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Abstrakt 
 

Syftet med denna undersökning var att beskriva och ge en förståelse för hur elever med olika 

betyg uppfattar sitt elevinflytande. I bakgrunden beskrivs olika aspekter av elevinflytande 

och hur demokratin ska genomsyra den svenska skolan. Vidare nämns elevinflytandets 

effekter på elevernas betyg och lärande. Definitionen av elevinflytande som använts är det 

informella elevinflytandet det vill säga inflytandet som rör den egentliga 

undervisningssituationen. Två kvantitativa informationshämtande metoder, litteraturstudie 

och enkät, har använts. Undersökningen utfördes på en gymnasieskola i Norrbotten och 

undersökningsgruppen bestod av 59 elever i årskurs två. När enkäten var genomförd delades 

deltagarna upp i tre grupper beroende, på vilket betyg de hade i ämnena svenska A och 

matematik A. Betygen sattes sedan i relation till elevgruppernas enkätsvar. Resultatet visade 

att det finns ett förhållande mellan elevinflytande och betyg. Elever med betyget 

välgodkänt/mycket välgodkänt gavs större påverkansmöjligheter än elever med betyget icke 

godkänt. I resultaten kan också utläsas att elever som har mycket inflytande vill ha mer och 

att eleverna med icke godkänt betyg ibland ville ha mindre inflytande. I undersökningen 

uppmärksammades att elever med betyget godkänt befann sig mitt emellan de två övriga 

betygsgrupperna. Undersökningen visade också att det finns aspekter av skolundervisningen 

där lärarna behåller kontrollen. Ingen av elevgrupperna har exempelvis något större 

inflytande över de arbetsformer som förekommer. Anmärkningsvärt var att elever med icke 

godkänt betyg upplevde att läraren inte lyssnade på dem samt att det inte var tillåtet att 

ifrågasätta och diskutera under lektionerna. 
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Förord 

 
Vi har under vårt arbete med denna undersökning tillägnat oss mycket kunskaper om olika 

aspekter som är viktiga för elevinflytande. Kunskapen är värdefull för oss och vi kommer att 

ta med oss den när vi i vår kommande profession möter elever. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till elever och lärare som har tagit sig tid och därigenom gjort vår 

studie genomförbar. Vi vill också tacka våra underbara familjer och närstående som varit 

förstående och hjälpsamma. Slutligen vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Mats 

Danell som trots tiden varit knapp har gett oss värdefull handledning. 

 

/ Jessica Eriksson och Åsa Hägglund Larsson 
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1 Inledning 
 

Vi upplever att utbildningsväsendets tillkortakommande ofta diskuteras i medierna och att 

dagens skoldebatt handlar om skolans oförmåga att nå alla elever. Det skrivs också om att det 

i dagens skola finns många elever som inte når upp till målen och som lämnar skolan utan ett 

fullständigt avgångsbetyg. Det medför i sin tur att ungdomar utestängs från de framtidsvägar 

som de annars skulle ha kunnat välja. Högre studier och yrkesval kan därmed bli omöjliga. 

 

Uppdraget som vi lärare har är att stötta alla elever så att de kan få den framtid de önskar. Ett 

första steg mot denna framtid är att nå målen i grundskolan och på gymnasiet. Vi anser därför 

att alla lärare måste bli medvetna om de alternativ som finns för att främja måluppfyllelse och 

för att nå fler elever. Någon universallösning finns troligen inte men det finns bättre och 

sämre alternativ. Vi anser att det är viktigt att vi som pedagoger är medvetna om dessa 

alternativ för att vi ska kunna göra aktiva val kring vilken pedagogik vi ska använda oss av 

ute på skolorna. Ett av de bättre alternativen, som kan ge resultat, tror vi är ökad 

elevdemokrati och ett ökat elevinflytande.  

 

Skolverket (1998) genomförde en undersökning som visade på att många elever kände sig 

maktlösa och utlämnade i skolan. De ansåg även att de i stor utsträckning saknade inflytande 

både över skolsituationen i stort och över sitt eget lärande, detta trots att elevinflytande är 

inskrivet i skollagen och läroplanerna. Vi tror även att elevinflytandet och demokratin i 

klassrummet skulle kunna fungera mycket bättre i praktiken om skolan aktivt arbetade med 

att stärka elevernas ställning och litade på att de är kompetenta nog att ta större ansvar.  

 

Vi anser att ungdomar som börjar på gymnasiet är kapabla att beskriva vilka behov de har, 

vad och hur de vill lära sig, samt vilket stöd de behöver för att klara målen för kursen. Skolan 

har i sin tur ett ansvar att ta vara på denna kompetens, att se och använda den. I Lpf 94 

(Skolverket, 2006) kan ses att elevinflytande är ett av områdena där mål och riktlinjer är 

fastställt. Elevinflytande är dessutom fastlagt i skolförordningen av vilka det framgår att den 

lokala utformningen av elevinflytande ska preciseras i varje skolas arbetsplan. Det är med 

andra ord ett område som borde genomsyra hela vårt skolsystem. 

 

Utifrån ovanstående började vi fundera kring hur förhållandet mellan bristande 

måluppfyllelse och bristande elevinflytande ser ut. Förhållandet dem emellan tycker vi att 

alla som arbetar i skolan borde ha kännedom om. Vi bestämde oss därför för att, i denna 

uppsats, undersöka hur elever med olika betyg uppfattar sitt elevinflytande. Vi kommer 

däremot inte att behandla elevernas inflytande över betygssättningen.  
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2 Bakgrund 
 

2.1 Litteraturgenomgång 

 

Med tanke på att vi ska beskriva och förstå hur elever med olika betyg uppfattar sitt 

elevinflytande kommer vi nedan att beskriva historik och forskning gällande elevinflytande, 

lärande och betyg. Vi kommer också att beröra litteraturens relevans och val av teori. 

 

 

2.1.1 Forskningsläget 

 

Forskningsläget rörande skolutveckling, elevinflytande, elevstöd och måluppfyllelse är i 

dagsläget ganska bra. På senare år har dessa områden fokuserats allt mer i syfte att utveckla 

och förbättra skolan. Myndigheten för Skolutveckling har flera nya publikationer som 

synliggör elevinflytande och delaktighet och Skolverket har skrifter som rör åtgärdsprogram 

och måluppfyllelse på gymnasieskolan. Publikationer kring demokrati i skolan finns det färre 

av, men även här finns en tillfredsställande mängd material att hitta. 

 

Få av de publikationer vi hittat sammankopplar betyg, måluppfyllelse och elevinflytande. 

Detta gör att vi tror att vårt arbete är av intresse och betydelse. Vi kommer i vår undersökning 

att koppla ihop befintlig forskning med hur eleverna upplever elevinflytandet i skolan, samt 

vilka betyg de har. Det kommer att göras för att beskriva och förstå om det finns något 

samband mellan dessa aspekter. 

 

 

2.1.2 Material och källkritik 

 

På Skolverkets hemsida återfinns mycket av den forskning som idag är publicerat kring 

elevinflytande och de vinster som elevinflytande kan ge. Även Sveriges offentliga 

utredningar (SOU) har en del material som varit intressant för oss att ta del av. Vi anser att 

material som kommer från Skolverket och regering och riksdag har hög trovärdighet och är 

väl underbyggda. Vi har därför valt att använda de källor som finns att tillgå från ovan 

nämnda instanser. 

 

Enkäten och elevmedverkan har varit ovärderligt då det gäller den mänskliga och den 

vardagliga aspekten av arbetet. Utan detta element hade vi inte kunnat bearbeta och tolka den 

litteratur som vi har använt oss av. För att få fakta kring hur en enkät byggs upp och 

bearbetas har vi haft stor nytta av Trosts (2007) bok Enkätboken. 

 

Mycket av den litteratur vi använt oss av för att studera elevinflytande i samband med betyg 

och påverkan på lärande behandlar inte specifikt målfrågan, utan tar ett samlat grepp kring 

skolan och elevinflytande. Litteraturen har ändå stor betydelse för uppsatsen då vi har behövt 

bakgrundsmaterial för att kunna utreda de frågor vi valt. De främsta källorna som behandlar 

elevinflytande och elevdemokrati i vår uppsats är Läraryrkets många ansikten (Brynolf, M. 

Carlström, I. Svensson, K-E & Wersäll, B-I, 2007), Främja elevers lärande genom 

elevinflytande (Selberg, 2001) samt Studieintresse och studiemotivation (Sjöberg, 1997). 

Källorna anser vi vara pålitliga då informationen som förs fram stöttas av andra källskrifter 

som vi har kommit i kontakt med.  
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Vi har även använt oss av ett par avhandlingar som har behandlat elevinflytandefrågan ute på 

våra skolor. Dessa har varit till stor hjälp då de har haft fokus på just skolan och dess 

verksamhet, samt sin bas i klassrummet. De har med andra ord haft en tydlig förankring till 

skolsituationen idag. Avhandlingarna som vi har använt oss av är På tal om elevinflytande – 

Hur skolans praktik formas i pedagogers samtal (Danell, 2006), och Elevinflytandets många 

ansikte, (Forsberg, 2000). Vi anser att de har stor validitet då de behandlats och 

validitetssäkrats i universitetsmiljö. 

 

Utöver detta har vi tagit del av litteratur som behandlar de valda teorierna, det vill säga 

sociokulturellt perspektiv och empowerment. För att beskriva det sociokulturella perspektivet 

har vi använt oss av tre författare: Dyste (2003) Dialog, samspel och lärande. Strandberg 

(2006) Vygotskij i praktiken – bland plugghästar och fusklappar, samt Säljö (2005) Lärande i 

praktiken – ett sociokulturellt perspektiv. Författarna vi använt oss av för att beskriva 

Empowerment är framförallt Blanchard, Carlos och Randolph (1999) Tre nycklar till 

empowerment samt Forsberg och Starrin (1997) Frigörande kraft. Empowerment som modell 

i skola, omsorg och arbetsliv. Vi anser att de fakta vi presenterar kring dessa teorier har hög 

validitet då flera forskare har visat på gemensamma drag och synpunkter kring det vi lyfter 

fram. 

 

 

2.2 Historik kunskapssyn, makt och elevinflytande 
 

Tidigare ansågs kunskap, enligt Forsberg och Starrin (1997), vara att verktyg eller ett vapen 

för att kuva, disciplinera och tukta folket. Det var också på det sättet som auktoriteterna 

kunde hålla kvar sin makt. Brynolf, Carlström och Wersäll (2007) skriver att när den första 

skolordningen kom 1571 var det bara personer som skulle leda kyrka och stat som gick i 

skolan. Barnen fick istället undervisning av föräldrar eller annan förmyndare. Kunskaperna 

kontrollerades regelbundet av kyrkan. Rollen som ”lärare” var i första hand kontrollerande 

och intresset för pedagogiskt arbete var mycket litet. På 1600-talet ökade kyrkans makt 

ytterligare genom att barnen skulle undervisas av densamma i katekesen och i att läsa och 

skriva på svenska.  

 

Forsberg och Starrin (1997) skriver att tidigare ideal utmanas av en mer modernistisk- och 

vetenskaplig kunskapssyn under frihetstiden. Kunskapen började då byggas på förnuft istället 

för tro. Därigenom började andra ideal råda. År 1723 infördes undervisningsplikt. Föräldrar 

och förmyndare blev nu skyldiga att se till så att barnen fick undervisning, men det var först 

genom 1842 års folkskolestadga som det upprättades minimikrav på vad eleverna skulle 

uppnå innan de gick ut skolan. Läraren skulle fostra eleverna i kristen etik och vara den som 

styrde i klassrummet. När den allmänna folkskolan inrättades fanns fortfarande inga 

undervisnings- och läroplaner utan det var först 1919 som en utbildningsplan, U19, kom och 

med den infördes en sexårig folkskola. Folkskolan var första tecknet på skolans 

demokratisering och det tog sig uttryck i att alla barn, oberoende av kön, och klasstillhörighet 

fick gå i skola. De gavs även möjlighet att läsa vidare. Läraren fick ansvaret att anpassa 

undervisningen efter elevens förmåga att ta till sig den. Det var också läraren som avgjorde 

vilka möjligheter eleven hade att lära sig och att ta till sig kunskapen. 

 

Brynolf et al. (2007) menar att det var först genom 1946 års skolkommission som skolan 

började ses som en plats där eleven ska kunna känna sig trygg. Eleverna skulle under ledning 

kunna komma över sina svårigheter, samt kunna välja en studieväg som passade dem. Eleven 

skulle också få en studiefostran, detta innebar att eleven skulle kunna arbeta självständigt och 
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ha en positiv inställning till arbetet. Eleverna skulle också få en studieinriktad fostran för att 

utveckla sin kunskap och fortsätta studera. Forsberg och Starrin (1997) skriver att debatten 

om demokrati och elevinflytande i skolan fanns redan på 1940-talet. Tendenser till 

elevorganisationer kunde ses och Sveriges Elevråds Centralorganisation (SECO) bildades 

1952 och på 1960-talet hördes elevrörelsen allt mer i skoldebatten. Under slutet av 1960-talet 

och början på 1970-talet hade elevinflytande och demokrati en framträdande plats inom 

skolväsendet. 

 

När grundskolan infördes på 60-talet var det, enligt Brynolf et al. (2007), ett försök till att 

avskaffa den rådande klasskolan. Läroplanerna Lgr 62 och Lgr 69 upprättades och i dessa 

blev det en större betoning på lärande. Elevens roll diskuterades under denna tidsperiod och 

devisen blev att eleven skulle vara i centrum i skolan, samt att de demokratiska värderingarna 

skulle gälla för alla som arbetade och vistades i skolan. Eleverna skulle ses som en resurs och 

läraren skulle utgå ifrån elevens erfarenheter och behov. Eleverna fick i och med det 

möjlighet att själva välja kunskapsområden i något som kallades ”fritt valt arbete”. De fick 

också möjlighet att välja arbetsformer och arbetssätt som skulle gälla. I och med dessa 

läroplaner sågs inte längre fostran som skolans huvuduppgift utan det blev ett föräldraansvar. 

Lgr 62 och 69 förespråkade elevmedverkan och bidrog till att elevråd bildades. När Lgr 80 

kom var det första gången som läroplanen tog upp att eleverna skulle fostras till att bli fria 

självständiga individer, individer som var kapabla att kritiskt granska information.  

 

Enligt Forsberg och Starrin (1997) fortsatte statliga utredningar och läroplaner att påpeka 

betydelsen av elevinflytande. I verkligheten minskade elevinflytandet istället under perioden 

som kom efter 1980. Det dröjde ända fram till 1990 innan elevinflytande skrevs in i 

skollagen. Brynolf et al. (2007) skriver att regeringen tillsatte en kommitté vars syfte var att 

undersöka frågor rörande livslångt lärande, mål och riktlinjer, kursmål, kunskapsprocessen, 

likvärdig utbildning och reellt elevinflytande. Frågorna berörde också elevernas 

faktakunskaper och deras förmåga att förstå samband, kritiskt granska och förstå 

konsekvenser av ett visst handlande. Kommittén skulle utifrån ovanstående frågor utarbeta ett 

förslag till ny läroplan, Lfp 94.  

 

År 1995 blev det enligt Forsberg och Starrin (1997) beslutat att elevrepresentanter i 

gymnasieskolan, tillsammans med lärare och annan skolpersonal ska vara med och påverka 

de arbetsplaner som behandlar hur utbildningsmålen ska genomföras i praktiken. Den statliga 

skolkommittén lade 1996 fram ett förslag om elevmajoritet i gymnasiestyrelser. Författarna 

påpekar att den sammanslagna bilden av elevinflytande i skolan visar att elevernas inflytande 

minskar ju äldre eleven blir trots att man förväntar sig det motsatta. Forsberg och Starrin tror 

att det kan bero på att undervisningsformerna är betydligt mer traditionella på exempelvis 

högstadiet, vilket också begränsar möjligheterna till elevinflytande. Det är däremot underligt 

med tanke på att eleverna ska förberedas inför arbetslivet där de förväntas utöva inflytande 

och vara delaktiga. 

 

Forsberg och Starrin (1997) skriver vidare att synen på vem som har kunskap och vem som 

har rättighet att använda den förändrats med tiden. Människor som tidigare inte har haft 

möjlighet till bildning har idag allt mer börjat ta initiativ för att få ta del av kunskaperna. För 

det första handlar det om att dessa människor har börjat kräva sin rätt till att få ta del av 

kunskaperna som någon annan innehar. Det handlar också om att aktivt få delta och 

bestämma över vilken kunskap som anses vara viktig att ta fram. För det tredje handlar det 

om att få vara med vid kunskapsbildningen samt värderingen av ”folklig” kunskap i relation 

till den vetenskapliga elitens kunskap.  
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Forsberg och Starrin (1997) skriver sammanfattningsvis att eleven nu för tiden, i teorin, kan 

välja att byta skola om eleven inte tycker att skolan utför de arbetsuppgifter den anser att den 

borde. I praktiken fungerar det däremot inte på det sättet eftersom att det oftast bara finns en 

skola i kommunen, samt att ett skolbyte också kan innebära långa resor och stora 

reskostnader. Det håller emellertid på att ske en förändring i synsättet gällande demokrati. 

Tidigare fanns demokrati endast utanför klassrummet men enligt författarna har det börjat 

märkas en tydlig förändring. Eleverna har börjat få inflytande över skolarbetet i vardagen 

vilket de, också i de flesta fall, vill ha.  

 

 

2.3 Lärande och kunskap 
 

Andersson (2000) menar att lärande är något mer än inlärning och definitivt något mer än 

undervisning. Lärande kan sägas innesluta den lärande som aktivt subjekt som i sin tur är 

omsluten av och står i ömsesidig växelverkan med relevanta personliga, institutionella och 

sociokulturella influenskrafter. Försöker man i allmänna ord jämföra lärdom och lärande kan 

lärdom beskrivas i innehållsliga termer, något som eleven skulle tillägna sig, ett slags kanon 

där den värdefulla kunskapen redan är fastslagen och förväntas komma till eleven. Lärande 

kan närmast beskrivas som en dynamisk, öppen och mångsidig process där eleven förväntas 

närma sig kunskapen och även långt är, eller förväntas vara, delaktig i hur kunskapen växer 

fram. Beskrivna så här är det begripligt att lärdomen trängts ut i den pedagogiska periferin 

och att lärandet ryckt in och övertagit en dominerande position. I skolan sammanfattas 

lärande i ett betyg där elevens kunskaper och färdigheter värderas och fastställs. 

 

 

2.4 Elevinflytande  

 
Skolverket (2008a) påtalar att elevinflytande innebär att eleven får makt att påverka sin egen 

situation. Makt kan ses om något ständigt pågående i alla sociala relationer och kan komma 

till uttryck i gemenskap och samspel. Inflytandet kan då ses som ett samspel mellan lärare 

och elever som arbetar mot ett gemensamt mål. Inflytande är även något som uppstår i mötet 

mellan lärare och elever. Eleverna blir därigenom medproducenter till det som sker i 

klassrummet. När elevinflytande, i form av samspel, ger eleven möjlighet att formulera och 

omformulera sina subjektiva intressen uppstår ett positivt inflytande. 

 

Enligt Skolverket (1998) bör elevinflytande införlivas i allt lärande och kunskapsbildning, 

samt vara en del av det vardagliga arbetet och i hela skolans verksamhet. Elevernas 

inflytande ska gälla både undervisningens innehåll och hur den bedrivs. Det är viktigt att 

skolan och lärare diskuterar tillsammans med eleverna så att utbildningens mål, innehåll och 

arbetsformer blir synliggjorda. Genom att få tillgång till skolans diskurs kan eleverna ta 

ansvar för sina studier och resultaten av dem. Det är också av betydelse att skolan talar om 

för eleverna vilka rättigheter och skyldigheter de har, detta så att eleverna får syn på sin egen 

roll i utveckling, utbildning och resultat. Skolverket har också sett att det finns en koppling 

mellan skolans förmåga att ge eleverna möjlighet till delaktighet, meningsfullhet, 

kunskapsutveckling och elevernas motivation. Även skolledningens och lärarnas pedagogiska 

kompetens och ledarskap är av stor betydelse för att utveckla processer där eleverna har 

påverkansmöjligheter över sitt eget lärande. Den enskilda elevens egen studieplan måste dock 

vägas mot att skolan har en uppgift som säger att eleverna ska utveckla en förmåga att 

samarbeta och att reflektera. Skolverket menar att det är viktigt hitta en balans mellan den 

individuella och den kollektiva tid som ska finnas i lärprocessen.  
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Skolverket (1998) skriver att elevinflytande gäller både elevkollektivets möjlighet till 

demokratisk påverkan och den enskilde elevens möjlighet att styra, samt ta ansvar för sitt 

lärande. Elevinflytande är både en rättvisefråga, en demokratifråga och en pedagogisk fråga, 

eftersom den berör utbildning och undervisningskvalitet. Elevernas möjlighet till inflytande 

kan minska vid schematekniska och administrativa problem vilket leder till att den 

pedagogiska verksamheten blir underordnad. Det är viktigt att förstå att skolan finns till för 

eleverna och av den anledningen blir det därför en nödvändighet att se på hur tiden i skolan 

används och hur det påverkar eleven och elevens resultat. Det är därför viktigt att eleven 

tillsammans med skolan utvecklar arbetssätt och arbetsformer som ser till elevens behov och 

förutsättningar. 

 

Skolverket (1998) skriver vidare att det 1997 gjordes en attitydundersökning i den svenska 

grundskolan och gymnasieskolan. Undersökningen visade på att 60 % av eleverna ansåg att 

de hade ett stort inflytande över arbetssätten som användes i skolan. Det var däremot över 

hälften av eleverna som ansåg att de bara i liten utsträckning kunde påverka sin skolsituation. 

Endast en tredjedel av eleverna upplevde att de kunde vara med och bestämma över 

undervisningens innehåll. Undersökningen visade på att påverkansmöjligheterna oftast bara 

gällde frågor som låg utanför själva undervisningen. Den visade också att det fanns skillnader 

i elevinflytandet mellan elever med olika kön och social eller kulturell bakgrund. Skolverket 

menar vidare att där det finns en fungerande elevdemokrati, där eleverna har ett stort ansvar 

och inflytande, där lär de sig samarbeta och är delaktig i viktiga beslut. Där har man lyckats 

skapa en bra arbetsmiljö. Dessa ingredienser bidrar till att skolan skolar in eleverna i det 

blivande arbets- och vuxenliv.  

 

Ett annat perspektiv på elevinflytande, som Forsberg och Starrin (1997) tar upp, är att skolan 

tyvärr ibland, i besparingstider, ser elevinflytande som ett sätt att lämpa över skolans problem 

och utmaningar på eleverna, föräldrar eller andra verksamma i skolan. Uppgiften kan bli dem 

övermäktig när resurserna och möjligheterna till förändring är små. Författarna hävdar att det 

är ett glapp mellan teori och praktik gällande elevinflytande i skolan. De påtalar också att det 

vanligtvis behövs en strategi för att binda ihop enskilda bitar till en helhet. Strategin måste 

binda ihop dessa motsatspar: innehåll - form, kollektiv – individ, klassrum – skola, process – 

struktur, lärare – elev och så vidare. Genom att binda ihop dessa motsatspar diskuteras också 

en möjlig handlingsstrategi fram vilket underlättar empowerment i skolan och klassrummet. 

Begreppet empowerment är enligt författarna en teoretisk modell där betydelsen av eget 

inflytande är en viktig komponent. Eftersom det är svårt att sammanfatta begreppet med 

några få ord kommer en beskrivning av begreppet senare redovisas under rubriken 

Empowerment – en modell för elevinflytande.  

 

 

2.4.1 Elevinflytande och lärande enligt styrdokumenten 

 

Enligt Lpf 94 (Skolverket, 2006) ska skolan uppmuntra olika uppfattningar. Skolan ska 

vidare visa att personliga ställningstaganden är viktiga, samt ge förutsättningar för dessa ska 

kunna uttryckas. Undervisningen ska också utformas utifrån varje elevs behov och 

förutsättningar. I skollagen står det också att all utbildning ska vara likvärdig oberoende av 

var i landet man bor. Likvärdig utbildning innebär dock inte att samma undervisning överallt 

eller lika mycket resurser utan istället innebär det att elevernas behov, förutsättningar och 

kunskaper ska styra, detta beroende på att det finns olika sätt att nå målen. Normerna för 

likvärdighet är de som beskrivs i de riksgiltiga målen. Skolverket skriver även att elever som 

har svårt att nå målen för utbildningen ska ägnas särskild uppmärksamhet. Undervisningen 
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ska vidare ske under demokratiska arbetsformer och samtidigt utveckla elevernas 

ansvarsförmåga och vilja att delta aktivt i samhället. Skolverket hänvisar till att det är viktigt 

att skolan har klargjort utbildningens mål, arbetsformer och innehåll samt vilka skyldigheter 

och rättigheter eleverna har. Det är viktigt för att eleverna ska kunna påverka och ta ansvar 

för sina egna studieresultat. 

 

Huvuduppgiften för de frivilliga skolformerna är, enligt Lpf 94 (Skolverket, 2006), att delge 

kunskaper och ge eleverna möjligheter att lära och utveckla kunskaper. Utbildningen ska 

också förbereda eleverna inför ett kommande arbetsliv samt bidra till att eleverna utvecklas 

till ansvarstagande människor som aktivt är delaktiga i samhället. Skolans alla verksamheter 

ska dessutom gynna elevernas generella utveckling och förmedla värden samt kunskaper. 

Eleverna ska dessutom ges möjlighet att utveckla initiativ- och problemlösningsförmåga samt 

arbeta både individuellt och i grupp. Skolverket påpekar vidare att: 

 
Varje elev skall få stimulans att växa med uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter sina 

förutsättningar. Varje elev skall möta respekt för sin person och sitt arbete. Eleverna skall bli 

medvetna om att nya kunskaper och insikter är förutsättningar för personlig utveckling. Detta 

skall syfta till att grundlägga en positiv inställning till lärande och att återskapa en sådan 

inställning hos elever med negativa skolerfarenheter. Skolan skall stärka elevernas tro på sig 

själva och ge dem framtidstro (Skolverket, Lpf 94, 2006, s. 5). 

 

I Lpf 94 (Skolverket, 2006) skrivs det vidare att läraren ska uppmuntra eleven att använda 

sina erfarenheter och tänka självständigt. Lärarens uppdrag är att organisera arbetet för att 

stärka varje enskild elevs tro på sig själv samt skapa en god lärmiljö för att eleven ska vilja 

och ha förmåga att lära sig. Det är också viktigt att läraren ger eleven en känsla av att kunskap 

är meningsfullt att tillägna sig, samt att eleven känner att den gör framsteg i sitt kunnande. 

Eleverna ska därtill få stöttning i att utveckla sitt språk och sin kommunikationsförmåga. 

Läraren ska se till att det är en balans mellan praktiska och teoretiska kunskaper för att gynna 

elevernas lärande. Slutligen ska läraren tydligt visa vilka värderingar och perspektiv som 

kunskaperna utgår ifrån och därefter ge eleven möjlighet att själv ta ställning till hur eleven 

kan använda kunskapen. 

 

 

2.4.2 Demokratitanken 

 

Att fylla 18 år innebär enligt Skolverket (2003) att personen blir myndig och att man 

därigenom tilldelas rättigheter och skyldigheter. Många 18-åringar är dock fortfarande 

beroende av skola och föräldrar. Det är därför de två som måste ansvara för att eleverna 

utvecklas till demokratiska medborgare. Demokratiuppdraget är idag ett av de viktigaste som 

skolan har och det beror på att det politiska engagemanget i Sverige har minskat sedan 1980-

talet. Föreningslivets betydelse är på tillbakagång och därmed deras betydelse för det civila 

livets vitalitet och demokratins arbetssätt. Inställningen till samhällsengagemang har även 

den blivit förändrad och många resursstarka i samhället väljer att ställa sig utanför politiken, 

samtidigt som de resurssvaga utestängs från samhället i högre grad än tidigare.  

 

Danell, Klerfelt, Runevad och Trodden (1999) skriver att skolan traditionellt är det formella 

systemet i samhället för uppfostran och utbildning, samt den plats där unga förbereds för 

deras kommande samhällsroll. Författarna hävdar vidare att en förutsättning för att skapa 

demokratiska och ansvarsfulla medborgare är att skolan i sig är en demokartisk arbetsplats 

där elever blir förtrogna med och får öva sig i demokratiska processer. Genom att arbeta med 

demokratifrågor tillåts eleverna lära för livet, för att verka utanför skolan och i samhället. Av 
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den anledningen måste skolan ge eleverna ett politiskt självförtroende som medborgare. För 

att uppnå detta betonas vikten av elevernas deltagande och inflytande. I Lpf 94 (Skolverket, 

2006) står det skrivet att eleverna ska ha inflytande över utbildningens utformning. Eleverna 

har alltså rätt till inflytande. I Lpf 94 preciseras vidare att det är rektor som har det 

övergripande resultatansvaret och ansvar för att skolan arbetar så att ett aktivt elevinflytande 

gynnas. Läraren ansvarar i sin tur för att eleverna får inflytande över arbetssätt, arbetsformer 

och innehåll i undervisningen. Vidare kan man utläsa att alla som arbetar i skolan, 

tillsammans med eleverna, ansvarar för skolans hela miljö. Skolan ska vara en demokratisk 

institution där eleverna nästintill ska betraktas som fullvärdiga medborgare i ett litet 

minisamhälle. Enligt Danell (2006) är skolans utveckling betydelsefull för hur samhället 

kommer att lyckas med att socialisera en framtida demokratisk medborgare. Det finns 

nämligen en direkt koppling mellan inflytande och ansvar. Får eleverna inflytande tar de mer 

ansvar. 

 

Danell et al. (1999) menar att det finns ett demokratiskt dilemma i att vissa elever inte 

använder sina möjligheter, samt att andra elever kan nyttja inflytandet destruktivt. En 

möjlighet att komma åt detta är att ge en kurs i elevdemokrati. Kursen ska syfta till att ge 

eleverna fördjupad kunskap om den demokratiska processen, ge fördjupade kunskaper om 

metoder för medinflytande och ge färdigheter i mötes- och föreningsteknik. 

 

I statens offentliga utredningar (SOU, 1997) kan man läsa att det finns ett antal punkter som 

talar för ett ökat elevinflytande. Det första är att eleverna har rätt till inflytande. Det andra är 

att demokratin har mycket att vinna på om våra elever känner att de har makt över sin vardag 

och sitt eget lärande och det tredje är elevinflytande kan påverka skolans verksamhet och 

undervisning på ett positivt sätt och hjälpa verksamheten att utvecklas. Att ha inflytande över 

sitt vardagliga arbete är en mänsklig rättighet. Vidare står det att den demokratiska fostran är 

av vikt eftersom de barn och ungdomar som vänjer sig vid att vuxna tar dem på allvar, att de 

är delaktiga i beslut och får vara med och ta ansvar för verksamheten kommer att ställa krav 

på delaktighet när de lämnar skolan, samtidigt som de är beredda att ta sin del av ansvaret. De 

kommer även ha erfarenheter av hur man samarbetar och fattar beslut. Men framförallt 

framhålls att deltagande i demokratiska processer stödjer elevers lärande. Engagerade elever 

skaffar sig kunskaper som går utöver det som undervisningen ger. Arbete i klassråd, elevråd 

eller dylikt ger dessutom nya perspektiv på de kunskaper de redan har.  

 

 

2.4.3 Elevinflytande - ett sätt att gynna lärande 

 

Gustavsson (2004) menar att det första vi måste komma ihåg är att delaktighetsbegreppet 

innehåller en upplevelsekomponent. Hur människor uppfattar delaktighet och inflytande är 

beroende av många faktorer som till exempel sammanhang, ålder och personkaraktäristika. 

Det är därför omöjligt för en utomstående observatör skatta en människas delaktighet, endast 

personen själv kan rapportera om upplevelsen av delaktighet. 

 

I Elevinflytande ett sätt att främja lärande (Skolverket, 2008b) kan vi läsa att elever med 

reellt inflytande över sitt lärande lär sig mer och på ett djupare plan än de som inte ges 

möjlighet till inflytande. Elever bör därför vara delaktiga i hela läroprocessen. Detta avser val 

av stoff och frågeställningar som ska undersökas, val av metoder och tillvägagångssätt, val av 

hur arbetet ska sammanställas och presenteras, samt utvärderingen av arbetet. Elevernas 

erfarenheter och intresse ska ligga till grund för de frågeställningar som ska undersökas. 

Frågorna skall beröra ett sammanhang som finns i elevernas tillvaro och kännas relevant för 
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dem. Tid måste även avsättas för reflektion och diskussion med andra där eleverna får prova 

sina åsikter och värderingar. 

 

Selberg (2001) hänvisar till att lärarens förhållningssätt till elevernas inflytande har en 

avgörande roll för hur elevernas vardag i skolan ser ut. I en god lärandemiljö diskuterar och 

arbetar elever och lärare tillsammans. Eleverna får med hjälp av lärarens ledarstil stöd och 

hjälp att utveckla och öka sina kunskaper i elevinflytande. Enligt författaren är det viktigt att 

läraren diskuterar med eleverna för att alla ska kunna vara med i utvecklingen. Skolverket 

(2008b) visar på samma tanke och skriver att ett aktivt arbetssätt att arbeta med eleverna ökar 

elevernas motivation, intresse och lust vilket i sin tur har ett samband med lärandets yt- och 

djupinriktning. Inflytande är en del av lärande. Av SOU (1997) framgår att pedagogisk 

forskning visar på att en individ måste vara engagerad och delaktig i det som studeras för att 

lära och för att kunskaperna ska bli bestående. Det faktum att eleverna själv bäst vet hur de 

fungerar i skolan, hur mycket de lär med olika metoder, vilka läromedel de tycker om och så 

vidare talar också för ett ökat elevinflytande. 

 

Selberg (2001) hävdar i sin tur att klasskamraternas hjälp, stöd och bekräftelse är viktigt för 

att eleven ska lära sig. Vidare krävs det i lärarens samtal med eleven att läraren visar att den 

tror på eleven, att eleven får en känsla av att den har en valmöjlighet samt att läraren ger 

eleven möjlighet att arbeta med andra i grupp. Det nämns även att längre lektioner och vidare 

ramar underlättar elevernas självstyre gällande innehåll och aktiviteter. Genom att tiden blir 

längre finns större möjlighet till dialog mellan elev och lärare, användande av olika 

läromedel, skiftande redovisningsformer och möjlighet till utvärdering av både redovisning 

och undervisning. Författaren menar att det finns åtta steg i lärprocessen. Det är viktigt att 

eleven har inflytande i alla delar för att eleven ska känna att lärandet är meningsfullt. De åtta 

stegen som främjar lärande är: 

 

Första steget är ingången till lärandet. Eleven börjar fundera över vad eleven vill veta mer om 

samt lyssnar och diskuterar med andra.  

 

Andra steget är när eleven förbereder val av arbete. Eleven samlar exempelvis in tankar, 

förslag, motiverar sina förslag och bestämmer på vilket sätt den ska arbeta.  

 

Tredje steget är val av arbete. Eleven har tillgång till kursplan och läroplan och utifrån dessa 

för eleven en dialog om vilket innehåll och under vilka former arbetet ska genomföras. 

Eleven gör ett val och formulerar frågeställningar samt skriver ner motivering och syfte med 

kunskapsområdet.  

 

Fjärde steget är planering av arbetet. Eleven funderar omkring innehållet och diskuterar, 

planerar arbetet enskilt eller tillsammans med andra. Eleven beslutar hur arbetet ska utföras 

och vilka syften och mål som ska uppnås. Eleven väljer också hur den ska få information och 

kunskap samt hur arbetet ska avgränsas, redovisas och utvärderas. Tidsramar sätts upp 

tillsammans med andra. Fjärde steget innebär även att alla är med och beslutar över vilka 

skolämnen som hör till och måste ingå i kunskapsområdet.  

 

Femte steget är utförande av planerat arbete. Eleven väljer själv studiemiljö, arbetsredskap 

och tillsammans med andra bestäms samarbetsformer. Eleven söker svar på antaganden, 

frågor och tankar, arbetar med den egna planeringen samt löser problem.  
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Sjätte steget är planering av redovisning av lärandet. Eleven bearbetar data och information, 

försöker hitta mönster i arbetets resultat, det vill säga jämför skillnader, likheter och 

strukturer. Eleven planerar också hur redovisningen av lärandet ska gå till samt väljer ut de 

resultat som ska redovisas för de andra. Slutligen tränar eleverna inför redovisningen enskilt 

eller i arbetsgruppen.  

 

Sjunde steget är redovisning av läranderesultatet. Eleven visar upp hela eller delar av sitt 

arbete. När eleven gör det använder denne sin egen stil, sitt språk och uttryckssätt. I 

redovisningen visar eleven upp och förklarar de resultat den kommit fram till samt försöker 

få igång en diskussion. Eleverna funderar också över resultatet och över om det uppkommit 

nya frågeställningar. Eleverna lämnar slutligen över en sammanställning av arbetet.  

 

Åttonde steget är värdering/utvärdering av resultatet. Eleven reflekterar över vilket lärande 

resultatet har gett. Eleverna bedömer resultatet och berättar vad de lärt sig. Eleverna 

diskuterar och lyssnar på varandras resultat och bedömningar av detta. De reflekterar också, 

tillsammans med lärarna, över de nya erfarenheterna. De diskuterar om arbetets mål och syfte 

är uppnått samt vilka nya arbeten resultatet kan leda till. Eleverna reflekterar även över vilka 

förbättringar som kan ske till nästa arbete.  

 

Selberg (2001) skriver att tidsmässigt tar steg 1-4, steg 5 och steg 6-8 lika lång tid i 

lärprocessen vilket gör att de kan delas upp i tre block. Författaren nämner även att eleverna 

oftast, endast har möjlighet att delta i två av stegen, det vill säga genomförande och 

redovisning. Lärarna eller lärarlaget har, i de fallen, själv planerat de andra stegen vilket gör 

att eleverna har liten eller inget inflytande över dem. I en sådan lärmiljö ges eleverna inte 

möjlighet att utveckla och lära sig kompetenser som de nationella styrsystemen föreskriver 

att utbildningen ska innehålla.  

 

Selberg (2001) menar för övrigt att elevinflytanderiktlärande kännetecknas av att eleven får 

allt större möjlighet att påverka sin inlärningssituation. Det finns då också ett samarbete 

mellan lärare och elev som är mer jämlikt. Istället för en ensidig bedömning av elevens 

prestationer utvärderas lärandet och lärprocesserna tillsammans. Lärandet ger då eleverna ett 

verktyg för att hantera och kritiskt granska information. Eleverna behöver en flexibel 

tidsstruktur när de ska utöva inflytande över sitt lärande eftersom eleverna ofta tänker 

tvärvetenskapligt.  

 

Sia-utredningen (Forsberg, 2000) visade att elevinflytande kan vara ett sätt för att eleverna 

ska uppleva skolarbetet som meningsfullt. Det finns många anledningar till att försöka hitta 

nya vägar att nå eleverna och att utveckla skolan. I läroplanen betonas dessutom att eleven 

ska vara i centrum, att det alltid ska finnas en helhetssyn på eleven, att varje enskild elevs 

förutsättningar och intressen ska tas tillvara samt att valfrihet och delaktighet ska genomsyra 

den svenska skolan. 

 

 

2.4.4 Elevinflytandets påverkan på elevens betyg 

 

Enligt Sjöberg (1997) är den viktigaste faktorn för att känna studieintresse den egna 

aktiviteten. Fördelen med en aktiverande pedagogik är att eleverna tillåts mer egenkontroll, 

vilket alla människor eftersträvar. Eleverna får kontroll över sin situation och därigenom kan 

de utveckla ett intresse och kreativitet. Genom att läraren stimulerar eleverna till att bli 

självgående finner eleverna inre motivation och det leder i sin tur till goda studieresultat.  En 
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annan faktor som ökar i betydelse, ju äldre eleverna blir, är läraren. Sjöberg har i sin 

undersökning sett att elevernas negativa syn på vissa lärare verkar bero på en passiviserande 

pedagogik och bristande vilja eller förmåga att svara på elevernas frågor, samt ge dem 

verktyg till att lösa sina problem. Skolverket (2004) påtalar i sin tur att det är viktigt att 

eleverna utvecklar positiv inställning till lärande eftersom det påverkar skolprestationerna 

samt elevens möjlighet att sätta upp mål för sitt eget lärande och för att förberedas inför ett 

livslångt lärande. Skolverket tar också upp att elever som har ett stort läsintresse och/eller en 

stor tilltro till sin egen förmåga att lösa problem uppvisar goda provresultat. Vidare beskrivs 

att det är viktigt att eleverna lär sig resonera, diskutera och analysera i skolan, detta för att 

eleven ska ges förutsättningar att hantera de krav den kommer att möta i framtiden.  

 

Sjöberg (1997) menar att läraren kan öka elevernas känsla av kontroll genom att ha 

individuella scheman. Eleven får därigenom valmöjligheter och ansvar uppmuntras, samt att 

eleverna får en överblick över vad som kommer att hända både innan och efteråt. En annan 

metod är att göra delmål och att ha skrivna instruktioner eftersom eleverna upplever dessa 

som mer fria än de muntliga. Om eleverna upplever att kraven som ställs stämmer överens 

med elevens egna värderingar eller om det känns som kraven är elevens egna, upplever 

eleverna i större grad trivsel i skolan samt de får bättre studieresultat. Om det istället är 

tvärtom känner eleverna ångest och vantrivsel och det uppstår negativa reaktioner när eleven 

misslyckas. En annan sak som kan ge destruktiva följder enligt Sjöberg är om eleven 

bestraffas, även om det bara är mild bestraffning. En tredje sak som påverkar eleven negativt 

är om den har mindre goda studieförutsättningar än andra ungdomar. Genom att det i skolan 

ofta finns ett tävlingsmoment lär sig de elever som inte klarat av att konkurrera med de 

högpresterande att det inte är meningsfullt att försöka tävla. Detta leder i sin tur till att eleven 

resignerar. Det som är viktigt i skolan är att alla elever stimuleras och har en utmanande och 

god miljö. 

 

Danell (2006) hävdar att elever som klarar skolan bra bedöms av många pedagoger kunna 

hantera det ansvar som krävs när det gäller medbestämmande och elevdemokrati och får tack 

vare det större personlig frihet att kunna bestämma. De elever som upplevs ha det svårt i 

skolan får inte samma möjlighet att bestämma och upplever därmed att de inte får ta något 

ansvar. 

 

 

2.5 Teoretisk ram 

 
När det gäller den teoretiska ramen har vi valt att utgå från det sociokulturella perspektivet. 

Vidare har vi valt att även använda oss av empowerment. Detta beror på att inflytande är 

centralt i inom denna skola och att det kan användas som en modell för att beskriva och för 

att få en djupare förståelse för vikten av inflytande. 

 

 

2.5.1 Sociokulturellt perspektiv 

 

Säljö (2005) hävdar att ett socialkulturellt synsätt innebär att all inlärning sker genom 

interaktion mellan eller inom människor. Det som finns inne i varje enskild människas 

medvetande har föregåtts av en yttre aktivitet tillsammans med andra och med stöd av 

hjälpmedel. För att inlärningen ska vara optimal är aktivitet väsentligt. Människor som är 

framgångsrika i sitt lärande är socialt aktiva, ofta bra på relationer, använder de hjälpmedel 

som finns att tillgå och omformar relationer och situationer för att utvecklas. Fokus är riktat 
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mot kommunikation och interaktion och betydelsen av dessa processer för individens 

utveckling. Kunskap finns inte bara hos den enskilde individen, utan den finns även mellan 

individer och utvecklas i samspel då människor försöker förstå varandra och den situation de 

befinner sig i. Utifrån Vygotskijs idé förklarar Säljö att språket först fungerar som en resurs 

för att kommunicera med andra människor och därefter som en resurs för att tänka. Det 

innebär att kommunikation och tänkande först existerar mellan människor (inter-mentalt) för 

att därefter uppträda hos individen (intra-mentalt) som redskap att tänka med. Att tänka i 

sociokulturell bemärkelse är således att använda kulturella och språkliga resurser för att 

resonera med sig själv, fantisera och föreställa sig världen. Saknas de resurserna avstannar 

utvecklingen hos människan. 

 

Varje situation tillför, enligt Säljö (2005), människan nya redskap och verktyg. Med det 

menas de resurser, språkliga som fysiska som vi får tillgång till och som vi använder när vi 

förstår och agerar i vår omvärld. Detta betyder att våra kunskaper och färdigheter kommer 

från insikter och handlingsmönster som byggts upp historiskt i ett samhälle och som vi blir 

delaktiga i genom interaktion med andra människor. Detta betyder att en människas tidigare 

erfarenheter är av största vikt att beakta för att en fortsatt utveckling ska kunna ske. 

 

Enligt Säljö (2005) finns det tre steg att beakta vid en kunskapsutveckling: 

 

Det första är uppnådd kompetens, med det menas våra kunskaper så långt.  

 

På det följer en utvecklingszon, här exponeras vi för resonemang och handlingar i sociala 

praktiker.  

 

Till sist följer den framtida kompetensen, den innebär att vi lär oss genomskåda de nya 

kunskaperna, blir förtrogna med och införlivar dem i vår kunskapsbank så att vi kan använda 

oss av dem i vår vardag.  

 

Vi kan alltså se att utvecklingsfaserna består av en social och en inre händelse. Den sociala är 

fysiska relationer mellan människor och den inre är tankearbetet som följer på aktiviteten. 

Tänkande, kommunikation och fysiska handlingar är några av de sammanhang där kunskap 

utvecklas och att förstå kopplingen mellan sammanhang och individuella handlingar är därför 

något av kärnpunkten i ett sociokulturellt perspektiv.  

 

Vidare kan man, enligt Dysthe (2003) dela in den sociokulturella synen på lärande i sex olika 

aspekter: 

 

Den första är att allt lärande är situerat. Lärandet är beroende och påverkas av de fysiska och 

sociala sammanhang där den bedrivs. På vilket sätt en person lär och situationen denne lär sig 

i påverkar inlärningen. Med det menas att allt lärande har ett sammanhang där tidigare 

erfarenheter, nuvarande kunskaper och omgivningen samspelar för att en utveckling och ett 

lärande ska kunna ske. 

 

Den andra är att lärande är huvudsakligen socialt. Kunskap och färdigheter har inte sitt 

ursprung i hjärnan, även om den givetvis är viktig för att någon inlärning ska kunna ske. I 

hjärnan som sådan finns det dock inte automatiskt inlagrat olika typer kunskaper såsom 

begrepp, matematikkunskaper, kunskaper om skrivande och så vidare. Dessa kunskaper har 

med innebörd och mening att göra och är kommunikativa och inte biologiska företeelser. De 

kommunikativa kunskaperna har byggts upp under lång tid, och speglar det samhälle vi lever 



 

 13 

och verkar i idag. Det är genom kommunikation som barn får ta del av kunskap och lär sig 

vad som anses vara viktigt och intressant inom den kultur de befinner sig. 

 

Den tredje aspekten är att allt lärande är distribuerat. Kunskap är distribuerat bland 

människor i en grupp, alla kan olika saker och är skickliga inom olika områden. Det finns 

ingen som kan allt och det innebär att vi som människor måste lära tillsammans för att kunna 

ta del av den samlade kunskapen. Lärande är med andra ord socialt. 

  

Den fjärde aspekten är enligt Dysthe, att lärande är medierat (förmedlat). Det finns olika 

typer av redskap som kan mediera lärandet och vara stöd och hjälp i läroprocessen. Dessa 

redskap kan vara både personer eller verktyg i traditionell mening så kallade artefakter. Det 

är helt enkelt de intellektuella och praktiska resurser som vi har tillgång till och som vi 

använder oss av för att förstå omvärlden och för att kunna handla. Till exempel kan böcker, 

film och video fungera som informationskällor, och pennan och datorn kan fungera som 

redskap för organisation och lagring. Det allra viktigaste redskapet för mediering är dock 

språket.  

 

Den femte är att språket är grundläggande i läroprocesserna. Att lära sig kommunicera är att 

bli sociokulturell och detta ger möjlighet att kunna verka inom olika diskurser 

(sammanhang). Man måste kunna kommunicera för att kunna delta i olika diskurser och för 

att kunna lära sig av andra och för att lära andra. Kommunikation är därför en förutsättning 

för människans lärande och utveckling. 

 

Den sjätte och sista aspekten är att lärande är deltagande i en praxisgemenskap 

(traditionsgemenskap). Lärande sker främst genom deltagande i denna praxisgemenskap. Till 

en början kanske den lärande saknar det mesta av den kunskap som krävs för att vara en 

fullvärdig medlem i gemenskapen, men deltagandet utvecklar och tillslut har gruppen och 

alla de som deltager i den tillägnat sig den nödvändiga kunskapen. Fokus ligger här på social 

aktivitet och deltagande, detta leder i sin tur till att lärande kan ske. 

 

Säljö (2005) hävdar att när vi idag debatterar skolan och barns förmåga att uppnå betyget G 

påstås att alla inte har förmågan. Sett ur ett sociokulturellt perspektiv håller inte det 

argumentet. För att få en helhetssyn på skolan och eleven måste vi ta med i beräkningen hur 

vår omgivning ser ut, vilka resurser den erbjuder och vilka krav som ställs. Människors 

intellektuella kapacitet, förmåga att tänka och lära är inte begränsat av den mentala och 

biologiska utrustning vi föds med. Människan är kulturvarelser som samspelar och tänker 

tillsammans med andra människor i vardagliga aktiviteter. Vi är biologiska varelser, men 

lever i en sociokulturell verklighet med tillgång till hjälpmedel och verktyg som kan ta oss 

långt bortom vår biologis gränser. 

 

Säljö (2005) hävdar vidare att när man diskuterar ett sociokulturellt perspektiv och skolan är 

det ett par saker som man bör ha i åtanke. Det första är att lärande i institutionella 

sammanhang ofta är en helt annan process och har helt andra syften än den som sker utanför 

institutionen. Skolan leder oss in i begreppsvärldar och färdigheter som inte alltid svarar mot 

vardagens upplevelser och som vi inte har någon omedelbar användning för. Den verksamhet 

som prioriteras i sådana miljöer är inriktat mot att förmedla insikt i mer abstrakta 

begreppsvärldar än dem vi möter i vardagen. Att möta begrepp och kunskap som vi inte 

möter till vardags är en av poängerna med skolan. Lärandet av de mer abstrakta begreppen 

sker genom att vi introduceras för dem, skapar en förståelse för vad de betyder och hur de 

kan användas. Skolan har som ansvar att lära ut avancerade former av kommunikation, så 
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som skrivning, grammatik och matematik och dessa kan inte alltid möta kravet på 

igenkänning. Det är därför av största vikt att de får ett sammanhang och en mening så att de 

inte blir lösa fakta utan någon relevans för barnet. Ett annat problem som skolan har utifrån 

ett sociokulturellt perspektiv är att en person presenterar information för en grupp. Detta är 

ett relativt ovanligt kommunikativt arrangemang utanför skolans väggar.  

 

Bråten (1998) menar i sin tur att för att kommunikationen som sker inom skolans väggar ska 

bli mottagbar för alla elever är det viktigt att vi pedagoger arrangerar 

undervisningsförhållandena så att ämnets lärostoff blir begripligt för alla, oavsett 

förutsättningar. Författaren menar dessutom att all kunskap är hierarkisk och avslutas med 

kreativitet. Först handlar vi, det vill säga utför aktivitet. Sedan lär vi oss begreppen och 

språket samt börjar bestämma handlingen. I nästa steg blir tänkandet överordnat aktiviteten 

och till slut uppnås förmågan att hantera den nya kunskapen och detta ger kreativa 

möjligheter att skapa nytt. Att transformera yttre aktivitet till inre tänkande är unikt för 

människan. Pedagogen måste alltså komma ihåg att skolan och andra undervisningsformer är 

sociala sammanhang som syftar till att omforma tänkandet. Det är ett pedagogiskt arbete där 

pedagogiska möten mellan elev och lärare står i centrum och tillför den sociala situationen 

både aktivitet och kreativitet. 

 

I relationer mellan lärare och elev är dialogen extra värdefull anser Strandberg (2006). 

Eleverna har stor glädje och nytta av lärarens expertis då de får rollöverta, föregripa och 

fullborda tillsammans med läraren. Det är inte bara interaktionen mellan elev och lärare är av 

vikt utan all interaktion är avgörande för tillägnandet av ny kunskap. Det finns många olika 

slags interaktioner: samtal, samspråk, konversationer, resonemang, diskussioner, dialoger, 

debatter, berättelser, chattande, intervjuer, föreläsningar, musicerande med mera. När 

relationerna i en grupp är jämlika, hjälpsamma, problemlösande, bidragande, generösa och 

utmanande, kan interaktionen antas vara god. Vi har tidigare nämnt att aktivitet och 

delaktighet föregår lärande/vetande. Aktivitet är alltså nyckelordet i allt som rör den 

sociokulturella teorins syn på lärande. Det kan handla om att prata med andra, tänka själv, 

skriva, se, lyssna, läsa, rita, bygga, räkna, sy och så vidare. Olika aktiviteter har olika 

förtjänster och tillsammans blir de en lärande enhet.  

 

Säljö (2005) menar att vi möter nya ord och tankar, löser problem och lär nytt genom att ta 

över de kunskaper vi möter och göra dem till våra egna. Människor lär genom att delta i 

praktiska och kommunikativa samspel med andra. De sätt att resonera och tolka verkligheten 

som vi möter i interaktionen, använder vi sedan som resurser för att förstå och kommunicera i 

framtida situationer. Tänkande hos individer är, i en sociokulturell bemärkelse, former av 

kommunikation som individen stött på, tagit till sig och sedan använder som resurs. Våra 

tankar och idéer, liksom våra sätt att hantera olika situationer, har ett socialt och interaktivt 

ursprung. På så sätt är vi genuint förbundna med vår omgivning, dess historia och 

föreställningsvärld, samt dess sociala praktiker. Strandberg (2006) hävdar för övrigt att när 

barn saknar tillgång till kulturella tecken, exempelvis viktiga ord och begrepp utvecklas inte 

deras handlingar. De står och stampar på samma fläck. Det är växelspelet mellan yttre och 

inre aktiviteter som är själva poängen för varaktigt lärande. Det är därför viktigt att vi 

pedagoger ger våra elever tid för reflektion och utvärdering. 

 

Strandberg (2006) menar att sett ur ett sociokulturellt perspektiv har även det fysiska rummet 

betydelse. Det är viktigt att titta på rummet eftersom det i stor utsträckning påverkar barns 

lärande. Rum bär på och förmedlar kunskap, erfarenhet, känslor och förväntningar. Ett rum 

kan antingen underlätta eller försvåra undervisning och lärande. 
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Här nedan följer en checklista över vad ett positivt sociokulturellt läranderum bör främja: 

 

Interaktioner: Vilka samspel är möjliga? Hur kan barnen relatera till varandra och till den/de 

vuxna? 

 

Aktivitet: Vad är möjligt att göra i detta rum? Vilka aktiviteter är möjliga/omöjliga? 

 

Artefakter: Vilka verktyg har eleverna att tillgå i detta rum? 

 

Utvecklingshopp: Finns en förväntan om utveckling i detta rum? Har barnen tillgång till detta 

hopp? 

 

Kreativitet: Är rummet ”färdigt” eller finns det utrymme för barnens innovationer, är det 

möjligt för barnen att förändra rummet i någon av de uppräknade aspekterna? 

 

Ur ett sociokulturellt perspektiv pekar Bråten (1998) på att människan ses som aktiv, sökande 

och handlande. Undervisningen bör därför vara ett medel till förändring, för att detta ska ske 

måste undervisningen kännas meningsfull och stärka barnet i dess utveckling och självbild. 

 

Kunskap är inte något som Säljö (2005) anser att en individ har i form av färdigpackade 

enheter som är lagrade. Den information som finns lagrad i böcker, och som individen har 

tagit till sig, är exempelvis inte kunskap i sig. Kunskap är något man använder i sitt 

handlande i vardagen och en resurs med vars hjälp man löser problem, hanterar 

kommunikativa och praktiska situationer på ändamålsenliga sätt. Kunskap är det som hjälper 

individen att se problem eller en företeelse som något bekant och något som det finns tidigare 

erfarenhet av. Vidare består kunskap inte enbart av förmågan att kunna lösa ett problem eller 

hantera en situation, eftersom problem och situationer inte kommer färdigdefinierade i de 

flesta sammanhang. En väsentlig förmåga är att kunna hitta en definition av en situation som 

är fruktbar och som gör det möjligt att hantera problemet och komma vidare. I skolan och 

andra pedagogiska sammanhang finns det i allmänhet en förväntad lösning på ett problem 

och det är den som man skall öva på och nöta in, men utanför skolan är detta oftast inte fallet. 

Att se vad som är problemet och hur det ska förstås är vanligtvis den avgörande komponenten 

i lärande och problemlösning. Kunskap är alltså något man använder och som ens handlingar 

uttrycker, inte något mekaniskt som appliceras på en färdigtolkad produkt. Endast i 

tillrättalagda miljöer, så som skolan, kan det existera. Säljö menar att skolan istället borde se 

på kunskap som något kreativt, som en skapande process där människor konstruerar händelse 

och problem och använder sina kunskaper som resurs för att se och agera. Strandberg (2006) 

tycker i sin tur att kunskap är ett uttryck för ett antagande om mänskligt handlande, som 

erkänner människor kreativitet och utrymme för förändring. Lärande går inte ut på att endast 

inhämta kunskap som finns, kunskapen ska sedan användas och utvecklas så att samhället 

förändras, kunskap är inte statisk. 

 

Strandberg (2006) påpekar att i vår postmoderna värld är det svårt att förutsäga vad 

morgondagen har att erbjuda och det är därför extra viktigt att barn lär sig ta tillvara 

situationer som ständigt förändras. Barnen måste vara öppna för att använda och förändra 

både verktyg, regler och roller. De måste även kunna skapa egna målsättningar och öva sig i 

friheten att handla och skapa de kombinationer som behövs. Kort sagt, de måste öva sin 

fantasi och kreativitet. 
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2.5.2 Empowerment – en modell för elevinflytande. 

 

Enligt Forsberg och Starrin (1997) är empowerment något som är positivt och centrala delar 

av begreppet är hur man ser på makt, självtillit, kontroll och stolthet. Det finns ett antagande 

om att det ger positiva effekter om det finns ett samarbete och samverkan mellan olika 

aktörer. Författarna menar att det alltid finns flera sätt att lösa ett problem vilket kan leda till 

att lösningen på ett problem kan finnas i två helt skilda alternativ. Empowerment tanken 

handlar också om att man ska stå tillsammans i kampen för respekt och alla människors lika 

värde. De menar även att en person har större förmåga att uppnå mål som den själv varit med 

och satt upp. Vidare menar de att man tillsammans kan förebygga problem som är 

känslomässiga eller sociala genom att hjälparen och hjälpsökanden samarbetar för att höja 

den hjälpsökandes självkontroll och dess förmågor. Enligt författarna måste även den som 

ska hjälpa vara lyhörd för den hjälpsökandes hela livssituation. De menar att stress minskas 

genom aktiviteter som främjar hälsa. Det kan uppnås genom att öka personens kompetens, 

handlingsutrymme och ge personen socialt stöd.  

 

Forsberg och Starrin (1997) skriver att empowerment kan sägas vara en kombination av tre 

olika steg. De tre stegen är: 

 

Första steget handlar om att personen får kunskap om hur makten fördelas i det sociala 

system denne befinner sig i. Personen får också kunskap om vilka intressen och vilken 

ställning denne har i samhället. 

 

Andra steget innebär att personen blir medveten om vilka känslor som finns till de 

framträdande grupperingarna i samhället samt ens egen position. Känslor som bland annat 

kan uppkomma är att personen känner sig missnöjd eller lojal med den dominerandegruppen. 

 

Tredje steget handlar om att personen vill ändra fördelningen av makten för att ändra sin 

egen möjlighet till att realisera sina egna intressen.  

 

Slutsatsen Forsberg och Starrin (1997) gör av de tre stegen är att personen själv både måste få 

kunskap om och känslomässigt reflektera över hur makten är fördelad för att den ska 

kunna/vilja förändras och förändra. Om en person inte uppnått det kommer de troligen inte att 

delta i aktiviteter som leder till empowerment. Något som författarna också påpekar är att det 

är viktigt att människor får göra saker frivilligt utifrån sin egen motivation istället för att 

tvingas till att utföra det på grund av order från någon annan. Människor känner sig dessutom 

mer tillfreds om de själva får nå mål de själva satt upp. 

 

Forsberg och Starrin (1997) framhåller att empowerments kännetecken är att eleven ses som 

ett handlande subjekt och inte som ett objekt. Elevdemokrati kan därför inte serveras eleverna 

i skolan utan de måste erövra den. Empowermentstrategin beskrivs som en strategi som sker 

”nerifrån och upp” och bör ses som en tankemodell och tänkbar vägvisare för 

förändringsarbete i enskilda skolor. Genom att empowerment utövas ökar också 

elevinflytandet och varje elev kan öka sin självtillit och den egna handlingskompetensen utan 

att det för den delen påverkar någon annan. Elevinflytande och möjligheten att besluta kan 

däremot inte öka om inte lärarens påverkan minskar. Oftast krävs gruppens mobilisering för 

att omfördela makt, inflytande och andra resurser. Elevinflytande kan endast växa fram om 

eleverna själva tar tag i det men lärare och skolledning kan underlätta genom att generera ett 

tillåtande klimat och eliminera formella hinder, samt stödja elevernas engagemang. 
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Blanchard, Carlos och Randolph (1999) ger också förslag på hur empowerment kan uppnås. 

De hävdar att det finns tre nycklar till empowerment: 

 

Den första nyckeln är att ledaren delar med sig av all information som den har. De övriga får 

då något som de flesta människor vill ha det vill säga, kunskap som ger 

utvecklingsmöjligheter. Ledaren får dra fördel av de andras kunskaper, färdigheter och 

motivation och trots att det ställs höga krav på de andra får de känna sig delaktiga, 

motiverade och betydelsefulla. De får även ta ansvar och känna att de har inflytande. Ledaren 

vinner på så vis de övrigas tillit och de upplever att ledningen räknar med dem och litar på 

dem.  

 

Andra nyckeln är att gränser måste fastställas. Genom att ramar sätts upp för arbetet vet 

eleverna vilka befogenheter den har för att ta egna beslut vilket ökar egenmakten.  

 

Tredje nyckeln är att tillåta självstyrande grupper.  

 

Det är däremot viktigt menar författarna att alla tre nycklarna fungerar tillsammans för att 

uppnå empowerment. 

 

Forsberg och Starrin (1997) menar däremot att förmågan att förändra en verksamhet beror 

mycket på vilken öppenhet som finns i systemet. Vissa system är öppnare än andra och en del 

system är skapade för att upprätthålla förmåner och legitimera orättvisor och slutenhet. 

Beroende på hur systemet ser ut blir det därför olika svårt att genomföra förändringar. 

Författarna menar att om man stöter på problem att förändra på grund av en slutet system 

måste de underordnade ibland vara olydig och protestera mot orättvisorna eftersom det är ett 

uttryck för solidaritet. Auktoritetens makt minskas därigenom och ett jämlikt maktförhållande 

kan uppstå. En annan sak som är viktig när det gäller empowerment är mobilisering av 

människan. Genom att människan får diskutera, protestera, delta, välja, besluta och kritisera 

behåller människan sitt värde och det ger henne makt. Om människan förnekas detta 

försvinner också människans individuella värde vilket leder till maktlöshet och underordning. 

När det talas om empowerment handlar det därför oftast om att någon/några inte har makt 

och resurser och att de måste ges eller ta makten. 

  

Enligt Forsberg och Starrin (1997) är det vanligt att studier gjorts angående elevinflytande 

men sällan har forskarna utövat empowerment fullt ut. Författarna menar att forskning bör 

göras genom deltagarbaserad forskning (participatory research). Det handlar mycket om att 

gruppen, som ska undersökas, ska vara med från början. De ska vara med i planeringen 

exempelvis när frågor ställs upp i en enkät, när enkäten besvaras och när insamlad data 

analyseras, samt vid presentation. Därigenom ökas deras makt och forskarens kontroll över 

produktionen av kunskap minskar. Enligt författarna blir det ett sätt att ge mer makt åt folket 

och mindre åt vetenskapsvärldens traditionella forskningsmodell där den utbildade forskaren 

själv definierar, tolkar och förklarar i undersökningen. Deltagarbaserad forskning ger också 

deltagarna kunskaper som ger dem möjlighet att försöka förändra sin situation. Ofta 

genomförs undersökningar som ger information om resurssvaga individer och grupper men 

de är själv inte med och tar initiativ. Det blir lätt en krock mellan två skilda världar, 

forskarens och den ”vanliga” människans. Personen som ska vara med i undersökningen får 

ofta en underordnad roll eftersom frågor och svar är på förhand förutbestämda. Dessutom 

görs undersökningen oftast utifrån forskarens syften utan att personerna som är med i 

undersökningen har något inflytande och därmed ges de ingen reell möjlighet att påverka hur 

data analyseras, dokumenteras och sprids. Enligt författarna är det kanske inte alltid 
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nödvändigt att alla aktivt deltar i processens alla faser eftersom det kan vara en praktisk 

omöjlighet. Om man använder sig av deltagarbaserad forskning är validitet en ständig 

närvarande del i forskningsprocessens alla faser. Validiteten främjas genom att forskarens 

och undersökningsgruppens kompetens och erfarenheter utbyts i en pågående dialog dem 

emellan. 

 

Utifrån vad vi i bakgrunden beskrivit har vi valt att undersöka nedanstående syfte och 

frågeställningar. 
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3 Syfte och frågeställningar 
 

Under avsnittet presenteras undersökningens syfte och frågeställningar i nämnd ordning. 

 

 

3.1 Syfte 
 

Syftet med denna undersökning är att beskriva och ge en förståelse för hur elever med olika 

betyg uppfattar sitt elevinflytande. 

 

3.2  Frågeställningar 
 

1. Hur upplever eleven sitt inflytande över den egna lärprocessen? 

 

2. Hur ser förhållandet ut mellan vad eleverna får och vill bestämma över i den 

konkreta undervisningssituationen? 

 

3. Hur ser förhållandet ut mellan höga betyg och upplevt högt elevinflytande och 

vice versa? 
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4 Metod och genomförande 
 

Metodavsnittet nedan är uppdelat, enligt Backmans (1998) förslag i underrubrikerna, 

metodval, försökspersoner, material och procedur. 

 

 

4.1 Metodval 
 

Forsberg och Starrin (1997) skriver att ett bra sätt att undersöka elevernas inflytande och 

empowerment är att ge eleverna inflytande även i undersökningen. Författarna anser därför 

att forskning, där undersökningspersonerna har inflytande, är ett bra sätt för att empowerment 

ska får genomslagskraft. Författarna nämner också att empowerment ofta ses som ett utlopp 

för en kvalitativ forskningstradition men istället är det i kvantitativa undersökningar som 

deltagarbaserad undersökningar används på bästa sätt. Det kan göras i form av enkäter 

och/eller strukturerade intervjuer. Vi bestämde oss för att använda oss av enkät (bilaga 1). 

Författarna anser att enkäter är ett bra sätt att få eleverna motiverade och dessutom 

kompletteras deltagarnas kompetens inom området med andra kunskapskällor både vid 

framställandet av enkäten och i analysfasen. Det ökar också validiteten eftersom både 

undersökningsledarna och eleverna har möjlighet att läsa igenom och reflektera över frågorna 

inför enkäten samt över resultatet som kommer fram genom enkäten.  

 

 

4.2 Försökspersoner 
 

4.2.1 Urval 

 

Enligt Trost (2007) är det viktigt att begränsa urvalet av försökspersoner för att få en bra 

svarsfrekvens. Vårt sätt att begränsa urvalet var att vi bestämde oss för att undersöka ämnen 

som de flesta gymnasieelever har haft, vilket gjorde att vi valde ut två kärnämnen, Svenska A 

och Matematik A. Vi begränsade oss också till att välja dessa kurser för att eleverna måste ha 

avslutat kurserna för att de skulle kunna berätta om vilket inflytande de haft under kurserna. 

Eleven behövde också ha ett betyg i ämnet för att ett förhållande mellan betyg och 

elevinflytande skulle kunna avläsas. För att minska risken att en lärares syn på elevinflytande 

skulle påverka resultatet av undersökningen ville vi att försökspersonerna skulle vara 

fördelade på tre olika gymnasieprogram. Dessa var samhällsprogrammet, estetprogrammet 

och medieprogrammet. Anledningen till att vi valde elever i årskurs två beror på att vi ville 

att de svarande endast skulle ha en kurs i varje ämne att reflektera kring och referera till. 

Anledningen var att vi ville minimera risken för missförstånd vid enkät genomförandet. 

Utifrån vad Trost beskriver i sin bok kan man säga att vi använt oss av ett icke-slumpmässigt 

urval, närmare bestämt ett strategiskt urval.  

 

Enligt Skolverket (2008a) kan elevinflytande vara både formellt och informellt. Det formella 

inflytandet utövas via representanter exempelvis i elevråd och skolkonferenser. Vi har 

däremot valt att begränsa vår undersökning till att gälla det informella elevinflytandet det vill 

säga inflytandet som rör undervisningssituationen. Vårt val gjordes utifrån att vi tycker att det 

är viktigt att inte bara förmedla demokratiska värderingar utan att också bedriva 

undervisningen i demokratiska former. 
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4.2.2 Bortfall 

 

Undersökningsgruppen bestod av tre klasser med totalt 64 elever. Vid tillfället när enkäterna 

delades ut var 5 elever frånvarande, vilket motsvarar det externa bortfallet. Antal svarande 

blev därigenom 59 elever. Svarsfrekvensen blev 92, 2 procent vilket, enligt Trost (2007), kan 

anses vara godkänt. Författaren menar att svarsfrekvensen bör ligga mellan 50 och 75 procent 

för att vara godkänd. 

 

Alla närvarande elever valde att svara på enkäten trots att de visste den var frivillig. Internt 

bortfall kan vi se på den fråga där ungdomarna själv skulle formulera sina tankar kring 

inflytande och lärande. Hälften av eleverna valde att inte svara på denna fråga. 

 

 

4.3 Material 
 

4.3.1 Enkätutformning 

 

Enkäten (bilaga 1) började, enligt Trosts (2007) rekommendationer, med tre sakfrågor där 

elevens namn, kön och årskurs efterfrågades. De efterföljande frågorna förutom sista frågan 

var attitydfrågor med fasta svarsalternativ, det vill säga att eleverna fick svara på påståenden 

och ta ställning utifrån fyra fasta svarsalternativ: Stämmer mycket ofta, stämmer ofta, 

stämmer ibland och stämmer sällan. Anledningen till att fyra svarsalternativ valdes var att vi 

ville att eleverna skulle göra ett aktivt val istället för att endast markera ett mittenalternativ. 

Sista frågan var, vilket Trost förespråkar, en öppen fråga där eleven själv fritt fick möjlighet 

att beskriva vilken aspekt som är viktigast för deras lärande. Vi ansåg att frågan var viktig att 

ställa eftersom nya perspektiv kan påtalas. Det var ett sätt för oss att få ta del av elevernas 

åsikter utan att styra deras svar.  

 

 

4.4 Procedur 
 

Eftersom vi i undersökningen ville beskriva och ge en förståelse för hur elever med olika 

betyg uppfattar sitt elevinflytande påbörjades arbetet med att söka fakta, för att sedan kunna 

välja metod. Först studerades litteratur och studier som berörde syftet till undersökningen. 

Sedan påbörjades arbetet med enkätens utformning. Om vi skulle ha följt Forsberg och 

Starrins (1997) råd om deltagarbaserad forskning fullt ut, skulle eleverna ha varit med och 

utformat frågorna men eftersom tiden för genomförande var knapp valde vi att utforma 

enkäten utifrån vad litteratur och undersökningar benämnt som viktiga faktorer när det gällde 

elevinflytande och lärprocess. Eleverna fick dock möjlighet att utöva inflytande på 

undersökningen genom att vi gjorde ett första utkast till enkät och rådfrågade en grupp elever 

vad de ansåg om frågorna, samt om de ville göra några förändringar utifrån vårt syfte. 

Eleverna hade inga invändningar mot enkätens utformning eller frågeställningar. 

 

Enkätundersökningen genomfördes på en gymnasieskola, i Norrbotten, efter rektors 

godkännande. Tid bokades med de berörda lärarna för genomförande av enkäten. Eftersom 

Trost (2007) nämner att det är viktigt skapa en god relation till eleverna för att få dem att 

besvara enkäten valde vi att muntligt informera eleverna om vilka vi var, undersökningens 

syfte och om undersökningen som skulle genomföras. Eleverna informerades också om att 

besvarandet av enkäten var frivillig, samt att de måste skriva namn på enkäterna. Detta 

berodde på att vi skulle kunna se samband mellan den enskilda elevens betyg i ämnena som 
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vi valt ut till undersökningen och deras enkätsvar. Vi berättade slutligen att undersökningen 

var konfidentiell det vill säga att ingen annan än vi skulle få veta varje elevs svar och namn. 

De informerades även om att det i den färdiga undersökningen inte skulle vara möjligt att 

utläsa de individuella elevsvaren. Vi valde att delta när eleverna fyllde i sina enkäter för att 

de skulle ha möjlighet att ställa frågor till oss om det uppstod några frågetecken. Det uppkom 

dock ingen fråga under tiden som enkäten genomfördes. Efter att enkäterna var genomförda 

kom några elever fram och lämnade muntliga kommentarer. Vi har valt att skriva in dem 

under resultatdelen under muntliga kommentarer eftersom det är viktigt att alla aspekter 

kommer med i undersökningen. Eftersom informationen gavs muntligt i klassrummet 

bedömdes inte missivbrev som nödvändigt. Tiden för genomförandet av enkäten var cirka 

trettio minuter per klass.  

 

Efter genomförd enkät inhämtades elevernas studieplaner hos Studie- och yrkesvägledaren. 

Från dessa kunde vi utläsa elevernas individuella betyg och på så vis undersöka om det fanns 

ett samband mellan elevernas upplevda inflytande och betyg. 

 

 

4.5 Enkätsammanställning  
 

Vid sammanställning av enkäten kunde vi utläsa att de svarande bestod av 32 flickor och 27 

pojkar fördelade på tre olika gymnasieprogram. Alla som deltog i undersökningen har 

avslutat kurserna Svenska A och Matematik A. Av de 59 eleverna har tretton betyget icke 

godkänt, 27 elever har betyget godkänt och nitton har betygen välgodkänt och mycket 

välgodkänt. Redovisning av de 59 enkäternas resultat har delats upp enligt följande: 

  

De tre första sakfrågorna har vi valt att inte redovisa under resultat eftersom svaren inte 

behövdes för att besvara frågeställningarna och syftet med undersökningen. De var mer 

tänkta som neutrala frågor som skulle locka eleven till att börja svara på enkäten. Frågorna 

var även av vikt för oss när vi skulle ta fram elevernas betyg i de aktuella kurserna. Betygen 

användes för att uppmärksamma eventuella mönster gällande betyg och elevinflytande. Vi 

valde att dela upp eleverna i tre olika betygsgrupper: icke godkänt, godkänt och 

välgodkänt/mycket välgodkänt. Anledningen till sammanslagningen av eleverna med betyget 

välgodkänt och mycket välgodkänt var att de ofta hade olika betyg i de undersökta ämnena. 

Genom uppdelningen kunde vi se om det fanns skillnader och likheter mellan de olika 

grupperna samt om det fanns några förändringar i åsikt beroende på om eleven hade ett lågt, 

medel eller högt betyg. Eftersom de olika elevgrupperna var olika stora valde vi att räkna ut 

varje grupps svar i procent. Det gjordes med syftet att det skulle bli lättare att sammanställa 

och jämföra de olika grupperna. Förhållanden mellan betyg och upplevt elevinflytande var 

det väsentliga i undersökningen och därför har vi valt att inte redovisa de exakta 

procentsatserna i diagramtexterna. 

 

Frågorna fyra till tolv behandlar faktorer som är av betydelse för inflytande och för den 

lärprocess som eleven är delaktig i. Frågorna berör elevens förväntningar för att uppnå ett 

visst betyg, självförtroende, elevens ansvar för sitt lärande, påverkan på mål, arbetsformer, 

motivation, att läraren lyssnar samt ifrågasätta och diskutera under lektionerna. Frågorna 

presenteras i enkla stapeldiagram där alla svarsalternativ redovisas.  

 

Sammanställningen av frågorna tretton och fjorton behandlas på ett annorlunda sätt än 

föregående frågor eftersom dessa berör inflytande i den mer konkreta 

undervisningssituationen. Frågorna beskriver vad eleverna anser sig ha inflytande över idag 
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samt vad de skulle vilja ha inflytande över. Frågorna syftar till att se om eleverna önskar ett 

ökat inflytande. För att synliggöra skillnader och likheter mellan de olika betygsgrupperna 

och alla delfrågor valde vi att presentera svaren tillsammans i figur nio och tio under resultat. 

Vi valde även vid redovisningen av dessa frågor, att slå ihop svarsalternativen stämmer 

sällan/stämmer ibland samt stämmer ofta/stämmer mycket ofta. Därigenom blir resultatet 

lättare att avläsa, eftersom det blev färre staplar i diagrammet. Vi kan på det sättet också 

redovisa hela frågornas resultat vilket gör att det blir lättare att se mönster i skillnaderna av 

upplevelser mellan betygsgrupperna samt mellan vad eleverna får och vill bestämma över i 

klassrummet. 

 

Val av presentationsmetod i de slutna attitydfrågorna gjordes utifrån Svenning (2003) som 

anser att stolpdiagram är bästa sättet att illustrera resultat motsvarande vårt. Vi valde dock att 

utforma två olika sorters stolpdiagram eftersom det var olika mycket information som skulle 

ingå i diagrammen, samt för att göra diagrammen överskådliga. Diagrammen som presenteras 

under resultat har olika värden i y-axeln. Detta beror på att frågorna har olika hög procentsats 

i de olika staplarna. 

 

Sista frågan var öppen för eleverna att fritt beskriva vad de ansåg. Vi har valt att redovisa den 

rakt av, uppdelat på de olika betygsgrupperna. Det gjordes för att visa på elevernas olika 

åsikter och synliggöra om det finns några skillnader och likheter mellan betygsgrupperna. 

 

Slutligen har vi har valt att redovisa de muntliga kommentarer som framkom vid 

enkätinlämnandet. Dessa presenteras i samband med svaren på den öppna frågan. 
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5. Resultat 

 
5.1 Faktorer som har betydelse för elevens lärprocess 

 
Figur 1 

 
Figur 1. Jag vet vad som förväntas av mig för att uppnå betyget G, VG eller MVG.  

 

Av figur 1 framgår att drygt 60 procent eleverna med betyg icke godkänt och drygt 45 

procent av eleverna med godkänt betyg anser att det stämmer ibland att de vet vad som 

förväntas av dem för att uppnå betyget G, VG och MVG. För elever med välgodkänt/mycket 

välgodkänt är siffran 20 procent. Vid svarsalternativet stämmer ofta är förhållandet det att 

elever med betyget välgodkänt/mycket välgodkänt har drygt 50 procent, godkänt har drygt 30 

procent och icke godkänt har drygt 20 procent. I kategorin stämmer mycket ofta finns inga 

elever med betyget icke godkänt och i kategorin stämmer sällan återfinns inga elever med 

betygen välgodkänt eller mycket välgodkänt. 

 

Kommentar: Figur ett visar att de flesta eleverna med icke godkänt och godkänt betyg anser 

att de ibland vet vad som förväntas av dem för att uppnå ett visst betyg. Motsvarande resultat 

för eleverna med välgodkänt/mycket välgodkänt betyg är att de flesta ofta vet som förväntas 

av dem. Sammantaget kan sägas att elever med godkänt eller icke godkänt betyg i lägre grad 

än eleverna med välgodkänt/mycket välgodkänt betyg anser att de vet vad som förväntas av 

dem för att uppnå ett visst betyg.  
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Figur 2 

 
Figur 2. Jag har ansvar för mitt eget lärande inom ämnena svenska och matematik.  

 

Av figur 2 framgår att drygt 45 procent eleverna med betyg icke godkänt och drygt 38 

procent av eleverna med godkänt betyg anser att det stämmer ibland att de har ansvar för sitt 

eget lärande inom ämnena svenska och matematik. Elever med betyget icke godkänt är 

representerade i alla fyra svarskategorierna, men svarsprocenten är lägre i de tre andra. Strax 

över 40 procent av elever med betyget godkänt anser att det stämmer ofta att de tar ansvar för 

sitt lärande inom berörda ämnen och cirka 20 procent anser att de mycket ofta tar sitt eget 

ansvar. Elever med betyget godkänt återfinns inte i stämmer sällan kategorin. Det gör inte 

heller elever med betyget välgodkänt/mycket välgodkänt, dessa återfinns endast i 

kategorierna stämmer ofta och stämmer mycket ofta, där stämmer ofta har den högsta 

procentsatsen. 

 

Kommentar: Figur 2 visar att de flesta elever med icke godkänt betyg sällan eller ibland 

känner att de har ansvar för sitt eget lärande i de undersökta ämnena. De flesta eleverna med 

godkänt anser däremot att de ibland eller ofta har ansvar för sitt eget lärande i ämnena. 

Eleverna med välgodkänt/mycket välgodkänt betyg anser i sin tur att de ofta eller mycket ofta 

har ansvar för sitt eget lärande. Sammanfattningsvis visar figur 2 eleverna med godkänt eller 

icke godkänt betyg i lägre grad anser att de har ansvar för sitt eget lärande inom de 

undersökta ämnena än de med högre betyg. 
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Figur 3 

 
Figur 3. Jag har möjlighet att påverka vilka mål jag ska uppnå i kurserna matematik och svenska. 
 

Av figur 3 framgår att drygt 50 procent eleverna med betyg icke godkänt och drygt 55 

procent av eleverna med godkänt betyg anser att det stämmer ibland att de har möjlighet att 

påverka vilka mål de ska uppnå i kurserna matematik och svenska. För elever med betyget 

välgodkänt/mycket välgodkänt är siffran cirka 17 procent. Vid svarsalternativet stämmer ofta 

har elever med välgodkänt/mycket välgodkänt högst svarsprocent. Elever med betyget 

godkänt har även de en hög svarsfrekvens, medan endast åtta procent av eleverna med 

betyget icke godkänt återfinns här och noll procent av dem finns i kategorin stämmer mycket 

ofta. 48 procent av eleverna med betyget icke godkänt anser att de sällan har möjlighet att 

påverka, motsvarande siffra för elever med betyget godkänt är 11 procent och endast 4 

procent för eleverna med betyget välgodkänt/mycket välgodkänt. Det är endast elever med 

betyget välgodkänt/mycket välgodkänt som anser att de mycket ofta kan påverka sina mål i 

nämnda ämnen. 

 

Kommentar: Figur 3 visar att eleverna med icke godkänt betyg i allmänhet anser att de sällan 

eller bara ibland kan påverka vilka mål de ska uppnå i kurserna. Eleverna med betyget 

godkänt anser istället att de ibland eller ofta har möjlighet att påverka vilka mål de ska uppnå. 

Eleverna med välgodkänt/mycket välgodkänt anser för övrigt att de ofta eller mycket ofta har 

möjlighet att påverka vilka mål de ska uppnå i kurserna. Slutligen kan sägas att eleverna med 

godkänt eller icke godkänt betyg i lägre grad än eleverna med högre betyg anser att de kan 

påverka vilka mål de ska uppnå i kurserna. 
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Figur 4 

 
Figur 4. Jag får vara med och välja arbetsformer som syfta till att öka min inlärning. 

 

Av figur 4 framgår att drygt 54 procent eleverna med betyg icke godkänt, 56 procent av 

eleverna med godkänt betyg och 48 procent av eleverna med betyget välgodkänt/mycket 

välgodkänt anser att det stämmer ibland att de får vara med att välja arbetsformer som syftar 

till att öka deras inlärning. Även i kategorin stämmer ofta återfinns alla tre betygsgrupperna, 

här har elever med välgodkänt/mycket välgodkänt den högsta svarsprocenten och elever med 

betyget icke godkänt den lägsta. I kategorin stämmer sällan återfinns endast elever med 

betygen icke godkänt och godkänt och i stapeln stämmer mycket ofta finns endast elever med 

godkänt och välgodkänt/mycket välgodkänt betyg.  

 

Kommentar: Figur 4 visar att övervägande delen av alla betygsgrupper anser att de ibland får 

vara med och bestämma arbetsformerna som syftar till att öka deras inlärning. Eleverna med 

icke godkänt upplevde att de sällan eller bara ibland får vara med och välja arbetsformer. De 

flesta elever med godkänt och välgodkänt/mycket välgodkänt upplevde att de ibland eller ofta 

fick vara med och välja arbetsformer. Sammantaget uppvisar diagrammet att eleverna med 

icke godkänt betyg i lägre grad än de med godkänt eller välgodkänt/mycket välgodkänt 

upplever att de får vara med och välja arbetsformer som syftar till att öka elevens inlärning. 
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Figur 5 

 
Figur 5. Lektionerna i matematik och svenska bidrar till att jag känner motivation att lära. 
 

Av figur 5 framgår att drygt 53 procent eleverna med betyg icke godkänt och 56 procent av 

eleverna med godkänt betyg anser att det stämmer ibland att lektionerna i matematik och 

svenska bidrar till att de känner motivation att lära. För elever med välgodkänt/mycket 

välgodkänt är siffran 42 procent. Vid svarsalternativet stämmer ofta är elever med betyget 

godkänt överrepresenterade och de två övriga elevkategorierna har en svarsprocent på 

cirka15. Elever med välgodkänd/mycket välgodkänt och icke godkänt är de två grupper som 

återfinns vid svarsalternativet stämmer mycket ofta. I kategorin stämmer sällan finns alla tre 

elevgrupperna representerade. Elever med betyget icke godkänt har störst svarsprocent här. 

 

Kommentar: Figur 5 visar att de flesta eleverna endast ibland upplever att lektionerna i 

matematik och svenska bidrar till att de känner motivation att lära. Diagrammet visar också 

att det är fler med högre betyg som ofta eller mycket ofta upplever att lektionerna leder till att 

de känner motivation att lära. Eleverna med icke godkänt betyg upplever att de mindre ofta 

känner att lektionerna bidrar till att de känner motivation att lära. 
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Figur 6 

 
Figur 6. Mitt självförtroende stärks genom arbetet på lektionerna.  
 

Av figur 6 framgår att de flesta elever återfinns i kategorin stämmer ibland, drygt 45 procent 

av eleverna med betyg icke godkänt, 56 procent av eleverna med betyg godkänt och 37 

procent av elever med betyg välgodkänt/mycket välgodkänt. Ungefär trettio procent av 

eleverna med betyget icke godkänt och godkänt anser att det stämmer sällan att deras 

självförtroende stärks genom arbetet på lektionerna, motsvarande siffra för elever med 

välgodkänt/mycket välgodkänt är 15 procent. I kategorin stämmer mycket ofta återfinns 

endast elever med betyg välgodkänt/mycket välgodkänt. Under stämmer ofta finner vi alla tre 

elevgrupperna, men elever med betyget välgodkänt/mycket välgodkänt har en högre 

svarsprocent än de övriga. 

 

Kommentar: Figur 6 visar på att det är fler elever med betyget välgodkänt/mycket 

välgodkänt, än övriga betygsgrupper, som anser att deras självförtroende stärks i arbetet på 

lektionerna. Det är också högre andel elever med godkänt betyg som anser att deras 

självförtroende sällan eller ibland stärks. I resultatet kan det utläsas att väldigt få elever 

upplever att deras självförtroende stärks mycket ofta genom arbetet på lektionerna. 
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Figur 7 

 
Figur 7. Läraren lyssnar på mig. 

 

Av figur 7 framgår att drygt 60 procent eleverna med icke godkänt betyg anser att det 

stämmer ibland att läraren lyssnar på dem, endast knappt 10 procent av eleverna i samma 

betygskategori menar att läraren ofta lyssnar på dem. I de två andra kategorierna ligger deras 

svarsprocent kring 15. Elever med betyget godkänt har cirka 30 procent i kategorierna 

stämmer ibland, stämmer ofta och stämmer mycket ofta. Resterande återfinns i kategorin 

stämmer sällan. För elever med betyget välgodkänt/mycket välgodkänt återfinns mer än 

hälften i kategorin stämmer mycket ofta, ca 40 procent finns i stämmer ofta och ca 5 procent i 

stämmer ibland. Dessa elever är inte representerade i kategorin stämmer sällan. 

 

Kommentar: Figur 6 visar att de flesta av eleverna med icke godkänt betyg endast ibland 

upplever att läraren lyssnar på dem. Av eleverna med godkänt betyg är svarsfrekvensen 

ganska jämt fördelat mellan ibland, ofta och mycket ofta. Eleverna med välgodkänt/mycket 

välgodkänt svarade i sin tur att läraren ofta eller mycket ofta lyssnar till dem. Diagrammet 

visar alltså på att ju högre betyg eleven har desto mer anser eleven att läraren lyssnar på dem. 
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Figur 8 

 
Figur 8. Det är ok att ifrågasätta och diskutera under lektionerna i matematik och svenska.  

 

Av figur 8 framgår att drygt 15 procent av eleverna med betyget icke godkänt anser att de får 

ifrågasätta och diskutera under lektionerna i matematik och svenska. I kategorin stämmer 

ibland är 55 procent eleverna med betyg icke godkänt och drygt 15 procent av eleverna med 

godkänt betyg representerade. I kategorin stämmer ofta har elever med godkänt betyg en 

högre svarsprocent än sina kamrater och i kategorin stämmer mycket ofta är det elever med 

betyget välgodkänt/mycket välgodkänt som har högst svarsprocent. Elever med 

välgodkänt/mycket välgodkänt återfinns inte i de två första kategorierna.  

 

Kommentar: Figur 8 visar att de flesta eleverna med betyget icke godkänt anser att det endast 

ibland är okej att ifrågasätta och diskutera under lektionerna. De flesta eleverna med godkänt 

anser att det ofta är okej att ifrågasätta och diskutera medan de flesta eleverna med 

välgodkänt/mycket välgodkänt upplever att det mycket ofta är okej. Sammanfattat kan sägas 

att ju högre betyg eleven har desto mer anser eleven att de kan ifrågasätta och diskutera under 

lektionerna i matematik och svenska 
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Figur 9 

 
Figur 9. Mina tidigare erfarenheter och kunskaper tas tillvara i undervisningen i matematik och svenska.  
 

Av figur 9 framgår att drygt 45 procent eleverna med betyg icke godkänt och knappt 40 

procent av eleverna med godkänt betyg anser att det stämmer ibland att deras tidigare 

erfarenheter och kunskaper tas tillvara i undervisningen. För elever med välgodkänt/mycket 

välgodkänt är siffran cirka 15 procent. Vid svarsalternativet stämmer ofta ligger istället 

eleverna med välgodkänd/mycket välgodkänt betyg på drygt 45 procent och eleverna med 

godkänt på knappt 45 procent medan eleverna med betyget icke godkänt har knappt 10 

procent. I kategorin stämmer mycket ofta är alla tre betygskategorier representerade. Elever 

med betyget välgodkänt/mycket välgodkänt har den högsta svarsprocenten i denna kategori. I 

kategorin stämmer sällan återfinns endast elever med betyget icke godkänt.  

 

Kommentar: Figur 9 visar att de flesta eleverna med icke godkänt upplever att deras tidigare 

erfarenheter och kunskaper tas tillvara sällan och ibland. De flesta med godkänt betyg anser 

att det ibland eller ofta upplever att deras tidigare erfarenheter och kunskaper tas tillvara. De 

flesta eleverna med välgodkänt/mycket välgodkänt tycker istället att deras tidigare 

erfarenheter och kunskaper ofta eller mycket ofta tas tillvara i undervisningen. Diagrammet 

visar att elever med ett icke godkänt betyg i mindre grad än övriga elever upplever att deras 

tidigare erfarenheter och kunskaper inte tas tillvara i undervisningen. 
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5.2 Inflytande över undervisningssituationen  
 

Figur 10 

Figur 10. Diagrammet visar vad eleverna med olika betyg anser att de får vara med och bestämma över. 

 

Av figur 10 framgår att elever med betyget icke godkänt anser att de sällan/ibland får vara 

med och bestämma kring material, regler och bedömningskriterier. I kategorin schema, 

metoder och redovisningsform anser cirka 80 procent av eleverna med betyget icke godkänt 

att de sällan/ibland får vara med och bestämma. Det de anser att de oftast får vara med att 

bestämma kring är arbetskamrater. 

 

Elever med godkänt betyg anser att de sällan/ibland får vara med och bestämma kring 

bedömningskriterier. En majoritet av eleverna anser att de sällan/ibland får vara med och 

bestämma kring schema, metoder, material och regler. De anser att det de får vara med och 

bestämma mest kring är arbetskamrater och redovisningsform. 

 

Elever med betyget välgodkänt/mycket välgodkänt anser att det de har minst inflytande kring 

är schema, redovisningsformer och bedömningskriterier. De anser att de ofta/mycket ofta får 

vara med att bestämma kring metoder, arbetskamrater och material. För regler ligger siffran 

på ca 50 procent. 

 

Kommentar: Figur 9 visar att ingen av eleverna med icke godkänt betyg upplever att de ofta 

eller mycket ofta får vara med och bestämma över material, regler och bedömningskriterier. 

De flesta av dessa elever upplever dessutom att de sällan eller ibland får vara med och 

bestämma över schema, metoder och redovisningsformer. Val av arbetskamrat tycker 

däremot ungefär hälften att de får vara med och bestämma över. 

 

Av eleverna med godkänt betyg upplever ingen av eleverna att de får vara med att bestämma 

över betygskriterierna. Det är också ett fåtal som upplever att de får vara med och påverka 

vilka regler som ska gälla i skolan. De flesta eleverna upplever att de sällan eller ibland får 

vara med och bestämma över schema, metoder, arbetskamrater och material. Det är däremot 

fler elever som upplever att de får vara med och bestämma över redovisningsformen. 
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Eleverna med välgodkänt/mycket välgodkänt betyg upplever att de flesta att de får vara med 

och bestämma över metoder, arbetskamrater och material. Det är däremot färre som anser att 

de får bestämma över schema och redovisningskriterier. När det gäller redovisningsform och 

regler är svaren ganska jämtfördelade mellan de olika svarsalternativen. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att eleverna med icke godkänt och godkänt betyg i högre grad 

än eleverna med betyget välgodkänt/mycket välgodkänt upplever att de sällan eller ibland 

kan påverka i undervisningssituationen. Gemensamt för alla betygsgrupperna är dock att de 

flesta elever upplever att de sällan eller bara ibland kan vara med och bestämma över schema 

och betygskriterier. I diagrammet kan också utläsas att eleverna med betyget 

välgodkänt/mycket välgodkänt övervägande anser sig få vara med och bestämma över fler 

faktorer i undervisningssituationen, i klassrummet, än övriga elever. 
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Figur 11 

 
Figur 11. Diagrammet visar vad eleverna med olika betyg anser att de vill vara med och bestämma över. 

 

Av figur 11 framgår att en majoritet av eleverna med betyget icke godkänt anser att de 

sällan/ibland vill vara med och bestämma kring schema, metoder, regler och arbetsmaterial. 

De vill oftare vara med och bestämma kring redovisningsform, material och 

bedömningskriterier. 

 

En majoritet av eleverna med godkänt betyg anser att de ofta/mycket ofta, vill vara med och 

bestämma kring schema, metoder och arbetskamrater. Vid redovisningsform, material, regler 

och bedömningskriterier är det mellan 55 och 65 procent av eleverna som sällan/ibland vill 

vara med och bestämma 

 

Över 50 procent av eleverna med betyget välgodkänt/mycket välgodkänt vill vara med och 

bestämma ofta/mycket ofta i alla kategorier som påvisas ovan. De vill framförallt vara med 

och bestämma kring metoder, arbetskamrater och redovisningsform. 

 

Kommentar: Figur 11 visar att de flesta av eleverna med icke godkänt betyg sällan eller 

ibland vill vara med och bestämma kring schema, metoder, arbetskamrater och regler. Det är 

dock mer jämtfördelat mellan svarsalternativen gällande redovisningsform, material och 

bedömningskriterier. 

 

Figuren visar vidare att eleverna med godkänt ofta eller mycket ofta skulle vilja vara med och 

bestämma omkring schema, metoder, arbetskamrater. Mer än hälften av dessa elever vill 

däremot sällan eller ibland kunna bestämma över redovisningsform, material, regler och 

bedömningskriterier. 

 

Figuren även visar att de flesta eleverna med välgodkänt/mycket väl godkänt vill vara med 

och bestämma ofta eller mycket ofta i nästan alla delar. Därmot är det nästan jämtfördelat 

mellan svarsalternativen gällande bedömningskriterier och regler. 
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När resultatet av fråga 13 och 14 sammanställs kan man se att det finns skillnader mellan vad 

de olika betygsgrupperna anser att de får och vad de vill bestämma över i skolan. 

Diagrammen visar att eleverna med icke godkänt oftare skulle vilja vara med och bestämma 

omkring redovisningsformer, material, regler och bedömningskriterier. Dessa elever uppger 

däremot också att de vill mindre ofta eller lika ofta vara med och bestämma omkring schema, 

metoder samt vem de ska arbeta med. Diagrammen visar att eleverna med godkänt oftare 

skulle vilja vara med och bestämma omkring alla delar utom redovisningsform. Diagrammet 

visar att de flesta eleverna med välgodkänt/mycket väl godkänt vill vara med och bestämma 

mer i alla delar. 

 

Av resultatet kan också utläsas att det verkar som eleverna med godkänt och 

välgodkänt/mycket välgodkänt betyg vill bestämma mer över i stort sätt alla de delar som 

ingår i de båda diagrammen. Eleverna med icke godkänt betyg vill däremot endast bestämma 

mer över vissa delar och uppger att de till och med vill ha mindre möjlighet att bestämma 

över andra delar. 

 

 

5.3 Elevernas kommentarer  
 

Fråga 15. Vad är viktigast när det gäller att påverka ditt arbete och dina betyg positivt? 

Motivera. 

 

Elever med icke godkänt betyg:  

 

 Läraren ska hålla tyst och låta eleverna köra sitt eget race. 

 Inget kan få mig intresserad av skolan och jag bryr mig inte om mina betyg. 

 Lugn i klassrummet, få mycket hjälp och få den direkt. 

 

Elever med godkänt betyg: 

 

 Läraren gör intressanta uppgifter, mer intressanta än idag. 

 Vet inte.  

 

Eleverna med välgodkänt/mycket välgodkänt betyg:  

 

 Vill jag lära är det lättare att lära.  

 Motiveras av att lärare lyssnar + bra lärare. 

 Roliga och intressanta arbetsuppgifter. 

 Alla ämnen kan bli bra om läraren har intressanta uppgifter. 

 Något att se fram emot, morot/belöning. 

 Lugnt tempo så att det hinns med att repetera och reflektera. 

 Att läraren lyssnar och att jag får hjälp. 

 Tydliga lärare. 

 Att jag får ta och tar ansvar för mitt eget lärande. 

 Empatiska lärare som försöker veta hur elevernas sociala situation ser ut. 

 Lugn och ro i klassrummet. 

 Läraren är tydlig och engagerad. 

 Inre motivation. 
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Muntliga kommentarer i samband med inlämnande av enkät: 

 

Elev med betyget icke godkänt:  

 

Jag tar ansvar för mitt lärande, jag väljer att skita i skola och betyg. 

 

Elever med betyget väl godkänt/mycket väl godkänt:  

 

Läraren i svenska är bättre på att låta oss elever vara med och bestämma kring 

undervisningen än vad läraren i matte är men vi tror det beror på ämnet och 

inte på läraren. 

 

Den sista och öppna frågan har här presenterats rakt upp och ner och kommer att diskuteras 

under resultatdiskussionen. Svaren visar dock på att elever med betyget icke godkänt känner 

att de är i behov av mer hjälp, de uttrycker med andra ord att de vill påverka sin 

arbetssituation. Elever med godkänt betyg valde oftast att inte svara på den öppna frågan och 

när de svarade på den påvisade de inget som syftade till ökat inflytande. Eleverna med väl 

godkänt och mycket väl godkänt har listat saker som förekommit tidigare i enkäten, vi kan 

bland annat se ord som motivation, att läraren lyssnar, eget ansvar, samt lugn och ro i 

klassrummet.  
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6. Diskussion 

 
Avsnittet är uppdelat i fyra underrubriker: metoddiskussion, resultatdiskussion, 

generelldiskussion, samt sammanställning och vidare forskning. Under metoddiskussionen 

nämns för- och nackdelar med metoden vi valt. I resultatdiskussionen kommer litteraturen i 

bakgrunden knytas ihop med det resultat vi fått fram i enkäten och frågeställningarna 

kommer besvaras. I avsnittet generelldiskussion diskuteras om syftet med undersökningen 

uppnåtts. Under sammanställning och vidare forskning diskuteras vad som kan utvecklas 

utifrån vad resultatet visar samt vilka områden som vi kan forska vidare på. 

 

 

6.1 Metoddiskussion 

 
Vi började med att göra en omfattande litteraturgenomgång och vi valde att presentera den 

information som vi ansåg som tillförlitlig och väsentlig i bakgrunden. Informationen 

förevisades en del i taget. Anledningen till upplägget var att uppsatsen skulle vara 

lättorienterad och överskådlig. 

 

Utifrån den korta tid som fanns att tillgå för undersökningen var valet att göra en 

enkätundersökning lämplig. Uppsatsen i sig är kvalitativ, men genom att välja en kvantitativ 

metod för att samla information blev det lättare att få en större mängd undersökningsmaterial 

på kort tid. Enkätundersökningen gav oss en möjlighet att få en överblick för att kunna se 

kvalitativa mönster i förhållandet mellan betyg och elevinflytandet 

 

Valet att följa Trost (2007) rekommendationer gällande utformande av enkät var ett bra med 

tanke på att attitydfrågorna och de fasta svarsalternativen verkar ha varit lätta för eleverna att 

besvara. Dessutom hade eleverna vi rådfrågade, innan enkäten lämnades ut, inget att tillägga 

utan de ansåg att den var lätt att förstå och att svara på. Det var också bra att vi inte hade fler 

öppna frågor med tanke på att det verkar ha varit svårt för en del elever att besvara frågan 

som fanns.  

 

Utifrån undersökningens resultat och litteraturen har vi sedan analyserat och fört en 

diskussion eftersom vårt syfte består i att beskriva och förstå kvaliteter i förhållandet mellan 

upplevt elevinflytande och betyg.  

 

Resultatet som presenteras anser vi ha hög reliabilitet eftersom svaren från enkäterna, vid 

analysen ger en tydlig och samstämmig bild. Samstämmighet finns dessutom med många 

författare nämnda i bakgrunden vilket även det påvisar tillförlitlighet. Ökat antal 

undersökningspersoner på fler skolor hade gett arbetet en högre validitet och ett vidgat 

perspektiv. Trots det anser vi att arbetet kan tillskrivas en relativt hög giltighet då de enkäter 

vi genomfört, samt den litteratur som vi valt varit relevanta för ämnet som behandlas. 

Validiteten hade stärkts ytterligare om vi följt Forsbergs och Starrins (1997) råd om att 

diskutera resultatet och analysen med eleverna. Vi var dock tvungna att utesluta den delen 

eftersom det inte gick att genomföras utifrån den tidsram vi blev tilldelad. Det innebär att 

empowermentprocessen inte till fullo genomförs i detta arbete och det beror på de strukturella 

hinder som föreligger. Forsbergs och Starrins (1997) menar dock att det inte alltid är möjligt, 

av praktiska skäl, att följa processen men att man bör eftersträva att följa processen så mycket 

som möjligt vilket vi anser att vi har gjort. 
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Slutligen bestäms generaliserbarheten i arbetet av både fakta och analys av materialet och vi 

anser att de resultat som diskuteras och presenteras kan anses som rimliga. Dock finns det en 

del frågor som skulle ha kunnat behandlas mer ingående om vi haft tillgång till ett större 

urval av skolor och elever, samt om vi hade haft möjlighet att titta på mer forskning. Detta 

har dock inte varit möjligt under den tid som vi har haft till vårt förfogande.  

 

 

6.2 Resultatdiskussion 

 
Syftet med denna undersökning var att beskriva och ge en förståelse för hur elever med olika 

betyg uppfattar sitt elevinflytande. Vi har av den anledningen valt att diskutera resultatet 

utifrån turordningen i enkäternas frågor, samt utifrån de tre frågeställningarna som hör till 

syftet. Frågeställningarna och resultatet kommer att kopplas samman med litteratur och 

forskning som berör områdena och som presenterats i bakgrunden.  

 

 

6.2.1 Elevens inflytande över sin lärprocess  

 

Den första lärande aspekten som vi valt att undersöka är om eleven vet vad som förväntas av 

dem för att uppnå ett visst betyg. Resultatet som presenteras i figur 1 visar på att eleverna 

med icke godkänt betyg i mindre grad än övriga elever upplever att de vet vad som förväntas 

av dem för att uppnå ett speciellt betyg. Motsatsen uppvisas hos många av eleverna med 

betyget välgodkänt/mycket välgodkänt betyg. Dessa elever upplever ofta att de vet som 

förväntas av dem samtidigt som de når målen för kurserna. Vi anser att det är viktigt att 

eleverna vet vad som väntas av dem för att de ska kunna lära sig det som krävs. En elev som 

inte vet vad som förväntas kan omöjligt uppnå de ställda målen. Vi anser att det finns en 

koppling mellan betyget och om eleverna upplever att de vet vad som förväntas av dem, för 

att uppnå ett visst betyg i den specifika kursen, se figur 1. Selberg (2001) menar dessutom att 

det är viktigt att eleven får vara med i hela lärprocessen för att den ska kunna utöva 

inflytande. Kan det vara så att eleverna med icke godkänt betyg faktiskt inte vet vad som 

förväntas av dem för att uppnå kursmålen? En aspekt av detta kan vara att de inte får vara 

delaktiga när deras egna mål för kursen sätts upp? Vi tycker oss kunna se att det faktiskt är 

fallet. Det antagandet grundar sig på att dessa elever anser sig ha lägre grad av möjlighet att 

påverka vad de kan göra för att uppnå de uppsatta målen i kurserna, både nationella och 

individuella, än sina skolkamrater med högre betyg. 

 

Nästa aspekt som vi undersöker och som presenteras i figur två, är om eleven anser att den 

har ansvar för sitt eget lärande. Elever med icke godkänt betyg upplever att de sällan eller 

endast ibland anser att de har ansvar för sitt lärande. Undantaget är en elev med betyget icke 

godkänt som vid enkätinlämnandet påstår att den tar ansvar för sina studier eftersom eleven 

medvetet inte bryr sig om sina resultat. Eleven vill endast bli lämnad ifred och njuta av tre år 

på gymnasieskolan utan studier. Vi tror att elevens uttalande kan bero på att vissa elever 

finner sig missgynnade i skolan och därmed blir och dess personal deras motståndare. Detta 

enligt Danell (2003) som även menar att elevens agerade upplevs som ett individproblem. 

Skolan som institution ses som allmäntrådande och är den som har definitionsrätten. 

  

Vi anser att om den enskilde elevens lärande inte är synliggjort kan det leda till att det blir 

svårt för eleven att ta ansvar för sitt lärande och det kan i sin tur leda till att eleven inte lyckas 

med sitt skolarbete. Om eleven inte upptäcker den koppling som finnas mellan eget ansvar 

och bra resultat och framgång kan det medföra att eleven väljer bort skolan. Detta kan ske 
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genom att eleven väljer att inte delta eller genom att protestera. Därigenom återtar, enligt 

Forsberg och Starrin (1997), eleven kontrollen över sin situation och sitt egenvärde. 

 

Eleverna med icke godkänt betyg kanske också har eller har haft problem med sina studier, 

vilket gjort att de har fått specialundervisning. De har då lyfts ut ur klassrummet under vissa 

perioder under skoldagen vilket leder till att de kanske känner att de tappat kontrollen över 

sammanhanget i klassrummet. Därigenom minskar deras möjlighet att påverka vilket 

Forsbergs (2000) anser är betydelsefullt. Vi tror att eleven på detta sätt förlorar möjligheten 

att känna mening med skolarbetet. Selberg (2001) menar i sin tur att det är angeläget att 

eleverna är delaktiga i hela lärprocessen. Vi anser att delaktiga elever blir engagerade och 

motiverade elever som tar ansvar för sitt lärande och den demokratiska processen. Enligt 

Forsberg och Starrin (1998) kännetecknas empowerment av att eleven är en handlande 

individ och elevdemokrati kan därför inte ges till eleven utan den måste erövras. Kan det vara 

så att elever med icke godkänt betyg har resignerat och väljer att inte agera? 

 

I figur 2 kan vi även se att ungefär femtio procent av eleverna med godkänt betyg anser att de 

tar ansvar för sina studier. De som har välgodkänt/mycket välgodkänt betyg anser att de ofta 

eller mycket ofta tar ansvar för sitt eget lärande. De elever som har ett högre betyg har, som 

vi tidigare nämnt i bakgrunden på sidan fem, ofta tillgång till skolans diskurs och därmed vet 

de vad som förväntas av dem och kan ta ansvar för sina studier och resultaten av dem. 

Resultatet av vår undersökning visar att elever som har välgodkänt/mycket välgodkänt betyg 

upplever att de har en bättre och tydligare dialog med pedagogerna. De därmed blir mer 

medvetna om vilka rättigheter och skyldigheter de har. Detta leder i sin tur till att eleverna får 

syn på sin egen roll i utveckling, utbildning och resultat. Skolverket (2008a) har sett att det 

finns en koppling mellan skolans förmåga att ge eleverna möjlighet till delaktighet, 

meningsfullhet, kunskapsutveckling och elevernas motivation.  

 

Att inte få synliggjort sitt lärande gör i sin tur att det är svårt att ta ansvar för detta. SOU 

(1997) skriver att det är av stor vikt att eleverna känner att de har makt att påverka eftersom 

det också påverkar lärandet och elevernas utveckling i demokratiska frågor vilket är eleverna 

och samhället till gagn. Även om vi bortser från den demokratiska tanken i ovanstående 

påstående kan vi se att makt att påverka och framförallt att påverka sin egen situation är 

något alla vill ha. Detta kan vi se i att många elever som presterar bra i skolan också upplevs, 

av pedagogerna, kunna ta mer ansvar vilket leder till att dessa elever också får det. 

 

Den tredje aspekten som vi har tittat på är påverkansmöjligheter. Svaret presenteras i figur 3 

och vi kan där se att det även här finns stor skillnad mellan eleverna i de olika 

betygsgrupperna. Elever med icke godkänt betyg anser att de inte kan påverka sina mål, 

medan de välgodkänt/mycket välgodkänt betyg anser att de kan. I Lpf 94 (Skolverket, 2006) 

skrivs det att elever som har svårt att nå målen för utbildningen ska ägnas särskild 

uppmärksamhet så att de får tillgång till utbildningens mål, arbetsformer och innehåll. Hade 

detta varit fallet hade elever med betyget icke godkänt givit ett annat svar på denna fråga. 

Svaret som gavs är tydligt. De får inte någon extra uppmärksamhet som syftar till att 

synliggöra och påverka målen för deras undervisning.  Detta är sorgligt, eftersom Sjöberg 

(1997) menar att elever som upplever att målen som finns stämmer överens med deras egna 

värderingar eller som känner att kraven är elevens egna får bättre studieresultat. Om det 

istället är tvärtom känner eleverna ångest och vantrivsel och det uppstår negativa reaktioner 

när eleven misslyckas. 
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Sjöberg (1997) menar att den viktigaste faktorn för att känna studieintresse är den egna 

aktiviteten. En aktiverande pedagogik som tillåter eleverna att ha mer egenkontroll är något 

som gynnar alla. Författaren menar att när eleverna får kontroll över sin situation och 

utvecklas, utvecklas även intresse och kreativitet. Lärarens uppgift är att stimulerar eleverna 

till att bli självgående och självgående elever kan finna en inre motivation. Detta leder i sin 

tur till goda studieresultat.  Äldre elever ställer högre krav på sina lärare. Sjöberg har i sin 

undersökning sett att elevernas negativa syn på vissa lärare verkar bero på deras 

passiviserande pedagogik och bristande vilja eller förmåga att svara på elevernas frågor och 

ge dem verktyg till att lösa sina problem.  

 

I den muntliga kommentaren given av eleverna med välgodkänt/mycket välgodkänt betyg 

kan vi se att de anser att ämnet matematik och läraren i samma ämne inte inbjuder till 

elevinflytande på samma sätt som ämnet svenska och svenskläraren. Kan den matematiska 

undervisningen vara mer passiviserande? Är svårare för läraren i matematik att motivera 

nödvändigheten av en del abstrakta matematiska termer och beräkningar och att detta leder 

till att eleverna inte anser att de har möjlighet att påverka mål och arbetsuppgifter? 

 

Resultaten i figur 4 visar på ett tydligt trendbrott i vår undersökning. Den aspekt av lärande 

som vi tittar på här är möjlighet att påverka arbetsformer. Det finns även här en viss övervikt 

av elever med höga betyg på stämmer ofta och stämmer mycket ofta, respektive elever med 

låga betyg på stämmer sällan och stämmer ibland. Däremot har de flesta eleverna, oberoende 

av betyg, ansett att de endast ibland får vara med och besluta om arbetsformer som syftar till 

att öka deras inlärning. Danell (2003) menar att läraren kan tänkas behålla kontrollen över 

arbetsformerna för att få en pedagogisk fungerande verksamhet. Läraren väljer därför att låta 

eleverna få inflytande över det som upplevs vara möjligt i den dagliga verksamheten. 

 

Av detta kan vi utläsa att lärare som gärna bjuder in till elevinflytande upplevs behålla 

makten kring specifika delar av undervisningen, i detta fall arbetsformen. Vi finner det 

intressant att läraren i så stor utsträckning som diagrammet visar väljer att behålla kontrollen 

över själva undervisningen. Lärarens profession ställs här mot elevernas behov och önskemål, 

men frågan är om läraren är professionell om hon/han väljer att inte bjuda in eleverna i det 

praktiska klassrumsarbetet. Enligt elevernas uppfattning följer läraren inte Skolverkets (Lpf 

94, 2006) intentioner att eleverna ska ges möjlighet att ha inflytande över sitt eget lärande 

vilket arbetsformer är del i. Skolan har en lång tradition och lärarrollen var från början 

styrande. Forsberg och Starrin (1998) menar att redan i 1842-års folkskolestadgar kan vi se 

att läraren skulle fostra och styra i klassrummet. Sedan dess har demokratiseringen av skolan 

gått långt, bland annat står det i Lpf 94 (Skolverket, 2006) att alla elever ska få en likvärdig 

utbildning och ha inflytande över sin skolgång. Vi undrar dock, utifrån våra resultat, om inte 

gammal tradition och gammal hävd är svår att bryta?  

 

När vi tittat på resultatet i figur 4, utifrån ett sociokulturellt perspektiv (Säljö 2005), är det 

negativt att eleverna inte får vara mer delaktiga. Det beror på att det sociokulturella 

perspektivet betonar att all kunskap konstrueras genom samarbete i ett sammanhang och i ett 

samspel med andra och inte främst genom individuella processer. Interaktion och samarbete 

är avgörande faktorer för allt mänskligt möte. Vi verkar alla i en social-, en kulturell och en 

historisk kontext, vi lär från det förflutna, från våra familjer och vänner och vi för tradition 

och kunskap vidare. Den kunskap och de insikter vi anammar utvecklar vi sedan vidare så att 

samhället inte blir statiskt, utan utvecklas och lär nytt. Syftet är att lägga saker och ting 

tillrätta så att eleven kan konstruera sin egen kunskap till exempel genom att det nya kopplas 
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till det han eller hon redan vet, eller genom att stoffet blir belyst på det sätt som andra 

uppfattar det. 

 

I skolverkets rapport (2008b) framkommer att elever med reellt inflytande över sitt lärande 

lär sig mer och på ett djupare plan än de som inte ges möjlighet till inflytande. Eleverna bör 

därför vara delaktiga i hela läroprocessen. Det avser även val av stoff och frågeställningar 

som ska undersökas, val av metoder och tillvägagångssätt, val av hur arbetet ska 

sammanställas och presenteras, samt utvärderingen av arbetet. Skolverket menar att det även 

är viktigt att elevernas erfarenheter och intresse ligger till grund för undervisningen. 

Skolverket (1998) skriver i sin tur att elevinflytande bör införlivas i allt lärande, samt vara en 

del av det vardagliga arbetet. Elevernas inflytande ska vidare gälla både undervisningens 

innehåll och hur den bedrivs. Det är viktigt att diskutera alla aspekter av undervisningen med 

eleverna så att utbildningens mål, innehåll och arbetsformer blir synliggjorda. Sett utifrån ett 

elevperspektiv bryter lärarna och skolan i vår undersökning mot de direktiv Skolverket ger. 

 

Utifrån resultaten i figur fem kan vi se att det är viktigt att eleverna får motivation att lära 

under lektionerna. Motivationen är viktig för att uppnå målen och påverkar betyget. 

Resultatet som redovisas i figur fem ger oss belägg för det påståendet, eftersom vi där tydligt 

kan utläsa att elever med högre betyg upplever en större motivation än övriga studenter. Vi 

anser att motivation är källan till all aktivitet och motivation kan bland annat uppnås genom 

förmågan att påverka sina mål. Om motivation saknas, saknas även drivkraften till att göra ett 

bra arbete.  

 

I Lpf 94 (Skolverket 2006) preciseras att läraren ansvarar för att eleverna får inflytande över 

arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen. Skolan ska vara en demokratisk 

institution där eleverna nästintill ska betraktas som fullvärdiga medborgare i ett litet 

minisamhälle. Tyvärr är det så att medborgaren i skolan fortfarande är en undersåte när det 

gäller vissa aspekter av skolarbetet. När resultatet i figur fyra och fem granskas kan vi se att 

det finns en koppling mellan möjlighet att påverka arbetsmetoder, arbetsformer, motivation 

och vilket betyg eleven uppnår. Ett bristande inflytande i val av arbetssätt kan därför leda till 

sämre motivation under lektionstid. Vi menar att en god lärmiljö, en miljö som stimulerar till 

aktivt deltagande och interaktion, är avgörande för motivationen.  

 

Selberg (2001) skriver att lärarens förhållningssätt till elevernas inflytande har en avgörande 

roll för hur elevernas vardag i skolan ser ut. I en god lärandemiljö diskuterar och arbetar 

elever och lärare tillsammans. Eleverna får med hjälp av lärarens ledarstil stöd och hjälp att 

utveckla och öka sina kunskaper. Vidare menar Skolverket (2008) att ett aktivt arbetssätt ökar 

elevernas motivation, intresse och lust vilket i sin tur har ett samband med lärandets yt- och 

djupinriktning. Inflytande är en del av lärande. Av SOU (1997) framgår även att pedagogisk 

forskning visar på att en individ måste vara engagerad och delaktig i det som studeras för att 

lära och för att kunskaperna ska bli bestående. Det faktum att eleverna själv bäst vet hur de 

fungerar i skolan, hur mycket de lär med olika metoder, vilka läromedel de tycker om och så 

vidare talar också för ett ökat elevinflytande. Vi kan alltså backa ett par steg i denna 

undersökning och påtala att när läraren brister i sin förmåga att bjuda in eleverna när det 

gäller planeringen av den praktiska undervisningen tappar pedagogen många av sina elever 

och ett bristande engagemang uppstår. Vi tror istället att det gäller för läraren att skapa 

interaktionsformer och miljöer där eleven känner sig accepterad och som på ett positivt sätt 

kan forma den lärandes identitet, bl.a. genom att eleven känner sig uppskattad både som 

någon som kan något och som någon som kan betyda något för andra. 
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Figur sex visar att det skiljer sig mellan hur eleverna upplever att självförtroendet stärks 

genom arbetet på lektionerna. Elever med välgodkänt eller mycket välgodkänt betyg upplever 

oftare än sina kamrater att deras självförtroende stärks i arbetet på lektionerna. Eleverna med 

godkänt betyg och icke godkänt betyg anser i sin tur att lektionerna endast ibland stärker 

deras självförtroende. Danell (2006) menar att trots att pedagogerna väljer att ge eleverna 

inflytande så strävar de efter att kontrollera vad eleven får inflytande över. Det innebär att för 

vissa elever är inflytande en del av skolarbetet, medan det för andra elever marginaliseras. 
 

Lärare som inte kan nå sina elever, som inte kan få dem att se positivt på sin förmåga 

misslyckas med sitt uppdrag. Eleverna anser att skolan misslyckas i det som nämnts i stycket 

ovan och vi tror att elevens utveckling kan komma att avstanna eller försenas. Elevens 

potential måste synliggöras och undervisningen måste läggas i närmaste utvecklingszon för 

att den ska ha effekt. Elevers utvecklingszoner överlappar varandra och genom att låta 

eleverna hjälpa varandra med det de klarar av, utnyttjas den enskildes starka sidor som en 

resurs i klassen och alla kan känna sig lyckade. 

 

Enligt Säljö (2005) finns det tre steg att beakta vid en kunskapsutveckling. Det första är 

uppnådd kompetens, med det menas våra kunskaper så långt. På det följer en utvecklingszon, 

här exponeras vi för resonemang och handlingar i sociala praktiker. Till sist följer den 

framtida kompetensen, den innebär att vi lär oss genomskåda de nya kunskaperna, blir 

förtrogna med och införlivar dem i vår kunskapsbank så att vi kan använda oss av dem i vår 

vardag. Elever som inte får undervisning som ligger inom utvecklingszonen går miste om 

mycket av den kunskap den skulle ha kunnat tillskansa sig och därmed avstannar 

utvecklingen. Lärare som inte ser till elevers erfarenheter kan bestjäla elever på deras 

rättmättiga kunskapsinhämtning. 

 

Ett annan bekymmersamt resultat är det som figur sju visar. Där visas att de flesta av eleverna 

med icke godkänt betyg endast ibland upplever att läraren lyssnar på dem. Av eleverna med 

godkänt betyg är svaren jämt fördelat mellan ibland, ofta och mycket ofta. Eleverna med 

välgodkänt/mycket välgodkänt menar dock att läraren ofta eller mycket ofta lyssnar till dem. 

Vi anser att om inte alla elever upplever att de har en trygg vuxen i skolans värld, en vuxen 

som de kan lita på, som lyssnar, vägleder och stöttar har den svenska skolan stora problem. 

Inte minst på grund av att många ungdomar inte har någon trygg vuxen någon annanstans 

heller och att skolan då bör vara en säker hamn. Men även beroende på att man ur ett 

sociokulturellt perspektiv, menar att allt vi upplever är samspel mellan människor. De samtal, 

dialoger, möten vi upplever och tar del av formar oss som människor, lär oss nytt och låter 

oss utvecklas. Samspel och kommunikation är det som är väsentligt. De elever som utestängs 

från detta kommer också att stängas ute från lärande och utveckling. Men vad viktigare är att 

elever med låg självkänsla och självbild inte stärks i sin utveckling. En människa som inte 

upplever att de tas på allvar slutar söka positiv feedback och börjar söka negativ: Det viktiga 

är inte hur jag blir sedd, utan att jag blir sedd. En människa definieras genom sitt förhållande 

till andra och om eleven ständigt får negativ feedback blir självbilden negativ. Danell (2006) 

menar att lärarna anpassar elevinflytandet i undervisningen beroende på vilka aktiviteter och 

elever det gäller. Detta efter att elevernas förmåga och agerande värderats av pedagogen. 

 

Vi finner liknande resultat i vår studie. Enligt eleverna lyssnar lärarna i mindre utsträckning 

till och på elever med låga betyg vilket tyder på att det finns ett samband mellan låga betyg 

och höga betyg när det gäller innebörden av empowerment. Vi anser att det är igenom att 

umgås med och prata med andra människor som eleven får en uppfattning om vem hon är, 

hennes värde och kunskap, detta är i sin tur nödvändigt för att hon ska få tilltro till sig själv 
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och till andra. Vi anser även att förståelse kräver någon form av dialog, respons och gensvar, 

att envägskommunikation inte främjar förståelse. Det sorgliga är att om vi pedagoger inte 

lyssnar på våra elever vilken bild ska då eleven få av sig själv? Vi motverkar utvecklingen av 

en positiv självbild, samt en ämnesmässig förståelse och detta påverkar i sin tur synen på 

skolan och inlärning negativt. Vi anser att en elevs självbild stärks av att läraren i samtal visar 

att den tror på eleven, att den lyssnar och möter eleven som en medmänniska. 

 

För att eleverna ska kunna få empowerment och en känsla av värde i sin skolsituation krävs 

att läraren är lyhörd för elevens hela livssituation. Enligt Forsberg och Starrin (1997) kan 

sociala eller känslomässiga problem blir ett hinder i elevernas utveckling och om deras 

situation inte bejakas blir deras kunskapsinhämtning lidande. Elever som inte känner sig 

sedda, hörda eller bejakade upplever ofta att de inte får det stöd som krävs och uppnår därför 

aldrig en känsla av vare sig inflytande eller medbestämmande. Läraren som inte ser alla 

elever bidrar därmed till att några ungdomar mår dåligt i skolan.   

 

I figur åtta efterfrågar vi aspekten diskutera och ifrågasätta skolan och undervisningen. Även 

denna figur visar att de flesta eleverna med betyget icke godkänt anser att det endast ibland är 

okej att ifrågasätta och diskutera under lektionerna. De flesta eleverna med godkänt anser att 

det ofta är okej, medan eleverna med välgodkänt/mycket välgodkänt upplever att det mycket 

ofta är okej.  

 

Det är viktigt att läraren diskuterar med eleverna för att alla ska kunna vara med i 

utvecklingen. Ett sociokulturellt perspektiv på inlärning och mänskliga relationer lägger 

tyngdpunkten på just kommunikation. Som vi nämnt tidigare är det i samspelet med andra 

människor som vi utvecklas, lär nytt och växer. Kommunikation och tänkande existerar först 

mellan människor (inter-mentalt) för att därefter uppträda hos individen (intra-mentalt) som 

redskap att tänka med. Det vill säga att ömsesidigheten mellan sociala samspel och 

individuella processer i hjärnan, utgör nyckeln till effektiv inlärning. 

 

Här handlar det om att eleverna ska få tillgång till kulturella och språkliga resurser för att 

resonera med sig själv, fantisera och föreställa sig världen. Elever som inte ges möjlighet att 

ifrågasätta och diskutera mister tillgången till de verktyg de behöver för att strukturera sin 

verklighet. Vi upplever att skolan kan begränsa elevernas möjlighet till att förstå och verka i 

världen utanför skolan, som fullvärdiga medborgare eftersom de inte får tillgång till den 

kontext som vi agerar i.  

 

Skolverket (Lpf 94, 2006) menar att det är viktigt att elevernas tidigare erfarenheter och 

kunskaper tas tillvara i lärprocessen. Figur nio visar i motsats till detta, att de flesta eleverna 

med icke godkänt upplever att deras tidigare erfarenheter och kunskaper sällan tas tillvara, 

medan de övriga betygskategorierna anser att deras erfarenheter beaktas i högre grad. Vi 

anser att kunskap inte är något statiskt som kan överföras från lärare till elev, utan den bygger 

på ett samspel mellan individer. En undervisning som betonar socialt samspel kommer att 

hjälpa eleven att tillägna sig både brottstycken av andras strukturer och göra kunskapen till 

sin. Detta blir problematiskt eftersom undervisningen ska utformas utifrån varje elevs behov 

och förutsättningar. I Lpf 94 står det dessutom att all utbildning ska vara likvärdig oberoende 

av var i landet man bor. Likvärdig utbildning innebär däremot inte att det måste vara samma 

undervisning överallt eller lika mycket resurser utan det innebär istället att elevernas behov, 

förutsättningar och kunskaper ska styra eftersom det finns olika sätt att nå målen. Vi frågar 

oss här hur undervisningen kan anpassas efter elevers behov om deras erfarenheter och 

kunskaper inte beaktas eller tas tillvara. Vi menar att all kunskap konstrueras eller skapas på 
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nytt av varje individ, eftersom den vävs samman med det som individen vet sedan tidigare, 

detta betyder i sin tur att kunskapen kommer att variera beroende på vem som lär sig. 

Skolverket (2008b) skriver också att det är viktigt för lärandet att eleverna känner att skolan 

tar vara på deras erfarenheter. Utifrån undersökningens resultat frågar vi oss om lärarnas 

förmåga eller oförmåga att ta vara på elevernas erfarenheter och kunskaper bidrar till om 

eleverna får betyget icke godkänt, godkänt, välgodkänt samt mycket välgodkänt. 

 

 

6.2.2 Inflytande över undervisningssituationen  

 

De två sista figurerna visar på elevernas faktiska inflytande över undervisningen, vad de får 

vara med och bestämma över, samt vad de vill vara med och bestämma över. 

 

Resultatet av figur tio och elva visar att elever med ett högre betyg upplever att det har och 

vill ha ett ökat inflytande över många av de delar som undersökningen behandlar. Vi kan 

vidare se att elever med godkänt betyg ofta svarar stämmer ibland och stämmer ofta, det vill 

säga att de placerar sig mittemellan elever med icke godkänt och väl godkänt/mycket väl 

godkänt. Det som är anmärkningsvärt när det gäller elevernas inflytande över 

undervisningssituationen är att eleverna som upplever att de får utöva inflytande, vill ha mer 

och att de som upplever att de inte får utöva inflytande, ibland vill ha mindre inflytande. 

Faran med att eleverna med betyget icke godkänt anger sig vilja ha mindre inflytande än de 

har idag kan, av personer i skolans värld, ses som att de är ointresserade av skolan. Det kan 

tolkas som att de inte är intresserade av att påverka och ta ansvar i samma utsträckning som 

de övriga eleverna. Det kan naturligtvis vara en förklaring, men vi tror inte att det är hela 

sanningen. Sjöberg (1997) menar att en trolig orsak är att många elever som, i skolans 

tidigare år, har försökt delta i tävlingsmomenten och försökt påverka skolans verksamhet har 

resignerat eftersom de känner att de inte kan påverka. Vi tror att elever som är aktiva och 

delaktiga, som känner att de har ett stort inflytande blir som helhet starkare i kraft av att deras 

resultat blir bättre och tvärt om. Elever med högre betyg inser kraften av deras tankar och vill 

ha med inflytande.  

 

Det finns även en fara utifrån ett demokratiskt perspektiv eftersom inflytande över sitt 

vardagliga arbete borde vara en mänsklig rättighet. Vi som lärare ska ge eleverna en 

demokratisk fostran, detta eftersom demokratin ständigt måste erövras. Om barn och 

ungdomar vänjer sig vid att vuxna tar dem på allvar, att de är delaktiga i beslut och får vara 

med och ta ansvar för verksamheten kommer de att ställa krav på delaktighet när de lämnat 

skolan. Eleverna blir därmed också beredda att ta sin del av ansvaret. De kommer ha 

erfarenheter av hur man samarbetar och fattar beslut. Men framförallt allt anser vi att 

deltagande i demokratiska processer stödjer elevers lärande. Vi tror också att elever som får 

engagera sig skaffar kunskaper som går utöver det som undervisningen ger. Det medför 

därmed att eleverna skapar en grund för det livslånga lärandet. 

 

En intressant aspekt av dessa frågor är att de flesta elever inte upplevde att de får vara med 

och bestämma kring de faktorer som är centralt styrda, det vill säga schema, betygskriterier 

och regler. För att underlätta lärandet har det påvisats att längre lektioner och vidare ramar 

underlättar elevernas självstyre gällande innehåll och aktiviteter. Utökad tid ger möjlighet till 

dialog mellan elev - lärare och elev - elev, användande av olika läromedel, skiftande 

redovisningar och möjlighet till utvärdering av redovisningarna. Eleverna får tid för att 

reflektera och diskutera, något som sett ur ett sociokulturellt perspektiv är väsentligt för 

inlärningen.  Vi anser därför att eleven bör få vara delaktig i alla aspekter av sin skolgång, 



 

 46 

även de aspekter som styrs av rektorer eller lärarlag, detta för att kunna påverka sin 

inlärningssituation så att den blir optimal.  

 

Den sista och öppna frågan gav varierande och intressanta svar. Vid en första anblick är det 

få elever som anser att elevinflytande är en avgörande faktor för lärande, men vid en andra 

genomgång kan vi se att flera av svaren har en koppling till inflytande. Vi kan att bland annat 

se att elever med betyget icke godkänt känner att de är i behov av mer hjälp och att de är i 

behov av den nu. De uttrycker med andra ord att de vill påverka sin arbetssituation.  

 

Elever med godkänt betyg valde däremot oftast att inte svara på den öppna frågan och när de 

svarade på den gav de uttryck för att läraren skulle utforma mer intressanta uppgifter. Här 

kunde det varit intressant att få veta vad de menar med detta och om de känner att de kan 

bidra till utformandet av arbetsuppgifterna. Vi kan dock inte se att deras svar uttrycker en 

vilja att påverka sin skolgång nämnvärt. 

 

Eleverna med väl godkänt och mycket väl godkänt har bland annat listat motivation, att 

läraren lyssnar, eget ansvar, både att få och att ta, samt lugn och ro i klassrummet. Alla 

svaren har att göra med elevinflytande och är berörda i enkäten. Ingen elev listade just 

elevinflytande som en avgörande faktor för lärande, men många gav svar som innefattas i 

detta begrepp. 

 

Utifrån undersökningens resultat anser vi oss se att elever med högre betyg har större 

kännedom om sitt eget lärande, hur de lär bäst och vad de ska lära. Utifrån dessa erfarenheter 

kan de formulera sina behov och tankar kring vad som behövs för att de ska nå upp till målen. 

Det som är intressant är att elever med betyget icke godkänt kunde formulera att de behövde 

mer stöttning för att nå bättre resultat, medan de elever som har betyget godkänt hade svårt 

att formulera hur de lär och vad som kan öka deras inlärning. Vi anser att de båda sistnämnda 

elevkategorierna inte har tillgång till sin egen lärprocess och därför har svårt att formulera 

sina behov. De hade inga problem att förhålla sig till färdigställda frågor som syftade till att 

undersöka deras lärsituation, men inte ens utifrån dessa frågor kunde de formulera ett svar 

som visade på deras egen lärprocess. Elever som inte har tillgång till sitt eget lärande kan inte 

heller lära på ett optimalt sätt. Den öppna frågan visar på att de endast är elever med betyget 

välgodkänt och mycket välgodkänt som har tillgång till sitt lärande och därför är de enda som 

egentligen vet hur de ska utvecklas. 

 

När vi sammanfattar de muntliga svaren ser vi även här att eleverna med höga betyg vill ha 

ännu mer inflytande, men finner att detta är svårt i matematik eftersom det är ett ämne med 

tydlig struktur och studiegång. Något tänkvärt är också eleven med betyget icke godkänt som 

ansåg att den tar ansvar för sina studier trots att den uttryckligen skriver att den struntar i 

skolan. Vi har tolkat det som att eleven menar att han är villig att ta konsekvensen av sitt 

handlande och att den därför tar ansvar. Vi vet dock inte eftersom det inte har funnits tid till 

uppföljande samtal med någon av eleverna. 
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6.2.3 Förhållandet mellan betyg och upplevt elevinflytande 

 

Vi tycker att vi i våra resultat tydligt visar på att det finns brister i elevinflytandet i skolan 

som påverkar elevernas betyg. 

 

Elever med höga betyg upplever att de har ganska mycket inflytande över den egna 

lärprocessen, de har tillgång till mål och tar ansvar för sitt lärande. Vidare anser de att de kan 

påverka sina mål och att det är tillåtet att diskutera och ifrågasätta. Eleverna med betyget 

godkänt känner att de har inflytande till viss del. Elever med betyget icke godkänt har 

däremot inte en lika bra plattform att stå på. De utestängs från de flesta av lärandeaspekterna 

som presenterats ovan. Genom att inte alla elever ges möjlighet att utöva inflytande över sitt 

lärande, påverkas också deras möjlighet till ett bra betyg och eventuellt också deras 

möjligheter till att välja det arbete de vill i framtiden. Vi tror också att engagerade elever 

skaffar sig kunskaper som går utöver det som undervisningen ger medan elever som kanske 

redan i tidiga år tappat tron på sig själv och på systemet har svårare att klara sig. 

Anmärkningsvärt är att endast få elever ansåg sig ha ett stort inflytande över arbetsformerna 

som används i klassrummet. 

 

Förhållandet mellan vad eleverna får och vad de vill bestämma över i klassrummet varierar 

också beroende på vilket betyg eleverna har i de undersökta ämnena. Elever med betyget icke 

godkänt ansåg inte att de hade något direkt inflytande och inte heller önskade sig mer 

inflytande. Elever med betyget välgodkänt/mycket välgodkänt ansåg sig ha en hel del 

inflytande över den konkreta undervisningssituationen, men de önskade sig mer. De ville 

vara mer delaktiga i hela undervisningssituationen. Elever med betyget godkänt ansåg sig ha 

lite inflytande och de önskade sig lite mer. 

 

Vi tycker oss, utifrån undersökningens resultat, se att eleverna med välgodkänt/mycket 

välgodkänt betyg inte verkar vara i samma riskzon som eleverna med icke godkänt betyg. En 

anledning är att eleverna med välgodkänt/mycket välgodkänt betyg anser att de ofta eller 

mycket ofta har möjlighet att påverka de flesta situationerna som behandlas i 

undersökningen. Eleverna med icke godkänt betyg har istället, i de flesta aspekterna som är 

viktiga för lärprocessen, uppgett att det sällan eller ibland stämmer att de har inflytande. Vi 

tycker det är bra att det finns elever som uppger sig kunna påverka sin lärprocess och 

undervisningssituationen men det är tråkigt att upplevelsen av inflytande skiljer sig mellan de 

olika betygsgrupperna. Genom dessa resultat kan vi också se en av Skolverkets (Lpf 94, 

2006) grundpelare har fallit. Det vill säga att skolan ska vara jämlik, att alla elever ska ha 

samma möjligheter och få det stöd de behöver samt att alla elever ska känna sig dugliga i 

skolan. 

 

Forsberg och Starrin (1998) menar att möjligheterna att förända en verksamhet är beroende 

på vilken öppenhet som finns i systemet. Vissa system gör att orättvisor och förmåner 

kvarstår och i dessa system är förändringar svåra att genomföra. Vi anser att skolan länge har 

haft en särskiljande tradition som syftar till att skilja duktiga elever från eleverna som inte 

klarar de krav skolan ställer. Elever som inte klarar av att följa med i skolans undervisning 

saknar ofta tillgång till skolans diskurs och de får därmed inte tillgång till de avancerade 

former av kommunikation så som grammatik, matematik och skrivning som genomsyrar 

skolan. Det är av största vikt att eleverna får ett sammanhang och en mening så dessa 

kommunikationsformer får en relevans för ungdomen. Vi kan se att den särskiljande 

traditionen bevaras när elever utestängs från sammanhang, inflytande och medbestämmande. 

Forsberg och Starrin skriver att är viktigt att en person får kunskap om hur makt fördelas och 
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vilken ställning den har i sammanhanget. Kanske är det så att elever med icke godkänt betyg 

ser att deras ställning i skolan är svag och att det därmed inte uppstår empowerment, vilket i 

sin tur att gamla föreställningar kvarstår. Vi har en förhoppning om att den tradition som 

sitter i skolans väggar ska förändras så att den särskiljande faktorn blir en inkluderande sådan 

och att alla elever kan känna att de är välkomna och att de blir sedda. Alla elever bör få en 

valmöjlighet inför framtiden, ett val som är deras och inte har bestämts av skolan som 

institution. 

 

 

6.3 Generell diskussion 

 
Syftet med undersökningen är att beskriva och ge en förståelse för hur elever med olika betyg 

uppfattar sitt elevinflytande. Vi kan, utifrån att frågeställningarna är besvarade, se att syftet är 

uppnått. Resultatet från undersökningen är dessutom avsevärt mer tydligt än vi kunde anat. 

Det visar sig i resultatet att det verkligen finns ett förhållande mellan upplevt elevinflytande 

och betyg. Det vill säga att det finns skillnader mellan de olika betygsgruppernas upplevda 

inflytande. Resultatsammanställningen åskådliggör också att det tyvärr inte hänt speciellt 

mycket gällande elevinflytande sedan Skolverket (1998) presenterade sin undersökning. 

Redan då ansåg många elever att de endast i liten utsträckning kunde påverka sin 

skolsituation och undervisningens innehåll. Många elever kände sig också maktlösa och 

utlämnade och de ansåg att de i stor utsträckning saknade inflytande både över 

skolsituationen i stort och över sitt eget lärande. Det fanns även skillnader i elevinflytandet 

mellan olika elevgrupper och Skolverket påtalade att påverkansmöjligheterna oftast bara 

gällde frågor som låg utanför själva undervisningen. 

 

Tidigare i arbetet presenterar vi Selbergs (2001) åtta steg gällande elevinflytande och lärande. 

Författaren menar att om stegen följs, bidrar det till en optimal inlärningssituation. När vi 

sätter in resultaten av vår undersökning i stegen bör det uppmärksammas att elever med 

betyget icke godkänt i stort sett nekas tillträde till lärandetrappan. Elever med välgodkänt/ 

mycket välgodkänt betyg har däremot tillgång till några av stegen, men även de nekas att 

beträda ett par av dem. Vi kommer här nedan att behandla Selbergs steg men endast beröra de 

som vi anser är av störst intresse i denna undersökning. 

 

Första steget är ingången till lärandet, där funderar eleven över vad den vill lära. Vi anser att 

elever med högre betyg tar för sig här och är delaktiga i val av arbetsområde. De upplever att 

de kan diskutera och ifrågasätta sin skolsituation och sin undervisning i högre utsträckning än 

de andra betygsgrupperna. De upplever även att de får vara med och påverka målen för 

undervisningen, vilket de andra två grupperna inte gör i samma utsträckning. 

 

Andra steget är när eleven förbereder val av arbete. Eleven samlar exempelvis in tankar, 

förslag, motiverar sina förslag och bestämmer på vilket sätt den ska arbeta. Här stöter vi på 

vårt första hinder eftersom resultatet visar att läraren ofta inte tillåter eleverna att påverka 

arbetssätt och metoder. Eleverna får vara med och bestämma kring stoffet som ska 

behandlas, men sedan tar läraren över och planerar arbetsgången och metoder som ska 

användas. Även femte och sjätte steget berör det praktiska klassrumsarbetet. I resultatet kan 

vi här se begränsningar för alla elever. Vi tror att det beror på att läraren inte vill släppa all 

kontroll och väljer att styra över arbetsredskap och samarbetspartner. Vi anser dock att 

läraren väljer att styra samarbetspartner av välvilja, de som av läraren upplevs som bra 

studiekamrater får arbeta tillsammans oberoende om de vill eller inte. Lärarens val syftar här 

till att uppnå bättre resultat för alla elever. Elever med välgodkänt/mycket välgodkänt betyg 
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upplever dock i större utsträckning att de får vara med och besluta kring detta moment av 

undervisningen än de med icke godkänt betyg. Vi anser att det är ett resultat av att läraren 

lyssnar på dem, att de tar deras åsikter på allvar och vill bejaka deras tankar och behov.  

 

Steg tre behandlar val av arbete. Här är det viktigt att eleven har tillgång till både kursplan 

och läroplan, så att de är medvetna om vilka krav som ställs på dem. Utifrån dessa krav kan 

de sedan formulera mål och föra en dialog om undervisningens innehåll och arbetsformer. Vi 

kan se att detta steg uppfylls för eleverna med betyget välgodkänt och mycket väl godkänt. 

Övriga elever anser sig inte ha tillgång till den information som finns i kursplan och läroplan 

som krävs för att formulera frågeställningar samt skriva ner motivering och syftet med 

kunskapsområdet. Detta steg anser vi är ett av de avgörande för hur väl en elev lyckas i 

skolan. De elever som inte har tillgång till vad de ska lära kan omöjligtvis nå upptill de mål 

som finns i kursplan och läroplan. Forsberg och Starrin (1998) anser också att det är viktigt 

att tillhandahålla all information för att empowerment ska kunna infinna sig. 

 

Fjärde steget är planering av arbetet. Eleven funderar omkring innehållet, diskuterar och 

planerar arbetet. Eleven beslutar hur arbetet ska utföras och vilka mål syften och mål som ska 

uppnås. Eleven väljer också hur den ska få information och kunskap samt hur arbetet ska 

avgränsas, redovisas och utvärderas. Tidsramar sätts upp tillsammans med och det beslutas 

om vilka skolämnen som hör till och måste ingå i kunskapsområdet. Vi kan även här se att 

elever med högre betyg har tillgång till steget, men att övriga utestängs från arbetet. Elever 

med betyget välgodkänd/mycket välgodkänd och till viss del elever med betyget godkänt 

anser att läraren lyssnar på dem, att det är tillåtet att diskutera och ifrågasätta undervisningen, 

samt att de får vara med och bestämma redovisningsformer. Elever med betyget icke godkänt 

känner inte att de får vara delaktiga vid diskussioner eller att läraren lyssnar på dem. Vi har 

tidigare i diskussionen skrivit om detta, men vill ännu en gång poängtera detta resultat. Vi 

anser att det är ett misslyckande att elever upplever att de inte blir sedda, bekräftade och 

hörda. 

 

Selberg (2001) och SOU (1997) anser att en betydelsefull del av lärandet är en god lärmiljö. 

En god lärmiljö är enligt författarna när läraren diskuterar med eleverna, att eleven känner att 

den utvecklas, får uppmuntran, känner motivation, får vara med och bestämma över hur 

skolarbetet ska läggas upp samt har möjlighet till elevinflytande. Undersökningsresultatet 

påvisar att många elever med icke godkänt betyg sällan eller endast ibland känner att de har 

dessa betingelser för en god lärmiljö. Om man kopplar det till Skolverkets (2004) tankar om 

att en positiv inställning till lärande påverkar betyget, skulle det kunna vara en anledning till 

varför eleverna med icke godkänt betyg inte uppnår betyget godkänt. En annan aspekt i är om 

eleven känner att det inte är accepterat att ifrågasätta och diskutera i klassrummet samt att 

läraren sällan lyssnar på vad eleven vill ha sagt kan det påverka elevens självförtroende 

negativt vilket i sin tur påverkar elevens lärande. En tredje allvarlig aspekt på problemet är att 

det i förlängningen kan leda till att eleven senare i livet, i samhället, känner att det inte är 

meningsfullt att säga sin mening eftersom ingen lyssnar. Det blir i sin tur ett hot mot 

demokratin. Demokratin är enligt Skolverket (Lpf 94, 2006) viktig att vi kämpar för i skolan. 

Om skolan förlorar fokus på demokratin mister skolan också en betydelsefull pusselbit för att 

bli framgångsrik genom att fostra demokratiska och ansvarskännande medborgare. 

 

Det sociokulturella perspektivet menar att allt lärande är situerat. Det vill säga att lärandet är 

beroende och påverkas av de fysiska och sociala sammanhang där lärandet bedrivs. Det 

innebär också att ingen kunskap eller fakta står enskild utan den har alltid ett sammanhang, en 

kontext. På vilket sätt en person lär och vilken situation denne lär sig i påverkar därför i hög 
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grad lärandet. Skolan är en konstruerad verklighet, det vill säga, den skiljer sig från all annan 

verksamhet. Därför måste eleverna lära sig verka i alla situationer som eleverna befinner sig i. 

Eleverna måste lära sig skolas kultur och språk för att nå framgång. Vi tycker oss i 

undersökning se att elever med betyget icke godkänt utestängs från skolans kultur och därmed 

blir deras kunskapsinhämtning också sämre. 

 

Vidare kan vi se att allt lärande är socialt. Kunskap och färdigheter har inte sitt ursprung i 

hjärnan, även om den givetvis är viktig för att någon inlärning ska kunna ske. I hjärnan som 

sådan, finns det inte inlagrat olika typer kunskaper såsom abstrakta begrepp, 

matematikkunskaper och så vidare. Dessa kunskaper har med innebörd och mening att göra 

och är kommunikativa och inte biologiska företeelser. Den typen av kunskaper har byggts upp 

under lång tid i det samhälle vi har och är kunskaper som samhället värdesätter. Det är även 

genom kommunikation som eleverna får ta del av dessa kunskaper och lära sig om vad som 

anses vara viktigt och intressant inom den kultur barnet befinner sig. Det är därför viktigt att 

alla elever får möjlighet att diskutera, fundera och ifrågasätta undervisningen. Ges inte denna 

möjlighet kan inte eleverna tillgodogöra sig begrepp och färdigheter. Vi kan se att det troligen 

är fallet med elever som misslyckas i skolan. Om vi beaktar det sociokulturella perspektivets 

teori borde alla elever kunna få ett godkänt betyg vilket idag inte är fallet. 

 

Förespråkare för det sociokulturella perspektivet anser vidare att allt lärande är distribuerat, 

det vill säga all kunskap har ett ursprung och förmedlas. Kunskap är distribuerat bland 

människor i en grupp där alla kan olika saker och är skickliga inom olika områden. Genom att 

kunskap är uppdelat mellan olika människor finns det ingen som kan allt, men alla kan 

någonting. Därigenom måste lärande ske på ett socialt plan för att alla ska kunna ta del av all 

den kunskap som finns inom andra och en själv. Tillsammans kan vi nå långt och gå ut skolan 

med fullständiga betygsdokument. 

 

Lärande är även medierat, det vill säga att det finns olika typer av redskap som kan vara stöd 

och hjälp i läroprocessen. Dessa redskap kan vara både personer och verktyg, i traditionell 

mening, så kallade artefakter. Det är helt enkelt de resurser som vi har tillgång till och som vi 

använder oss av för att förstå omvärlden och för att kunna handla i den. Elever som inte har 

tillgång till de redskap de behöver, varken människor i form av lärare eller andra hjälpmedel 

får en lägre kunskapsutveckling. Elever med betyget icke godkänt upplever ofta att de blir 

nekade hjälp och assistans av sina pedagoger vilket också i sin tur leder till ett sämre resultat. 

En skrämmande tanke som uppkommer när resultatet analyserats är om det är lärarna och 

skolan som är orsaken till att eleven får betyget icke godkänt. 

 

Det sociokulturella perspektivet anser vidare att allt lärande sker genom deltagande i en 

praxisgemenskap. Det vill säga att lärande sker främst genom deltagande i ett sammanhang, i 

ett samspel. Till en början kanske den lärande saknar det mesta av den kunskap som krävs för 

att vara en fullvärdig medlem i gemenskapen, men deltagandet blir under tidens gång mer 

komplext. Vi kan utläsa att elever med betyget icke godkänt utestängs från gemenskapen då 

de inte har tillgång till vilka kunskaper som ska erövras i gruppen, de får inte heller vara med 

och diskutera som fullvärdiga medlemmar av klassgemenskapen. 

 

Fokus ligger dessutom på vilken slags social aktivitet och vilket deltagande som ger det rätta 

sammanhanget för att lärande ska ske. Även här kan vi se att elever med bra betyg är 

fullvärdiga deltagare i gemenskapen, medan elever med betyget godkänt endast ibland deltar 

samt att elever med betyget icke godkänt sällan deltar. Deltagande föder positiva resultat och 

icke deltagande negativa resultat. Undersökningen vi genomförde visade tydligt att elever 
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med lågt betyg utestängs från skolans samhörighet och därmed förvägras möjligheten att nå 

högre betyg. 

 

Enligt det sociokulturella perspektivet ska slutligen ett positivt läranderum främja interaktion, 

aktivitet, ha adekvata hjälpmedel, andas utvecklingshopp och inbjuder till kreativitet. Vi anser 

att elever med betyget icke godkänt varken känner kreativitet, hopp eller lust till interaktion i 

dagens klassrum och det är upp till oss pedagoger att förändra detta. 

 

Även empowerment menar att respekt för alla människors lika värde är basen för att uppnå 

inflytande. Om vi i stället sätter empowerment i samband med undersökningens resultat 

undrar vi hur mycket empowerment och elevinflytande som verkligen finns ute i skolan. En 

annan aspekt vi ställer oss frågande till är, det Forsberg och Starrin (1997) skriver om, att 

läraren och eleven ska samarbeta samt att läraren måste vara lyhörd för elevens situation för 

att eleven ska må bra. När vi ser de olika betygsgruppernas upplevelse av hur läraren 

lyssnade på dem och om det var okej att diskutera och ifrågasätta kan vi se att inte alla elever 

får det. Vi anser att det är viktigt att skolan ökar alla elevers hälsa och välmående. Skolan 

måste därför ge alla elever kompetens, utrymme att handla och om de behöver ge dem socialt 

stöd. Skolverket (Lpf 94, 2006) föreskriver dessutom att det är skolans uppgift. 

 

Anmärkningsvärt gällande empowerment är dessutom förhållandet mellan betyg och 

inflytande. Det verkar som eleverna med välgodkänt/mycket välgodkänt betyg till stor del 

uppnått de tre steg som Forsberg och Starrin (1997) skriver om. Det vill säga först få tillgång 

till hur makten fördelas i det sociala system de befinner sig i, för att sedan bli medveten om 

vilka känslor som finns till de grupperingar som finns, samt hur ens egen position ser ut. 

Sista steget handlar om hur makten kan fördelas så att varje enskild individs egna intressen 

realiseras. Eleverna med godkänt verkar också vara på god väg medan en del av eleverna 

med icke godkänt betyg till stor del inte verkar ha påbörjat första eller andra steget. Om vi 

däremot ser på vissa av elevernas kommentarer kan man dock ana att en del av eleverna med 

icke godkänt betyg faktiskt har börjat kämpa för att komma till steg två. Det kan syns genom 

att eleverna visar sina känslor kring vad de anser om skolan och lärarna. Kommentarerna 

eleverna ger kan också tolkas som ett sätt att protestera mot ett alltför slutet system där de 

överordnade, lärarna, inte vill släppa taget om inflytandet för att utjämna maktförhållandet. 

Elevernas kommentarer kan vidare utifrån empowerment, tolkas som ett uttryck för att 

uppvisa solidaritet och vilja att få välja, diskutera och protestera. Genom det kan eleven 

behålla sitt människovärde och känna att den har makt. I vår undersökning ser vi tendenser 

till att en del elever nekas att diskutera kring undervisningen och skolan, trots att det är 

essentiellt. Vi tror att det är viktig att personal som arbetar inom skolan fångar upp 

kommentarer som eleverna uttrycker och synliggör dem. Detta för att stärka alla elever i att 

deras tankar är värdefulla. Detta är nödvändigt för att eleven inte ska känna att de förlorar sitt 

eget värde som människa, vilket i sin tur leder till att eleven upplever en känsla av 

underordning och maktlöshet. 

 

Vad kan vi i skolan då göra för att förbättra elevinflytandet om vi ska tolka empowerment 

utifrån undersökningens resultat? För det första måste eleverna själva ta makten. Därigenom 

ökar elevens självtillit och handlingskompetens. För det andra måste skolan i sin tur stödja 

eleverna i deras engagemang och kamp och inte motarbeta eleverna samt bidra med en god 

lärmiljö i skolan där det tillåts att diskutera, utvecklas och växa som människor. 

 

Sammanfattningsvis anser vi, utifrån undersökningens resultat, att det är anmärkningsvärt att 

skolan inte utvecklats mer. Skolverket (Lpf 94, 2006) har trots allt gång på gång påpekat att 
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eleverna ska ha inflytande över allt som rör deras undervisning, lärprocess och skolgång. 

Danell et al (1999) menar att det är viktigt att alla eleverna får träning i elevdemokrati för att 

elevinflytande ska kunna blomstra. Vi ställer oss dock frågan om pedagogerna ute på 

skolorna verkligen är medvetna om vikten av elevinflytande för att eleven ska prestera 

maximalt och uppnå målen? Vi anser att lärarna/pedagogerna ständigt behöver påminnas om 

vikten av elevinflytande även i den direkta undervisningssituationen. För att uppnå ett bättre 

lärandeklimat kan fortbildning som syftar till att synliggöra elevinflytandets möjligheter vara 

en lösning. Fortbildningen bör syfta till att jämna ut de skillnader som finns i elevinflytande 

mellan olika elevgrupper för att alla elever ska ges chansen att uppnå godkänt betyg, samt 

behandlas med respekt och värdighet. Skolan har inte hunnit med att utvecklas i samma takt 

som lärarens roll har förändrats. Lärarrollen har trots allt utvecklats och rollen som allvetande 

kunskapsförmedlare är idag förlegad. Dagens pedagoger bör vara en lots i kunskapsdjungeln, 

en mentor i lärandeprocessen. Innan det är åtgärdat kan vi dock se att det finns ett förhållande 

mellan elevens inflytande och dess betyg. Ofta har elever med högt inflytande över 

undervisningen också högt betyg samt att elever med lågt inflytande i sin tur har låga betyg. 

 

Slutligen kan sägas att det verkar vara långt kvar innan skolan är jämställd, en skola för alla, 

där alla lyckas. Eftersom läraren är ett redskap för eleven att använda sig av i sitt sökande 

efter kunskap är det dock viktigt att skolan följer med i utvecklingen. Eleven och dess lärande 

måste stå i centrum och alla elever måste få inflytande över sitt lärande för att därigenom 

uppnå det betyg de har kapacitet till. Vi som arbetar i skolan måste bli mer medvetna om att 

skolans struktur kan påverka möjligheten till empowerment, och vi måste hitta nya strategier 

för att detta ska kunna uppnås, så att läroplanens intentioner med elevens inflytande realiseras 

i praktiken.  
  
 

6.4 Sammanställning och vidare forskning 

 
Resultatet av vår undersökning visar sig att det finns ett förhållande mellan elevinflytande 

och betyg. Det visar dessutom att många elever med låga betyg inte får den stöttning de 

behöver. Dessa elever upplevde att de inte har tillgång till information om vad som krävdes 

av dem och de hade svårt att göra sin röst hörd hos läraren. 

 

Utifrån undersökningens resultat och diskussion lämnar vi detta arbete med två stora och 

svåra frågor: Klarar inte den svenska skolan av att leva upp till skolverkets målsättning och 

direktiv om att alla elever ska ha inflytande samt få den hjälp och stöttning de behöver för att 

utvecklas? Skapar skolan elever med låga betyg?  

 

Vi hoppas och tror att de pedagoger som finns ute på våra skolor har viljan och kraften att ta 

till sig nya forskningsresultat och metoder för att skolan utvecklas. Därigenom kan alla elever 

ges möjlighet att känna sig kompetenta och välkomna i skolan. Vi ser dock med tillförsikt på 

framtiden och hoppas att våra resultat, tillsammans med all annan intressant forskning som 

finns kan bidra till att skapa en mer jämlik skola.  

 

Efter denna uppsats färdigställande har vi kommit fram till att det skulle vara intressant att 

göra samma undersökning igen men då följa deltagarbaserad forskning hela vägen i 

undersökningen. Det skulle vara spännande att se om analysen och diskussionen kring 

resultaten skulle bli samma eller om perspektivet skulle vidgas med fler alternativa förslag till 

analys.  
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Det hade också vara intressant att intervjua eleverna kring elevinflytande. Vi skulle då vilja 

fokusera på elever med icke godkänt betyg för att försöka få en djupare förståelse av varför 

de upplever att de har mindre inflytande än övriga elever. Eventuellt skulle vi då kunna få 

grepp om varför de vill ha mindre inflytande i vissa delar än de redan har idag. 

 

En annan aspekt som skulle ha varit intressant är att genomföra undersökningen på olika 

skolor och med ett ännu större underlag. Det hade kanske visat sig att olika skolor och olika 

lärare har olika syn på vikten av elevinflytande och att resultaten hade då kanske skiftat 

mellan dessa skolor och de resultat vi fått fram i vår undersökning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 54 

7. Litteratur och källförteckning 
 

Tryckta källor 

 

Blanchard, K. Carlos, J P & Randolph, A. (1999). Tre nycklar till empowerment. Stockholm: 

Svenska Förlaget. ISBN 91-7738-514-4. 

 

Brynolf, M. Carlström, I. Svensson, K-E & Wersäll, B-I. (2007). Läraryrkets många 

ansikten. Stockholm: Runa förlag. ISBN 978-91-88298-91-1. 

 

Bråte, I. (red). (1998). Vygotskij och pedagogiken. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-

00502-4. 

 

Danell, M. (2003). Vad händer i skolans hus? En studie av hur lärare uppfattar och formar 

eleversinflytande. Licentiat avhandling Luleå: Luleå tekniska universitet. Institutionen för 

lärarutbildning. ISSN 1402-1757. 

  

Danell, M. (2006). På tal om elevinflytande – Hur skolans praktik formas i pedagogers 

samtal. Doktorsavhandling Luleå: Luleå Tekniska Universitet, Institutionen för 

utbildningsvetenskap. ISSN 1402–1544. 

 

Danell, M. Klerfelt, A. Runevad, K & Trodden, K. (1999) Inflytandets villkor – en rapport 

om 41 skolors arbete med elevinflytande. Stockholm: Skolverket. ISBN 91-89313-00-3. 

 

Dysthe, O. (2003) Dialog, samspel och lärande, Lund, Studentlitteratur, ISBN10: 91-44041-

95-0. 

 

Forsberg, E. (2000). Elevinflytandets många ansikte. Doktorsavhandling. Uppsala: Uppsala 

Universitet, Institutionen för pedagogik. ISSN 0347-1314. 

 

Forsberg, E. & Starrin, B.(red). (1997). Frigörande kraft. Empowerment som modell i skola, 

omsorg och arbetsliv. Stockholm: Förlagshuset Gothia AB. ISBN 91-7205-118-3. 

 

Gustavsson, A. (red). (2004). Delaktighetens språk. Lund: Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-

02674-9. 

 

Selberg, G. (2001). Främja elevers lärande genom elevinflytande. Lund: Studentlitteratur. 

ISBN 91-44-02009-0. 

 

Sjöberg, L. (1997). Studieintresse och studiemotivation. En analys av de grundläggande 

faktorerna. Stockholm: Institutet för individanpassad skola och Svenska 

Arbetsgivareföreningen, SAF. ISBN 91-715277-7. 

 

Skolverket. (2004). Att lära för livet. Elevers inställningar till lärande – resultat från PISA 

2000. Stockholm: Fritzes. ISBN 91-85009-60-1. ISSN 1652-2508. 

 

Skolverket. (2006). Läroplan för frivilliga skolformerna Lpf 94. Stockholm: Fritzes. ISBN 

91-85545-14-7. ISBN 978-91-85545-14-8. 

 



 

 55 

Strandberg, L. (2006). Vygotskij i praktiken – bland plugghästar och fusklappar. Stockholm: 

Norstedts Akademiska förlag. ISBN 91-7227-463-8. 

 

Svenning, C. (2003). Metodboken. Samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling. 

Klassiska och nya metoder i informationssamhället. Källkritik på internet. 5:e uppl. Eslöv: 

Lorentz förlag. ISBN 91-974891-0-7. 

 

Säljö, R. (2005). Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Norstedts 

Akademiska Förlag. ISBN: 978-91-7227-436-5. 

 

Trost, J. (2007). Enkätboken. Uppl. 3:1. Polen: Studentlitteratur 2007. ISBN 978-91-44-

04046-2. 

 

 

Elektroniska källor 

 

Andersson, Håkan. (2000). Lärdom och lärande, 20080920 

http://web.abo.fi/meddelanden/veckans_skribent/2000_17_andersson.sht 

 

Skolverket. (1998). Skolverkets arbete med elevinflytande och arbetssätt och arbetsformer i 

skolan, 20080919  

http://www.skolverket.se/publikationer?id=392 

 

Skolverket. (2003) Ung i demokratin – gymnasieelevers kunskaper och attityder i demokrati- 

och samhällsfrågor, 20081115 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1180 

 

Skolverket. (2008a). Vad är elevinflytande? 20081115 

http://www.skolverket.se/sb/d/2229/a/135768 

 

Skolverket. (2008b). Elevinflytande för att främja lärande? 20081115 

http://www.skolverket.se/sb/d/2229/a/12569 

 

Statens Offentliga Utredningar. SOU 1997:121 (1997). Skola i en ny tid, 20081115 

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/25221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://web.abo.fi/meddelanden/veckans_skribent/2000_17_andersson.sht
http://www.skolverket.se/publikationer?id=392
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1180
http://www.skolverket.se/sb/d/2229/a/135768
http://www.skolverket.se/sb/d/2229/a/12569
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/25221


 

 56 

Bilaga 1, enkät 

 

Markera det alternativ som stämmer bäst överens med påståendet 

  

1. Namn___________________________________________________________________ 

2. Kön  Flicka  Pojke 

3. Årskurs   1 2 3 

 

 
  Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer 

sällan ibland   ofta mycket ofta 

4. Jag vet vad som förväntas av mig för att  

uppnå betyget G, VG eller MVG. 
Stämmer Stämmer  Stämmer Stämmer 

sällan ibland ofta mycket ofta 
5. Jag har ansvar för mitt eget lärande inom  

ämnena svenska och matematik. 
 Stämmer Stämmer Stämmer  Stämmer 

sällan ibland ofta mycket ofta 

6. Jag har möjlighet att påverka vilka mål jag 

ska uppnå i kurserna matematik och svenska. 
 Stämmer Stämmer Stämmer  Stämmer 

sällan ibland ofta mycket ofta 

7. Jag får vara med och välja arbetsformer 

som syftar till att öka min inlärning. 
  Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer

 sällan ibland ofta mycket ofta 

8. Lektionerna i matematik och svenska 

bidrar till att jag känner motivation att lära. 
 Stämmer Stämmer  Stämmer Stämmer 

sällan ibland ofta mycket ofta 

9. Mitt självförtroende stärks genom arbetet 

 på lektionerna. 

  
 Stämmer Stämmer  Stämmer  Stämmer 

sällan ibland ofta  mycket ofta 

10. Läraren lyssnar på mig. 

 
 Stämmer Stämmer Stämmer  Stämmer 

sällan ibland ofta mycket ofta 

11. Det är ok att ifrågasätta och diskutera 

under lektionerna i matematik och svenska. 

 
 Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer 

sällan ibland ofta mycket ofta 

12. Mina tidigare erfarenheter och  

kunskaper tas tillvara i undervisningen i  

ovanstående ämnen. 
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3. Jag får vara med och påverka  Stämmer Stämmer Stämmer  Stämmer

 sällan ibland ofta mycket ofta 

 

a) Vårt schema 

b) Metoder som används i undervisningen 

c) Vem jag ska arbeta med 

d) På vilket sätt min kunskap ska redovisas 

e) Vilket material som ska användas 

f) Vilka regler som ska gälla på lektionerna 

g) Vilka bedömningskriterier som ska gälla 

h) Annat jag får vara med och påverka i 

i undervisningen: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

14. Jag vill vara med och påverka  Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer

 sällan ibland ofta mycket ofta 

 

a) Vårt schema 

b) Metoder som används i 

undervisningen 

c) Vem jag ska arbeta med 

d) På vilket sätt min kunskap ska 

redovisas 

e) Vilket material som ska användas 

f) Vilka regler som ska gälla på 

lektionerna 

g) Bedömningskriterier 

h) Annat jag vill vara med och påverka i  

undervisningen:_____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

12. Vad är viktigast när det gäller att påverka ditt arbete och dina betyg positivt? 

Motivera. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! Jessica & Åsa 
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