

Sedan delas de två större studierna i två olika steg, där Selberg (1999, s. 75, 109) i första 

steget studerade två klasser med hög vana av elevinflytande, medan hon i det andra steget 

studerade tre klasser där elevernas vana av inflytande i skolverksamheten antingen var låg, 

medel eller hög. 

 

Resultatet av studierna i de olika klasserna och skolorna visar att elevernas lärande påverkas 

beroende på vilket inflytande de har i skolverksamheten. Genom att ge eleverna ett större 

inflytande över sitt eget lärande stärks deras förmåga att ta ansvar (Selberg, 1999, s. 149-150). 

Exempel på detta är att elevgruppen med större erfarenhet av elevinflytande tar mer ansvar för 

sitt lärande genom att nyttja varandras kunskaper och ta större del i val av arbetsformer och 

innehåll. Dessutom visar resultatet att det ökade inflytandet gör att eleverna i en högre grad 

tar till sig av informationen och får ett ökat lärande (Selberg, 1999, s. 144-145). 

 

Selberg (1999, s. 104) menar att lärarens syn på elevinflytande kan vara avgörande för 

eleverna och deras lärande, och trycker på vikten av att låta eleverna att få vara delaktiga vid 

exempelvis planering av undervisningen. "När eleverna själva deltar och är involverade i sitt 

lärande, så utvecklar de kunskaper och färdigheter som de nationella målen strävar efter" (s. 

152), men också en större tillit till sin egna förmåga att lösa problem. 

 

Selbergs (1999, s. 73-74) undersökning visade att medan de yngre eleverna fick stora 

möjligheter att söka efter kunskap själva så fick de äldre eleverna lite möjligheter till detta. 
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Elever med liten erfarenhet av inflytande hävdade att de oftast ges inflytande över “mindre 

viktiga” delar av undervisningen (Selberg, 1999, s. 158). 

 

School democratic meetings: pupil control discourse in disguise (2010) 

School democratic meetings: pupil control discourse in disguise är en artikel av fil. dr. i 

pedagogik Robert Thornberg, där empirin är från år 2002. 

 

Robert Thornberg (2010) har gjort en kvalitativ undersökning om demokratiskt deltagande, 

med syfte att studera hur utbildningen gällande demokratiskt deltagande, och 

kommunikationen kring deltagandet, ser ut. Thornberg (2010) menar att skolan bör gå mot en 

deliberativ demokratimodell, för att få eleverna att bli delaktiga i beslut som tas i skolan. Det 

empiriska materialet är en del i en större etnografisk studie, där han undersökt mönster i 

klassråd på fem skolor. Detta jämfördes senare med klassrumsobservationer och intervjuer. 

För att analysera materialet har en variant av Grounded Theory6 använts (Thornberg, 2010, s. 

925-926). 

 

Resultatet från Thornbergs (2010) studie visar att Initiation-Response-Evaluation (IRE)7 

dominerar, vilket bekräftar tidigare studier. Resultaten visar även att elevernas inflytande är 

begränsat då läraren ofta ställer frågor som eleverna ska besvara, istället för att även låta 

eleverna få möjlighet att exempelvis tänka högt eller ställa egna frågor. En konsekvens blir att 

elevernas egna tankar inte ges plats i undervisningen vilket kan resultera i att eleverna får en 

bild av demokrati och delaktighet som något de inte tillhör. Dock ska sägas att Thornberg 

(2010) hävdar att man inte ska skylla allt på lärare, utan både lärare och elever är en del av 

och upprätthåller de institutionella normerna som råder i skolan, vilket får dem att agera 

därefter. Men det är också viktigt att utmana normerna som håller tillbaka de demokratiska 

praktikerna för annars kommer inte elevdemokratin bli en prioritet. Thornbergs (2010, s. 931) 

slutsats är att demokrati bäst lärs ut genom att praktisera den. 

 

                                                 
6 Grounded Theory innebär att man samlar in data samtidigt som den analyseras (Bryman, 2008, s. 513). 
7 IRE är en kommunikationstyp vanlig i klassrum. Den går kortfattat ut på att läraren initierar kommunikationen 

med eleverna som svarar och sedan får respons på svaret från läraren (Robert Thornberg, 2010). 
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Children's Experiences of Democracy, Participation, and Trust in School  

Artikeln Children’s Experiences of Democracy, Participation, and Trust in School är skriven 

av de två författarna fil. dr. i pedagogik Robert Thornberg och fil. dr. i pedagogiskt arbete 

Helene Elvstrand. Det empiriska materialet som artikeln baseras på är från 2002-2004. 

 

Children's experiences of democracy, participation, and trust in school är en artikel som är 

skriven av Robert Thornberg och Helene Elvstrand (2012). Artikeln presenterar resultatet av 

en etnografisk undersökning som genomfördes under början av 2000-talet. Urvalet bestod av 

klasser i varierande årskurser från förskoleklass till årskurs fem, och deras lärare med olika 

mycket erfarenhet och utbildningsnivå. Klasserna fanns på två olika skolor i två medelstora 

svenska städer. Datainsamlingsmetoderna bestod främst av kvalitativa metoder så som 

intervjuer och observationer. Eleverna ombads även rita och skriva som en del av 

insamlingen. 

 

Thornberg och Elvstrand (2012) visar att resultatet av deras studie bekräftar tidigare studiers 

resultat om att elevers inflytande i svenska skolan är begränsat. Studien visar även att det 

finns stora hinder gällande elevinflytande och demokrati även om lärarna ställer sig positiva 

till att göra eleverna delaktiga i beslutsprocesser. Däremot tyder resultatet på att lärarna har 

olika åsikter kring vikten av elevinflytande; vissa lärare uppfattar elevinflytande som ett 

betydelsefullt mål att uppnå medan andra lärare anser att elevinflytande inte är lika 

nödvändigt. Förutom detta menar Thornberg och Elvstrand (2012) att det finns en lucka 

mellan styrdokumentens mål och det som praktiseras i skolverksamheten. De drar slutsatsen 

att demokrati och inflytande bör diskuteras mer och ges mer plats i skolverksamheten. 

 

Demokrati - ett problem för utbildning eller ett utbildningsproblem? (2003) 

Demokrati - ett problem för utbildning eller ett utbildningsproblem? är en 

utbildningsteoretisk artikel skriven av prof. i utbildning Gert Biesta. Artikeln är publicerad 

2003. 

 

Gert Biesta (2003) har skrivit en artikel som utgår ifrån att undersöka relationen mellan 

utbildning och demokrati. Artikeln grundar sig i en utbildningsfilosofisk diskussion och 

baseras inte på någon empirisk insamlad data. Biesta (2003) vill genom att se demokratin som 

ett utbildningsproblem visa hur utbildningen kan betyda något för demokratin. Biesta (2003) 

tar upp att demokratibegreppet konstant behöver diskuteras om vad det inbegriper. Han menar 
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att begreppet demokrati har flera olika innebörder idag, vilket kan bli ett problem då 

begreppets innebörd kan gå förlorad. 

 

Biesta (2003) tar även i artikeln upp termerna "utbildning för demokrati" och "utbildning 

genom demokrati", och menar "att utbildning genom demokrati bör alltså ses som ett specifikt 

sätt att utbilda för demokrati [...]" (s. 63). Biesta (2003) menar att "demokrati är den situation 

i vilken alla mänskliga varelser kan bli subjekt" (s. 65), vilket han menar är en 

utbildningsdefinition av begreppet demokrati. Biesta (2003) tar upp filosoferna Kant, Dewey 

och Arendt och deras olika perspektiv och diskussion gällande subjektivitet och vad det 

innebär. Anledningen till detta är att visa att det finns olika perspektiv på vilka subjekt som 

innefattas i demokratin. 

 

Avslutningsvis tolkar Biesta (2003, s. 77) att utbildning inte enbart skapar möjligheter till 

handlande, utan bidrar även till reflektioner över de stunder där handlande var möjligt 

respektive inte möjligt. Han drar slutsatsen att subjektivitet existerar i handlandet, där vi 

handlar i samarbete med alla. Biesta (2003) menar även att det är viktigt att undersöka hur 

stor plats handlandet ges i skolverksamheten. 

 

Vad händer i skolans hus? - En studie av hur lärare uppfattar och formar elevers 

inflytande (2003) 

Vad händer i skolans hus? - En studie av hur lärare uppfattar och formar elevers inflytande 

är en avhandling skriven av fil. dr. i pedagogik Mats Danell. När empirin är insamlad 

framkommer inte i texten. Avhandlingen är publicerad 2003. 

 

Mats Danells (2003) studie är uppdelad i två delar där den första delen studerar hur lärare tar 

in styrdokumentens mål i undervisningen när det gäller elevinflytande. Denna del har tre 

mindre delsyften för att tydliggöra syftet ytterligare. Delsyftena innefattar hur lärare uppfattar 

styrdokument samt hur lärare omsätter sina värderingar gällande elevinflytande till praktik 

och sist hur lärare använder sina erfarenheter av elevinflytande. I den andra delen av studien 

görs en tolkning av lärares beskrivningar av elevinflytande (Danell, 2003, s. 21). Studiens 

huvudsakliga syfte grundar sig i att se hur läraren utformar elevinflytande i skolverksamheten 

(Ibid., s. 31). Till sin empiriska studie har Danell (2003, s. 44-46) valt att göra en kvalitativ 

studie med inslag av fenomenografi. För att samla in datamaterial har Danell (2003) gjort 

halvstrukturerade intervjuer med 12 personer verksamma inom skolan, dessa intervjupersoner 
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valdes efter kriterier såsom pedagoger som arbetade med elever i varierande åldrar, i olika 

arbetslag samt uttryckt ett intresse för elevinflytande. Rektorerna fick utifrån kriterierna 

föreslå intervjupersoner, och av dem valdes sedan 12 stycken ut. Intervjuerna i sig baserades 

på de tre delsyftena och för att analysera materialet användes kodning8 (Danell 2003, s. 49-

52). 

 

Resultatet visar att styrdokumentens mål med elevinflytande inte kommer in i undervisningen 

på det sätt som uttrycks i styrdokumenten. En orsak till detta som Danell (2003, s. 69) tar upp 

är att lärare upplever att elevinflytande kan försvåra deras arbete. Vidare fortsätter han med att 

det "råder en obalans mellan intentioner och handlingar och en balans i relationen mellan 

handlingar och erfarenheter" (Danell, 2003, s. 87). Eftersom lärarna arbetar för att få en 

balans i klassrummet, för att undervisningen ska fungera, kan det bidra till att elevernas 

inflytande minskas (Danell, 2003, s. 94-95). Danell (2003) menar att elevernas reaktioner 

utgör en viktig del av lärares erfarenheter då lärare ser vad som går bra respektive mindre bra 

i undervisningen genom elevernas reaktioner, vilket gör att lärare använder sig av det som går 

bra i undervisningen. För att ge eleverna mer inflytande i skolverksamheten samråder lärare 

med elever vilket innebär att eleverna tillsammans med sina lärare diskuterar exempelvis 

arbetsformer i undervisningen. En av Danells (2003 s. 100-102) slutsatser är att lärare har ett 

stort ansvar eftersom de avgör när eleverna ska få mer eller mindre inflytande i 

undervisningen, samt i vilken del av undervisningen som inflytandet ska ges. 

 

På tal om elevinflytande - hur skolans praktik formas i pedagogers samtal (2006) 

På tal om elevinflytande - hur skolans praktik formas i pedagogers samtal är ytterligare en 

avhandling skriven av fil. dr. i pedagogik Mats Danell. Det empiriska materialet är insamlat år 

2004. 

 

Mats Danell (2006, s. 25-26) har gjort en studie vars syfte var att studera arbetslag som 

arbetar med elevinflytande. Syftet med studien var att visa hur elevinflytande skapas genom 

samtal i arbetslagen. Han har med hjälp av kvalitativa metoder samlat in material genom 

ljudinspelningar som sedan transkriberades (Danell, 2006, s. 50, 61). Genom dessa 

ljudinspelningar gjordes indirekta observationer, vilket Danell (2006, s. 67, 69) förklarar med 

                                                 
8 Kodning innebär att överföra data från en empirisk form till en mer koncentrerad för att forskaren ska kunna få 

en djupare förståelse av den insamlade datan (Danell, 2003, s. 51-52). 
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att han observerade de transkriberingar som gjordes utifrån ljudinspelningarna. I studien 

observerades fem samtal i ett arbetslag. 

 

Danells (2006, s. 100) studie visar att elevinflytandet minskar med elevernas ålder och 

mognad. Vilket förklaras med att äldre elever är mer medvetna om sin rätt till inflytande men 

också för att det ställs högre krav på äldre elever genom de kunskapskrav som finns 

formulerade. Yngre elever upplever sig därför ha mer inflytande även om de reellt inte har 

det. 

 

Analysen av samtalen visar på tre huvudkategorier, begrepps- uppmärksamhets- och 

problemförskjutning (Danell, 2006, s. 153-155). Begreppsförskjutning betyder att arbetslaget 

inte förklarar vad de lägger för betydelse i begreppen som används, att man kopplar begrepp 

till betydelser det egentligen inte har eller att man “förskjuter innebörden av elevinflytande 

genom att växla begrepp” (s. 153). Genom begreppsförskjutning kan läroplanens intentioner 

med elevinflytande komma att äventyras (Danell, 2006, s. 153-154). 

 

Uppmärksamhetsförskjutning å andra sidan innebär att läraren med hjälp av sin makt som 

pedagog tar kontrollen över en problematisk situation genom att bestämma vilka områden 

eleverna är mogna eller skötsamma nog att få inflytande över (Danell, 2006, s. 112). Det kan 

även innebära att elevinflytande som företeelse förminskas till att vara något som är oviktigt 

att lyfta in i vardagen. Ytterligare en tolkning av uppmärksamhetsförskjutning är att 

pedagogerna väljer ut vilken tolkning av begreppet de vill använda sig av, anpassat efter 

situation och behov (Danell, 2006, s. 154). 

 

Problemförskjutning innebär till stor del att man skyller på att man inte kan genomföra 

elevinflytande på grund av exempelvis yttre omständigheter, elever, eller andra 

bortförklaringar. Denna typ av förklaring var den typ av förklaring som användes mest 

frekvent i det studerade arbetslaget (Danell, 2006, s. 155). 

 

Värdegrund, demokrati och inflytande ur ett elevperspektiv (2005) 

Värdegrund, demokrati och inflytande ur ett elevperspektiv är en artikel skriven av doc. i 

pedagogiskt arbete Michael Tholander. Empirin är insamlad 2005. 
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Michael Tholander (2005) studerade demokratifrågor, främst elevers inflytande, för att ta reda 

på hur det ser ut i skolverksamheten. Tholander (2005) riktade kritik mot tidigare forskning då 

den främst har byggt på enkäter och intervjuer, vilket han ansåg inte ger hela bilden av elevers 

arbete med demokratifrågor. Istället valde Tholander (2005) att använda sig av observationer 

med hjälp av videoinspelningar. 28 grupper filmades, där eleverna gick i högstadiet. 

Materialet analyserades med hjälp av samtalsanalys. 

 

Forskningen utgick ifrån 5 olika skolor, varav samtliga skolor arbetade med problembaserat 

lärande (PBL). PBL innebär att eleverna arbetar i grupper utifrån problem. Resultatet av 

Tholanders (2005) studie bekräftar tidigare studier som visar på att eleverna vill ha inflytande 

i sin utbildning vilket synliggörs när eleverna arbetar med eller i demokratiska praktiker. Men 

han menar också att eleverna inte alltid tar de chanser de erbjuds till inflytande i 

skolverksamheten. Förutom detta kommer Tholander (2005) fram till att lärare som låter 

eleverna jobba inom demokratiska arbetsformer ständigt arbetar för att demokratin ska 

upprätthållas. Enligt Tholander (2005) kan elevinflytande och lärande gå emot varandra när 

eleverna arbetar enligt PBL på grund av att eleverna kan komma att rikta fokus mot varandra 

för att upprätthålla demokratin inom gruppen och kan då förlora fokus på arbetet. 

 

Demokrati och deltagande: elevinflytande i grundskolans årskurs 7-9 ur ett 

könsperspektiv (2011) 

Demokrati och deltagande: elevinflytande i grundskolans årskurs 7-9 ur ett könsperspektiv är 

en avhandling skriven av fil. dr. i pedagogiskt arbete Maria Rönnlund där empirin är insamlad 

mellan åren 2007-2008. Avhandlingen har även problematiserats i en artikel, Elevinflytande i 

en skola i förändring, av Rönnlund 2013. 

 

Syftet med Maria Rönnlunds (2011) studie är att undersöka elevers inflytande i 

skolverksamheten. Rönnlund (2011, kap 1) studerar främst formella beslutsprocesser, såsom 

klassråd och elevråd. I sin etnografiska studie samlade Rönnlund (2011, kap 4) in material 

genom observationer, fältsamtal och intervjuer. Hon har intervjuat 78 elever i årskurs 7-9 

samt 11 skolverksamma vuxna från tre olika skolor. Skolorna är lika varandra då de ligger 

inom samma kommun, i liknande stadsmiljöer och har samma typ av elevsammansättning. 

 

Resultatet visar dels att det är långa beslutsprocesser vilket innebär att beslut måste gå genom 

flera instanser så som klassråd till elevråd och sedan tas beslutet i högre instanser dit elever 
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inte har tillträde. Detta kan enligt Rönnlund (2011) kopplas ihop med elevernas låga 

inflytande där deras åsikter blir hörda men besluten tas av lärare och annan personal. Gällande 

elevers försök till inflytande, och engagemang i inflytandeprocesser, ses eleverna som 

engagerar sig oftare som duktiga och ambitiösa snarare än en del av beslutsfattandet 

(Rönnlund, 2011, kap 11). Resultatet visar även att eleverna är missnöjda rörande den typen 

av frågor som de ges möjlighet att påverka. På klassråden tas främst frågor i stil med 

klassresor och skoltröjor upp, medan eleverna skulle vilja ha mer inflytande i frågor om betyg 

och bedömning (Rönnlund, 2011, s. 177). Rönnlund (2011, s. 207-208) har även undersökt 

om det finns könsmönster i inflytandet och konstaterade att tjejer tar mer ansvar och är mer 

aktiva i beslut. 

 

Rönnlund (2013) har vidare problematiserat sin avhandling i en artikel hon skrev år 2013. 

Artikeln kopplar i skillnad från avhandlingen innehållet till den nuvarande läroplanen, Lgr 11. 

Anledningen till detta är att den läroplanen först kom att bli aktuell i samband med 

publiceringen av avhandlingen. Resultatet från artikeln visar att elevinflytandet är begränsat, 

men trots detta anser eleverna att elevinflytande är viktigt och lärorikt (Rönnlund, 2013, s. 

75). Rönnlund (2013, s. 68, 79) drar slutsatsen att om eleverna får vara deltagande och ges 

inflytande i skolverksamheten kommer eleverna att utveckla förmågor att kunna påverka både 

i skolan och i samhället, vilket ges ytterligare stöd i deltagardemokratiska teorier. 

 

Elevinflytande. I Utvärdering och bedömning i skolan, för vem och varför? (2011) 

Elevinflytande. I Utvärdering och bedömning i skolan, för vem och varför? är ett kapitel i en 

antologi skriven av fil. dr. Göran Bostedt och doktorand i pedagogik Linda Eriksson. Kapitlet 

baseras på empiri insamlad mellan åren 2008-2009. 

 

Göran Bostedt och Linda Eriksson (2011, s. 122) har gjort en studie om elevinflytande i 

skolverksamheten samt om hur det kan förstås utifrån en pedagogisk praxis. De tar upp tre 

demokratimodeller; elitisk demokrati, participatorisk demokrati och deliberativ demokrati 

(Bostedt & Eriksson, 2011, s. 123-125). Bostedt och Eriksson (2011, s. 125) har gjort en 

studie där dessa tre demokratimodeller sätts i relation till fyra olika dimensioner av 

elevinflytande; formell-informell samt individ-kollektiv. Med dessa dimensioner har de gjort 

en tabell där fyra så kallade kvadranter bildas; individuella-formella, individuella-informella, 

formella-kollektiva och informella-kollektiva. Den första kvadranten kan beskrivas som att 

den rör institutionella förändringar, sådant som regleras i styrdokumenten exempelvis 
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individuella utvecklingsplaner. Den andra kvadranten handlar mer om de individuella 

anpassningar och överenskommelser som görs mellan lärare och elev. Dessa kan handla om 

bland annat arbetsform eller innehåll. Den tredje exemplifieras lättast med hjälp av klassråd 

och elevråd. Det är formella beslutsprocesser där klassen eller elever som kollektiv kan lyfta 

sina åsikter. Den sista kvadranten, den informella-kollektiva, handlar likt den andra 

kvadranten om möten mellan lärare och i det här fallet elever. Det handlar om grupper av 

elever istället för enskilda individer (Bostedt och Eriksson, 2011, s. 128-130). 

 

Den empiriska studien har utförts i fyra skolor, i två skilda kommuner, under 2008 och 2009. 

Genom att samla in material har Bostedt och Eriksson (2011, s. 130) observerat, genomfört 

halvstrukturerade intervjuer med 34 vuxna verksamma inom skolan samt samlat 

dokumentation från respektive skolor. Resultatet från studien visar att elevinflytande behöver 

studeras genom flera olika perspektiv för att kunna få en helhetsbild (Bostedt och Eriksson, 

2011, s. 137). 

 

Bostedt och Eriksson (2011) drar slutsatsen att deras studie bekräftar även tidigare studier 

gjorda på ämnet. De menar att elevinflytande är ett brett begrepp som har fått flera olika 

betydelser. Bostedt och Eriksson (2011) menar att de som är verksamma inom skolan alla är 

positiva till elevinflytandet, men att det är svårt att genomföra inflytande. Detta på grund av 

osäkerheten som finns för att arbeta med elevinflytande, då lärare inte alltid har kunskap i 

vilka arbetsmetoder som kan vara till hjälp. Deras slutsats är alltså att begreppet 

elevinflytande behöver tydliggöras, detta för att visa på gränserna för elevinflytande (Bostedt 

och Eriksson, 2011, s. 138-140). 

 

Den formella skoldemokratins roll för medborgarfostran och elevinflytande (2010) 

Den formella skoldemokratins roll för medborgarfostran och elevinflytande är en artikel 

skriven av doc. i svenska Åsa Brumark. Artikeln baseras på empiri insamlad år 2010. 

 

I en artikel från 2010 undersöker Åsa Brumark det förhållande som finns mellan fostran av 

eleverna och deras inflytande, genom att studera klassrådet. Artikeln ämnar att besvara under 

vilka förutsättningar för fostran och inflytande som eleverna erbjuds genom olika 

demokratiska sammanslutningar. Brumark (2010, s. 79) har även undersökt om uppdraget att 

fostra demokratiska medborgare kan komma att bli ett hinder för elevernas inflytande i 

skolverksamheten. Brumark (2010) har tagit hjälp av styrdokument, diverse rapporter samt 
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observationer i sin studie. Artikeln tar upp att genom lärande ska eleverna utveckla redskap 

för att kunna nyttja sitt inflytande i skolverksamheten, men för att ha möjlighet till detta måste 

eleverna ges tillfällen att utveckla sådana kunskaper. 

 

Resultaten från studierna av klassråden visar att skolans uppdrag att fostra demokratiska 

medborgare endast når vissa elever, då flera elever väljer att vara passiva eller går emot det 

som sägs inom ramen för klassrådet. Resultaten visar även att lärarna har en större makt än 

eleverna, och har svårt att lämna ifrån sig makten under exempelvis klassråden, vilket bidrar 

till att elevernas möjligheter till att få vara med och påverka sin utbildning är tämligen 

begränsad (Brumark, 2010). Flera lärare vill enligt Brumark (2010) ge eleverna mer ansvar 

och inflytande i undervisningen, däremot menar lärarna att tidsbrist och otydliga 

styrdokument motverkar detta. En slutsats som Brumark (2010) lyfter är att lärare ska vara 

tydliga i att visa i vilka områden av skolverksamheten som eleverna kan få vara med och 

påverka, samt att alla elevers åsikter och förslag är viktiga. 

 

5 Analys och slutsatser 

I föregående kapitel presenterades underlaget som denna analys kommer att bygga på. För att 

kunna analysera materialet formades fyra huvudkategorier, som är baserade på det 

huvudsakliga resultatet i det material som samlats in. Kategoriseringen gjordes efter att all 

litteratur lästs för att, i enlighet med syftet, basera analysen av litteraturen på dess syfte, 

resultat och slutsatser. Dessa fyra huvudkategorier har även två underkategorier var, vilka 

representerar olika perspektiv som lyfts fram i forskningen. 

 

Den fjärde kategorin, inflytandeformer, står delvis utanför syftet och frågeställningarna. Där 

analyseras vilka former för inflytande som har studerats i de undersökta studierna. Detta för 

att ge en bild av vilken typ av forskning som litteraturstudien bygger på men även ligga till 

grund för de rekommendationer till vidare forskning som görs. Kategorin är baserad på 

begreppen informell och formell som återkommer i en del av litteraturen, i de fall det inte har 

framkommit har vi på ett så systematiskt sätt som möjligt försökt tolka om forskningen riktat 

in sig på det informella inflytandet eller det formella. 

 

Tolkningen har baserats på följande: 

 Informellt inflytande sker mer eller mindre under alla lektioner och har få givna regler. 
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 Formellt inflytande är det inflytande som sker inom tydliga ramar och på givna 

premisser, så som olika rådslag. 

Nedan kommer en tabell som visar huvudkategorierna och deras respektive underkategorier. 

 

Huvudkategori Underkategori Förklaring Exempelstudier 

 

Likvärdighet 

 

Olika syn på inflytande 

 

Synen på vad inflytande är skiljer sig 

mellan olika lärare 

Selberg, 1999: Forsberg, 2000: Danell, 

2003: Danell, 2006: Brumark, 2010: 

Bostedt & Eriksson, 2011: Thornberg & 

Elvstrand, 2012. 

Påverkan på lärande Inflytande kan komma att inverka på elevers 

lärande. 

Selberg, 1999: Forsberg, 2000: Tholander, 

2005 

 

Inflytande och 

demokrati 
 

 

 

Begränsat inflytande 

Elevers inflytande i skolverksamheten är 

begränsad. 
Selberg, 1999: Forsberg, 2000: Tholander, 

2005: Brumark, 2010: Rönnlund: 

Thornberg & Elvstrand, 2012. 

Begreppsförtydligande Inflytande och demokrati bör 

uppmärksammas och diskuteras mer. 
Blossing, 2005: Danell, 2006: Thornberg, 

2010: Rönnlund, 2011. 

 

Inflytandeperspektiv 

Lärarperspektiv Lärares synsätt, arbete och upplevelse av 

elevinflytande. 
Forsberg, 2000: Danell, 2003: Blossing, 

2005: Danell, 2006: Brumark, 2010: 

Thornberg, 2010: Rönnlund, 2011. 

Elevperspektiv Elevers upplevelse av och delaktighet i 

inflytandeprocesser. 

Blossing, 2005: Danell, 2006: Thornberg, 

2010: Rönnlund, 2011. 

Inflytandeformer 

 

Informell 

 

Inflytande som inte sker under speciella 

former 

Selberg, 1999: Forsberg, 2000: Danell, 

2003: Blossing, 2005: Tholander, 2005: 

Danell, 2006: Thornberg & Elvstrand, 

2012. 

Formell Klassråd, elevråd och andra regelstyrda 

demokratiska processer. 

Blossing, 2005: Brumark, 2010: 

Thornberg, 2010: Rönnlund, 2011. 

 

Likvärdighet 

Olika syn på inflytande 

Att lärare och annan personal i skolan har olika syn på vad inflytande innebär tas upp i flera 

av studierna (Selberg, 1999: Forsberg, 2000: Danell, 2003: Danell, 2006: Brumark, 2010: 

Bostedt & Eriksson, 2011: Thornberg & Elvstrand, 2012). Ett tydligt exempel kan ses i Danell 

(2003, s. 65) där han konstaterar att lärarna uttrycker varierande uppfattningar om elevers rätt 

till inflytande. Pedagogers olika syn på inflytande influerar den undervisning de bedriver, har 

en lärare en mer generös tolkning kommer elevinflytandet förmodligen att vara mer 

omfattande. 
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Selberg (1999, s. 104) menar att lärares syn på elevinflytande i skolverksamheten kan vara 

avgörande för elever och deras lärande. Detta resonemang förs vidare av Thornberg och 

Elvstrand (2012), som menar att det är av stor vikt att lärare ser elevinflytandet som ett mål 

istället för ett hinder. Lärare är ansvariga för undervisningen, därför ligger det hos lärare att ta 

beslut om och hur elever ska ges möjlighet till inflytande i undervisningen (Danell 2003, s. 

100-102). Dessa beslut baseras på den syn lärare har på elevinflytande; om lärare upplever att 

elevinflytandet försvårar undervisningen kan lärare välja att minska elevers inflytande för att 

upprätthålla balansen i klassrummet (Danell, 2003, s. 69). 

 

Styrdokumenten är vaga när det gäller formen för hur elever ska ges inflytande, något som 

kan relateras till lärares olika syn på inflytande (Forsberg, 2000, s. 14). Brumark (2010) 

menar att flera lärare vill ge sina elever inflytande, men upplever sig på grund av otydliga 

styrdokument bli motarbetade när det gäller ökat inflytande. Eftersom det finns få riktmärken 

i styrdokumenten är det förståeligt att lärare bildar sig olika uppfattningar kring 

elevinflytande, vilket adresseras som en orsak i litteraturen (Biesta, 2003: Danell, 2003: 

Brumark, 2010: Bostedt & Eriksson, 2011). 

 

Påverkan på lärandet 

Genom att ge elever större ansvar för sitt eget lärande och på så sätt ge elever inflytande 

menar Selberg (1999, s. 152) att elevers färdigheter och kunskaper kan utvecklas, vilket även 

kan att bidra till att läroplanens mål och kunskapskrav uppnås. Selberg (1999, s. 145) menar 

att ett ökat elevinflytande i skolverksamheten bidrar till att elever har lättare att sortera ut 

viktig information och får därför ett ökat lärande. 

 

Selbergs (1999) överlag positiva resultat kring elevinflytande och ökat lärande går emot 

Tholanders (2005) mindre studie. Tholanders (2005) studie baseras på en specifik typ av 

grupparbete och vid denna typ av arbete kan lärandet komma att hamna i skymundan som 

följd av viljan att upprätthålla demokratin inom gruppen. Tholander (2005) är bland de få 

studier som problematiserar risken med att införa elevinflytande i skolverksamheten. Även 

Forsberg (2000, s. 143) har ett problematiserande angreppssätt till forskningen kring 

elevinflytande och anser att man bör undersöka om det elevinflytande som finns i 

skolverksamheten har en positiv eller negativ effekt, en slutsats hon är ensam om i den 

undersökta litteraturen. 
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Inflytande och demokrati 

Begränsat inflytande 

I stort sett alla artiklar och avhandlingar som ligger till underlag för denna litteraturstudie tar 

upp att elever är missnöjda med elevinflytandet eller önskar mer inflytande (Selberg, 1999: 

Forsberg, 2000: Tholander, 2005: Brumark, 2010: Rönnlund, 2011: Thornberg & Elvstrand, 

2012). Detta kan tolkas som en direkt konsekvens av lärarnas olika syn på elevinflytande och 

tolkningsmöjligheterna i styrdokumenten. En del elever känner att deras röst inte tas på allvar, 

något som kan ses exempel på i Thornberg (2010, s. 929). 

 

Elevers inflytande ska anpassas efter ålder och mognad, dock använder vissa lärare det som 

en ursäkt till varför elever inte kan ges inflytande (Thornberg, 2010, s. 929). Selberg (1999, s. 

73-74) presenterar i sitt resultat att yngre elever upplever sig ha mer makt än äldre över bland 

annat arbetsformer. Även Danells (2006, s. 100) resultat visar på att elevers inflytande inte 

ökar, något som här förklaras med att yngre elever förmodligen upplever sig ha större 

inflytande än vad de egentligen har. Det förklaras även med att lärare är mindre benägna att 

ge äldre elever inflytande på grund av de högre krav som ställs på äldre elever. Thornberg och 

Elvstrand (2012, s. 47-48) menar att yngre elever kan ha en naiv tilltro till läraren på grund av 

att läraren är vuxen och innehar rollen som lärare. Lärare står högre i elevernas upplevda 

makthierarki och utifrån detta tror att läraren ger dem mer inflytande och möjlighet att 

påverka än vad som faktiskt sker. 

 

Rönnlund (2011, kap. 11) uppmärksammar att elevers röster blir hörda och tas i beaktande. 

Trots styrdokumentens skrivelser att elever ska vara delaktiga i planering av undervisningen, 

så är det till sist ändå läraren som tar besluten. Danell (2006, s. 153-155) menar på att lärare 

utesluter elevinflytande i sin praktik, genom att exempelvis söka efter bortförklaringar eller 

anpassa förståelsen av inflytandebegreppet efter situationen. Dock menar Thornberg (2010) 

på att allt inte ska skyllas på lärare då lärares val även kan bero på de traditioner som finns i 

skolan, inte enbart på exempelvis lärares tidsbrist. 

 

Begreppsförtydligande 

I flera av artiklarna och avhandlingarna diskuteras begreppen inflytande och demokrati, och 

författarna menar på att begreppen ligger nära varandra. Inflytande och demokrati ses som 

viktiga aspekter och flera studier kommer fram till att man bör diskutera begreppen mer och 

även i relation till skolverksamheten (Forsberg, 2000: Biesta, 2003: Blossing, 2005: 
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Thornberg, 2010: Bostedt & Eriksson, 2011: Thornberg & Elvstrand, 2012). Detta visar 

författarna på skilda sätt. Thornberg och Elvstrand (2012) och Forsberg (2000, s. 106) talar 

om problematiken som finns mellan styrdokumentens mål och hur det ser ut i praktiken, vilket 

ses som en anledning till att begreppen behöver uppmärksammas ytterligare. Blossing (2005, 

s. 391-393) och Biesta (2003, s. 63) skriver ytterligare om hur begreppen kan synliggöras. 

Båda menar på att elever ska bli delaktiga i skolverksamheten, som i sin tur ska vara 

uppbyggd på demokrati. Thornberg (2010, s. 931) menar att elever bäst lär sig demokrati 

genom att praktisera den. Genom att arbeta med demokrati och inflytande och då låta elevers 

åsikter komma fram så kommer de att lära sig demokrati genom en upplevelse av att det 

fungerar även i skolan. 

 

Inflytandeperspektiv 

Lärarperspektiv 

En stor del av litteraturen tar upp att många lärare är positiva till elevinflytande, men trots 

detta har svårt att få det till handling. Studierna visar även på att en stor anledning till detta är 

att lärare inte vill släppa sin makt (Forsberg, 2000: Danell, 2003: Blossing, 2005: Brumark, 

2010: Thornberg, 2010: Rönnlund, 2011). Blossing (2005, s. 391-393) drar slutsatsen att 

lärare behöver släppa en del av sin makt för att elever ska ges mer möjligheter till inflytande. 

Detta resonemang för även Brumark (2010) som uttrycker att lärares makt försvårar elevers 

möjligheter till att påverka. Detta kan kopplas till det Danell (2003, s. 69) tar upp om att lärare 

är rädda för att inflytandet ska påverka elevers lärande negativt. De lärare Danell (2003, s. 69) 

har intervjuat uttrycker att det finns en motsättning mellan inflytande och lärares strävan för 

att hjälpa eleverna att uppnå de satta kunskapskraven. 

 

Brumark (2010) och Rönnlund (2011, s. 203) skriver att lärare måste tydliggöra vilka 

områden av skolverksamheten eleverna har påverkansmöjlighet inom. Detta för att förtydliga 

för eleverna vilka områden som är möjliga att påverka, men också för att visa att elevernas 

åsikter är viktiga. Är eleverna med och utövar påverkan på undervisningen kan de få kunskap 

om demokrati, men även få möjlighet att tillsammans med lärare träna på att praktisera 

demokrati vilket är i linje med bland annat Blossing (2005) och Thornbergs (2010) resultat. 

Skolverket (2015, s. 8) hävdar även att utövandet av inflytande kan bidra till att elever 

utvecklar sin förmåga till att ta ansvar. 
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Vissa lärare upplever att elevinflytande kan försvåra undervisningen. På grund av lärares vilja 

att upprätthålla ordningen i klassrummet kan de därför välja att minska elevers inflytande i 

undervisningen (Danell, 2003, s. 69). I andra fall kan sådana val göras på grund av 

exempelvis otydliga styrdokument, tidsbrist, ingen ork eller att de inte vill lämna ifrån sig sin 

makt (Danell, 2006: Brumark 2010). Bostedt och Eriksson (2011, s. 139) menar att dessa val 

även kan bero på lärares osäkerhet för att arbeta med elevinflytande på grund av bristande 

kunskaper om ämnet, något som försvårar arbetet med elevinflytandet. Däremot visar flera 

studiers resultat på att många verksamma inom skolan är positiva till elevinflytande (Bostedt 

och Eriksson, 2011: Danell, 2006). 

 

Elevperspektiv 

I stort sätt alla undersökta artiklar och avhandlingar konstaterar att elever vill ha mer 

inflytande över sin utbildning. Några av de lästa studierna menar även på att elever står 

utanför den demokrati som praktiseras i skolverksamheten (Blossing, 2005: Danell, 2006: 

Thornberg, 2010: Rönnlund, 2011). Rönnlunds (2011, s. kap 11) resultat tyder på att det är en 

lång beslutsprocess från där elevernas röster blir hörda till den nivå där de reella besluten tas, 

som ofta är på en nivå där eleverna inte involveras. Rönnlund (2011, s. 200) menar på att 

elevers röster blir hörda, men trots detta tas besluten oftast i slutändan av lärare och/eller 

annan skolpersonal. Lärare påverkar även vilka frågor som elever ges inflytande över, något 

som elever enligt Brumark (2010, s. 91) och Rönnlund (2011, s. 206) känner missnöje över. 

Elever upplever att de endast får möjlighet att påverka på frågor som inte är speciellt viktiga 

eller inte har intresse av att påverka. 

 

Resultaten från de undersökta studierna visar att elevinflytandet är begränsat, något som 

strider mot styrdokumentens mål med elevinflytande. För att ge eleverna mer inflytande, och 

på så sätt mer makt över sin utbildning, behöver lärarna ge upp lite av sin makt. Elever vill ha 

mer inflytande i skolverksamheten, men detta är begränsat, vilket både Brumark (2010, s. 89) 

och Forsberg (2000, s. 96) menar beror på den syn lärare har på elevinflytande. Dock menar 

Tholander (2005) på att elever behöver bli bättre på att ta tillvara på de möjligheter till 

inflytande som faktiskt ges. Detta är ett dilemma som få studier har uppmärksammat. Trots att 

elever vill ha mer inflytande i skolverksamheten betyder inte det att de tar chansen när 

möjlighet till inflytande ges. 
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Inflytandeformer 

Informell 

Med underkategorin informell åsyftas det elevinflytande som inte drivs inom specifika ramar, 

vilket är det inflytande som elever har under “vanliga” lektioner. I den undersökta litteraturen 

finns flera exempel (Selberg, 1999: Forsberg, 2000: Danell, 2003: Blossing, 2005: Tholander, 

2005: Danell, 2006: Thornberg & Elvstrand, 2012). Ett exempel på hur det uttrycks i den 

studerade forskningen är i genom Tholanders (2005) forskning, där grupparbete studerats ur 

ett demokratiskt perspektiv. Ytterligare exempel är Thornberg och Elvstrand (2012) som har 

undersökt elevers upplevelse av skolregler och den makt som lärare har och hur eleverna 

resonerar kring detta. 

 

Gällande den informella demokratin är den, i urvalet för denna litteraturstudie, den mest 

frekventa infallsvinkeln. Detta går emot vad annan forskning (exempelvis Selberg, 1999) 

genom litteraturstudier kunnat påvisa. Detta kan bero på det faktum att vår litteraturstudie är 

baserad på ett mindre antal källor men också att vi har haft olika urvalskriterier och 

frågeställningar gentemot de undersökta studierna. 

 

Majoriteten av de studier som har ett informellt perspektiv på sin forskning har också ett 

elevperspektiv på sin forskning, detta kan förstås genom att syftet med dessa studier har varit 

att lyfta elevers syn på och förståelse av inflytande i skolan. 

 

Formell 

Den formella demokratin är de processer som har specifika ramar att ta hänsyn till, klassråd 

och elevråd är två tydliga exempel på formella demokratier inom skolverksamheten. En del av 

den litteratur som använts som underlag för denna studie har haft fokus på formell demokrati 

(Blossing, 2005: Brumark, 2010: Thornberg, 2010: Rönnlund, 2011). Detta är ett lågt antal 

sett till vad andra litteraturstudier tar upp, där är det formella inflytandet närmast dominerade. 

 

En orsak till varför studerandet av de formella beslutsvägarna har en framskjuten position 

skulle kunna bero på att det lättare att undersöka en mer specifik händelse gentemot att 

studera något som kan ske (eller inte ske) när som helst under skoldagen. Man skulle även 

kunna argumentera för att det beror på att samhällsdemokratin bygger på formell demokrati 

och att skolan har till uppdrag att fostra demokratiska medborgare. Blossing (2005) skriver att 

införandet av klassråd kan påverka skolverksamheten då elevinflytande på så sätt ges ett nytt 
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fokus. Å andra sidan tar litteraturen upp att elever ofta inte får möjlighet att påverka genom de 

formella beslutsprocesserna på grund av att lärare har svårt att släppa sin makt och sätter 

agendan och/eller beslutar åt eleverna (Brumark, 2010: Thornberg, 2010: Rönnlund, 2011). 

 

Thornberg (2010) skriver om de institutionella normer som råder i skolan, och menar att dessa 

normer behöver utmanas av både elever och lärare. Blossing (2005) går vidare i tanken och 

drar slutsatsen att det är elever som kan bryta skoltraditioner. Båda författarnas tankar är av 

stor vikt då de visar att elevers åsikter är bidragande för att påverka och förändra 

skolverksamheten, så att de normer och traditioner som finns i skolan inte styr hur 

utbildningen ser ut utan att det är ett ständigt uppmärksammat och utvärderat område. 

 

6 Avslutande diskussion 

I denna litteraturstudie har vi analyserat 13 artiklar och avhandlingar, vilka främst har haft 

Lpo 94 som sin nuvarande läroplan. Detta kan bero att Lgr 11 inte har funnits lika länge, 

vilket har gjort att det inte har hunnit kommit ut lika många studier om elevinflytande under 

tiden då Lgr 11 varit aktuell. Trots detta anser vi att det inte har påverkat denna studies 

resultat på grund av läroplanernas likhet när det kommer till elevinflytande. 

 

Syftet med litteraturstudien var att ge en övergripande bild av kunskapsläget gällande 

elevinflytande i svensk skola för att undersöka de skyldigheter och möjligheter lärare har för 

att ge elever möjlighet till inflytande och delaktighet i skolverksamheten. Vi ville även se vad 

som påverkar lärares val till att ge, eller inte ge, eleverna inflytande. Vår studie har utgått 

ifrån både ett lärar- och elevperspektiv, där vi har undersökt bland annat vilken syn pedagoger 

och elever har på inflytande. 

 

Genom vår litteraturstudie kan man med hjälp av den undersökta forskningen konstatera att 

lärare har en stor roll när det gäller elevinflytande. Lärare har makten och bestämmer, även 

när det är tänkt att elever ska ta besluten, vilket elever är missnöjda med. Flera av de 

undersökta studierna visar på att elevinflytandet är begränsat, samt att elever vill ha mer 

inflytande i skolverksamheten. Lärare väljer när elever ska ges inflytande eller inte, vilket 

visar vilket stort ansvar lärare har. 
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Studien visar på att de flesta lärare och elever har en gemensam syn på elevinflytande, där 

lärare vill ge elever mer plats och eleverna vill få mer påverkansmöjligheter i 

skolverksamheten. Detta är något som är i linje med läroplanens mål med elevinflytande.  

Trots detta visar vår studie på att elevinflytandet fortfarande är begränsat. De undersökta 

studierna visar på flera orsaker till att lärare väljer att behålla makten och på så sätt minskar 

elevers inflytande. Ofta handlar det om en förskjutning av problemet, som exempelvis att 

lärare inte har tid eller ork, att de inte känner sig säkra på att lämna ifrån sig en del av makten, 

eller det faktum att de upplever att undervisningen blir svårare att hålla om eleverna ges 

inflytande. För att elever ska ges mer inflytande över sin utbildning behöver lärare ge upp en 

del av den makt som de har, och börja med att samarbeta med eleverna, för att tillsammans 

arbeta fram en samsyn på vad elevinflytande är och bör vara men också för att bjuda in till 

diskussion om vad de vill ha inflytande över. 

 

En intressant företeelse som Tholander (2005) tar upp är att elever inte alltid tar de chanser 

som ges till elevinflytande, även om elever vill ha mer inflytande i skolverksamheten. Detta 

kan bero på flera orsaker som att en del elever inte är intresserade att vara med och bestämma 

inom vissa områden, att elever vill vara med och påverka men att de upplever att lärarna ändå 

tar besluten i slutändan eller att elever helt enkelt inte vet att de har inflytande över ett visst 

område. Oavsett anledning är det fortfarande av stor vikt att synliggöra för eleverna att de kan 

vara med och påverka, och i vilka hänseenden, eftersom detta regleras i styrdokumenten. Vi 

anser att det är viktigt att lärare visar för sina elever att deras åsikter är viktiga, och att dessa 

åsikter väger minst lika mycket som lärares. Elevers åsikter om skolverksamheten bör ses som 

bidragande för att kunna påverka och förändra de traditioner som ofta finns i skolans värld. 

 

I analysen konstaterades att flera av de undersökta studierna kommit fram till att 

styrdokumentens mål och det som sker i praktiken ser olika ut. Lärare kan komma med 

ursäkter kring varför elevinflytandet inte är tillämpat i enlighet med läroplanens mål, vilket är 

en av flera möjliga orsaker till att styrdokumentens mål skiljer sig från hur elevinflytande ser 

ut i praktiken. 

 

En annan orsak till skillnaden mellan styrdokumentens intention och skolans praktik är att 

elevinflytande är ett brett begrepp med stor tolkningsmöjlighet, vilket flera av de undersökta 

studierna konstaterar. Detta är problematiskt då det kan påverka likvärdigheten. Alla elever 

ska ges en likvärdig utbildning oavsett vilken skola de går på i Sverige. Är styrdokumenten 
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för detaljerade finns lite utrymme för tolkning, något som kan bidra till att möjligheten att 

anpassa undervisningen efter elevgrupp minskar vilket i sin tur kan äventyra likvärdigheten 

och skolans kompenserande uppdrag. Om då en skola satsar på att arbeta med ett ökat 

elevinflytande och en annan skola i sin tur inte gör det, är utbildningen inte längre lika på 

dessa skolor, vilket gör att utbildningen inte längre är likvärdig. Arbetet har vidgat vår syn på 

vad elevinflytande kan innebära, och hur viktigt det kan vara för elevernas framtid. Förutom 

en bredare bild av inflytande, är begreppet mer definierat än tidigare något som vi tror kan 

vara en fördel i vårt kommande arbetsliv baserat på resultaten om att lärare har olika bild och 

uttrycker stor osäkerhet gällande tolkningen av begreppet i styrdokumenten. 

 

Vår studie visar på flera anledningar till varför elevinflytandet är begränsat. Flera av de 

undersökta studierna diskuterade vad som behöver göras för att öka elevernas inflytande i 

skolverksamheten. I analysen konstaterade vi att dessa lösningar sammanhänger med 

varandra. Med detta menar vi att en lösning även skulle kunna lösa ett annat nära 

sammankopplat dilemma. 

 

Flera författare diskuterade kring att begreppen inflytande och demokrati bör ges mer 

uppmärksamhet i undervisningen. Detta kan bidra till att pedagoger och elever får en likartad 

syn på elevinflytande, vilket gör att problemet med att exempelvis lärares olika tolkningar och 

perspektiv på elevinflytande minskas, som i sin tur kan bidra till att styrdokumentens mål 

kommer bli likartat med hur det ser ut i praktiken. Det blir tydligare för elever vilka områden 

inom skolan som de kan vara med och påverka i, och Skolverkets mål att fostra demokratiska 

medborgare blir lättare att uppnå eftersom demokrati inte bara lärs ut i skolan, utan även 

praktiseras. 

 

Genom att praktisera demokrati i skolan blir elevers röster hörda, och dessutom synliggörs det 

för elever att deras röster är lika viktiga som lärares. Detta bidrar till att eleverna blir 

delaktiga, och får därav ett ökat elevinflytande i skolverksamheten. Att elever får inflytande 

innebär i sin tur att deras förmåga till att ta ansvar ökar, men det kan även bidra till elevernas 

lärande. Att arbeta för att eleverna ska få inflytande i skolverksamheten innebär att man 

arbetar för att elever ska få en så givande utbildning som möjligt. Det är kunskaper som 

eleverna kommer att få nytta då de kan vara värdefulla för elevernas framtida inflytande i 

samhällslivet. 
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Att uppmärksamma begreppen kan bli en lösning på det begränsade elevinflytandet, 

uppmärksammas begreppen finns en större chans att lärare mer aktivt tänker på det och 

därmed utvärderar sin undervisning på ett annat sätt. Eftersom elevinflytande är ett brett 

begrepp idag tolkar vi det som att det behöver uppmärksammas mer för att sedan ges en 

snävare tolkningsmöjlighet på begreppet. 

 

En slutsats som kan dras är att de undersökta studierna till stor del har en oproblematiserad 

positiv bild av elevinflytande. En anledning till detta skulle kunna ligga i sök- och 

urvalsprocessen. Detta kan bero på att sökorden inte inkluderade studier där elevinflytande ses 

som negativt eller att de uttryckt, i relation till vårt syfte, ett irrelevant fokus i abstract och 

titel och därför blivit bortsorterade. Det skulle även, vilket vi anser är ganska troligt, kunna 

bero på att elevinflytande är ett relativt oproblematiserat område. Ur ett samhällsperspektiv 

kan det vara farligt att ett område som tydligt lyfts fram i styrdokument som ett krav förblir så 

oproblematiserat och lite diskuterat i forskning. Detta för att skolverksamheten då 

implementerar elevinflytande utan att utvärdera konsekvenserna av det, något som går att 

koppla till Forsbergs (2000 s. 143) slutsats om att man snarare bör undersöka effekterna av 

elevers inflytande snarare än om det förekommer i verksamheten. 

 

Både Lpo 94 och Lgr 11 skriver att elevers inflytande ska stiga efter deras ålder och mognad. 

Dock kan vi konstatera, med stöd i den undersökta litteraturen, att så inte är fallet. Danell 

(2006, s. 100) konstaterade att elevinflytandet snarare minskar än ökar i stigande ålder, vilket 

kan bero på att äldre elever är mer medvetna om de ges inflytande eller inte, men även för att 

äldre elever i Lpo 94 hade mer formaliserade krav. Vilket kan jämföras med att i nuvarande 

läroplan finns det kunskapskrav redan från årskurs tre, varför vi kanske kommer att i 

framtiden se en förändring gällande just efterlevnaden av skrivelsen att inflytandet ska öka 

med ålder och mognad. 

 

7 Förslag till vidare forskning 

I denna litteraturstudie har vi analyserat 13 artiklar och avhandlingar, varav dessa studier har 

undersökt elevinflytande utifrån lärar- och/eller elevperspektiv. Dock har vi sett att 

föräldraperspektivet saknas i de studier vi har valt att analysera. Det inte är lika vanligt att 

undersöka elevinflytande utifrån ett föräldraperspektiv. Det kan vara så att vi inte har hittat 

dessa studier då vårt fokus har varit utifrån ett lärar- respektive elevperspektiv undersöka 
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elevinflytande, däremot anser vi att vi borde ha stött på fler studier än vad vi har gjort i val av 

litteratur om det hade varit allt vanligare med studier utifrån föräldraperspektivet. 

 

Ett annat perspektiv som inte är uppmärksammat i de studier som vi har gått igenom är 

rektors och huvudmannens ansvar för att styrdokumenten efterlevs i verksamheten. 

Styrdokumenten (SFS 2010:800 kapitel 2 § 8: Skolverket, 2015, 2.8) pekar ut rektor och 

huvudman som ytterst ansvarig i skolan men deras roll syns lite i forskningen. Thornberg 

(2010) tar upp att vi inte bör skylla allt på lärare eftersom de är påverkade av normer och 

traditioner som finns i institutionen, man kan också se det ur ett annat perspektiv och studera 

huruvida lärare får, från rektor och huvudman, rätt förutsättningar för att genomföra kraven 

från läroplanen och skollagen. 

 

För att få en så tydlig bild som möjligt över hur elevinflytande ser ut och inte ser ut i 

skolverksamheten har vi märkt att det kräver en undersökning utifrån flera perspektiv. Genom 

att enbart se utifrån exempelvis lärarperspektivet får vi veta lärares syn på elevinflytande, men 

vi vet inte vad exempelvis elever, rektorer eller föräldrar anser om elevinflytande. Genom att 

studera elevinflytande utifrån fler än ett perspektiv så får vi en helhetsbild om hur 

elevinflytandet ser ut och fungerar i skolverksamheten. 

 

Forsberg (2000, s. 143) hade en intressant tanke kring de effekter som kan uppstå med 

elevinflytande. Hon menade att elevinflytande kunde ha både en positiv eller negativ effekt 

och det är den som borde studeras mer. Vi tolkar det som att elever kanske har lite inflytande i 

skolan, men det inflytande de har ger ett stort genomslag vid exempelvis beslut rörande 

skolmiljö. Elever kan även ha mycket inflytande i skolan, men detta inflytande har istället 

inget genomslag i besluten, utan att det i slutändan är lärare som tar besluten. Vi anser i 

enlighet med Forsberg (2000, s. 143) att det skulle vara intressant att studera inflytande vidare 

genom att istället för att se om elevinflytande existerar i skolan, se hur det gör det och 

effektiviteten av den. 

 

Då det uteslutande är kvalitativa studier som denna litteraturstudie studerat skulle 

forskningsområdet kunna få fram ytterligare perspektiv genom att göra en kvantitativ studie. 

Detta på grund av att det är svårt att generalisera resultaten av en kvalitativ undersökning då 

den oftast baseras på ett litet antal respondenter. Det finns i den undersökta litteraturen två 

litteraturstudier. Dock börjar dessa bli utdaterade vilket kan ses som argument för att 
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genomföra en ny stor litteraturstudie som baseras på aktuell forskning. En sådan 

litteraturstudie skulle med fördel kunna ha en över tid jämförande hållning, då vi haft två 

läroplaner med väldigt lika skrivningar gällande elevinflytande.  
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