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Denna undersökning är en kvalitativ studie om hur lärare ser på begreppet elevinflytande 
och hur de säger att de arbetar med det i praktiken. Vi har valt att undersöka utifrån ett 
lärarperspektiv, då de undersökningar och litteratur vi kommit i kontakt med oftast är från 
elevens synpunkt. Vi blev då intresserade av att undersöka hur lärare ser på 
elevinflytande. Vi gjorde tre fokusgruppsintervjuer med arbetslag bestående av lärare 
från förskoleklass upp till årskurs 6. Lärarna ansåg att elevinflytande var att lärare lyssnar 
till elevernas intressen och att intresset då styr lektionsinnehållet. Elevinflytande var 
också att eleverna får vara med och påverka organisationen av social miljö, utvärdering 
och arbetssätt. Utvärdering var något som lärarna ansåg viktigt, men som inte hanns med 
i den dagliga verksamheten. Det som alla lärare uttryckte att de arbetar med när det gäller 
elevinflytande var klass- och elevråd. De ansåg att eleverna genom detta fick ha 
inflytande i både klass och skola. Det vi har kommit fram till är att elevinflytande innebär 
att eleverna ska ha inflytande i både innehåll och arbetssätt. Elevinflytande är också att 
kunna påverka hur ens situation i skolan ser ut.   
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This survey is a qualitative study about how teachers see on the concept student leverage 
and what they say about how they in practice work with it. We have chosen to examine 
the subject from a teacher’s perspective, because almost all investigations and literature, 
that we have found, discuss student influence from a student’s perspective. That’s why 
we are interested to examine what teachers think of the subject. We did three focus group 
interviews with teachers from preschool classes up to class 6. The teachers considered 
that student influence is when teachers listen to the students' interests and the lesson 
content then acts about that. Student influence is also that the students may influence the 
organization of social environment, evaluation and approaches. Evaluation was 
something the teachers regarded should be done, but they said that they didn’t have time 
to do it. All teachers expressed that when they work with student influence, it is through 
class - and pupil ' council. They considered that the students through this might have 
leverage in both classroom and school. We have come to a result that student effect 
means that the students should have leverage in both contents and approaches. Student 
effect is also that the student can have influence in his/hers situation in the school. 
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Del 1 BAKGRUND  
 
 
 
I inledningen tar vi upp varför ämnet är intressant för oss, samt tidigare forskning. Under 
rubriken syfte och frågeställningar har vi beskrivit vad syftet med undersökningen är och 
vilka frågeställningar vi har. I begreppsförklaringar förklarar vi begrepp som kan vara 
otydliga.  
 
 

1.1 Inledning  
 
Elevinflytande är ett stort och viktigt uppdrag vi har som lärare, anser vi. De 
undersökningar och litteratur som har behandlat elevinflytande tar ofta upp ämnet utifrån 
ett elevperspektiv. Vi är intresserade av hur lärare ser på begreppet elevinflytande. Vi 
valde att undersöka utifrån ett lärarperspektiv på grund av att det inflytande eleven får 
beror på, enligt Ferm (1993), hur läraren ser på elevinflytande, men också hur läraren ser 
på kunskap och inlärning. Individen är i centrum idag. ”Fokus har flyttats från en 
kollektiv till en individinriktad syn” (Skolkommitén, s. 49). Detta innebär, enligt oss, att 
läraren ska individanpassa sin undervisning efter eleverna. Genom att eleverna får ha 
inflytande anpassas undervisningen efter eleverna, anser vi. Vad säger lärarna att 
begreppet elevinflytande betyder? Vad får eleverna ha inflytande över? Hur säger lärare 
att de arbetar med elevinflytande? I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet 1994 (Lpo 94) står det att ”skolan skall sträva efter att 
varje elev: 
 

• tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, 
 

• successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan 
och 
 

• har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska 
former.” 
 

 (Skolverket, s. 13) 
 
Läroplanen tar även upp att eleven skall få vara med och planera och utvärdera den 
dagliga verksamheten och på det sätt få inflytande. Skollagen innehåller också 
föreskrifter att eleven skall ha inflytande över utformningen av deras utbildning (Statens 
offentliga utredningar, 2003). Det står att eleven ska ha inflytande, men inte hur det ska 
gå till. Det är på grund av detta som vi ville undersöka vad lärare säger om hur 
inflytandet ska se ut. 
 
Vår undersökning har gjorts i tre fokusgrupper med lärare verksamma i förskoleklass 
upptill årskurs 6.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att undersöka hur lärare ser på innebörden av begreppet 
elevinflytande och hur de säger att de arbetar med elevinflytandet i praktiken. Syftet kan 
förtydligas med följande två frågeställningar:  
 

• Hur definierar lärarna begreppet elevinflytande? 
• Vad säger lärarna om hur de arbetar med elevinflytande i verksamheten? 

 
Vi har även en sekundär frågeställning: 
 

• Vad tänker lärarna om att elevinflytandet ska öka med ålder? 
 

1.3 Begreppsförklaringar 
 
Begreppet elevinflytande definierar vi efter Lpo 94, som skriver att eleven skall få 
påverka utformningen av sin utbildning.    
Ordet påverka använder vi synonymt med ordet inflytande.  
 
 

1.4 Arbetsfördelning 
 
Vi har tillsammans kommit fram till vad som skulle undersökas. Sedan gjordes en 
undersökningsplan. Litteraturen har vi delat upp så att båda läste ungefär lika många 
böcker. Fokusgruppsintervjuerna har vi genomfört tillsammans, Elin var moderator och 
Virpi var observatör. Den första fokusgruppsintervjun transkriberades tillsammans. De 
andra två transkriberade vi var sin. Vi gjorde diskussionen var för sig och sammanflätade 
detta sedan till en text. Allt annat har vi suttit tillsammans vid en dator och skrivit. Virpi 
har suttit vid datorn och Elin bredvid, men båda har varit aktiva vid framställningen av 
texten.     
 
 

1.5 Teoretisk bakgrund och tidigare forskning 
 
I den här delen tar vi upp forskning som har gjorts om elevinflytande, samt vad olika 
författare och/eller forskare säger om hur elevinflytande ser ut i skolan. Det vill säga vad 
eleverna får ha inflytande över och hur det inflytandet ser ut.   
 
Ekholm (1991) skriver att skolan är mycket styrd av traditioner och att detta resulterar i 
att elevinflytandet inte får mycket utrymme. Det är viktigt att som lärare lära sig att ta 
egna initiativ och att kunna, på lektionerna, anpassa tiden efter sin planering. Läraren 
skall ha kontroll över elevens arbeten under lektionerna och över deras inhämtning av 
kunskap. På så vis lär sig eleverna att läraren tar det största ansvaret för allt som sker på 
skolan och eleverna ser också att läraren har makt att bestämma över det mesta. 



3 

Författaren ser på det som att denna traditionella rollfördelning var en verklighet i skolan 
1991. Enligt Ekholm leder detta till att den mesta av den tiden som eleverna går i skolan, 
går åt till att förmedla kunskaper. Det finns en stor risk med denna rollfördelning, 
eftersom det kan leda till att eleven tar en passiv roll där läraren får ta hela ansvaret och 
eleven endast ser ut att få ha inflytande (Skolverket 1993).  
 
Skolkommittén menade att man kunde se elevinflytande på två olika sätt. Det första var 
elevinflytandet som eleverna hade över sin egen inlärning och det andra var elevernas 
formella inflytande. Detta formella inflytande kunde vara till exempel i skolans lokala 
kommitté. Vidare menar Skolkommittén att inflytande är något som eleverna skall ha, 
eftersom det är en mänsklig rättighet. Skolan har också i uppdrag att fostra eleverna till 
demokratiska medborgare och det kan göras genom elevinflytande. Skolkommittén 
menar också att elevinflytande bidrar en hel del till elevers lärande (Skolverket, 1993). 
 
I en rapport från Skolverket (1998), står det att elevernas inflytande ska gälla både över 
innehåll och hur undervisningen utövas. Mål, innehåll och arbetsformer ska skolan vara 
tydliga med att påvisa för eleverna så att de kan ha inflytande över dessa. Detta ska ske 
genom en dialog skriver de i rapporten. Även Lpo 94 säger att eleverna ska vara med och 
påverka både innehåll och arbetssätt. Eleven ska få ta ansvar för sin utbildning och ha ett 
allt större inflytande ju äldre denne blir. 1997 gjorde Skolverket (1998) en undersökning 
om elevinflytande och den visar att över hälften av eleverna ansåg sig kunna påverka 
arbetssättet, men bara en tredjedel uppfattar att de kan vara med och påverka 
undervisningens innehåll.  
 
Under 1990-talet har Skolverket (1999) arbetat med ett projekt som de kallar ”Skola i 
utveckling”. Utvecklingsområdet kallas Elias, det vill säga ”Elevers inflytande och 
arbetet i skolan.”. De följde 41 skolor i två år i både skolans tidigare och senare år. Vi har 
valt att enbart fokusera på resultatet från skolans tidigare år, då vår undersökning berör 
lärare i skolans tidigare år. De flesta lärare som var med i projektet ansåg att 
elevinflytande gynnar elevdemokrati. Vissa ansåg också att elevernas inflytande ger en 
positiv inverkan på lärande, eftersom eleverna blev glada över att få bestämma och 
därigenom blir mer motiverade. Ansvarstagandet kom fram när inflytandet ökade, 
uttryckte somliga lärare. En del av lärarna uttalade att elevinflytande kan ha en negativ 
verkan på lärandet. De sa att elevernas lärande kanske kan minska, eftersom de inte får 
lika mycket gjort. De var också bekymrade över att eleven väljer bort viktiga kunskaper 
om denne får bestämma innehållet. I undervisningen betraktas fasta ramar som viktigt. 
Dessa lärare uttryckte även att samtal med eleven är viktigt att få tid till, om de ska ha 
inflytande över sitt arbete, men det är just tiden och resurserna som inte räcker till för att 
kunna ha dessa extra moment. Några av skolorna i projektet hade dock fört in vecko- och 
utvärderingssamtal.  
 

Bland det 40-tal skolor som deltagit i Elias har vi dock sett flera lyckade exempel. Många 
lärare talar ofta om det och menar också att vitsen med elevinflytande är att det gör skolan 
lustfylld. Vi rapportörer som besökt olika skolor och tagit del av deras vardag, följt eleverna 
när de planerar, arbetar självständigt och tar ansvar, har ofta blivit imponerade över hur väl 
det fungerar. Utmärkande för dessa klasser är att läraren kan lämna klassrummet utan att det 
på något sätt påverkar stämningen eller arbetsivern. Det är tydligt att eleverna arbetar för sin 
egen skull och inte för att tillfredsställa läraren (Skolverket, s. 62). 
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Danell (2006) har gjort en doktorsavhandling, där syftet var att beskriva och utveckla en 
förståelse för hur lärare i ett arbetslag i samtal med varandra framställer elevinflytande. 
Den metod som Danell använde sig av var att observera en specifik grupp; i detta fall ett 
arbetslag av lärare. Dessa lärare samtalade om hur man kunde definiera elevinflytande. 
Totalt observerades ett arbetslag under fem samtal. De pedagoger som ingick i 
arbetslaget hade olika utbildningar. Dessa utbildningar var förskollärare, lågstadielärare, 
1–7 lärare, fritidspedagoger och speciallärare. I samtalen använde sig lärarna av ord som 
bestämma, ansvar, välja, lyssna och påverka. Dessa ord såg lärarna som synonymer till 
elevinflytande. De arbetssätt som lärarna ansåg innehålla mycket elevinflytande var; 
”Boken om mig”, Planeringsboken, klassråd och tema-arbeten. Lärarna menade att som 
”Roliga timmen”, klassens timme eller önskevälja var områden som eleverna fick ha 
inflytande över. Att lyssna på eleverna, planera tillsammans med eleverna och att 
eleverna fick ge förslag var också aspekter av elevinflytande för dessa lärare. Eleverna 
fick också ha ansvarsområden för den fysiska inne- och utemiljön. Vid samtal tre 
diskuterade man resultatet av enkäter som eleverna tidigare fått svara på. Resultatet av 
enkäterna visade att majoriteten av eleverna ansåg sig få vara med och bestämma i 
skolan. Det som de ansåg att de fick bestämma över var det som berör dem själva, men 
inte det som berör hela gruppen som helhet. Vidare visar resultatet att eleverna som gick i 
klass 1 eller 2 ofta får bestämma vad de vill arbeta med utefter de val som läraren ger 
som förslag. Eleverna får då också komma med egna förslag om vad de kan arbeta med. 
Läraren är den som bestämmer vilka förslag som är genomförbara, genom att avgöra hur 
mycket eleverna individuellt klarar av. De svar som kommer från eleverna i 
föreskolklassen och fritidshemmet tolkades av lärarna som att eleverna såg positivt på sitt 
inflytande. Det fanns de elever som inte såg att de fick ha inflytande över någonting i 
verksamheterna, men lärarna tolkade enkätsvaren som att majoriteten av eleverna är 
nöjda. Ett exempel på när eleverna fick ha inflytande är vid den dagliga samlingen. Vid 
denna samling får eleverna berätta om vilka lekar de vill leka, berätta om något som har 
hänt eller ta upp någon fråga med mera.  
Danell skriver att samtalen lärarna hade om elevinflytande är både framåtsträvande och 
tillbakablickande. Samtidigt som eleverna ska ha mer inflytande, skriver Danell, får inte 
läraren släppa kontrollen över inflytandet som eleverna får. ”Eleverna tilldelas inflytande 
samtidigt som denna zon regleras och kontrolleras genom anvisningar för arbetsformer, 
objekt och specifika områden” (Danell, s. 167).  
 
Under året 1992 gjordes det en nationell utvärdering av hur elever i grundskolan 
upplevde att de hade inflytande i skolan. Eleverna menade att elevdemokrati var en 
pliktskyldig formalitet och att de vuxna redan på förhand bestämt hur allt skulle vara. Att 
få mer inflytande över planering, innehåll och upplägg av undervisningen var något som 
eleverna önskade (Skolverket 1993). 
 
Maltén (1997) tar upp en undersökning som Skolverket (1993) gjorde på grundskolan, 
där de undersökte hur skolan såg ut i verkligheten. Han skriver att Skolverket kom fram 
till att: 
 

• Skolans förmåga att ge kunskaper och färdigheter är relativt god. 
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• Dess förmåga att verka personlighetsutvecklande är betydligt sämre utvecklad, liksom 
förmågan att uppmuntra nyfikenhet, att stimulera initiativförmåga och att ge förutsättningar 
för etiska och moraliska ställningstaganden.  

• Eleverna upplever sina möjligheter att påverka undervisningen som klart begränsade. 
• Läraren pratar och pratar, ställer en och annan fråga. Eleverna lyssnar och svarar. 
• Grupparbete och undersökande arbetssätt förekommer mindre ofta än vad man enligt 

läroplanen har andledning att förvänta sig.  
 (Maltén, s. 97). 
 
Vidare tar Maltén upp ännu en undersökning som gjordes av Lundgren (1979) om hur det 
såg ut i skolan. Vilken skola eller skolor det handlar om nämns inte. 
 
Genom undersökningen kom man fram till: 
 

• Att läraren med stöd av kursplanen och med hjälp av aktuellt läromedel ensidigt styr 
lektionsinnehållet. 

• Att läraren talar i cirka två tredjedelar av den tillgängliga tiden. 
• Att eleverna delar på den resterande tredjedelen, varvid dock ett fåtal elever dominerar. 
• Att läraren till största delen ställer faktafrågor med givna svar.  

 (Maltén, s. 97).  
 
 
För att förbättra situationen, som den såg ut 1997, menar Maltén att ett elevaktiverande 
arbetssätt ska utövas. Genom detta arbetssätt lär sig eleverna genom upptäcktsinlärning. 
Man kan använda sig av detta arbetssätt vid följande moment: 
 

• när eleverna skall aktiveras 
• när eleverna skall lära sig via egna erfarenheter  
• när det som skall läras in kan upptäckas av eleverna själva  
• när inlärningen lämpligen bör gå från det konkreta till det abstrakta, från det specifika till 

det generella 
• när eleverna behöver få övning i att organisera, strukturera och kombinera insamlad 

information 
• när eleverna skall öva eget ansvarstagande  
• när eleverna skall öva sin samverkansförmåga.  

 (Maltén, s. 99). 
  
Inlärningsforskningen har kommit fram till olika principer för inlärning, skriver Maltén 
(1997). Dessa principer är att eleven tror mer på den kunskap som denne har hittat eller 
forskat efter själv. Att enbart läsa in kunskap ger mindre än att eleven ensam får 
undersöka om olika teorier stämmer. För att eleven ska kunna förändra sin egen 
vardagskunskap krävs det mer än att få information, som att läraren berättar för eleven 
eller att eleven läser i en bok. Att eleven har motivation är mycket viktigt för att han/hon 
ska kunna lära sig något och att eleven får ta eget ansvar för sin inlärning. Genom 
forskningen har man kommit fram till att inlärningen fungerar bättre om eleven får vara 
aktiv än passiv. Genom att eleven får pröva teorier aktivt får eleven en mer klar 
uppfattning om det som ska läras in och då blir det lättare att passa in den nya kunskapen 
med den kunskap eleven redan har. Eleven kommer också att minnas det den lärt sig 
längre. Viktigt är att öva på det man vill lära sig tills det har fastnat. Eleven kan inte 
enbart använda sig av tidigare erfarenheter för att kunna lära sig något nytt utan behöver 
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också reflektera över den nya kunskapen, för att det ska bli sann kunskap. Tanke, 
handling och känsla hör ihop och är redskap för att lära sig nya saker. Var för sig är de 
ofullständiga som verktyg för kunskapsinhämtning. Den sista principen är att ju mer 
stöttande och öppnare klimatet är i omgivningen desto lättare är det för eleven att våga ta 
egna initiativ och våga ställa sig egna frågor samt att pröva dem aktivt (Maltén 1997). 
 

Inflytande – en fråga om lärarens inställning till eleven 
Skolverket (1999) såg ett direkt samband mellan vilket inflytande eleven får och ”vad 
läraren anser värt att kunna och vilka arbetsformer läraren väljer för att nå sina 
kunskapsmål” (Skolverket, s. 32). Ferm (1993), som är en praktiker det vill säga en lärare 
som har arbetat praktiskt med elevinflytande, anser också att det inflytande eleverna får, 
beror på den inställning som läraren har till eleverna, till kunskapssynen och till 
inlärning. Sehlberg (2001) anser också att synen på eleverna, kunskapssynen och hur 
undervisningen bedrivs, varierar i våra skolor. Också Maltén (1997) tar upp hur lärarens 
människosyn påverkar elevernas utveckling och inhämtning av kunskap. Det finns tre 
olika synsätt som en lärare kan ha enligt Maltén; läraren kan se eleverna som oansvariga, 
sociala eller självförverkligande. Om läraren har den synen att eleverna är oansvariga och 
lata blir resultatet att eleverna börjar provocera läraren, skolan eller till och med alla 
auktoriteter de stöter på. Desto mer läraren utnyttjar sin makt i klassrummet och styr 
eleverna, ju mindre inflytande får eleverna över verksamheten. Detta resulterar i att 
elevernas kreativitet, egna idéer, och intressen inte får mycket utrymme. Det andra 
synsättet, att läraren ser eleverna som sociala, främjar att deras identitet utvecklas i 
samspel med andra och att samhörigheten kommer före arbetet i skolan. Om läraren har 
detta synsätt bemöter denne eleverna med respekt och tar tillvara elevernas egna intressen 
och erfarenheter i sin planering av lektioner. Läraren anordnar ofta klassfester, ”öppet 
hus”, studieresor, med mera. Ändå ser Maltén att detta synsätt också begränsar elevernas 
inflytande på verksamheten, eftersom eleverna endast får vara med och bestämma om 
den sociala och fysiska miljön. De får inte vara med och bestämma arbetssätt eller 
innehåll i själva undervisningen. Det tredje synsättet är när läraren ser eleverna som att de 
har en stor potential till positiv utveckling. Eleverna kan hela tiden utveckla sin egen 
identitet och självtillit, skriver Maltén. De kan ta eget ansvar och se hur deras eget arbete 
tar dem fram till det mål de satt upp. Eleverna får planera sitt eget arbete och det är 
mycket viktigt att de får tid på sig att träna upp sin förmåga att reflektera över sitt eget 
lärande. Läraren är mer den som får eleverna att komma igång med arbetet, som ger dem 
inspiration och som sedan stöttar dem på vägen mot målen. Det viktiga är då att det är 
eleven som har ansvaret och att läraren är där för att stötta eleven i deras val och ge 
eleven förslag på hur han/hon kan gå vidare i arbette. Eftersom lärarens människosyn 
spelar så stor roll för elevernas utveckling, är det viktigt, enligt Maltén, att läraren har 
klart för sig vilken syn han/hon har. Madsén (1994) anser att läraren bör ha kunskaper om 
både läroprocesser och hur eleven tänker om eleven ska kunna utveckla olika 
kompetenser.  
 
 

När, vad och hur eleverna ska ha inflytande 
Eleverna kan vara med och påverka vad de lär sig och hur lärandet ska gå till, menar 
Ferm (1993). Genom att eleverna får mer inflytande, har ansvarstagandet och 
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engagemanget ökat och Ferm betonar att det är roligare att vara lärare, när eleverna är 
med och påverkar.  
 

Frågor som snabbt uppkommer är: vad, när och hur eleverna kan vara med och påverka. 
Svaret blir att vi behöver organisera former för medbestämmande. Risken är annars att 
påverkan bara sker i högljudda former, som sällan leder till något konstruktivt utan i stället 
skapar låsningar (Ferm, s. 75). 

 
Ferm anser att läraren ska vara tydlig med vad eleverna kan vara med och påverka och 
vad de inte kan vara med och påverka. Han skriver också att klassråd är ett sätt för 
eleverna att få inflytande, men konstaterar att det inte företräder allas åsikt utan blir ett 
majoritetsbeslut. En lärare måste lyssna till sina elever och låta dem till stor del utgå från 
egna intressen. ”Att respektera en elev är att ta dennes tankar, idéer och person på allvar – 
ett förhållningssätt, som gör alla starkare och i förlängningen mera kapabla som 
demokratiska samhällsmedborgare” (Ferm s. 78). Alltså är elevernas intressen viktiga, 
men det är också viktigt att ta upp aktuella händelser, lokala företeelser, vad som är 
viktigt att lära sig för livet och vad läroplanen kräver att vi lärare ska arbeta med. Alla 
dessa ska vara ledstjärnor, enligt Ferm, i planeringen av skolarbetet. Ett annat sätt för 
eleverna att få inflytande är att läraren tillsammans med en grupp elever planerar 
skolarbetet. Grupperna kan bytas var 14:e dag. Planeringen sker på skoltid och de andra 
kan ha någon form av eget arbete under tiden. Ferm anser dock att planeringen inte får 
vara för styrd, utan det ska finnas möjlighet för individuella val. Det planerade arbetet 
kan ske individuellt eller i olika grupperingar, skriver Ferm. Läraren bör vara 
uppmärksam på att eleverna inte bara använder sig av ett och samma arbetssätt varje 
gång, genom att från början markera att eleverna får använda sig av ett arbetssätt som är 
nytt för dem. Har eleverna inflytande så kan de lättare ta ett sådant krav, hävdar Ferm. 
När planeringen är genomförd ska läraren och eleverna utvärdera arbetet tillsammans. 
”Utvärdering är en förutsättning för utveckling” (Ferm s. 85). Ferm menar vidare att man 
även kan låta varje elev utvärdera sitt arbete efter varje arbetspass eller i slutet av dagen 
genom att skriva ner sina tankar och känslor. Det är ett enkelt sätt att få en daglig 
utvärdering.  
 
Det har tidigare redan nämnts att Ferm anser att elevinflytandet ökar elevernas 
ansvarstagande. Han tar upp ett exempel ur sin egen klass där eleverna visar detta: 
 

Vi hade planerat vår två-veckorsperiod och var inne på andra arbetsdagen.  
Eleverna var upptagna med eget arbete, när en lärare kom med bud från skolchefen om att en 
dansk skolorkester skulle besöka skolan timmen efter lunch. ”Det ska väl bli kul?”, sa hon. 
Jag förstod att, skolchefen missat att meddela klasserna men uppskattade inte, att det 
förutsattes att vi skulle avbryta skolarbetet, som vi hade planerat tillsammans. 
Efter att ha tittat på schemat och konstaterat att det som skulle försvinna var tid för eget 
arbete, lämnade jag ordet fritt med frågan: ”Hur tycker ni att vi ska göra?” 
Flera elever yttrade sig och de flesta tyckte att de ville arbeta i stället och att det var för kort 
varsel. Någon tyckte att vi kunde göra ett avbrott eftersom orkestern kom från ett annat land. 
Efter diskussionen föreslog jag omröstning i frågan. Förslaget att vi skulle fortsätta att arbeta 
vann med förkrossande majoritet. Det var bara tre elever som ville gå och lyssna.  
Den besökande läraren bevittnade vår demokratiska process, men detta var inte vad hon ha de 
väntat sig eller var van vid. Hon såg mycket förvånad ut (s. 118).  
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Ferm menar att eleverna inte vill smita från sitt skolarbete när de får inflytande. Läraren 
behöver inte bli den som hela tiden motiverar eleverna, utan de tar egna initiativ. 
 
Sehlberg (2001) tar upp Hargreaves (1972) som ansåg att eleverna ska få sätta upp sina 
egna mål i lärandeprocessen. Det är en viktig aspekt av självbestämmande lärande.  
 

Hargreaves menar vidare att om eleverna skall kunna åstadkomma ett meningsfullt resultat är 
det nödvändigt att de har inflytande i hela processen ”För vi kan inte förvänta oss att eleverna 
lär sig konsten att utvärdera sig själva och sitt lärande om eleverna arbetar med 
lärarpåtvingade uppgifter, som de känner mycket liten samhörighet med” (s. 210f) (Sehlberg, 
s. 43). 

 
Eleverna ska få planera sitt eget arbete och läraren ska vara som en handledare som 
hjälper till när det behövs, menar Hargreaves.  
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Del 2 METOD  
 
 
 
I denna del kommer vi att beskriva vilken metod vi använt oss av, vilket urval som gjorts, 
samt hur vi har gjort analysen och själva undersökningen. Vi kommer även att beskriva 
tillförlitligheten i uppsatsen och olika etiska svårigheter.  
  
 

2.1 Metodval  
 
Vi har gjort en kvalitativ undersökning och det innebär att vi strävar efter att få en 
helhetsbild över elevinflytande. Olsson och Sörensen (2007) beskriver det kvalitativa 
arbetssättet som ”att man vill karaktärisera (gestalta) något, dvs. undersöka hur ett 
fenomen är beskaffat” (Olsson, & Sörensen, s. 65). De skriver vidare att forskaren 
försöker hitta olika kategorier eller beskrivningar som beskriver fenomenet.  
 
Vi har valt att använda oss av metoden fokusgrupper. Det är en typ av gruppintervju där 
diskussionen deltagarna emellan är det viktiga. Intervjun leds av en samtalsledare, en så 
kallad moderator, som introducerar ämnet för gruppen och ställer frågor då diskussionen 
stannar av eller kommer på avvägar (Wibeck, 2000). De frågor vi använde oss av var: 
 

• Vad betyder elevinflytande för er? Hur definierar ni begreppet elevinflytande? 
• Hur arbetar ni med elevinflytande i era klasser? 
• I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 1994 (Lpo94) står det att skolan 

skall sträva efter: att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin 
arbetsmiljö. Successivt ska eleven utöva ett större inflytande över sin utbildning 
och det inre arbetet i skolan. Vad tänker ni om detta? 

• En rapport från skolverket nr 36 från 1993 resulterade i att på vissa skolor anser 
lärarna att elevernas medverkan i undervisningsplaneringen inte främjar deras 
kunskapsutveckling. Hur ställer ni er till detta? 

 
Dessa frågor ställde vi när diskussionen stannade av, men de hade ingen inbördes 
ordning. Frågorna ställdes inte på alla intervjuerna, då vi ansåg att de redan berört det i 
sin diskussion. Vår undersökning är en blandning av strukturerad och ostrukturerad 
fokusgrupp. En strukturerad fokusgrupp är när moderatorn styr samtalet, medans fokus i 
en ostrukturerad fokusgrupp ligger på vad deltagarna säger (Wibeck, 2000). I vår 
undersökning låg fokus på vad deltagarna sade, men vi använde oss även av frågor om 
och när diskussionen stannade av.  
Deltagarna får diskutera ett på förhand givet ämne. Ämnet bestäms av forskaren 
(moderatorn). Ämnet presenteras av moderatorn genom till exempel en inledning eller ett 
stimulimaterial. Stimulimaterial kan bestå av artiklar, film, bilder etcetera som knyter an 
till ämnet. Syftet med materialet är att det ska väcka frågor och diskussion mellan 
deltagarna. Materialet bör inte vara faktabaserat eller svarsgivande (Wibeck, 2000). Vårt 
stimulimaterial bestod av två påståenden; ”Elevinflytande i förskoleklass innebär att välja 
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mellan två sagor” och ”Elevinflytande innebär att välja mellan en rosa och blå skrivbok”. 
Dessa valde vi för att påståendena är, en provokation mot lärare, eftersom det är 
motsatsen till vad elevinflytande är, enligt oss, och för att väcka lusten till att vilja säga 
sin mening om vad elevinflytande är. Stimulimaterialet kan ges ut innan intervjun eller 
under intervjun. Enligt Wibeck är det bättre att ge ut materialet en tid i förväg, speciellt 
om det är en stor textmassa, eftersom deltagarna genomgripande kan sätta sig in i 
materialet, det vill säga bearbeta materialet och ta ställning innan diskussionstillfället. Vi 
valde att ge stimulimaterialet under intervjutillfället, eftersom det var så lite att läsa och 
för att vi inte ville att de diskuterar med varandra innan diskussionstillfället. På grund av 
att det var ett arbetslag vi intervjuade, var vi rädda för att de skulle ha diskuterat ämnet 
redan innan och att de till diskussionstillfället kommit med gemensamma svar. 
Diskussionen hade då blivit lidande. 
 
Fokusgruppsintervjuerna spelades in på diktafon. 
 

2.2 Urval  
 
Vi bestämde oss för att ta kontakt med våra handledare som vi haft under den 
Verksamhetsförlagda Utbildningen (VFU), eftersom vi kände dem redan innan och ansåg 
då att situationen blir naturlig. Det ansåg vi gynnar diskussionen. Elin tog kontakt med 3 
av sina handledare och 2 av dem var villiga att fråga sina kollegor om de ville vara med 
och det ville de. Virpi tog kontakt med 2 handledare, varav 1 ställde upp med sitt 
arbetslag. Det blev 3 arbetslag sammanlagt som deltog i undersökningen. Totalt blev det 
15 lärare. Arbetslagen hade olika antal deltagare. I den första fokusgruppen var det 4 
deltagare, i den andra var det 7 deltagare och i den sista var det återigen 4 deltagare. 
Wibeck anser att deltagarantalet bör vara mellan 4 och 6 personer på grund av att i en 
triad skulle en ta rollen som medlare och överstiger deltagarantalet 6 personer kan det 
bildas subgrupper eller blyga personer kommer inte till tals. Subgrupper betyder att det 
bildas grupper inom den stora gruppen som bara talar med varandra. Vi meddelade våra 
handledare att vi ville ha 4-5 personer, men fokusgrupp 2 tog inte åt sig informationen. 
Här nedan följer en presentation av lärarna. I den presentationen tar vi upp vilken 
utbildning läraren har, hur länge han/hon arbetat på skolan/ i arbetslaget och vilken 
årskurs läraren arbetar med nu. 
 

Fokusgrupp 1 
Linnéa har en 1–7 lärarutbildning med inriktning på svenska. Det är andra året hon 
arbetar på denna skola och det här arbetslaget. Hon har en 1-2. 
 
Marit har en förskole- och lärarexamen. Hon har arbetat på denna skola i 15 år och 3 år i 
arbetslaget. Just nu har hon en förskoleklass. 
 
Marita har en småskolelärarexamen och började arbeta på skolan 1977, men har sedan 
varit på andra skolor också. Detta arbetslag har hon arbetat i 3 år. Marita har hand om en 
årskurs 1-2. 
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Sara har först läst till fritidspedagog, men har vidareutbildat sig till lärare. Hon har arbetat 
på skolan och i arbetslaget i 3 år. Hon arbetar med både klasserna 1, 2 och i 3:an som en 
resurslärare. 
 

Fokusgrupp 2 
Jakob har en mellanstadielärarexamen och har arbetat i 24 år på skolan. Han har arbetat i 
2 år i detta arbetslag. Arbetar nu i en årskurs 3.  
 
Lena har en grundskollärarexamen 1-7 och har jobbat på skolan i 11 år. Hon har arbetat i 
2 år i detta arbetslag. Hon har hand om en F-2.  
 
Christel har en förskoleexamen och har arbetat på skolan i 14 år. Hon har arbetat i 2 år i 
detta arbetslag. Hon har en F-2. 
 
Karin har en förskole- och grundskoleexamen 1-7. Hon har arbetat på skolan i 11 år och 2 
år i detta arbetslag. Karin har hand om de barn som behöver särskilt stöd i sin 
undervisning, kallas SPES. 
 
Emma har en förskole- och grundskoleexamen och har arbetat 11 år på skolan. I 
arbetslaget blir det 2 år. Hon har hand om årskurs 6. 
 
Annika har en grundskoleexamen och har arbetat 14 år på skolan. I arbetslaget har hon 
arbetat i 2 år. Hon har hand om årskurserna 4-5. 
 
Amanda har en lågstadielärarexamen och har arbetat 8 år på skolan. I arbetslaget blir det 
2 år och Amanda har en 1-2. 
 

Fokusgrupp 3 
Carin har en lågstadielärarexamen och har arbetat 22 år på skolan. I arbetslaget blir det 6 
år och hon har en årskurs 1. 
 
Lovisa har en lågstadielärarexamen och har arbetat 23 år på skolan. I arbetslaget blir det 6 
år och har en årskurs 2. 
 
Mikaela har en F-5 lärarexamen och har arbetat 5 månader på skolan; och lika länge i 
arbetslaget. Hon har en förskoleklass och arbetar även på fritids. 
 
Klara har en förskoleexamen och har arbetat 8 år på skolan. Hon har arbetat 1 år i 
arbetslaget. Klara arbetar i en förskolklass och även på fritids. 
 
 

2.3 Genomförande  
 
Wibeck (2000) skriver att när ett specifikt ämne intresserar forskaren är intervjumetoden 
lämplig att användas, på grund av att fokus då ligger på ämnet och svaren kan 
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dokumenteras. Intervjumetoden var lämplig för oss att använda, eftersom vi ville 
fokusera på vårt ämne och kunna dokumentera deltagarnas svar. Nästa steg i processen 
blev att bestämma om vi skulle ha individuella intervjuer eller gruppintervjuer. Wibeck 
menar att gruppintervjuer får fram åsikter som kan formas och uttalas allt eftersom 
diskussionen pågår. Eftersom vi ansåg att meningsutbytet mellan deltagarna var det 
viktiga, bestämde vi oss för att använda oss av gruppintervjuer. Wibeck anser att 
fokusgrupper är en användbar metod när forskaren vill ha reda på hur deltagare i en 
grupp tillsammans tänker kring ett ämne. Fokusgrupper ansåg vi vara passande då vi ville 
veta hur deltagarna tänker om ämnet elevinflytande. Nästa steg i proceduren blev att 
bestämma deltagare till undersökningen. Vi bestämde oss för att ta kontakt med våra 
handledare som vi haft under VFU-perioderna under utbildningen. När urvalet var klart 
satt vi och funderade över frågor vi kunde ställa och tillslut kom vi fram till 4 frågor (se 
under rubriken Metodval). Därefter gjorde vi ett stimulimaterial bestående av 2 
påståenden; ”Elevinflytande i förskoleklass är att välja mellan två sagor” och 
”Elevinflytande är att välja mellan en rosa och blå skrivbok”. Wibeck skriver att 
stimulimaterial kan användas för att väcka frågor och diskussion och det var just det vi 
var ute efter. Det var nu dags att göra den första fokusgruppsintervjun. Elin var moderator 
och Virpi var observatör. Innan vi började intervjun frågade vi deltagarna om de gick 
med på att bli inspelade på diktafon, vilket de gjorde. Elin satte på diktafonen efter detta. 
Diktafonen låg i mitten av bordet som deltagarna satt runt. Båda två antecknade det som 
sades under diskussionen. Elin började med att förklara hur intervjun skulle gå till och 
därefter fick varje deltagare presentera sig själv och berätta; vilken utbildning han/hon 
har, hur länge han/hon arbetat på skolan, hur länge han/hon arbetat i arbetslaget och 
vilken årskurs han/hon arbetar med nu. När alla presenterat sig förklarade Elin 
stimulimaterialet. Därefter la hon materialet på bordet och alla läste igenom det varefter 
diskussionen börjarde. Elin ställde våra frågor när det behövdes, men ställde även 
följdfrågor till det som diskuterats och som vi ville veta mer om. Elin frågade tillslut om 
deltagarna hade något mer att säga. Denna fråga resulterade i att diskussion tog fart igen 
eller så kände deltagarna att de sagt allt de ville. Denna procedur använde vi oss av vid 
varje intervjutillfälle. 
 
När den första fokusgruppsintervjun var genomförd satte vi oss ner och transkriberade 
materialet, det vill säga skrev ner tal till text tillsammans vid en dator. När de andra två 
fokusgruppsintervjuerna var genomförda satt vi på varsitt håll och transkriberade varsin 
fokusgruppsintervju. Denna process genomfördes genom att vi satt vid en dator och först 
lyssnade på bandupptagningen och skrev ner ordagrant vad som sades. Till hjälp hade vi 
också våra anteckningar. När vi transkriberat klart skickade vi texten till varandra med 
mejl och läste igenom varandras text, samtidigt som vi lyssnade på bandupptagningen.  
 

Transkriptionsnivå 
Wibeck (2000) skriver att transkriptionen kan göras på olika sätt; forskaren kan skriva 
ner ordagrant vad som sagts ”till att ändra det talade språket till skriftspråk och använda 
skriftspråkliga konventioner för interpunktion, styckeindelning etc.” (Wibeck, s. 81). Vi 
har valt att skriva ner ordagrant vad som sagts, men vi använde oss också av 
interpunktion, det vill säga skiljetecken, då vi valde att transkribera exakt vad lärarna 
sade.  
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Här nedan följer ett exempel och förklaringar till de tecken vi använt oss av: 
 

Paus (2s) 
Linnéa: jag tror barnen själva skulle tycka att det här var elevinflytande kanske att dom får 
va med och bestämma innehåll och hur.. välja saga och sånt kanske. Mellan två sagor som 
dom själva.. om man frågar dom skulle dom nog säga att dom får va med och bestämma 
vissa saker. Så. 
 
Marit: men alltså det.. ja.. 
 
Linnéa: men det är..  

 
Paus ( ) ............................................det är en paus mellan dialogerna och inom parentesen  
 anges hur länge pausen pågår 
Fet stil ............................................betoning 
Två punkter efter mening................drar ut på sista bokstaven 
Understruket....................................personer talar samtidigt 
 
 

2.4 Analys  
 
Vi började med att läsa igenom alla intervjuerna var för sig och kommenterade vid sidan 
av vad lärarna hade diskuterat. Vi valde att göra detta var för sig, för att få var sin 
tolkning av vad som hade sagts i intervjuerna. Problem som analysarbetet kan ge är att 
forskarens tolkning av dataunderlaget är missvisande, det vill säga att tolkningen blir för 
vid. För att kontrollera att våra tolkningar var godtagbara lät vi syskon, föräldrar och 
vänner tolka några delar av intervjuerna. Sedan satte vi oss tillsammans och gick igenom 
våra tolkningar. Dessa tolkningar låg sedan till grund för att sammanställa en gemensam 
tolkning av dataunderlaget. Det fortsatta analysarbetet skedde genom att vi bokstavligen 
klippte i dataunderlaget. För att kunna se skillnad på vilken intervju som var vilken, 
använde vi olika typsnitt. Vi sorterade utklippen efter gemensamma nämnare, det vill 
säga vi kodade dataunderlaget och tittade efter mönster, med andra ord likheter. Vi hade 
30 olika kategorier från början som vi sedan förde samman utefter gemensamma 
nämnare. Detta arbete, att föra samman till färre och färre kategorier, tog lång tid att 
genomföra. Till slut fick vi fram 4 kategorier. När vi fått fram dessa 4 kategorier satte vi 
oss vid datorn och skrev en brödtext som ligger nära dataunderlaget vilken vi sedan 
utökade med citat.  
 
 

2.5 Trovärdighet  
 
Stukát (2005) beskriver hur undersökningens tillförlitlighet kan befästas. Han tar upp 
reliabilitet och validitet. Reliabilitet innebär att forskaren granskar sitt mätinstrument. 
Validitet betyder att forskaren analyserar om denne mätt det den tänkt. Wibeck (2000) tar 
också upp dessa begrepp, men skriver att reliabilitet är att ”forskare, oberoende av 
varandra, ska komma fram till samma resultat när de studerar ett material” (Wibeck, s. 
119). Hon skriver också att oavsett tidpunkt ska resultatet ändå vara detsamma. Validitet 
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innebär detsamma för Wibeck (2000) som för Stukát (2005), det vill säga att forskaren 
mäter det den tänkt att mäta.  
 
 

Reliabilitet 
Vi har använt oss av fokusgruppsintervjuer, då vi ville komma åt diskussionen kring vårt 
ämne. Vi anser att reliabiliteten är god, då vi använt oss av samma moderator under alla 
tre fokusgruppsintervjuer. Wibeck (2000) anser att reliabiliteten då ökar. Vi har i vårt 
analysarbete kodat dataunderlaget var för sig, då vi ville se om vi kodar lika eller olika. 
Wibeck skriver att dataunderlaget bör analyseras av flera oberoende parter som kodar 
utifrån bedömningsgrunder som satts på förhand. Hon skriver vidare att de inte behöver 
koda allt, utan forskaren kan välja ut en del av materialet. Vi lät några andra personer, 
syskon, föräldrar och vänner, ge sin tolkning av vissa av de uttalanden som 
respondenterna uttrycker, för att se om våra kodningar och tolkningar var godtagbara. Det 
som kan bli ett problem när bedömningsgrunder inte används, är att tolkningsfriheten kan 
bli för stor. Att vi valde att inte använda oss av bedömningsgrunder är för att vi inte ville 
att tolkningsfriheten skulle missgynnas, det vill säga att vi inte ville att kodandet skulle 
vara ledande utefter vad vi letade efter.      
 

Validitet 
Vi anser att vi har studerat det vi tänkt studera. Det som kan bli ett problem är att 
deltagarna inte säger det de tänker individuellt, utan påverkas av varandra, till exempelvis 
faller för en åsikt som de kanske inte alls står för egentligen eller drar sig tillbaka i 
diskussionen på grund av blygsel. Vi anser att vissa av deltagarna drog sig tillbaka en 
aning och en del mer, vilket medför att alla inte sa sin åsikt om ämnet. Vi tolkade 
däremot att de som inte deltog fullt ut i diskussionerna höll med de andra, eftersom de 
ändå gav jakande svar i form av nickningar och hummanden.     
Vi anser att vår undersökning är relevant även för andra lärare då begreppet 
elevinflytande är ett abstrakt begrepp som har stor tolkningsfrihet och eventuellt skulle 
behövas förtydligas i Lpo 94. Eftersom de flesta lärare arbetar med elevinflytande på 
olika sätt, har eleverna olika förutsättningar att ha inflytande på. 
 
 

2.6 Forskningsetik  
 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) har skrivit några etiska 
regler som forskare bör ta hänsyn till. Stukát (2005) har beskrivit dessa kortfattat i sin 
bok. Dessa regler är: 
 
Informationskravet Deltagarna skall bli informerade om   
  studiens syfte och att de kan dra sig  
  ur om de så önskar.  
 
Samtyckeskravet Deltagarna får själva bestämma om 
  de vill vara med i undersökningen 
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  och kan avbryta när de vill.  
 
Konfidentialitetskravet Deltagarna ska vara anonyma i  
  studien och all data behandlas  
  konfidentiellt. 
 
 
Nyttjandekravet  Dataunderlaget får bara användas till  
  forskningsändamål.  
 
Vi informerade våra deltagare om vad vår undersökning syftar till och att de deltar 
frivilligt. Detta gjorde vi per telefon. Deltagarna tillfrågades om de godkände att intervjun 
spelades in på band. De fick även reda på att de kan dra sig ur när som helst, även under 
själva intervjutillfället. Eftersom våra deltagare är myndiga behövdes inget samtycke från 
någon annan än de själva. Deltagarna är anonyma i vår uppsats och de kan inte spåras. 
Dataunderlaget används enbart till vår undersökning. 
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Del 3 RESULTAT  
 
 
Nedan följer en redovisning av de kategorier som framkommit efter bearbetning av 
dataunderlaget. Kategorierna ska ge svar på definitionen av begreppet elevinflytande, 
men också besvara frågan om hur lärarna säger att de arbetar med elevinflytande.   
 
 

Elevinflytande innebär att vara lyhörd för elevens 
intresse 
 
Med lyhördhet menar lärarna i fokusgruppsintervjuerna att tillvarata elevernas intresse 
för något och att läraren fångar det i stunden.  
 

Maja: men kan man då inte säga att elevinflytande kan va, vi säger att vi är ute i skogen nu 
då. Det gjorde nu då rätt så ofta i alla fall, om nån då hittar en svamp en jättehäftig svamp; 
Åh kolla! Vad är det här? Om man då går tillbaks till klassrummet och så tittar vi, vad är det 
för en svamp då? Så. Det, du det kan ju alltså hända att man, då får man alltså. Alla dom här 
planerade lektionerna som man har på eftermiddagen då få man ta bort dom då så får man ja 
men okej nu kollar vi svampar, Gud vad spännande! Var hittade du den? Så va. Vad kan det 
va tror ni?  
 
Linnéa: Jag tror att det är det allra viktigaste egentligen som 
 
Maja: Ja att man fångar, att man liksom fångar det schviss va.  

 
Linnéa säger att läraren ska lyssna på elevens idéer, så att eleven på så sätt får inflytande: 

 
Linnéa: det är väl att dom känner att man lyssnar på dom, idéer och förslag och så här också. 
Det är inte bara att man får välja på olika arbetssätt heller. Utan att det kan ju va annat.  

 
Lovisa anser att elevinflytande inte bara handlar om att välja arbetssätt, utan att läraren 
bör lyssna på elevens idéer. På så sätt påverkar eleven innehållet i undervisningen. 
 

Lovisa: För att man lägger ju hela tiden om så det, de det gör man ju då när man står som 
pedagog då att det här gick ju inte eller det här fick jag inte med mig eller det här.. Då 
påverkar dom ju. Det var som du sa om rymden. Är.. Blir det ett bra eller nä då håller man på 
länge va och så kommer de på nya idéer: om men vi kan göra det här och de här och det gör 
ju även dom små. Det ser man ju alltså när dom sitter där. Sitter dom å broderar eller om dom 
gör någonting då ser dom ju nån som gör någonting annat och så får dom ju idéer å påverkar 
varandra, så det är ju ett samarbete, det är ju inte bara att jag står där och, och predikar och 
bestämmer utan man ser ju hur det går å så påverkar dom ju. 

 
Lovisa menar också att de påverkas av varandra och får på så sätt nya infallsvinklar till 
det de håller på att arbeta med. 
 
Citaten ovan tolkar vi som att det handlar om det förhållningssätt läraren har till eleven, 
det vill säga hur läraren ser på eleverna och deras intresse. När läraren har ett 
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förhållningssätt som innebär att elevens intresse går före deras planerade undervisning, 
får eleven gehör för det som den vill lära sig något mer om. Det handlar inte om att 
eleverna säger att de vill lära sig något specifikt, utan de visar ett intresse som läraren är 
lyhörd för.   
 
 

Social miljö, arbetssätt och utvärdering uttrycks som 
centrala aspekter av elevinflytande  
 
Elevinflytande innefattar att få vara med och bestämma hur klimatet i klassrummet ska 
vara, men också att genom klass- och elevråd få en möjlighet att påverka i det stora hela. 
 

Maja: alltså elevinflytande.. det är ju också det med klassråd å elevråd. Det är också 
elevinflytande tycker jag då fast det är större, det är ju hela skolan dom vill ha ett elevråd. 
Klassråd sitter vi i ett klassrum eleverna får berätta och tycka och dom får säga vad som är 
bra vad som är dåligt och är det nånting som är till (ohörligt), är det för mycket läxor eller för 
lite läxor. Det är såna här saker då. Det tar vi upp då.  
 
Linnéa: och även hur det ska se ut i klassrummet det är ju den man ska byta platser. Hur vill 
ni sitta? Vill ni sitta två och två eller i grupper å? så det är ju sånt dom kan va me på. Då får 
dom bestämma. 

 
Att kunna få möjlighet att påverka hur något ska vara i klassen eller i skolan är 
inflytande, enligt Maja och Linnéa. I elevrådet tas det beslut som påverkar hela skolan. I 
klassråd tas besluten i lite mindre skala, då frågor oftast handlar om klassen i sig.  
 
 

Elin: Ja. Kan ni förtydliga lite hur ni, just ni arbetar med det här elevinflytandet i 
klassrummet? Vad brukar ni göra? När ni känner nu ska vi jobba med elevinflytande. Vad ni 
tänker på liksom. 
 
Paus (5s) 
 
Lena: Det är ju naturligtvis klassråd och elevråd. 
 
Jakob: Klassråd. Ja. (2s) Matråd. Ja vad har vi mer för råd? 

 
Klass- och elevråd är något som alla lärare, i vår undersökning, arbetar med och det är 
elevinflytande enligt dem. Klassråd är något som oftast bara berör klassen, medan elevråd 
berör hela skolan. I klassråd tas det upp hur den sociala miljön ska vara, det vill säga 
trivselregler och andra regler. I elevråd behandlas det bland annat miljön (till exempelvis 
ny gungställning), skolmat och hela skolans trivselregler. 
 
Något som de yngre eleverna får vara med och bestämma över är den sociala miljön, sa 
Christina. Genom en dialog får de tillsammans komma överens om till exempelvis regler. 
 

Christel: Men alltså den psykosociala miljön kan man ju diskutera med dom även om de är 
små då va. Hur vill vi ha det här i klassen? Tycker vi att det är okej att alla pratar i mun på 
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varandra ähh.. och stör.. äh.. eller hur vill vi ha det då va? Å att man då tillsammans 
bestämmer: Nej så här och så här är det bäst. Ähh.. Regler. 

 
Klara och Lovisa håller med Christel och säger att trivselregler är något de kan vara med 
och påverka på grund av att det är konkret. Christel fortsätter sedan med att säga att 
läraren är den som har mest erfarenhet av detta och är med och styr dialogen i viss 
omfattning, men hon anser ändå att eleverna är medvetna om hur den sociala miljön ska 
vara i klassrummet. 
 
Enbart fokusgrupp tre tog upp vikten av utvärdering. De pratade om att utvärdering ska 
vara en hjälp för eleven att utvecklas i sitt arbete. Utvärdering ska också vara en hjälp för 
läraren att utvecklas. De tar dock upp att tiden inte räcker till för utvärdering.  
 

Christel: Ja men just att utvärdera med barnen det skulle jag vilja göra mycket mer än vad jag 
gör men till sist är klockan plötsligt jättemycket och då har vi inte hunnit.. 
 
Klara: Då blir det ju konstigt att bryta för att göra det. 
 
Christel: å, å nästa då är det inte aktuellt då va längre utan det…  
 
Klara: Nej 
 
Lovisa: Men inte överdriva någonting. Tycker jag. Det är det man ska.. 
 
Christel: Det måste man ju kunna kännas ändå delvis som ett elevinflytande att man får ha 
åsikter om ett arbete om hur vi gjorde. Jobbar vi på ett bra sätt eller vad var det som 
fungerade då och vad är det som inte fungerade å vad kan vi ändra på till nästa gång.  
 
Klara: Mmm 

 
Klara fortsätter sedan diskussionen med att säga att hon anser att eleverna har svårt att 
göra utvärderingar. De har svårt för att vara kritiska i sin utvärderingsbok. Genom att 
eleverna sedan granskar de aspekter som inte gick så bra, kan de utveckla dessa till nästa 
gång, säger Klara.  
 
I alla tre fokusgruppsintervjuer togs det upp att det eleverna får ha inflytande över är hur 
de ska arbeta med något. Läraren visar olika valmöjligheter till arbetssätt och eleverna får 
välja det som passar dem bäst. Lovisa sa att när eleverna till exempelvis arbetar med 
matematik i hennes klass, så får de välja hur de vill arbeta med det. Eleverna kan få välja 
att spela ett matematikspel istället för att arbeta i matematikboken. Christel frågade då om 
eleverna får välja själva hur de vill arbeta och det fick eleverna, men Lovisa hade på 
förhand bestämt vilka val som fanns att välja mellan.  
 
Annika tog upp det här med läxorna, att det viktiga är att eleverna lär sig, inte hur de ska 
lära sig. Vägen eleverna väljer spelar ingen roll.  

 
Annika: Det har vi diskuterat mycket nu med läxorna, när var det du skulle ha in den där 
lappen. Det är matteläxan tänker jag nu när de har ren tabellträning och säger att jag bryr mig 
egentligen inte om, om du lämnar in den lappen. Tränar du på något annat sätt så är det helt 
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okej, jag bryr mig om att du lär dig detta. Men där är det fortfarande att göra läxan för 
frökens skull. Där går de ju ändå i 5:an, det är många som inte.. 

 
Maja säger att ett sätt att få inflytande är att eleven får bestämma hur han/hon vill arbeta 
med något. Hon säger att hon för en dialog med eleven och eleven får bestämma hur 
denne vill arbeta inom ett visst område.  
 
Den sociala miljön kan redan de yngre eleverna vara med och påverka. Den anses vara en 
central aspekt av vad eleverna kan och får ha inflytande över. Utvärdering anses vara 
något som är svårt, men som är oerhört viktigt för elevers och lärares utveckling. Något 
som alla lärarna i undersökningen ansåg som elevinflytande var att eleverna får 
bestämma hur de vill arbeta med ett ämne. 
 
Vår tolkning av dataunderlaget är att organiseringen av social miljö, utvärdering och 
arbetssätt är det som eleverna kan ha inflytande över, alltså konkreta saker som är på en 
nivå som lärarna menar att eleverna klarar av att bestämma. Vår tolkning är att lärarna 
menar att det är en mognadsfråga och att barnen måste växa in i rollen. Lärarna vet att de 
inte klarar av att ha för mycket inflytande i den åldern. Det är förutbestämt vad de klarar 
av. Lärarna ger inte någonstans uttryck för att ha varit nyfikna över i vilken utsträckning 
barnen klarar av att ha inflytande, utan har på förhand bestämt att de inte gör det.   
 
 

Elevinflytande sker inom vissa ramar som bestäms av 
läroplanens mål 
 
Läraren ansvarar för att eleven når målen i Läroplanen, uttrycker flertalet av lärarna i vår 
undersökning. Därav kan elevinflytande inte släppas helt fritt. Elevinflytande beror på 
hur gruppen ser ut och om de klarar av att ta det ansvaret, säger Sara. Hon menar att i 
vissa klasser får det vara lite mer styrt än i andra, men eleverna ska ändå få känna sig 
delaktiga i sin undervisning.  
 
Christel berättar att hon har arbetat med friare sätt förut, men att det inte fungerar för alla 
elever. Hon tar upp skillnaden mellan pojkar och flickor och menar att flickor har lättare 
för att klara av att ta ansvar över sitt arbete. Ansvaret för att eleverna kommer vidare och 
utvecklas ligger på läraren, säger Christel. 
 

Christel: Jag har jobbat med friare arbetssätt innan men det, det passar vissa elever väldigt 
bra eeh dom ambitiösa tjejerna, men de omogna killarna oftast är det så tyvärr ähmm dom.. 
Dom tappar helt lusten å orken å motivationen för att dom är akterseglade så till den mildra 
grad å dom, dom har ingen struktur å dom har ingen.. Dom kan inte planera.. Dom.. dom kan 
inte ens sätta kryss på vilken bokstav dom är en del alltså då va. Så det är jätteviktigt att det 
är mitt ansvar å se till att dom kommer vidare. 

 
 
I alla tre fokusgruppsintervjuerna tar lärarna upp att valfriheten inte får vara för stor för 
eleverna, eftersom eleven ska nå olika mål och lärarna i undersökningen anser inte att 



20 

eleverna kan nå dem på egen hand. Ansvaret för att målen ska uppnås ligger hos läraren. 
Marit nämnde ett exempel när hon ansåg att elevinflytandet har blivit för fritt: 
 

Marit: Bifrost. just de. och titta på en i danmark då.. på den skolan, bifrost skolan där, och 
dom kör ju elevinflytande nästan i extremt mycket då va. Och eeh så jag kommer ihåg det där 
att barnen liksom fick sätta upp ett mål å så fick dom bestämma hur länge dom skulle ha på i 
för att nå det målet. Eeh och eeh det kunde tex va en elev som sa att jag vill välja att bygga 
korthus. Ha då fick dom göra det. Hur lång tid skulle det få ta då? Aah Det skulle få ta tre 
dagar. Å då liksom kan man ju börja fundera på a mm det kanske är bra då att träna på att 
bygga korthus så.. men på nåt vis när friheten blir så stor (1s) som att dom kan välja nästan 
obehindrat då vet dom ju inte vad e paletten så att säga vad är det rimliga så det är ju där vi 
vuxna behöver finnas med å liksom visa, men det här eller det här eller det här så att man är 
lite mera med och vi ger dom (1s) lite riktlinjer eller liksom. För om man inte har en aning 
om att det finns stjärnor på himlen hur ska man kunna vara intresserad av och forska om 
stjärnor då. Eller nåt helt annat. Man måste ha lite kunskap för att kunna vara nyfiken.  

 
Hon menar att läraren ska visa vad som finns att vara intresserad av innan eleverna själva 
kan få vara med och bestämma över sin utbildning. Läraren ska vara en vägvisare och ge 
riktlinjer. 
 
Marita uttryckte att Lpo 94 var för vagt formulerad och att tolkningsfriheten är stor och 
då ställde vi frågan: 
  

Elin: Vad tycker ni om det då? Skulle ni vilja att det var mer vad ska man säga? Att dom 
förklarar mer vad det skulle innebära med elevinflytande eller vill ni tolka det själva?  
 
Paus (8s) 
 
Sara: Lite finns det väl. Det står väl att man ska ha tillexempel elevråd och klassråd och sånt. 
Fostras i demokratiska värderingar. Så det… och det syns väl kanske på en skola med om 
man har lite råd. Det finns ju olika, alltså det är ju olika på olika skolor med hur mycket, hur 
mycket många såna här små råd man kan ha då. Vänskapsråd å mat.. matråd å städråd och 
liksom såna som man får va med och bestämma att man känner att man får va med och 
bestämma och framföra sitt till dom, personerna som (ohörbart). Det är ju… Ah.  
 
Marita: Det är väl överhuvudtaget ähh som Lpo 94 kritiseras för. Det är väl just det här 
allmänna, att det inte är speciellt tydligt egentligen i några mål utan det är ganska löst hållet. 
 
Maja: Det kommer att ändras på det nu tror jag?  Det är jag ganska övertygad om. 

 
Sara ansåg att det finns lite information om vad elevinflytande innebär, medan Marita 
menade att det var på grund av det allmänna som Lpo 94 kritiseras för. Marita menar att 
Lpo 94 kritiseras för att vara för luddig, då inget mål är konkret och tydligt. Maja är säker 
på att det kommer komma en ny läroplan inom en snar framtid. 
Vår tolkning är att kunskapsinhämtandet blir lidande om eleverna får för mycket 
inflytande, eftersom de kanske blir specialister på ett område och inte lär sig annat. 
Lärare måste se till att eleverna blir nyfikna på andra saker än det som de redan vet, och 
då kan det inte bli för fritt.   
 
Vår tolkning av citaten ovan är att lärarna är lite rädda för att släppa kontrollen helt, 
eftersom det finns riktlinjer att förhålla sig till. Vi tolkar att det lärarna säger är att det 
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inte får bli för fritt, eftersom då kan viktig kunskap gå förlorad. Lärarna menar att det är 
läraren som har det största ansvaret att målen uppnås och det ansvaret går inte att lämna 
över till eleven.  

 
Elevinflytandet ökar med ålder 
 
Elevinflytandet ska öka med ålder, anser majoriteten av lärarna i vår undersökning. Klara 
menar att till en början visar läraren vilka val eleverna har att välja mellan. Eleverna får 
vara med och påverka det de gör och efterhand som de blir äldre får de mer och mer 
inflytande över sin utbildning. Klara säger också att elevinflytandet inte ska jämföras 
mellan årskurserna och Lovisa beskriver det som en trappa; ju äldre eleven blir ju mer 
inflytande får denne.  
 
Till att börja med, enligt Christel, får läraren visa vart eleverna ska och hjälpa dem på 
vägen dit, men ju äldre eleverna blir ju mer ska de få vara med och bestämma hur vägen 
till målet ska se ut:  
 

Elin: Jaa då kommer en ny fråga här eller ett påstående här eller ett mål från Lpo (1s) -94. Då 
står det att skolan ska sträva efter att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och 
sin arbetsmiljö, successivt ska eleven utöva större inflytande över sin utbildning och det inre 
arbetet i skolan. Vad tänker ni om detta?  
 
Paus (3s) 
 
Christel: Det är väl precis det vi har sagt nu egentligen. Just det här att vi försöker visa 
barnen vilka mål, vart de ska. (1s) Det får vi börja med tidigt så att säga, sen får vi hjälpa 
dem, hur de ska göra, men ju äldre de blir desto mera måste de ju vara med i diskussionen då. 
A att kunna ta mera ansvar som sagt va. Men det är ju väldigt individuellt. 

 
I alla tre fokusgruppsintervjuerna sades det att elevinflytandet skulle ökas successivt. Till 
en början visar läraren vilka mål som ska uppnås och är med och styr eleven till det 
målet. Läraren visar hur eleven ska nå målet och vilket innehåll som leder dit. Efter hand 
som eleven blir äldre, ska denne få mer inflytande över sin utbildning.  
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Del 4 DISKUSSION  
 
 
 
Nedan följer en diskussion kring det resultat vi kommit fram till och även en diskussion 
kring metoden. Definitionen av elevinflytande och hur lärarna säger att de arbetar med 
elevinflytandet är svårt att hålla isär. Det är ett abstrakt begrepp och lärarna definierar 
begreppet genom att förklara hur de arbetar med elevinflytande. De rubriker vi använt oss 
av i resultatdiskussionen ska tydliggöra vad som för lärarna ingår i begreppet 
elevinflytande och hur de säger att de arbetar med det.  
 
 

4.1 Resultatdiskussion 
 
Under denna del diskuterar vi det framkommit utifrån dataunderlaget och litteratur, men 
även utifrån diskussionen oss författare emellan. 
 

Lyhördhet  
Att vara lyhörd för elevens intressen, anser lärarna i vår undersökning vara 
elevinflytande. De säger att man ska fånga det i stunden, det som eleverna visar intresse 
för. Det är elevinflytande, enligt Ferm (1993), då han skriver att lärare skall lyssna på 
sina elever och utgå ifrån deras intressen. Vi anser också att man som lärare skall vara 
lyhörd för sina elever. Det fanns dock någon i vår undersökning som uttryckte att läraren 
inte alltid ska fånga det som eleverna är intresserade av på en gång, utan kanske ta det när 
det är mer lämpligt. Det beror på situationen, säger XX. XX ansåg att läraren då bör 
förklara varför det inte går att ta det nu. Detta vet vi inte hur vi ska ställa oss till, på grund 
av att det som lärare är viktigt att ta vara på intresset hos eleverna. En nackdel med att 
vänta med att fånga upp intresset är att intresset då kan försvinna, enligt oss. Fast 
samtidigt tror vi att vi förstår vad XX menar; det går ju inte alltid att följa elevernas vilja? 
Vi har visserligen här på högskolan fått lära oss att bygga undervisningen utifrån 
elevernas intressen, men även utifrån deras tidigare erfarenheter. I Lpo 94 står det att 
”skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära” (Skolverket, 
s. 9). Nyfikenhet och intresse går, enligt oss, hand-i-hand och det ena utesluter inte det 
andra. Genom att ett intresse finns hos eleven finns även lusten att lära. Men kan ett 
intresse formas utifrån det läraren undervisar om? Det anser vi. Det kanske inte alltid 
behöver vara så att intresset redan måste finnas hos eleverna, utan det kan skapas av 
läraren, genom till exempel en intresseväckande presentation. Möjligen blir det då inget 
inflytande från eleverna, men om läraren är lyhörd på sina elever så kan läraren vara 
flexibel och ändra på planeringen utifrån eleverna. Vi anser att det här är något av det 
viktigaste i elevinflytandet, att eleverna får vara med och påverka innehållet i 
undervisningen. Det är ett förhållningssätt till eleven som påverkar vilket inflytande 
läraren låter eleven ha. Vi har redan under rubriken ”Inflytande – en fråga om lärarens 
inställning till eleven” nämnt att Skolverket (1999) såg ett samband mellan vad läraren 
ansåg var viktigt att kunna och det inflytande eleven får. Vi anser att lärare borde tänka 
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igenom tydligare vilket förhållningssätt de har då detta påverkar elevinflytandet. Om man 
anser att eleven inte är kapabel till att ta ansvar över sitt arbete, då är det det resultatet 
man kommer att få, eftersom förväntningarna på eleven var så låga. Tror man däremot att 
eleven kan ta ansvar, bör eleven då oftast lyckas att ta ansvar över sitt arbete. Det 
förhållningssätt som läraren har, är rimligtvis en avgörande aspekt för hur elevinflytandet 
ser ut i klassen.   
 

Lärarens eller elevernas klassråd? 
Lärarna i vår undersökning uttryckte att eleverna har inflytande över den sociala miljön 
på skolan. Det var en aspekt av elevinflytande som även lärarna i Danells (2006) 
undersökning kom fram till. Att kunna påverka hur det ska vara i skolan i form av 
utseende, men även det sociala som regler och dylikt är en rättighet eleverna får. Klass- 
och elevråd är former som vi har stött på i alla skolor som vi har haft vår 
Verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i. Det sa även lärarna i vår undersökning att de 
hade i sina klasser och skolor. Beslut som tages i klass- och elevråd är majoritetsbeslut, 
skriver Ferm (1993) och de elever som är tillbakadragna får inte dela med sig av sin åsikt. 
Det vi sett på VFU:n är att dessa elever inte vågar yttra sin mening, på grund av rädsla för 
utanförskap eller att de är blyga. Vi har också sett att lärarna kan ta för sig lite för mycket 
under klassråden ibland, som när en av lärarna beskriver att läraren har mest erfarenhet 
och därför är den som styr. Även om XX säger att eleverna ändå får ha ett visst inflytande 
kan det vara så att eleverna anser att klassrådet är något som inte angår dem. Att det inte 
är de som bestämmer i klassen, utan att läraren tar över. Här är det än en gång 
förhållningssättet som styr läraren. Läraren anser att eleverna inte är tillräckligt mogna 
för att kunna axla detta ansvar och är därför den som styr det hela. Om läraren däremot 
släpper mer på kontrollen över klassen, tror vi, att eleverna skulle kunna klara av att ta 
det ansvaret. Ferm (1993) skriver att engagemanget och ansvarstagandet ökar hos 
eleverna när de får ha mer inflytande. Det tror vi också då vi menar att positiva 
förväntningar på eleverna ger positiva resultat. Genom att låta en av eleverna få vara 
ordförande kan det inge en respekt gentemot eleverna och därigenom ge ett förtroende 
som de inte vill förlora. Att få vara ordförande som elev kan ge eleverna en hel del, till 
exempelvis får eleven träning i ledarskap och att ta ansvar.  
 

Bestämma arbetssätt är ett sätt för eleven att ha inflytande 
Lärarna i vår undersökning anser att elevinflytande också är att eleverna får välja 
arbetssätt. Det håller vi med om. Elevinflytande innebär också att eleverna inom ett visst 
område får välja hur de vill arbeta med något. Inflytandet blir då över arbetssättet. 
Lärarna sa att de har olika val som eleverna får välja mellan och dessa val är 
förutbestämda av läraren. Eftersom lärare enligt Lpo 94 ska visa eleven olika sätt att 
arbeta är det ett måste att läraren ibland bestämmer de olika val som finns. Däremot när 
eleverna har blivit förtrogna med de olika sätten kan de, enligt oss, få välja fritt hur de 
vill arbeta med något ämne. Ferm (1993) skriver att läraren kan gå in och styra vilket 
arbetssätt eleverna ska välja om de ofta väljer en och samma. Om eleverna har inflytande 
i planeringen, kan de lättare ta ett sådant krav, menar Ferm.  
Christel ansåg att flickor klarar av att ta större ansvar än pojkar. Då tänker vi genast på 
vilket slags arbetssätt som eleverna då har fått använda sig av. Vi ser att olika arbetssätt 
passar bättre för vissa elever och sämre för andra. Om det är så att Christel har valt ut 
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vilka arbetssätt eleverna har att välja mellan kan det kanske vara som så att dessa 
arbetssätt inte gynnar pojkarna i denna klass. Det finns både flickor och pojkar som lär 
sig bättre genom mer praktiskt arbete anser vi. Vi funderar också på om det ställs olika 
förväntningar på flickor respektive pojkar. Vi tror att om läraren har positiva 
förväntningar på sina elever, så får läraren positiv respons tillbaka. Med detta menar vi att 
om läraren ställer rimliga krav och tror att eleven kan lyckas, så gör eleven det. Maltén 
(1997) anser också att människosynen, som en lärare har, påverkar elevens utveckling. 
 

Elever har svårt för att tänka kritiskt 
Elevinflytande innebär också att eleven får utvärdera hur arbetet gick, anser lärarna i 
fokusgruppsintervju 3. Att utvärdera sitt arbete är viktigt, hävdar vi, eftersom eleverna 
genom detta kan utvecklas. Det ansåg även de lärare som diskuterade utvärdering. I Lpo 
94 står det att läraren tillsammans med eleverna skall utvärdera undervisningen. Vissa av 
lärarna i vår undersökning uttryckte att elever har svårt att göra utvärderingar, eftersom 
de har svårt att vara kritiska. Att det inte fungerar så bra i början är en självklarhet, anser 
vi. Genom att få göra utvärderingar utvecklar eleverna sitt kritiska tänkande och 
utvecklar sin förmåga att göra utvärderingar. Vi menar att läraren inte bör tänka att 
eleven inte klarar av att göra något, utan att de genom att träning utvecklar sin förmåga 
att göra till exempelvis utvärderingar. Ett annat problem som lärarna ansåg fanns var att 
tiden inte räcker till för att göra utvärderingar. De sade att de ofta glömde bort att 
utvärdera och när de väl kom ihåg det så fanns det ingen tid till att göra det. Skolverket 
(1999) har under 1990-talet genomfört ett projekt om elevinflytande. Vissa av lärarna 
som var med i detta ansåg också att tiden till utvärdering inte finns. Till en början tar 
utvärdering tid, eftersom eleverna inte är förtrogna med detta moment men om läraren 
genomför detta moment ofta, till exempelvis varje dag, så blir eleverna till slut förtrogna 
med att göra utvärderingar. Det bör resultera i att eleverna utvecklar sitt kritiska 
tänkande.   
 

Undervisningen styrs av läroplanens mål 
Lärarna i vår undersökning anser att undervisningen skall vara styrd av läraren på grund 
av alla mål som eleven skall uppnå. Vi anser att om eleven får vara med i planeringen av 
undervisningen, kan man där visa vilka mål eleverna skall uppnå och då ha dessa i åtanke 
när man planerar tillsammans. Det behöver inte bli ett problem. Förklarar läraren målen 
på ett sätt så att eleverna förstår innebörden av målen, kan de tänka på dessa i samband 
med planeringen. Får eleverna inflytande över undervisningen i skolan, känner eleverna 
att skolan är till för dem och det skapar meningsfullhet. Enligt Lpo 94 har skolan en 
viktig uppgift och det är att ge eleven överblick och sammanhang. (Skolverket, 2008-12-
01). Det kan läraren uppnå genom att eleven får inflytande i planeringen av 
undervisningen. På så vis styrs innehållet i undervisningen av både lärare och elever. 
Danell (2006) kom i sin avhandling fram till att lärare ger inflytande till sina elever, men 
att de kontrollerar och reglerar detta ”genom anvisningar för arbetsformer, objekt och 
specifika områden” (Danell, s. 167). Ferm (1993) skriver att lärare skall våga släppa 
ansvaret helt till eleverna, för att det är ”först då som eleverna känner att de kan påverka 
och har ansvaret på riktigt” (Ferm, s. 125). Att släppa på kontrollen och låta eleverna 
bestämma mycket anser lärarna i vår undersökning vara svårt, då de poängterar att det är 
de som har ansvaret för att målen nås. Vi tror att lärarna menar att om eleverna får mer 
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inflytande än de har idag så väljer vissa elever den lätta vägen. Det vill säga att omfånget 
av kunskapsinhämtningen inte blir så stor. Vi tror att lärarna är rädda för att eleverna 
missar viktiga kunskaper om elevinflytandet blir för stort. Marit säger ett exempel om 
Bifrost då hon anser att eleverna har för stor frihet att helt själva välja vad de ska arbeta 
med och även hur länge det arbetet ska pågå. Marit anser att eleverna inte ska ha för stor 
frihet, eftersom de då inte kan bli nyfikna på allt annat som finns att vara nyfiken på. Här 
tror vi att Marit anser att kontrollen har släppts för mycket och vi håller med henne till en 
viss del. Att bygga korthus behöver inte vara orimligt enligt oss, men det beror på hur 
läraren förhåller sig till det hela. Är denne med och frågar olika saker, kan läraren få in 
till exempelvis matematikmoment eller något annat ämne. Läraren kan vara med och 
stimulera genom att till exempelvis säga: Bygg ett hus med tio rutor. Efter detta kan 
läraren fråga vidare: Hur många kort har du använt? och så vidare. Men att bygga korthus 
i tre dagar, kanske är lite överdrivet.   
Att eleven når målen ansågs av alla lärare i vår undersökning som det primära. Läraren 
har ansvaret för att detta uppnås. Vi anser också att läraren har det huvudsakliga ansvaret, 
men att eleven också kan vara delaktig i hur och vad. Genom att föra en dialog med 
eleven kan läraren tillsammans med denne gå igenom vad målen säger. Vissa mål är fasta 
och går inte att ändra på, däremot kan eleven vara med och påverka hur denne vill uppnå 
dessa mål.  Ferm (1993) anser att läraren ska vara tydlig över vad eleverna kan vara med 
och påverka och vad de inte kan vara med och påverka. De fasta målen i till exempelvis 
kursplanerna, kan inte eleven påverka så mycket, men delmål eller kortsiktiga mål bör 
denne kunna vara med och bestämma. Lärarna i en av fokusgrupperna uttalade sig om att 
de ansåg att läroplanens mål är för diffusa och luddiga. Tolkningsbarheten är för stor, 
vilket kan resultera i att elevinflytandet ser olika ut från klassrum till klassrum och från 
skola till skola. Vi ser också att dessa mål kan vara otydliga när det gäller exakt vad de 
står för. En önskan från oss är att de kunde vara mer konkreta. Om de skulle vara mer 
tydliga ser vi att förvirringen om elevinflytande skulle bli mindre. Lärare skulle veta mer 
vad som begärdes av dem när det gäller elevers inflytande på undervisningen med mera. 
Vi har under VFU:n mött arbetslag som sätter sig ner och förtydligar målen från 
Läroplanen och vi anser att det är viktigt att förtydliga för att alla ska arbeta mot samma 
mål och inte tolkar olika. 
 

Elevinflytande ökar med ålder – men vad ska eleverna få börja ha 
inflytande över? 
Majoriteten av lärarna i vår undersökning sade att elevinflytande bör öka med åldern. 
Christel menade att läraren till en början får hjälpa eleverna hur de skall gå till väga men 
att de skall få vara med och bestämma över sin utbildning ju äldre de blir. Det låter 
rimligt att läraren är en vägvisare i början, men att eleven ändå har inflytande över olika 
delar. Innehåll och arbetssätt måste eleven få vara med och påverka, annars kanske 
eleverna inte tycker att skolan är till för dem. Undervisningen skall utgå från eleverna 
vilket står skrivet även i Lpo 94. Det var vissa lärare i vår undersökning som sade att i 
förskoleklassen får eleverna ha inflytande över den sociala miljön. Vi anser att eleverna 
borde få ha mer inflytande än så. Att de ska kunna få påverka innehåll redan från början 
anser vi vara viktigt, så att skolan inte får blir en plats där eleverna lär sig sådant som inte 
hör till det övriga livet. Skolan ska ha ett samband med elevernas verklighet i och utanför 
skolan, anser vi. Frågan är, i vilken utsträckning eleverna i förskoleklassen ska ha 



26 

inflytande? Vi anser att eleven bör få vara med att bestämma innehåll redan från början, 
men samtidigt är det viktigt att tänka på vart det ska föra eleven. 
 

Vad säger lärarna om hur de arbetar med elevinflytande? 
Det som alla lärare i vår undersökning sa sig göra när de arbetar med elevinflytande var 
att använda klassråd. I klassrådet diskuterar de till exempelvis trivselregler för klassen, 
byte av platser i klassrum och matsal. Som vi tidigare har konstaterat, är beslut i klassråd 
majoritetsbeslut (Ferm, 1993).  Det innebär, enligt oss, att alla inte kommer till tals och 
det bör läraren vara medveten om och inte tro att det är elevinflytande för alla individer i 
klassen. Det som skulle kunna gynna fler elever är att diskutera frågor i mindre grupper 
och på det sätt vågar fler uttrycka sin åsikt, anser vi. Vi har diskuterat ovan att de lärare vi 
mött under VFU:n har en förmåga att ta för mycket plats i klassrådet. Det vi anser att 
lärare bör göra är att en elev får vara ordförande och denna ordförande kan bytas några 
gånger per termin så att alla som vill får chansen att vara ordförande. Vi anser att läraren 
vid klassråd bör sträva efter att läraren inte närvarar i klassrummet, om det inte handlar 
om allvarliga ting. Ett motargument till detta är att alla elever inte är skrivkunniga eller 
klarar av att ta detta ansvar. Vad vi menar med att läraren ska sträva efter att eleverna ska 
klara av detta själva, är att det är dit eleverna till slut ska komma. Vi begär inte att elever 
i årskurs ett ska klara detta, utan det är målet som finns i framtiden.  
 
Alla lärare i vår undersökning betonade att när eleverna får välja arbetssätt så har de 
inflytande i sitt lärande. Fast eleverna ska inte få välja helt fritt, eftersom de har mål att 
uppnå, sade lärarna. Det är lärarna som bestämmer vilka val som finns att välja mellan på 
grund av målen. Vi anser att eleverna ska få olika arbetssätt presenterade för sig och 
dessa ska de få bli förtrogna med, innan de kan komma med egna idéer och förslag. 
Eftersom Lpo 94 tar upp att eleven ska få prova olika arbetssätt, anser vi att läraren bör 
bestämma ibland hur de ska arbeta. Det är dock inte bara därför vi anser att läraren ska 
bestämma arbetssätt, utan även för att eleverna i till exempelvis en etta inte har mött 
speciellt många olika arbetssätt, som gör att de själva vet hur de vill arbeta med något.  
 
Ett sätt för eleverna att få inflytande, enligt lärarna i vår undersökning, var att de får 
påverka innehållet i undervisningen. Detta gör de genom att läraren lyssnar på elevernas 
idéer och förslag om innehåll och även genom att läraren läser av eleverna. Till 
exempelvis; majoriteten av eleverna är intresserade av en svamp och då fångar läraren 
upp detta och lektionen får handla om svampen. Detta anser vi är elevinflytande. 
Eleverna bör ha inflytande i innehållet i undervisningen för att skolan blir då mer 
betydelsefull. Att planera tillsammans med eleverna är också ett sätt för eleverna att få 
inflytande över innehållet. Då blir det, enligt oss, så kallat direkt inflytande, eftersom de 
vet om att de får vara med och bestämma. När läraren bara snappar upp det eleverna är 
intresserade av kallar vi för indirekt inflytande, eftersom eleverna inte är medvetna om 
inflytandet de har.   
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4.2 Metoddiskussion 
 
Vi har använt oss av en blandning av strukturerade och ostrukturerade fokusgrupper. 
Fördelar med metoden är att forskaren kan komma i djupet av sin ämnesfråga och 
undersöka tankar och erfarenheter hos människor (Wibeck, 2000). Wibeck refererar 
Morgan (1996) i Wibeck (2000) skriver att en fördel med metoden är att ”åsikter bestäms 
och uppkommer oftare genom interaktion med andra än genom individuell 
informationssamling” (Wibeck, s. 127). Wibeck (2000) skriver också att metoden 
uppmuntrar till att jämföra tankar och erfarenheter deltagarna emellan. Med tanke på vad 
vi har undersökt så har metoden varit gynnsam för oss. Vi anser att syftet är besvarat, 
men vi kan inte vara säkra på att deltagarna talat sanning. Det vill säga att de kanske 
säger att de gör på ett sätt, medan de i verkligheten gör på något annat sätt. Vi kunde gått 
ut och observerat i deras klassrum för att verkligen fastställa hur de arbetar i praktiken 
med elevinflytande. Det som hindrade oss från att göra detta var avståndet mellan de 
arbetslag vi varit i kontakt med och även för att de inte hade tid för att ta emot oss.  
Nackdelen med metoden är att alla kanske inte vågar säga sin åsikt på grund av 
oliktänkande (Wibeck, 2000). Dessa personer kan, enligt oss, vara rädda för att hamna 
utanför. Det fanns personer som vi upplevde var dominanta och som följd kom inte alla 
till tals. Det kan också bero på att de var många deltagare i denna grupp. Ett annat skäl till 
att inte säga sin åsikt kan vara att personen inte arbetat i arbetslaget någon längre tid och 
då inte hittat sin roll. Fast dessa personer visade genom huvudnickningar eller 
huvudskakningar vad de ansåg om det som sades. Wibeck (2000) skriver att en annan 
nackdel kan vara att moderatorn bestämmer vad som ska diskuteras och hur diskussionen 
ska se ut. Detta problem är mindre i en ostrukturerad fokusgrupp, skriver hon. Vi hade en 
blandning av strukturerad och ostrukturerad fokusgrupp och på grund av detta var det 
deltagarna som till stor del bestämde vad som diskuterades. Vi kom bara in med frågor då 
diskussionen hade avtagit. Hur diskussionen såg ut bestämdes också av deltagarna, då de 
diskuterade med varandra och genom deras svar och frågor gick diskussionen vidare. 
Något som vi tänkt på nu i efterhand är att vi borde ha ställt följdfrågor till det som sades, 
då vi hade kunnat fördjupa oss ytterligare. Men då hade kanske diskussionen deltagarna 
emellan tagit skada, eftersom moderatorn varit mer styrande för det som skulle 
diskuteras. Vi anser dock att, eftersom syftet är besvarat spelar det ingen roll att det inte 
ställdes några följdfrågor.  
Stimulimaterialet resulterade i att alla grupper kom igång med en diskussion. Det fanns 
dock några deltagare som ansåg att själva påståendena var irrelevanta, eftersom de inte 
var elevinflytande överhuvudtaget för dem.  
 
 

4.3 Fortsatt forskning 
 
Det vi skulle vilja undersöka närmare är; hur ser det ut med att elevinflytandet ökar med 
ålder. Gör den det och på vilket sätt i så fall? Eller är det så att elevinflytandet minskar ju 
äldre eleverna blir? 
Vi har undersökt vad lärare säger hur de arbetar med elevinflytande. Det skulle vara 
intressant att observera lärare och se hur de verkligen gör. Får eleverna verkligen vara 
med och påverka innehåll och arbetssätt som ”våra lärare” säger? 
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4.4 Slutsats 
 
Vårt ena syfte med undersökningen har varit att ta reda på hur elevinflytande definieras 
av våra deltagare. Definitionen av elevinflytande bygger på två av de fyra kategorier som 
framkommit i resultatet: Elevinflytande innebär att vara lyhörd för elevernas intresse och 
social miljö, arbetssätt och utvärdering uttrycks som centrala aspekter av elevinflytande. 
Utvärdering berördes bara av en fokusgrupp. De poängterade att det var viktigt, men sade 
att tiden för utvärdering tillsammans med eleverna inte finns.  
Det andra syftet har varit att undersöka vad lärarna säger om hur de arbetar med 
elevinflytande i praktiken. Lärarna säger att de arbetar med elevinflytande genom att 
eleverna får ha inflytande över undervisningsinnehållet och det sker genom att läraren är 
lyhörd för elevernas intressen. Lärarna säger även att eleverna får ha inflytande genom att 
bestämma arbetssättet. Klass- och elevråd är också aspekter av elevinflytande som lärarna 
säger att de arbetar med i sina klasser. Det har även framkommit att i vilken grad 
eleverna får ha inflytande styrs av läroplanens mål. Alla lärare i vår undersökning ansåg 
att elevinflytandet ska öka ju äldre eleverna blir. De hade dock svårt att uttrycka vad 
eleverna till en början kunde få ha inflytande över. Lärarna sade att till en början ska 
läraren vara med och visa vilka mål som ska uppnås och styra eleven dit. Efterhand som 
eleven blir äldre, ska eleven få ta ett större ansvar och ha ett större inflytande över sin 
utbildning.   
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