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Förord 

 

Vi vill börja med att tacka alla elever och lärare på de skolor som har tagit sig tid att ställa upp 

i vår undersökning om hur elever uppfattar elevinflytande. De har verkligen varit till en stor 

hjälp för oss på vägen till ett bra och lyckat arbete.  

Vi vill även tacka vår handledare Ulrika Bergmark för hennes stöd och stöttning under 

arbetsprocessen. Vi verkade kanske inte som dem mest pålitliga studenter du har haft, men 

med ditt stöd kändes det som om att vi kunde komma över alla hinder som kom i vår väg. Vi 

är evigt tacksamma för din hjälp och stöttning som du har gett oss.   
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Abstrakt  

Vårt arbete handlar om hur elever uppfattar elevinflytande i skolan samt om de har något 

inflytande i skolan. Tidigare forskning har visat att elever får inflytande i skolan, fast det är 

oftast väldigt begränsat, om det ens existerar. Klassråd och elevråd är platser som eleverna 

anser att de har inflytande på. Vi har använt oss av en kvalitativ metod med teckningar och 

intervjuer i vår undersökning. Det är 16 elever som är med i studien och alla går i årskurs 3. 

Den pedagogiska teori vi har valt att analysera vårt empiriska material gentemot är John 

Deweys kunskapsteori. Vi har som i tidigare forskning kommit fram till att eleverna tycker att 

de har elevinflytande i skolan, men att det är väldigt begränsat och vanliga forum som 

eleverna får vara med och påverka är i klassråd och elevråd. Det inflytande som eleverna får i 

undervisningen är att de får välja om de ska jobba ensamma eller tillsammans med någon. 

Elevens val är ett ämne där eleverna får mer inflytande i och får ibland komma med förslag på 

lektionsinnehåll. Det slutsatser vi kan dra av vår studie är att elevinflytande existerar i de 

lägre årskurserna men att det är väldigt begränsat. Vi hoppas att det i framtiden forskas mer 

om varför eleverna inte får mer inflytande än de har idag.    

Nyckelord: Elevinflytande, Elevdelaktighet, Elevdemokrati
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1 Inledning  

 
Vi har valt att undersöka hur elever ser på sitt elevinflytande i skolan. Studien är gjord i två 

olika skolor och båda är inom Luleå kommun. I tidigare forskning har det framkommit att 

eleverna inte har mycket inflytande i skolan och får eleverna inflytande i skolan är det ofta 

begränsat. Vi vill därför se om detta stämmer och skapa oss en egen uppfattning om hur 

elevinflytandet ser ut i skolan. För oss innebär elevinflytandet att eleverna får vara med och 

planera vad de ska jobba med och hur de ska ta till sig den nya kunskapen. Elevinflytande tror 

vi kan bidra till att eleverna känner sig ännu mer motiverade att lära sig i skolan. Vi hoppas 

med vår studie att både vi och läsarna ska få en större inblick om hur skolor jobbar med 

elevinflytande. Vi har valt att skriva hela examensarbetet tillsammans. 

I Lgr 11, Skollagen och FN:s barnkonvention står det att eleverna ska ha rätt till inflytande i 

skolan. Det som ska reglera hur mycket inflytande eleverna får i skolan är deras ålder och 

mognad. Det här citatet kommer från Lgr 11 och fastslår att: 

Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att 

aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. 

Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja 

kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande 

och ta ansvar (Skolverket 2011, s.8). 

Enligt Lgr 11 ska eleverna ha rätt att vara med och planera undervisningen och veta vilka mål 

som den enskilde eleven ska uppnå i undervisningen. Skolan ska enligt Lgr 11 därför se till 

”Att den enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll och arbetsformer är en 

förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan” (s.8). 

I Skollagen ska elevinflytande förekomma i alla åldrar, även i de lägre åldrarna som vi har 

fokuserat vår studie på. Det här säger Skollagen om elevernas rätt till inflytande i skolan:  

 
Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta 

aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör 

dem. Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande ska anpassas efter 

deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska 

behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen (SFS 2010:800, §4). 

 
FN:s barnkonvention beskriver också barnens rätt till inflytande i skolan. ”Varje barn har rätt 

att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas 

i förhållande till barnets ålder och mognad” (UNICEF, 2009). Barnkonventionen fortsätter 

och påpekar ”Varje barns rätt till yttrandefrihet, tankefrihet, religionsfrihet och föreningsfrihet 

ska respekteras” (UNICEF, 2009).  
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Selberg (2001) tar upp vikten av att ta styrdokumenten på fullaste allvar. Hon menar att det är 

upp till lärare och rektorer att skapa en dialog med eleverna, inte bara i skolans verksamhet 

utan även i skolans undervisning. Ekman (2011) har sammanställt pågående forskning om 

elevinflytande och elevdemokrati. Den åldersgrupp som alla forskare utom en har inriktat sig 

på är högstadiet och gymnasiet. Vi tycker att det är väldigt märkligt att inte fler forskare har 

inriktat sin pågående forskning mot de lägre åldrarna. Det kan vara att Ekman (2011) har 

missat någon pågående forskning i de lägre årskurserna. Om inte hoppas vi att fler forskare 

ska undersöka hur elevinflytandet fungerar i de lägre årskurserna.  

 

1.2 Syfte  
 
Vårt syfte med arbetet är att undersöka hur eleverna uppfattar elevinflytande i skolan och om 

de anser att de har något inflytande och på vilket sätt.   

 

1.3 Frågeställningar 
 
Våra frågeställningar är: 

- Vad kännetecknar elevinflytande enligt eleverna? 

- Har eleverna något inflytande enligt dem själva?  

- Vad har de inflytande på enligt eleverna?  

 

2 Bakgrund  

Vi har i bakgrunden tänkt gå igenom vad den tidigare forskningen säger om elevinflytande. I 

bakgrunden går vi även igenom pragmatismen och John Dewey kunskapsteori som vi har 

använt oss av när vi analyserat vårt material. 

 

2.1 Tidigare forskning  

Det har forskats en hel del om hur elever och lärare uppfattar elevinflytande i skolans 

verksamhet. Det står i Selberg (2001) att man började diskutera elevinflytande i skolan redan 

år 1928. Det var Sigurd Åstrand som i sin doktorsavhandling ansåg att skolorna skulle arbeta 

mer med att erbjuda eleverna inflytande i sitt lärande. Han förespråkade förtroendemetoder 
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mellan lärare och elever. I sådana metoder ger läraren eleverna mer ansvar i undervisningen 

och det pågår ständigt en dialog mellan läraren och eleven. 

Exempel på elevinflytande är när eleverna får komma med förslag på förbättringar i skolan 

enligt en rapport av Skolverket (1999). Dock visar Skolverkets rapport att eleverna sällan får 

någon respons på de förslag som har framförts av dem. I Korpela (2004) får man följa en 

skolas utveckling av elevinflytande och dess positiva inverkan på verksamheten. Eleverna 

hade i början väldigt lite att säga till om och när de väl fick komma med egna åsikter var det 

sällan som de fick någon respons från lärarna. Skolledningen kände då att de var tvungna att 

göra något åt problemet för att bryta den negativa tongången i verksamheten. Skolan skapade 

därför olika råd där eleverna fick framföra sina åsikter. Det fanns lärare som till en början var 

negativa för att det skulle ta för mycket tid för att hinna med allt, men i efterhand när allt 

började fungera bättre i skolan kände lärarna att det var värt allt arbete som de hade lagt ner. 

Det lärarna gjorde för att skapa en mer positiv stämning i skolan, var att göra eleverna mer 

delaktiga i skolan och när eleverna hade något förslag tog läraren det på allvar och lyssnade 

verkligen på vad eleverna hade att säga. Det resulterade i att eleverna blev mer delaktiga i 

undervisningen och i hela skolans verksamhet.  

Selberg (2001) har i sin studie studerat elevers lärande genom elevinflytande. Hon tycker att 

skolan ska erbjuda eleverna aktiva arbetssätt. Med aktiva arbetssätt menar hon att lärarna ska 

göra eleverna mera delaktiga under lektionsplaneringarna. Där eleverna får komma med 

förslag och idéer på olika arbetsätt som man kan arbeta med för att uppnå målen i skolan. 

Selberg (2001) har kommit fram till att ju mer eleverna har arbetat med elevaktivt arbetssätt, 

desto bättre kvalité blir det på de arbeten som eleverna gör. De elever som har liten erfarenhet 

av elevinflytande väljer oftast att arbeta som de alltid har gjort i klassrummet. Det gör inte 

eleverna med mer eller mycket erfarenhet av elevinflytande utan de väljer ofta att arbeta mera 

fritt. De elever som arbetar mer med elevaktivt arbetsätt väljer ofta mål från läroplanen och 

väljer att planera skolarbetet från de mål som de ska uppnå i de olika ämnena. Det gör att 

arbetet blir mer självständigt för de elever som är vana att få utöva elevinflytande i skolan.  

Eleverna måste förhandla med lärarna för att få inflytande i sitt lärande skriver Elvstrand 

(2009) i sin studie. Hon menar att pedagogen måste släppa på sin makt och låta eleverna vara 

med i planeringen. Studien visar även att eleverna säger att de inte har mycket elevinflytande i 

skolan och lärarna ofta har planerat arbetet. Det eleverna samtidigt säger är att lärarna inte har 

bestämt vad eleverna ska skriva om i arbetet och på så vis får eleverna visst inflytande i 

skolan. I Elvstrands (2009) och Aspáns (2005) studier visas att elevinflytande kan variera 

ganska mycket från att eleverna har inflytande på ena lektionen till att de inte alls har något 

inflytande under nästa lektion. Anledningen till att elevinflytande varierar beror på hur 

mycket inflytande läraren ger eleverna. Enligt Skolverkets rapport (1999) tycker elever och 

lärare att det är viktigt att eleverna lär sig ta ansvar för sina studier för att elevinflytande ska 

fungera i skolans verksamhet. Båda parterna menar att ansvar är något som man måste träna 
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på och är inget man har per automatik. Ju mer ansvar och mognad en elev visar, desto mer 

inflytande ska eleverna ha i skolan. Elvstrand (2009) har i tidigare forskning funnit att lärare 

ofta erbjuder elever olika val i undervisningen och menade att det var elevinflytande. 

Eleverna känner sig ganska nöjda med att få göra olika val i skolan och eleverna tycker att det 

är bättre att göra några få val i skolan än inga alls. Lärare anser att elever har mer inflytande 

än vad eleverna själva uppfattar menar Aspán (2005). Lärarna påstår också i undersökningen 

att eleverna inte har tillräckligt med kunskaper för att få vara med och påverka i valet av 

läromedel och arbetsätt. Det som kan hindra lärare till att utveckla elevinflytandet i skolan är 

om eleverna byter lärare flera gånger under skoldagen. Det är viktigt att lärarna i arbetslaget 

sammarbetar och för vidare elevernas tankar och förslag på vad de vill göra under lektionerna, 

för att eleverna ska få inflytande i skolan. I Forsbergs (2000) studie anser vissa elever att de 

har rikligt med inflytande i skolan och andra menar att de knappt har något inflytande alls. I 

studien har det framkommit att eleverna får vara delaktiga i beslut om arbetsformer. Eleverna 

får vanligtvis mycket inflytande i frågor om regler, rutiner och hur man ska redovisa arbeten. 

Diskussioner och bedömningar är något som eleverna inte har något större inflytande över 

enligt undersökningen.  

Eleverna i låg- och mellanstadiet är ofta nöjda med det inflytande de har i skolan menar man i 

en rapport av Skolverket (1999). Eleverna är ofta positiva till de lärare som man har i skolan 

och är det något som de vill förändra gällande inflytande rör det sig ofta om saker utanför 

klassrummet. Det kan handla om lekplatser på skolgården, skolmaten och liknande saker som 

eleverna vill förändra i de lägre åldrarna. I högstadiet varierar inflytandet beroende på vilken 

lärare som eleverna har. Det kan bidra till att eleverna ibland kan känna sig maktlösa och att 

de inte har en chans att påverka skolans verksamhet. Barnombudsmannen (2006) och 

Skolverket (1999) undersökningarna visar att pojkar upplever att de har större inflytande än 

vad flickor upplever att de har. Det som också kommit fram är att flickorna oftare tar på sig 

uppgifter i elevråd och liknande uppdrag än vad pojkarna gör. I ämnen som matematik och 

svenska får eleverna väldigt lite elevinflytande menar Danell (2006) i sin studie. De ämnen 

som eleverna får mer inflytande i är bild, musik och idrott. Han skriver också att utanför 

lektionstid får eleverna ett större inflytande i klassråd, roliga timmen och klassens timme.   
 

Elev- och klassråd kan fungera som forum för elevinflytande. Rönnlund (2011) beskriver att 

elev- och klassråd infördes i skolan i och med Lgr 80. Tanken med klassråd var att ge 

eleverna en möjlighet att få inflytande i skolan och påverka miljön, men man ville även att 

eleverna skulle få inflytande i undervisningen. Det sågs som en möjlighet att träna eleverna 

till demokratiska medborgare. Enligt Brumark (2010) är avsikten med klassrådsdiskussioner 

att ge eleverna en möjlighet för att få utrycka sig och att få ett visst inflytande inom skolan 

och dess undervisning. Hon nämner också att det är vid klassrådsmöten som pedagogen ska 

försöka få eleverna till ett demokratisk tänkande.  Hon menar att det är under klass- och 

elevråd som eleverna har en möjlighet att få den kunskap och de färdigheter man kan behöva 

för vuxenlivet och samhället. Även om eleverna har inflytande, är det oklart vad de egentligen 
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får vara med och påverka. Enligt Brumark (2010) är de typiska frågorna som tas upp under ett 

klass-och elevråd olika arrangemang till exempel fester, skolresor och utflykter. Eleverna har 

även möjlighet att påverka skolans yttre och inre miljö genom klass- och elevråd.  

Ett begrepp som kan kopplas ihop med elevinflytande är motivation. Imsen (2000) skiljer på 

yttre och inre motivation. Yttre motivation är en form av belöningen för att få eleverna att 

göra klart uppgifterna, exempelvis att de får lov att läsa eller rita när de är färdiga. Detta kan 

man koppla till klass- och elevråd. Klass- och elevråd var menat att ge eleverna inre 

motivation, med hjälp av inflytande under undervisningen. Den yttre motivationen kopplar vi 

till att läraren har förbestämt vad eleverna ska göra, att det bara är för eleverna att acceptera 

det som ska göras. Eleverna får på det viset inte en chans att påverka undervisningen. Inre 

motivation är att eleverna själva får lov att välja hur de vill arbeta med de olika uppgifterna. 

Att ge eleverna inflytande under undervisningen kan ses som inre motivation. Där eleverna 

har fått chansen att välja vad de själva tycker är kul at arbeta med. Det innebär att 

undervisningen utgår från barnets egna intressen att lära sig nytt lärostoff. 

 

2.2 Sammanfattning tidigare forskning 
 

Vi tänkte nu kort sammanfatta vad den tidigare forskning har kommit fram till om vad 

eleverna har inflytande på. Eleverna får ofta inflytande i klass- och elevråd där de får komma 

med förslag på förbättringar och aktiviteter som de vill göra på skolan, men det får sällan 

någon respons deras förslag. Exempel på elevernas förslag handlar oftast om skolmaten och 

skolgården. Hur mycket inflytande eleverna får i skolan kan variera ganska mycket, det beror 

mycket på läraren hur mycket inflytande den vill ge sina elever. Ofta får eleverna göra olika 

val i undervisningen, exempelvis hur de vill redovisa sina uppgifter. De får även vara med och 

besluta saker som regler och rutiner på skolan. Eleverna får vanligtvis vara delaktiga i beslut 

om arbetsformer. Där eleverna oftast får mindre inflytande enligt den tidigare forskningen är i 

ämnet matematik. 

2.2 Teori  
 
Vi har valt att utgå från John Deweys kunskapsteori. Vi anser att Deweys teori förespråkar 

elevdelaktighet inom skolan. Det är viktigt enligt Dewey att läraren utgår från elevernas 

frågor och att det finns en dialog mellan lärare och eleverna. Det är därför vi har valt oss av 

hans kunskapsteori.   
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2.3 John Deweys kunskapsteori  
 
För att få en bättre förståelse om vad John Deweys tankar och åsikter kommer ifrån, har vi 

valt att först beskriva pragmatismen, eftersom han grundar sin pedagogiska teori på 

pragmatism. Enligt Lundgren, Säljö och Liberg (2012) har pragmatismen en praktisk syn på 

kunskap. I pragmatismen går teori och praktik hand i hand och den kunskap man får ska 

gynna människor i dagens samhälle. 

Pragmatismen har en egen och ganska annorlunda kunskapsteori och ett sanningsbegrepp 

som skiljer sig från andra traditioner. Den filosofiska utgångspunkten är ett intresse för hur 

kunskaper fungerar för människor i deras vardag. En grundtes är således att det som är 

kunskap är sådant som människor kan använda sig av och hjälper dem att hantera de 

situationer och problem som de möter (Lundgren et al 2012, s.177). 

Lundgren et al (2012) nämner att pragmatismen tar avstånd från att det går att skilja på teori 

och praktik och menar att man måste ha båda delarna för att få en ökad förståelse för den 

kunskap man lär sig. Lundgren et al (2012) tar upp ett exempel om en snickare att den får sin 

kunskap för att klara sig inom snickerivärlden, men den kunskap den har fått fungerar inte 

inom något annat yrke till exempel för en läkare. Det är på detta sätt pragmatismen ser på 

kunskap, man får en viss kunskap för att klara av olika uppgifter här i världen.    

I Lundgren et al (2012) menar man att problemet med den traditionella undervisningen är att 

de kunskaper eleverna får i skolan ofta saknar koppling till verkligheten. Eleverna får då 

kunskaper som de inte har någon större nytta av senare i livet. Deweys syn på en demokratisk 

skola är att skolans främsta uppgift är att ge en framgångsrik undervisning där eleverna får 

kunskaper om demokrati och andra färdigheter för att kunna leva ett aktivt liv i samhället. För 

att göra elever mer delaktiga i skolan är det främsta redskapet språket. Dewey betonar vikten 

av ett samarbete mellan elev och pedagog. Det kan inte ske någon god utveckling av elever 

om de inte får en chans att yttra sig om sin egen utveckling. Att kommunicera med sin 

omgivning innebär att man får en utvidgad och förändrad erfarenhet enligt Dewey (1999).  

Lundgren et al (2012) skriver i sin bok om hur Dewey har kritiserat skolan och dess 

utveckling. Den kritik skolan får är att lärarna ser utbildningen som en produkt och inte en 

process. Det blir en form av korvstoppning enligt honom. Det han menar med detta är att 

läraren väljer ut vad eleverna ska lära sig och att eleverna inte har någon möjlighet att 

påverka. Det finns inte heller någon tanke eller verklighetsförankring bakom det eleverna lär 

sig. Skolan nöjer sig oftast med att eleverna kan återge den information och kunskap de har 

fått tidigare och det är inte viktigt att eleverna får en förståelse för det de har lärt sig. Dewey 

(2004) beskriver vikten av att ge utrymme åt den enskilda elevens erfarenheter och deras egen 

utveckling inom skolans ämnen. Det han vill är att eleverna ska få vara med och göra sin röst 

hörd och det genom att eleverna ska få inflytande i sitt lärande. Han menar även att skolan är 

samhällets styrinstrument, att skolan bör utvecklas i den takt samhället gör för att eleverna 

inte ska fallera i sin utveckling. 
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Lundgren et al (2012) skriver att Dewey hade ett talesätt som är att lära sig genom inquiry 

(utgår från elevernas frågor om ett visst ämnesområde i skolan). Det är när en viss nyfikenhet 

uppkommer bland eleverna, där de vill lära sig mer om något eller vill lösa ett problem som 

uppstått inom skolan. Eleverna försöker skaffa mer information än vad de har fått via andra 

medier och lärare, för att få ett svar på frågan de har ställt. Enligt Lundgren et al (2012) tar 

Dewey upp en viktig punkt i sin kunskapssyn. Han menar att skolan inte kan förmedla all 

kunskap som finns tillgänglig för eleverna, för att det finns för mycket icke relevanta 

kunskaper. Med detta menar han att skolan har fastnat i traditioner om vad som ska läras ut. 

Samhället utvecklas men skolan stannar kvar i samma mönster enligt Dewey. De två stora 

grundpelarna inom Deweys pedagogik är kommunikationen mellan lärare och elev. Den andra 

är att eleverna ska få nytta av kunskapen som lärarna förmedlar till eleverna vid ett senare 

tillfälle i livet. 

 

3 Metod  

 
I vår studie har vi använt oss av en kvalitativ metod. Olsson och Sörensen (2007) menar att i 

en kvalitativ metod är det få deltagare och att forskaren är ute efter ett djupare svar på sina 

frågor. I en kvantitativ metod brukar studien bygga på ett stort antal personer och mer ytliga 

svar på forskningsfrågor. Vi anser att en kvalitativ metod är att föredra för att vi ville ha ett 

djupare svar på våra frågor i vår undersökning. Vi valde att använda oss av en tecknings- och 

intervjustudie. Innan vi genomförde våra intervjuer lät vi eleverna göra en teckning, om hur 

eleverna uppfattar deras inflytande i skolan. Enligt Alerby och Bergmark (2012) är det en 

fördel att använda sig av flera metoder i en studie för att få ett bredare perspektiv och en 

djupare förståelse för det man vill ta reda på. Vi valde att använda oss av flera metoder för att 

vi ansåg att det skulle gynna undersökningen när vi intervjuade yngre barn och att samtalet 

skulle kännas mer naturligt. En nackdel enligt Alerby och Bergmark (2012) med att använda 

sig av teckningar i studie är att det kan vara väldigt tidskrävande att analysera den data som 

man får in om man använder sig av för många deltagare. 

 

3.1 Urval 
 
Vi har valt att göra vår undersökning på två olika skolor i årskurs 3 inom Luleå kommun. Det 

är totalt 16 elever från de utvalda skolorna som medverkar i studien. Innan vi genomförde vår 

tecknings- och intervjustudie skickade vi ut ett informationsbrev till elevernas föräldrar, med 

en förfrågan om deras barn fick delta i studien (se bilaga 1). Enligt Vetenskapsrådet (2002) 

ska föräldrarna ge sitt samtycke för att deras barn ska få delta i en studie om barnet är under 

15 år. Det är tio elever från en skola och resterande 6 från den andra skolan. Det var tolv 

flickor och fyra pojkar som fick godkännande från sina föräldrar att delta i vår studie. 

Elevernas namn som nämns i studien är inte deras riktiga utan vi har valt ge eleverna fiktiva 
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namn. Anledningen till att vi valde två olika skolor, var för att vi ville få ett bredare 

perspektiv på hur elever uppfattar inflytande i skolan. Vi ville att det skulle vara en jämn 

fördelning mellan pojkar och flickor i undersökningen, för att se om det fanns några skillnader 

mellan hur pojkar och flickor uppfattade elevinflytande. Det gick tyvärr inte att genomföra på 

grund av att det var för få pojkar som deltog i vår studie.  

 

3.2 Teckningsstudien  
 
För att ta reda på barns tankar och erfarenheter om olika fenomen har forskare använt sig av 

barns bilder och teckningar i sina studier skriver Alerby (1998). I vår studie har vi valt att 

använda oss av barns teckningar på grund av att det är ett redskap för människor att kunna 

uttrycka sina tankar, åsikter och känslor. Alerby (1998) menar att man kan använda sig av 

bildspråket för att fånga elevers uppfattningar och associationer om olika fenomen. Det kan 

också vara en fördel att låta eleverna fokusera på andra saker som teckningar, filmer och 

leksaker under intervjuen enligt Kvale och Brinkmann (2009).. Det gör att de intervjuade blir 

mer mottagliga till frågorna som ställs av intervjuaren. Meningen med teckningarna var att 

eleverna skulle måla vad de ansåg elevinflytande är i skolan. Innan eleverna fick göra sina 

teckningar frågade vi om eleverna kunde ge oss exempel på vad elevinflytande kunde vara. 

Det var få elever som direkt kunde säga vad som menades med elevinflytande. Vi valde då att 

ha en gemensam diskussion med eleverna om vad elevinflytande var i skolan. Diskussionen 

med eleverna anser vi var en nödvändighet för att få ett bättre resultat i teckningsstudien, för 

utan den hade vi inte fått samma svar som vi nu fick. Vi anser att vi inte styrde eleverna under 

diskussionen utan vi frågade vad de ansåg att de får vara med och bestämma om i skolan och 

det satte igång elevernas tankar om vad elevinflytande kunde vara i skolan. Eleverna fick 

sedan rita var sin teckning om hur de uppfattade i elevinflytande i skolan. Vi var noga med att 

förklara att det inte spelade någon roll hur fint eleverna ritade, utan det viktigaste var att de 

kunde förklara vad de menade med sin teckning.  

 

3.3 Intervjustudien 
 
Efter att barnen målat klart sina bilder intervjuade vi dem en och en i ett grupprum. Under 

intervjun hade eleverna med sig bilderna de hade målat om deras upplevelse av 

elevinflytande. Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsintervju när vi har 

intervjuat eleverna om elevinflytande. Orsaken till detta var att vi ville ta reda på vad de visste 

om och hur mycket elevinflytande de ansåg att hade på skolan. Enligt Kvale och Brinkman 

(2009) får man reda på vilken upplevelse personen i fråga faktiskt har om ämnet man vill ta 

reda på genom att använda sig av intervjuer. Det är därför vi valde att använda oss av denna 

typ av intervju, för vi ville precis som de tar upp i boken av Kvale och Brinkmann (2009) ta 
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reda på vilka upplevelser som eleverna har om elevinflytande. Vi valde att använda oss av 

öppna frågor, där det fanns en möjlighet att ställa följdfrågor och lyssna på de svar vi fick när 

vi intervjuade eleverna. Vi skrev även ner tankar och idéer om svaren eleverna gav oss under 

intervjuen. Exempel på frågor vi använde oss av var, hur eleverna såg på elevinflytande och 

om de ansåg sig ha något inflytande i skolan (se bilaga 2). Detta kunde i slutändan leda till en 

”aha” upplevelse.  

 

3.4 Insamling av data 
 
När vi samlade in vårt material från våra intervjuer använde vi oss av våra mobiltelefoner, där 

det fanns ljudinspelningsprogram. 

Det vanligaste sättet att registrera intervjuer har varit att använda en ljudbandspelare, vilket 

ger intervjuaren frihet att koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun. Orden, 

tonfallet, pauserna och dylikt registreras i en permanent form som intervjuaren gång på gång 

kan återanvända till omlyssning (Kvale och Brinkman, 2009, s. 194-195). 

Efter att vi hade läst detta förstod vi att det var på detta sätt vi skulle göra när vi samlade in 

vårt material från intervjuerna. Allt för att inte missa vad det var de hade sagt. Kvale och 

Brinkman (2009) säger även att det finns en nackdel av att använda sig av denna typ av 

insamlingsmetod. De säger att det finns en risk att det kan bli problem med ljudet, filer kan 

försvinna av oförklarliga orsaker. Den största riskfaktorn är människan själv som av misstag 

råkar radera ljudinspelningarna. Vi valde att använda bådas mobiltelefoner när vi genomförde 

intervjuerna med barnen. Anledningen till det var att minska risken att ljudet skulle försvinna 

eller att det skulle bli dålig kvalitet på ljudinspelningen. Vi skrev sedan ner ordagrant vad 

eleverna hade sagt under sina intervjuer, allt för att kunna analysera och tolka det de hade 

sagt.  

 

3.5 Dataanalys  
 
När eleverna vara klara med sina teckningar och intervjuerna var gjorda började arbetet med 

att analysera vad eleverna målat och vad de sagt under intervjuerna. Vi började med att titta 

på vad eleverna hade målat, vi valde sedan att gå igenom intervjuerna och jämföra teckningen 

och vad eleverna sagt under intervjuerna. Vi valde att analysera målningarna först, vi ville 

titta på dem med egna ögon utan elevernas ord som stöd. Efter vi hade tittat på vad eleverna 

hade målat frågade vi dem om vad de hade ritat, sedan fyllde vi på med de frågor som vi hade 

skrivit ner sen innan (se bilaga 2). Det som bearbetas i en kvalitativ analys är oftast 

textmaterial från intervjuer menar Patel och Davidson (2011). Ljud- och videoinspelningar 

kan också analyseras i en kvalitativ analys, men då är de vanligast att det som sägs under 
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intervjuerna skrivs ner i ett dokument efter intervjuen är klar. Vi har skrivit ner våra intervjuer 

ordagrant på datorn och sedan skrivit ut dem på papper. När vi skrev ner intervjuerna på 

datorn gav det oss en möjlighet att göra löpande analyser som Patel och Davidson (2011) 

rekommenderar att man gör. När vi skrev ner intervjuerna på datorn valde vi att markera det 

som har kommit fram i tidigare forskningen för att kunna bekräfta det som sagts i 

undersökningar. Vi valde även att markera delar av texten ifall flera elever sagt samma sak 

under intervjuerna. Vi upplevde att det var en fördel för att det gav oss idéer om hur vi kunde 

börja formulera resultatet. Exempel på saker som var intressant för djupare analys var om det 

fanns några likheter eller skillnader som eleverna berättade för oss under intervjuerna eller 

ritade på sin teckning. Det som också är intressant är om man hittar likheter med vad den 

tidigare forskningen tar upp. Svenning (2003) menar att det som kännetecknar en kvalitativ 

analys är att man går igenom texterna från intervjuerna flera gånger. Anledningen till att man 

läser texterna flera gånger är att man försöker hitta likheter och skillnader och utifrån det 

skapa passande kategorier eller teman i resultatet. Efter vi analyserat bilderna och läst igenom 

intervjuerna flera gånger började vi se ett mönster av vad eleverna hade inflytande över inom 

skolan, vilket resulterade i tre kategorier. 

 

4 Resultat  

 
Vi har valt att inte redovisa alla bilder som eleverna skapade i studien och anledningen till det 

var att flera elever ritade liknande saker. Vi valde att visa de teckningar som vi ansåg 

representera de olika kategorier som vi kom fram till under analysen av data. 

Det resultat vi fick genom tecknings- och intervjustudien var att eleverna ansåg att de hade 

elevinflytande i skolan. Analysen av teckningarna och intervjuerna resulterade i tre kategorier, 

där eleverna anser sig få elevinflytande. De tre kategorierna är klassråd och elevråd, rast och 

under lektioner. 

 

4.1 Elevinflytande i klassråd och elevråd  
 
Vi frågade eleverna vad de ansåg elevinflytande var i skolan. Eleverna var övertygade om att 

elevinflytande hade något att göra med att de får vara med och bestämma i skolan. Elina sa 

”Att man får vara med och bestämma saker och få tycka vad man vill och sånt” och det var 

flera elever som kom till samma slutsats som Elina gjorde. Kajsa säger det här om sin bild (se 

figur 1): ”Det är en fröken, eller ja en lärare och som ja tycker att byrån ska stå här. Och då en 

elev som tycker att byrån som ska stå där.” Hon menar att eleverna får vara med och 

bestämma tillsammans med sin lärare. I den har situation får eleverna vara med och bestämma 
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var en byrå ska stå i klassrummet. Det här ett exempel på saker de diskuterar under klass- och 

elevråd enligt Kajsa. 

  

Figur 1. Kajsa har på bilden ritat hur hon uppfattar elevinflytande under skoltiden.  

Den plats där eleverna verkligen känner att de har elevinflytande är i klass- och elevråd. Det 

var flera av eleverna som ritade klassråd när vi instruerade eleverna att de skulle rita en 

situation där de ansåg att elevinflytande förekom i skolan.  En elev ritade ett bord med stolar 

runt om och beskrev för oss att det var ett klassråd som hon hade ritat (se figur 2). Hon 

målade klassråd för det var där som hon anser att eleverna får elevinflytande.  

 

Figur 2. Det här är under ett klassråd som eleverna får vara med och bestämma. Wilma som har ritat 

bilden menar att det är under klassråd som eleverna får inflytande.   
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Klass- och elevråd var också något som eleverna betonade under intervjuerna. När vi 

intervjuade eleverna tyckte alla att de har elevinflytande i skolan. I klass- och elevråd får 

eleverna diskutera frågor som de har i skolan och komma med förslag på förbättringar. 

Eleverna får även komma med förslag på aktiviter som de vill göra på skolan. Eleverna får 

under klassråden vara med och diskutera frågor som rör skolans miljö. Wilma säger ”Ja dom 

som är på elevrådet får ju säga om dom typ vill ha nån sån här talangjakt också sån här 

uppträdande eller så”. Patrik nämner att under klassråden tar de upp detta: ”vi får ta upp saker 

om de har varit en bra vecka eller om vi vill göra något och så. Och tagit upp om man blivit 

mobbad eller om nån har blivit det”. Om det finns ett problem på skolan diskuterar eleverna 

och läraren det tillsammans och kommer fram till en lösning på problemet. Rasten är ett 

exempel på frågor som diskuteras under klassråd. Tycker eleverna att något fungerar sämre 

under rasten, får eleverna ta upp det tillsammans på klassrådet och komma med en lösning 

som alla i klassen är nöjda med. Erik menar att det är till rektorn man ska gå ifall man ska få 

nya saker till rasten, det här sa Erik om vem de kunde vända sig ifall eleverna ville få nya 

saker till skolan ”Rektorn tror jag och på elevråd går det ju, asså när vi sitter och pratar med 

henne”.    

Det Mikael ville förändra med hjälp av elevrådet var smöret i skolans matsal (se figur 3). 

Mikael och flera andra elever på skolan tyckte att smöret i skolan inte var något gott och ville 

byta ut det till Bregott som han tycker är godare.  

 

Figur 3. Mikael målade ett Bregottpaket och en hårdbrödmacka. 

 

Det var andra elever som påpekade att de var missnöjda med skolmaten och menade att den 

skulle kunna förbättras på lite olika sätt. Petra säger detta om skolriset: ”Jo jag skulle vilja ha 

vanligt ris vi får annat ris vi kallar det inte riktigt ris”. Petra menade att riset inte smakade som 

vanligt ris och att det var ofta torrt och ville att det skulle förbättras. De maträtter som skolan 

serverade var eleverna nöjda med och önskade sig inget annat än att deras favoritmaträtter 

skulle serveras lite oftare än de gjorde. Eleverna tycker att de får komma med förslag på 
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förbättringar i frågor om skolmaten, men de tycker sällan att det sker någon förändring av 

skolmaten. Lina säger detta om skolmaten: 

L: Vi fick typ nån mat grej som man fick skriva om vad man tycker om maten alltså. Ja den 

var så här att man kunde som bestämma som vad de kunde göra för att göra maten bättre. 

R: Ni fick lov att vara med och bestämma lite om hur maten skulle se ut här på skolan 

kanske. 

L: Ja, lite grann bara alltså och ja typ men det har ju som inte blivit nåt bättre. 

Det är i klassråd som eleverna får ta upp frågor som berör maten inom skolan. Dessa frågor 

tas sedan upp till elevrådet enligt eleverna, där de diskuteras vidare tills man har kommit fram 

till en lösning. 

4.2 Elevernas inflytande på rasten 
 
Rasten var något som de flesta eleverna berättade att de hade inflytande över. Det var bara en 

elev som målade något som handlade om rasten. Anledningen till att denna kategori ändå kom 

till var att de flesta eleverna pratade om rasten under intervjuerna. Eleverna kände att det fick 

göra vad de ville under rasten. De fick bestämma vilka lekar som de skulle leka och eleverna 

menade att alla får komma med förslag på vad de skulle vilja leka på rasten. Elin sa: ”Det är 

också att man får vara med och bestämma med fröknarna. Man får lotta fram dem, de som är 

klassvärdar får vara rastvakt också”. Elin menar att när man är klassvärd får du vara med och 

bestämma om vad som händer ute på rasten tillsammans med sina lärare (se figur 4). 

 

Figur 4.  Elin säger om sin teckning: ” Jag har målat en fröken och en flicka som är rastvakt”.  

Utomhusmiljöerna var något som eleverna ville ändra på. Kajsa upplevde lekplatserna på 

detta sätt ”Vi har ju som en båt men jag tycker inte de är så här lekplatsaktig, asså det är ju 

som en båt som man kan vara i så här, asså jag vill ha en sån här som man kan klättra och åka 
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rutschkana och sånt i”. Eleverna upplevde skolgården som tråkig och de önskade att det fanns 

andra typer av klätterställningar än det som fanns för tillfället. På en skola fanns det en 

lekplats som eleverna gillade men de fick begränsat tillgång till. Den platsen som eleverna 

önskade mer tillgång till var på mellanstadiets del av skolgården. Eleverna fick bara var där 

när mellanstadiet inte var ute på rast och önskade sig att det fanns en likande klätterställning 

på sin del av skolgården. Erik var besviken att eleverna var tvungna att ta med sig egna 

bandybollar till skolan. Erik nämnde detta om bandybollarna: ”Förra året brukade fröknarna 

köpa in några bandybollar och i år så gör de inte detta och då måste man som ta med sig 

hemifrån och har man bara en så kan man inte spela hemma sen”. Han önskade att skolan 

skulle köpa in mer bollar så att de slipper ta med sig bandybollar hemifrån.  

4.3 Inflytande under lektioner 
 
Elevernas teckningar innehöll situationer där eleverna fick inflytande i undervisningen. Det 

var flera elever som målade att de fick elevinflytande när de har egen planering. Malin ritade 

en situation under egen planering där hon får vara med och bestämma (se figur 5).  

 

Figur 5. Det här var vad Malin tyckte elevinflytande var i skolan. Det är under egen planering som hon 

tycker att eleverna får vara med och bestämma i skolan. Hon sa även att eleverna får vara med och 

bestämma under klassråd och elevråd. 

 

Eleverna ansåg att det var i dessa situationer de hade ett eget val på vad de fick göra under en 

lektion. Petra säger att det är under egen planering de får bestämma och att läraren skriver upp 

på tavlan vad eleverna har att välja emellan: ”Under egen planering får man bestämma själv. 

Hon skriver upp saker på tavlan som man får vara med och välja mellan”. Valen under egen 

planering var enligt eleverna ofta bänk-bok, ritbok eller att de skulle göra klart något som de 



15 

 

inte riktigt var färdiga med i svenska eller engelska. Det intryck vi fick efter intervjuerna var 

att eleverna inte hade något att säga till om när det gäller vad som skulle läras under 

lektionerna utan lärarna hade redan bestämt vad som eleverna skulle lära sig. Det eleverna 

fick möjlighet att välja på var om de skulle jobba ensamma eller tillsammans med någon 

klasskamrat. 

Det fanns elever som ritade sina lärare som de har i vissa ämnen eftersom de ansåg att lärarna 

erbjöd eleverna inflytande under sina lektioner. Eleverna kände att de får vara med och 

bestämma i några ämnen i skolan och exempel på ämnen är musik och bild. På musiken fick 

eleverna vara med och önska vilka låtar som de skulle spela under lektionen. Barnen är 

positiva till sina lärare och anser att de lyssnar på dem när de kommer med förslag. Lisa ritade 

sin musiklärare eftersom hon anser att han ger inflytande på sina lektioner (se figur 6). ”Vi får 

önska låtar som vi vill spela och även önska låtar vi vill lyssna på under elevensval” enligt 

Veronica.  

 

Figur 6. Lisa ritade sin musiklärare som hon har i elevens val. Hon känner att eleverna får chans att 

utöva elevinflytande under musiken i elevens val. 

På elevens val är det flera elever som nämner att de får vara med och bestämma. ”Jag har 

målat elevensval då vi är på musiken och då känns det som att vi får bestämma vad man vill 

göra” tycker Lisa. Det är främst i ämnena musik och bild som eleverna tycker att de har 

inflytande i. Nina ville inte göra det bildläraren hade planerat under en lektion (se figur 7). 

Hon kom med förslaget att hon ville måla en annan bild istället än den som läraren hade 

planerat att de skulle måla. Nina tycker att hon fick inflytande under en lektion och sa det här: 

”Och så då skulle vi måla och det ville jag, fast först sa Ulla att vi inte skulle göra det, fast sen 

sa jag eller först sa Ulla att vi skulle göra en annan sak. Sen sa jag att jag ville måla och då 
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fick jag bestämma lite”. Elevinflytande kan vara något som man får vara med och bestämma 

om på lektionen, precis som Nina fick göra under bildlektionen. 

   

Figur 7. Nina har ritat en situation under elevens val där hon fick vara med och bestämma innehållet i 

lektionen.  

Det vi märkte av svaren på frågorna vi ställde till eleverna var att de hade ett begränsat 

inflytande på vad som egentligen händer i skolan. De hade mer inflytande över hur skolan 

skall se ut och vad som ska finnas i den, men mindre inflytande på de aktuella lektionerna 

som de har med sina lärare.  

På frågan om eleverna ville ha mer att säga till om i skolan var det flesta eleverna ganska 

nöjda med det elevinflytande som de hade. Det fanns dock elever som ville ändra på 

lektionsupplägget i ett antal ämnen. Eleverna tycker att en del ämnen i skolan är tråkiga och 

de önskade att de kunde få arbeta på ett annat sätt för att det skulle bli roligare. Malin nämner 

att ”En del saker är tråkiga exempel skrivstil, engelska och matte”, hon visste inte riktigt hur 

man skulle göra för att göra ämnena roligare. Det var också andra elever som ville arbeta på 

andra sätt än vad de gjorde nu. Det här sa Mikael om matematiklektionen: ”På matten vill jag 

som istället för bara jobba i matteboken så jag vill som spela mattespel på datan”. 
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Figur 8. Mikael tycker att det var roligare att räkna matematik på datorn och ansåg att han lärde sig 

lika mycket på det som att arbeta i de vanliga arbetsböckerna.  

Andra elever ville också använda datorn mer i undervisningen. Ett ämne som de flesta 

eleverna nämnde att de ville ha en förändring i var matematik. Eleverna menade att de nästan 

bara jobbade i matematikböckerna under lektionerna. De förslag som eleverna gav oss under 

intervjuerna var att de skulle vilja använda datorn mer under matematiklektionerna. Vi 

frågade Kajsa hur hon ville arbeta i matematik: 

R: Det är inget som du känner de här vill jag jobba lite annorlunda med eller. 

K: Nää, kanske att vi i matteboken att jobba mer med datorerna för vi gör inte det så ofta nu, 

vi gjorde de i tvåan men inte så mycket nu. 

R: Vad är det på datorerna som du känner att du liksom 

K: De finns liksom olika mattespel som man kan som man kan ha roligt även om man spelar 

matte, asså typ i, de finns clowner och sånt.  

Emil önskade att de skulle arbeta med annat än bara i matteboken och tycker att det är roligt 

att spela bingo under lektionerna, men även andra problemlösningsuppgifter (se figur 9). Det 

han också sa var: ”för jag tror vi har på alla datorer några mattespel men vi spelare dem 

aldrig”. 



18 

 

 

Figur 9. ”Vi brukar ibland få spela bingo på matten” sa Emil om varför han ritade en bingobricka. 

Barnen tycker att det var roligare att arbeta med datorn för det var roliga figurer i spelen. 

Eleverna menar att lärandet då blir mycket mer intressant och att de blir ännu mer 

motiverande än om de bara jobbar i böckerna. Eleverna berättade att det fanns matematikspel 

på datorn men det var ytterst sällan som barnen fick använda spelen. Lina önskar att eleverna 

ska få mera tid till bänkböcker: ”Jag tycker att vi ska få läsa lite mer än vad vi gör i dag på 

lektionerna” Hon anser att de läser för lite under lektionerna och skulle vilja att under en hel 

lektion att de bara får sitta och läsa skönlitterära böcker.  

På frågan om tjejer och pojkar får bestämma lika mycket i klassen och i skolan, säger eleverna 

att det inte är någon större skillnad på vem som får bestämma i klassen. Alla elever var 

överrens om att både pojkar och tjejer får bestämma lika mycket i skolan. Det här är en del av 

samtalet med Lina om vem som får bestämma mer i skolan. 

R: Vilka tror du att får bestämma mest om man tänker mellan pojkar och flickor, är de nån 

som du känner att som du tror får bestämma mer än andra.  

L: Nej, jag tror inte det.  

R: Ni får bestämma lika mycket ungefär? 

L: Mm jag tror det.  

Det som flera tjejer påpekade i intervjuerna var att de ansåg att pojkarna var mer stökiga i 

skolan än vad tjejerna ansåg sig vara. Kajsa säger: ”asså jag vet inte men jag tycker att 

tjejerna är mindre slamsiga än killarna”. 
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4.4 Resultat sammanfattning  

 

Vi tänkte nu ge en sammanfattning av resultatet med koppling till våra forskningsfrågor. Det 

eleverna tycker kännetecknar elevinflytande är att eleverna får vara med och bestämma och 

påverka i skolan. Det var flera elever som sa att elevinflytande var något som ger eleverna rätt 

att tycka till om saker i skolan. Det var en elev som gav exemplet att eleverna får tycka till om 

var en byrå ska stå i klassrummet. Eleverna ansåg att de hade inflytande i skolan och de 

inflytande eleverna uppfattade att de hade var i klass- och elevråd, elevens val, och rasten. I 

klass- och elevråd fick de vara med och bestämma om olika aktiviteter på skolan och 

skolmaten. I elevensval hade de en möjlighet att välja olika saker som de själva ansåg var 

roligt och på rasten var de fritt fram att välja vad de själva ville göra utan lärarens påverkan.    

 

5 Diskussion  

5.1 Metoddiskussion  
 
Vi tycker att vi har valt rätt metoder för att få ut det mesta i vår studie. Vårt val av metoder 

har ändrats flertalet gånger under arbetets gång. Vi tänkte i början använda oss av både 

enkäter och intervjuer, men vi valde bort enkäterna för att det bara skulle ge oss ett ytligt svar. 

Vi valde inte att använda oss av enkäter för att vi ansåg att det inte skulle tillföra något i vårt 

arbete när vi använde oss av intervjuer. Teckningsstudien anser vi var ett bra val när man ska 

fånga barns tankar och erfarenheter. Vi valde att inte bara låta barnen måla en teckning utan vi 

valde även att låta barnen komma med egna kommentarer kring deras bild. Det är bra om man 

använder sig av barnens kommentarer till teckningarna menar Alerby och Bergmark (2012). 

Det gör att barnen får en möjlighet att förklara vad de har ritat på bilden och kan göra att man 

får en djupare förståelse och risken för misstolkning av bilden minimeras. Vi anser att 

kommentarerna kring bilderna var bra att få. För de gav oss en djupare förståelse för vad 

eleverna hade ritat och det minskade risken att vi misstolkade något som eleverna ville 

förmedla med sina bilder. Vi tror det var en fördel att eleverna fokuserade på bilden som de 

hade ritat innan vi genomförde intervjuen med dem. Detta gjorde att intervjun blev som ett 

naturligt samtal.  

Intervjuerna med eleverna gick inte som planerat, eftersom vi gick in med tanken att de redan 

hade en uppfattning om vad elevinflytande var för något. Vi märkte under tiden som vi 

genomförde teckningsstudien att eleverna inte riktigt visste vad elevinflytande var. Vi fick 

ändra och formulera om på plats vilket ledde till en liten rörig situation för både oss och 

eleverna. Det är en sak som vi kan ta med och ändra på till nästa gång vi ska genomföra en 

intervju med barn. Vi fick trots det ett bra resultat på vår tecknings- och intervjustudie. När vi 

pratade med eleverna gav de oss utförliga svar på de frågor som vi hade. Med hjälp av 

teckningarna de hade ritat fick vi en klarare bild av hur eleverna uppfattade ordet 
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elevinflytande. Elevernas bilder under intervjuen bidrog till att intervjun var mer avslappnad 

och det gjorde att de blev mer av ett samtal. Vi tror att det var detta som gjorde att eleverna 

kände sig bekväma i den situationen de befann sig i. Vi tycker att det var bra att vi spelade in 

intervjuerna med hjälp av våra mobiltelefoner. Det gav oss möjligheten att sedan gå tillbaka 

och höra exakt vad eleverna sagt under intervjuerna. Det gjorde att vi minskade risken för att 

vi skulle misstolka något som en elev sagt. När vi sedan skrev ner intervjuerna använde vi oss 

av löpande analys vilket vi anser förenklade vårt resultatskrivande. Det gav oss en möjlighet 

att redan när vi skrev ner intervjuerna markera ut delar av texten som var intressant för en 

djupare analys. Det gjorde att vi började se mönster på vad eleverna sagt under intervjuerna 

och vi skapade kategorier när eleverna sagt samma saker.  

Tillförlitligheten i vår studie tycker vi har varit väldigt bra. Vi har använt oss av två olika 

typer av metoder för att komma fram till det resultat som vi i slutändan kom fram till. Vi har 

även läst igenom den tidigare forskning flera gånger och jämfört den utifrån det resultat vi 

fick. Vi har varit på två olika skolor och intervjuat 16 elever totalt som har varit verksamma 

inom den årskurs vi har velat få mer kunskap om. Detta gav oss ett bredare perspektiv på hur 

elever uppfattar elevinflytande i de tidigare åren inom skolan. Patel och Davidson (2011) 

beskriver ”sanna värden” och ”felvärden”. ”Felvärden” beror på brister i metodval och man 

får inte det resultat som man hade hoppats på. Vi tror att vi har lyckats att undvika många av 

dessa ”felvärden” med tanke på att vi har använt oss av två olika typer av metoder. Båda 

metoderna gav oss svar på våra forskningsfrågor och mycket av de eleverna pratade om under 

intervjuerna kunde vi bekräfta genom den tidigare forskningen. Det vi hade kunnat göra 

annorlunda om vi fick chansen att skriva om uppsatsen, är att intervjua fler elever. Vi skulle 

även intervjua lärarna för att få deras inblick om hur de ser på elevinflytande samt hur de 

arbetar med det i skolan. Med andra ord skulle vi vilja se hur elevinflytande ses från båda 

perspektiven, elever och lärare.  

 

5.2 Resultatdiskussion  

 
Den uppfattning som vi fick från eleverna var att de var nöjda med inflytandet som de hade i 

skolan. Eleverna önskade inte i någon större utsträckning ha något mer att säga till om under 

lektionen. Det som barnen önskade var att spela lite mer matematikspel på datorn för att de 

tyckte att det gör lärande mycket roligare och mer intressant. Dewey (1999) tar upp att det är 

väldigt styrt inom skolan, att lärarna vill en sak medan eleverna vill en annan. Det kan vara 

därför de inte har haft chansen att välja olika typer av matematikspel. Nu har inte vi sett hur 

matematikspelen är utformande och vilken nivå som spelen är till för. Vi kan förstå att lärarna 

begränsar matematikspelande på datorn, för vi tror att lärarna anser att spelen kan vara för 

enkla för eleverna och inte lika utmanande som det kan vara att arbeta i matematikboken. Vi 

kan även förstå att eleverna vill arbeta på annat sätt än bara sitta och räkna i deras 

matematikböcker. Danell (2006) har kommit fram till att det är ett svårt att förändra 
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undervisningen i matematik. En anledning till att det är svårt att förändra ämnet matematik är 

att vi anser att det kan vara mera styrt än andra ämnen, eftersom det i högre grad finns rätta 

och felaktiga svar jämfört med andra skolämnen som är av mer öppen karaktär där det kan 

finnas många svar och perspektiv på en fråga. I matematik ska eleverna lära sig olika metoder 

för att kunna lösa de matematiska problem de stöter på under deras skoltid. Det är ett måste 

att lära sig olika problemlösningsmetoder för att utvecklas i matematik. I andra ämnen är det 

enklare tror vi att förändra upplägget på vad eleverna ska lära sig och hur det ska ta till sig den 

nya kunskapen.  

Att eleverna var nöjda med sitt elevinflytande, kan också tolkas som att de inte vet vad det 

innebär med att ha elevinflytande. Eleverna vet vad ordet betyder men de vet inte vad det 

innebär. Det kan även vara att lärarna anser att de har elevinflytande i klassrummen om man 

pratar om det en gång vid varje terminstart. Det kan vara en av anledningarna till att de inte 

har en vidare uppfattning om vad det innebär med elevinflytande. En annan anledning skulle 

också kunna vara att lärarna själva inte har en vidare insikt om vad elevinflytande egentligen 

är. Att göra eleverna mer delaktiga i lektionsuppbyggnad kan leda till att de blir mer 

inspirerade att arbeta mer flitigt, eftersom de själva har varit med och valt hur de ska jobba i 

de olika ämnena. Dewey (2004) tar upp vikten av kommunikation mellan lärare och elev, för 

att eleverna inte ska tappa fokus i skolan. Han menar att det är viktigt att göra eleverna mer 

delaktiga i sin utbildning samt hur lärarna planerar lektionerna för att göra lärandet mer 

intressant för eleverna. Här tycker vi att man kan koppla till vad Imsen (2000) säger om yttre 

och inre motivation. I inre motivation anser vi att eleverna blir mer engagerade i 

lektionsplaneringen, vilket bidrar till att eleverna blir mer intresserade av vad de ska lära sig 

om. Den yttre motivation där läraren har bestämt vad som ska läras bidrar till att eleverna bara 

gör det för att de måste göra de. Vi anser att inre motivation är väldigt likt elevinflytande i 

skolan och är en viktig del för att eleverna ska få mer inflytande i undervisningen. Får 

eleverna vara med i lektionsplaneringe anser vi att eleverna blir mer intresserade och lära sig 

nytt stoff i skolan. Den uppfattning som vi fick från teckningarna och intervjuerna med 

eleverna var att de sällan fick vara med och bestämma hur lektionerna skulle se ut. Det var 

främst i elevens val som eleverna fick vara med och komma med förslag på det ville göra 

under lektionerna. I vissa ämnen anser vi att lärarna kanske måste styra eleverna mer än i 

andra för att man ska hinna med och lära dem vad de ska kunna då de är färdiga med 

årskursen. Det vi menar med detta är att eleverna ska försöka sträva mot att uppnå de 

kunskapskrav som inom de olika ämnena. Exempelvis har eleverna nationella prov i ämnena 

svenska och matematik, där eleverna ska ha uppnått vissa kunskapsmål för att klara av 

proven. Detta kan leda till att en del ämnen blir mer styrda än andra. Vi ser inte i vårt 

empiriska material den kommunikation mellan lärare och elev som Dewey pratar om i sin 

pedagogik. Vi anser att det är en envägskommunikation mellan lärare och eleverna i skolan, 

där läraren bestämt vad som ska göras under lektionerna och eleverna bara accepterar vad 

läraren bestämt att eleverna ska göra under lektionen. Det fanns få undantag i vår studie där 

läraren diskuterade med eleverna om vad de skulle göra under lektionerna. Det var i elevens 

val som eleverna fick ha en dialog med läraren och komma med förslag under lektionerna.   
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I Deweys pedagogik ska eleverna lära sig genom inquiry, där undervisningen bygger på 

elevernas egna frågor i de olika ämnena. Det är något som eleverna inte får göra på skolorna 

där vi har gjort vår undersökning. Det är lärarna som lägger upp vad eleverna ska lära sig och 

hur de ska ta till sig den nya kunskapen. Eleverna får nästan bara välja ifall de ska arbeta 

ensamma eller tillsammans med någon. Vi anser att eleverna bör få mer att säga till om i 

skolan och att undervisningen till viss del ska utgå från deras frågor. Det kan göra att eleverna 

blir mer motiverade att arbeta i skolan och att det blir en dialog mellan lärare och elev. Vi tror 

också att det kan bidra till att det blir bättre stämning i gruppen ifall elevernas frågor tas på 

allvar. Det som talar emot Deweys inquiry i skolan är läroplanen och det kan vara en orsak till 

att eleverna får begränsat med elevinflytande. Läraren ska hjälpa eleverna att uppnå de 

kunskapsmål som finns i läro- och kursplanerna, detta kan leda till att läraren tar beslut utan 

att konsultera eleverna. Det kan vara detta som gör att inquiry inte existerar i den bemärkelse 

som Dewey vill att den ska göra i skolan. Trots detta, kan man kan använda sig av inquiry i 

skolan, men det kan vara svårt att tillämpa i alla ämnena. De ämnena vi tror kan vara lättare 

att använda sig av inquiry är i ämnena där eleverna själva har en möjlighet att hitta 

information via olika medier som skolorna har tillgång till. Vi tror att metoden inquiry kan 

kombineras med läro- och kursplaners mål genom att diskutera med elever vad målen innebär, 

hur de vill påverka och hur de ska uppfylla målen, då kan deras egna frågor leda lärandet, men 

utifrån ett visst kunskapsstoff som finns skrivet i styrdokumenten. Trots det som nämns ovan 

kan det vara väldigt svårt att använda sig av inquiry i skolan, vi anser att det är upp till lärarna 

hur mycket de vill inkludera eleverna i läroprocessen. 

Dewey vill att skolan ska träna eleverna till att bli demokratiska medborgare och att de får 

kunskaper som gör att eleverna klarar sig senare i livet skriver Lundgren et al (2012). Vi fick 

uppfattningen att inte eleverna får vara med och ta demokratiska beslut i någon större 

utsträckning. Den plats som eleverna får vara med och bestämma saker i skolan var under 

klass- och elevråd. Eleverna fick även vara med och ta beslut om vad de skulle göra under 

rasten. För att träna på att bli mer demokratiska medborgare måste eleverna få ta mer plats 

och beslut i skolan anser vi. Det räcker inte med att eleverna får vara med och bestämma 

några saker under klassråd för att få demokratiska kunskaper. Det gör inte eleverna till mer 

demokratiska. Vi kan samtidigt förstå att eleverna får mindre inflytande i den ålder som de 

befinner sig i för tillfället. En anledning till att eleverna inte får vara med och fatta 

demokratiska beslut kan vara att lärare anser att de inte är nog mogna för att ta några större 

beslut i skolan än de får göra för tillfället. Det som vi också tror bidrar till att eleverna får 

begränsat inflytande beror på att den svenska skolan är målstyrd och det är svårt att erbjuda 

eleverna inflytande i de lägre årskursena. Eleverna kan inte få vara med och bestämma hur 

mycket som helst just nu, men vi hade hoppats på att eleverna skulle få vara med och 

bestämma mer under lektionerna än vad de får göra för tillfället. Lgr 11 framhåller att skolan 

ska sträva till att eleverna ska få ett demokratiskt tänkande och det räcker därför inte med att 

de får lov att vara med att tycka till om skolan i sig under klass- och elevråd. I Lgr11står det 

att skolan ska fostra eleverna till demokratiska medborgare likt det Dewey vill i sin 

pedagogik, men vi tycker inte att skolan utövar de demokratiska tankar som står i läroplanen. 
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Det är väldigt få gånger som eleverna i de lägre årskurserna får vara med och ta beslut, men 

det kan vara i de högre årskurserna som skolan börjar fostra eleverna i demokrati.  

 
Den tidigare forskningen om elevinflytande visar att eleverna får begränsat med inflytande i 

skolan. Det är något vi kan bekräfta med vår studie om elevinflytande. Vi ställer oss frågan 

om varför det fortfarande ser ut som det gör och varför det inte sker någon förändring i 

skolan. Vi har nu tänkt ge vår syn och diskutera varför vi tror att det ser ut som det gör i 

dagens skola.  

I styrdokumenten står det att eleverna ska ha rätt till inflytande i skolan och att den ska 

anpassas till den mognad som eleven visar. Vi anser att elever inte får det i vår studie. 

Eleverna säger att de får inflytande i skolans verksamhet men vi frågar oss ifall det verkligen 

är inflytande som barnen får i skolan. Eleverna får genom egen planering välja att arbeta med 

svenska, matematik, engelska och bänkbok. Redan där har läraren styrt eleverna och gjort ett 

val åt dem och vi anser inte att det är elevinflytande. Det som vi tycker är elevinflytande är 

när eleverna får vara med och planera vad de ska jobba om och hur ska de ta till sig den nya 

kunskapen. Det tror vi kan bidra till att eleverna känner sig ännu mer motiverade om de får en 

chans att välja, vad de ska jobba om.    

I Aspán (2005) kommer det fram till att eleverna får göra olika val i skolan och det är något vi 

kan se att eleverna på skolorna vi har genomfört vår studie också får göra. Vi anser inte att det 

är det inflytande som elevernas ska få i dagens skola. I Lgr 11 menar de att eleverna ska få 

inflytande i all skolans verksamhet. Vi frågar oss varför eleverna bara får göra några val i 

skolan. I Aspán (2005) säger både lärare och elever att ju mer mognad en elev visar desto mer 

inflytande och ansvar ska eleverna få. Är det för att klassläraren tycker att eleverna inte visar 

mer mognad än att bara klara av att göra några enstaka val? Vi tror att eleverna klarar av att ta 

mer ansvar än att bara få välja några enstaka saker i skolan. För att eleverna ska få visa att de 

klarar av att ta ansvar för sin egen undervisning måste ju eleverna få mer utrymme i skolans 

verksamhet. Det inflytande eleverna har i vår studie är i klass- och elevråd som det får vara 

med och göra sina åsikter hörda. Det eleverna får vara med och bestämma under klass- och 

elevråd är mindre viktiga saker som talangjakt, disco och andra aktiviteter som elever vill 

göra på skolan. Vi anser dock att det kan vara ett bra sätt att introducera eleverna i 

demokratiskt tänkande och göra eleverna delaktiga i skolan under klass- och elevråden. Det 

gör att eleverna tillsammans får träna på att ta beslut och en möjlighet att påverka i en grupp 

där alla för vara med och tycka till och påverka. Vi tycker därför att det är väldigt viktigt att 

eleverna får vara med och påverka mer saker än det som bara berör aktiviteterna på skolan. Vi 

anser att eleverna bör få vara mer delaktiga i planeringen av deras undervisning eftersom det 

berör deras egen utveckling. Enligt Rönnlund (2011) är tanken med klass- och elevråd att 

eleverna får vara med och ta beslut som berör eleverna och deras undervisning, inte bara 

skolans inre och yttre miljö. Eleverna ska även träna på att ta demokratiska beslut i skolan.  

Det är något som vi ser att eleverna får göra i de skolor som vi har genomfört vår studie på. 

Genom våra intervjuer fick vi reda på att eleverna har klassråd och får vara med och ta beslut 
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i skolan. Vi tror inte att de beslut som eleverna får vara med och ta berör deras undervisning 

utan eleverna får vara med och ta beslut om skolans yttre och inre miljö. Brumark (2010) tar 

upp att eleverna har inflytande men det är oklart vad som eleverna egentligen får vara med 

och påverka. Vi kan hålla med om vad Brumark (2010) nämner ovan om att det är oklart vad 

eleverna får vara med och påverka under ett klass- och elevråd. Vad vi fick reda på var att 

eleverna fick ta beslut om mindre viktiga saker som berörde eleverna själva, exempel 

skolmaten och andra aktiviteter som eleverna ville ha på skolan. Eleverna fick även inflytande 

över rasten och hade eleverna sagt att de inte hade inflytande på rasten hade vi varit väldigt 

förbryllande. För det känns som en självklarhet att eleverna ska ha inflytande över rasten och 

få välja vad de vill göra under den.  

Vi menar inte att eleverna ska få inflytande över allt i skolan utan att det ska få mer att säga 

till om under lektionerna. Det står i Lgr 11 att eleverna ska få inflytande rörande 

lektionsupplägget och vi är lite förvånade över att eleverna inte får mer att säga till om i 

skolorna där vi har genomfört vår studie. Eleverna fick i vår studie ytterst sällan vara med och 

påverka hur lektionerna ser ut. Det inflytande som eleverna hade under lektionen var att 

ibland fick de välja ifall det skulle jobba tillsammans med någon eller om de skulle arbeta 

själva. Det var vad som kom fram i våra intervjuer med eleverna men det behöver inte betyda 

att det verkligen är så i verkligheten. Det kan vara att eleverna får mer inflytande än vad de 

själva anser att de får. Det har Elvstrand (2009) kommit fram till i sin studie och det kan vara 

likadant på skolorna där vi genomförde vår studie. Det hade varit intressant att intervjua 

lärarna för att få just deras åsikter om hur de använder sig av elevinflytande i undervisningen.  

Det inflytande elever anser att de har förutom på klass- och elevråd är under rasten, musik och 

under bildlektionerna. Danell (2006) har kommit fram till att det är under bild, musik, idrott 

som eleverna ofta får inflytande i skolan. Det visar sig att det är så i vår studie också. Kan det 

vara så att det är just i de praktiska ämnena som det är enklare att erbjuda eleverna inflytande 

i sitt lärande? Vi tror att en av anledningarna till att eleverna får mer inflytande i de ämnena är 

att det finns en tradition, där lärare erbjuder mer inflytande på lektioner i de praktiska ämnena. 

Det kan vara omedvetet som lärarna gör det, men det hade varit intressant och forska vidare 

på.  För i matematik ska eleverna lära sig om hur de räknar ut talen för att få fram rätt svar på 

uppgiften. I bild och musik kan eleverna få välja hur de ska gå tillväga för att måla en bild 

med hjälp av olika metoder och i musik finns det ingen specifik låt eller instrument som 

eleverna ska kunna spela. Det som är viktigare i musik är att lära sig ackord för att kunna 

spela låten som eleverna vill lära sig och då kan läraren använda sig av olika slags musik för 

att komma fram till målet med undervisningen. Dewey (1999) nämner att lek och arbete hör 

ihop på ett eller annat sätt. Det kan vara därför eleverna får vara med och ha mer inflytande 

inom de praktiska ämnena än de teoretiska, därför att det är lättare att hitta på andra metoder 

att arbeta med inom de praktiska ämnena än de teoretiska.     

Det som var väldigt intressant i vårt resultat var att eleverna ansåg att det inte var någon 

skillnad på hur mycket pojkar och flickor fick vara med och bestämma i skolan. I tidigare 

forskning kommer det ofta fram till att pojkar får bestämma mer än vad flickorna får göra. Det 
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framkommer också ofta att pojkarna är mer stökiga och tar mer plats i skolan än vad flickorna 

gör. Är det som eleverna säger att de får bestämma lika mycket mellan könen är det väldigt 

bra och ovanligt. Vi tycker därför att det är lite överraskande att eleverna säger att de får 

bestämma lika mycket, men det kan ha förändrats. De erfarenheter som vi har fått genom 

diskussioner med våra handledare under vår utbildning är att pojkar brukar ta mer plats än vad 

tjejer gör. Vi har också märkt att pojkarna brukar höras mer, men vi vet inte om det bara är för 

att de hörs mer som de får bestämma mer än tjejerna. 

 

5.3 Slutsatser 
 
Slutsatser från resultatet är att elevinflytande existerar i de lägre årskurserna, men det är 

väldigt begränsat enligt oss. Det eleverna har inflytande över i skolan anser vi inte riktigt är 

den typ av inflytande som eleverna bör få enligt skolans styrdokument. Eleverna får bara vara 

med och få inflytande i klass- och elevråd, raster och till viss del i undervisningen. Vi hade 

hoppats på att eleverna skulle få mer inflytande i skolans undervisning än vad de hade. Det 

var mest under elevens val som eleverna fick inflytande i skolan annars fick de bara 

inflytande över mindre saker som rörde skolan och dess verksamhet. Eleverna anser att det 

inte var någon skillnad på hur mycket pojkar och flickor får bestämma i skolan. Båda könen 

anser att de får vara med och påverka lika mycket i skolans verksamhet.  

5.4 Fortsatt forskning  
 
När vi hade skrivit färdigt vårt resultat och diskussion kan vi bekräfta mycket av det som har 

kommit fram i tidigare forskning. Det är att eleverna anser att de har elevinflytande och den 

uppfattningen fick vi också efter vår studie, men vi anser att inflytandet som eleverna får var 

väldigt begränsat. Det vi vill att det ska forskas vidare om är varför den är så begränsad som 

den är i de tidigare åren. Hur kommer det sig att de inte har mer inflytande över sin egen 

undervisning?  Är det för att eleverna inte visar mer mognad och förtjänar inte mer ansvar än 

de som eleverna får i dagens läge? Förhindrar en målstyrd skola elevinflytande? Det som 

också hade varit intressant att titta vidare på är varför eleverna anser sig få mer inflytande i de 

praktiska ämnena. Vi hoppas att det kommer att forskars mer om de frågorna i framtiden.  
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Bilaga 1  

 

Hej föräldrar! 

 

Vi är två studenter från Luleå tekniska universitet som skriver vårt examensarbete som kommer att 

handla om elevinflytande. Barnen ska få rita en bild där de beskriver sin syn på elevinflytande i skolan 

och sedan ska de i en intervju få berätta om den.  Sex elever från ditt/ert barns klass kommer att delta 

och det är frivilligt att vara med i undersökningen. Barnen har rätt att avbryta sin medverkan i studien 

och inga namn kommer att publiceras i uppsatsen. Eftersom barnen är minderåriga behöver vi få ert 

godkännande för att vi ska få lov att låta dem rita en teckning och intervjua dem. Om ditt/ert barn får 

delta i undersökningen, vill vi att du/ni i egenskap av målsman skriver under nedan. Godkännandet 

lämnas in till klassläraren senast 22/11. När vi har fått in godkännande för de som vill vara med 

kommer vi att besöka skolan och genomföra undersökningen. Ifall det är något som är oklart kan ni 

maila oss eller be elevens lärare kontakta oss. 

 

Mvh Johan Sundvall & Rasmus Järnsweden 

Ojausa-9@student.ltu.se 

Rasjrn-9@student.ltu.se 

 

Jag/vi godkänner att mitt/vårt barn deltar i studien om elevinflytande 

 

______________________________________   

Förälderns namnteckning 

 

______________________________________ 

Elevens namnteckning 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2  

 

Intervjufrågor till eleverna. 

 

Varför har du målat just detta?  

 

Vad tycker du elevinflytande är?  

 

Tycker du att du har något elevinflytande? 

 

Skulle du vilja ha mer att säga till om i skolan?  

Vad för något?  

Tycker du att pojkar och tjejer får vara med och bestämma lika mycket? 

 

 

 

 

 

 


