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Förord  
 
 
Vi vill tacka samtliga personer som har varit delaktiga i vårt examensarbete. Ett 
tack går till vår vetenskapliga handledare Marie-Louise Annerblom på Luleå 
tekniska universitet. Ett annat vill vi rikta till Steffan Lind som styrde in oss på 
rätt väg efter den dåliga start som vi fick i början av vårt arbete. Vi vill också 
tacka de pedagoger och elever som gjorde vår undersökning möjlig. Slutligen 
vill vi tacka våra underbara familjer för stöd och uppmuntran när arbetet har 
känts tungt.  
  
Boden, mars 2005 
 
Annica Johansson och Lena Roberts 



Abstrakt 
 
Syftet med vårt examensarbete var att undersöka hur lärare och elever upplever 
och uppfattar elevinflytande och på vilket sätt som pedagogerna ger sina elever 
inflytande. Vi ville också se om lärares och elevers upplevelser överensstämmer 
med varandra. Med elevinflytande avser vi att eleverna ska vara delaktiga i 
planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Vår undersökning 
är baserad på kvalitativa intervjuer med lärare och elever i Bodens kommun. 
Vårt resultat visar som den tidigare forskningen att det är det formella 
inflytandet i form av klass- och elevråd som praktiseras ute i skolorna. Vår 
undersökning visar också på att eleverna vill ha mer inflytande över 
undervisningens innehåll och utformning. 
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Bakgrund 
 
 
Inledning 
 
Vi har valt att göra vårt examensarbete om elevinflytande. Dels för att det är ett 
intressant ämne men även för att det skrivs och talas mycket om det i skolans 
värld. Det känns viktigt för oss som blivande pedagoger att arbeta med 
elevinflytande i skolan. Vi anser att elevinflytande ökar motivationen, 
nyfikenheten och lusten att lära hos eleverna. Forskningen visar också att 
eleverna blir engagerade och tar ansvar för sitt eget lärande genom att de får 
inflytande i planering av skolarbetet. Då vi själva gick i grundskolan saknade vi 
ofta motivation och engagemang. Vi var elever i en traditionell skola, som 
passiva matades med information från den aktiva läraren. Inflytande och 
delaktighet från oss elever i planerande eller genomförande av lektioner och 
dess innehåll var inget som vi elever fick ta del av. Då vi började på Komvux ett 
antal år senare märkte vi en skillnad på upplägget i undervisningen. Vi elever 
gjordes delaktiga och fick till stor del inflytande i vår skoldag. Vårt intresse och 
engagemang ändrades till något positivt och motivationen ökade vår lust att 
lära. 
 
Under vår utbildning i lärarprogrammet här på Luleå tekniska universitet har vi 
fått ta del av många olika pedagogiska inriktningar och filosofers tankegångar. 
Dessa har fått oss att reflektera över hur många olika sätt det finns att se på 
elevernas inflytande, kunskap och lärande. Vi har hittat många fina exempel 
som överensstämmer med vår syn. Det ingår också i vår profession att arbeta 
efter Lpo 94:s riktlinjer, där det uttryckligen står att eleverna ska ges inflytande 
i undervisningen. Vi anser att det är viktigt att följa de styrdokument som skolan 
har. Vi vill därför, då vi kommer ut i verkligheten som ”nya” pedagoger ge 
eleverna ett betydligt större inflytande över sin egen utbildning och låta dem bli 
delaktiga i planering, genomförande och utvärdering av skolarbetet. Vi vill att 
eleverna ska hitta sin inre motivation som ska driva dem vidare i sökandet efter 
nya kunskaper och för att detta ska ske krävs det att eleverna får inflytande i sin 
skolvardag samt att det är vi som pedagoger som måste skapa förutsättningar för 
elevinflytande. 
 
Vi har valt att ta med följande delar i bakgrunden: 
 
• De tidigare filosofernas syn på elever och deras lärande – Vi har valt 

Rousseau, Dewey, Key, Freinet och avslutningsvis Malaguzzi. Dessa 
filosofer använde sig inte av ordet elevinflytande, men de talade istället om 
aktiva och delaktiga elever samt vikten av dialog mellan elever och 
pedagoger. 

 
• Utbildningsfilosofi som gynnar elevinflytande – Här beskriver Stensmo 

(1994) de kännetecken som Progressivism står för. 
 
• Förankring i läroplaner och styrdokument – Kort sammanfattning om 

vad styrdokumenten och läroplanerna, från 1962, säger om elevinflytande. 
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• Definitioner av olika begrepp: motivation, demokrati och elevinflytande.            
 
• Vad som främjar elevinflytande: Här ges en redovisning av forskning som 

lyfter fram och visar på faktorer som gynnar elevinflytande. 
 
• Exempel på arbetssätt där elevinflytande är det centrala i 

undervisningen. – Här ingår det kortare sammanfattningar av olika 
pedagogers erfarenheter av arbete med elevinflytande i skolan. 

 
• Aktuell forskning – Den visar på hur betydelsefullt och aktuellt ämnet 

elevinflytande är.  
 
 
De tidigare filosofernas syn på elever och deras lärande. 
 
Landqvist och Husén (1969) berättar att Rousseau var en upplysningsfilosof på 
1700-talet. Han utgick från att kunskap var viktig och utvecklande för 
människan och dess samhälle. Hos Rousseau finner vi ett nytänkande, där 
barnet eller eleven sätts i centrum och aktivt tillåts delta i sin lärande process. 
Rousseau menade att all undervisning måste utgå från den kunskapsnivå där 
barnet eller eleven befinner sig och att inlärning måste få ta tid. Pedagogen 
måste föra en dialog med sina elever för att dessa ska kunna tänka och reflektera 
över nya och gamla kunskaper samt sitt eget lärande (Landqvist & Husén, 
1969). 
  
Stensmo (1994) anser att Deweys uttryck ”learning by doing” fokuserar på att 
eleverna ska vara delaktiga i planeringen och genomförandet av undervisningen. 
Hans tankar var att all undervisning skulle utgå från elevens behov och intresse 
och att eleven skulle vara den som är aktiv medan pedagogen har en mer passiv 
roll som innebär att han/hon finns där och vägleder eleven i sitt lärande. Redan i 
mitten av 1800-talet så förespråkade Dewey att eleverna skulle arbeta i grupp 
därför att det fostrade dem i de demokratiska värderingarna (Stensmo, 1994). 
Dewey påpekar att barnen har rätt till fri utveckling och att vi i skolan inte kan 
ha en formaliserad undervisning. Det är barnet/eleven som skall stå i centrum. 
Dewey menar att det är elevernas egna spontana önskningar och aktiviteter som 
är grunden för all inlärning. Pedagogen skall vara den som stödjer eleven i sin 
aktiva sökning/sitt aktiva lärande. Eleverna måste själva komma till insikt varför 
de gör det de gör. Det är under ”görande processen” som de lär sig att vara 
aktiva, inte matas med ett färdigt koncept som pedagogen tillhandahåller. 
Skolans uppgift är att fostra samhällsförbättrare, anser Dewey (Ferm, 1993). 
Stensmo (1994) tar också upp Ellen Key. Hon var som Dewey en 
frihetspedagog som ville att skolans klimat skulle vara demokratiskt samt att 
pedagogerna tog till vara på elevernas initiativ och deras förmåga till att arbeta 
individuellt under eget ansvar. 
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Ferm (1993) hänvisar till att under 1900-talet så har Freinet och Malaguzzi varit 
framstående förebilder till flera av dagens pedagoger samt pedagogiska 
inriktningar. Freinet arbetade som pedagog i Frankrike och han var en av 
pionjärerna till arbetsskolan där eleverna stod i fokus. Ferm (1993) anser att 
Freinets idéer och visioner har influerat senare års läroplaner i Sverige. Freinet 
menar att det inte bara är hjärnans arbete som är viktigt utan också handens. 
Tillsammans med eleverna gick han ut i verkligheten för att lära och ofta kom 
också vuxna till klassen för att lära ut något. Freinet såg inte ner på sina elever 
som ”mindre vetande”, utan han såg de som sina jämlikar och därför menade 
han att de skulle få både ansvar och inflytande i planeringen och organisationen. 
Är eleverna aktiva så blir de också engagerade, ansåg Freinet och han märkte 
också att då eleverna själva fick vara med och påverka sitt arbete så lärde de sig 
också bättre (Ferm, 1993). 
 
Svedberg och Zaar (2000) skriver att eleverna får ta mycket ansvar över 
praktiska ting som deras individuella arbetsplanering när man arbetar med 
Freinetpedagogik i Sverige. De planerar individuellt och i grupp. Pedagogerna 
tycker att eleverna fort blir självständiga och eleverna har olika behov av hur 
mycket stöd de behöver från de vuxna. Varje år planerar lärare och elever 
tillsammans vilka stora temaarbeten som skolan skall arbeta med under året. 
Dessa bestäms utifrån lärarnas och elevernas intressen i en demokratisk process. 
De arbetar i åldersblandade grupper och har som regel att de äldre eleverna 
hjälper dem som är yngre. Undervisningens innehåll i Arbetets pedagogik läggs 
upp utifrån elevernas och klassens behov. Det är enligt Freinetpedagogiken 
betydelsefullt för eleverna att de får vara med och planera sina studier 
(Svedberg & Zaar, 2000). 
 
Svedberg och Zaar (2000) tycker att Malaguzzi var den person som myntade 
begreppet Reggio Emilia pedagogiken, vilken bygger på – reflektion, dialog och 
lärande samtal, utforskande arbetssätt och delaktighet. Malaguzzi menar att 
pedagogen skall ta vara på barns tankar och erfarenheter och att det är det som 
undervisningen ska baseras på. Det är viktigt att eleven får tid till att tänka och 
reflektera, både individuellt och i grupp. En pedagog inom Reggio Emilia 
pedagogiken arbetar mycket målinriktat med att ge eleverna möjligheter att 
välja, ta ställning för sina val och även våga prata för dem. Det är viktigt att alla, 
det vill säga rektor, lärare, elever och föräldrar har inflytande i skolan, att de får 
vara delaktiga och känna ansvar. En skola som använder sig av Reggio Emilia 
pedagogiken har ”en etik som bygger på delaktighet, ansvar, vänskap, tillit och 
omsorg” (Svedberg & Zaar, 2000, s 202). 
 
 
 Utbildningsfilosofi som gynnar elevinflytande 
 
Stensmo (1994) beskriver progressivism, vilket är en utbildningsfilosofi som 
sätter hela eleven i centrum och har följande kännetecken:  
 
• Kunskapsstoffet skall utgå från elevens intresse och behov. Skolan måste ta 

tillvara på elevens nyfikenhet och kreativitet. 
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• Undervisningen bör vara problemlösande och pedagogerna måste ge 
eleverna insikt i hur de löser dessa. 

 
• Skolan måste ta hänsyn till elevens livserfarenhet och låta dem få ta del av 

varandras. 
 
• Pedagogens roll är att vara handledare och vägvisare för eleven och eleven 

ska själv aktivt ta del av sitt lärande. 
 
• Människan är en social varelse och lär sig i samvaro med andra, det är 

därför viktigt att låta eleverna samarbeta med varandra. 
 
• Eleverna ska fostras i en demokratisk anda som innebär att de har rätt att 

uttrycka sig och vara delaktiga i sin lärandeprocess.  
 
 
Förankring i läroplaner och styrdokument 
 
Lgr 62- Grundskolans första läroplan: ”låta eleverna vid starten av ett arbete 
allt efter sina förutsättningar medverka i planeringen av detta och skaffa sig en 
överblick över det stoff som skall inhämtas eller bearbetas”. (Lgr 62,s 46) Här 
bör eleverna få ha en del ansvar för det som gemensamt rör klassen och skolan. 
 
Lgr 69- Nu skulle eleverna fostras till ansvar och medinflytande och därigenom 
bli engagerade och delaktiga i allt som rörde skolan. Vilken grad av inflytande 
eleverna skulle ges var bland annat beroende av ålder. Vidare lyftes dialogen 
mellan elever och lärare fram, som en viktig förutsättning för samarbete. 
 
Lgr 80- Nu markerades ytterligare betydelsen av elevernas inflytande på sitt 
skolarbete och eleverna skulle själva vara aktiva i sitt kunskapssökande 
 
 

Grundskolan är en del av samhället. Läroplanerna speglar demokratins samhällssyn och 
människosyn: människan är aktiv, skapande och måste ta ansvar och söka kunskap för 
att i samverkan med andra förstå och förbättra sina egna och sina medmänniskors 
livsvillkor. Skolans innehåll och arbetssätt måste vara så utformat att det befrämjar 
denna samhälls- och människosyn. Skolan har skyldighet att ge eleverna ökat ansvar och 
medinflytande i takt med stigande ålder och mognad. (Lgr 80, s 15)  

 
Lpo 94 
 

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall 
omfatta alla elever. Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att de 
tar ett allt större ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön, samt att de får ett reellt 
inflytande på utbildningens utformning. Enligt skollagen åligger det alla som arbetar i 
skolan att verka för demokratiska arbetsformer. (Utbildningsdepartementet, Lpo 94, s 
15) 

 
Det står också att eleverna ska förberedas för att på ett aktivt sätt kunna delta i 
samhällslivet, och detta genom att all undervisning ska ske under demokratiska 
arbetsformer. 
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Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för 
att aktivt deltaga i samhällslivet. Den skall utveckla deras förmåga att ta ett personligt 
ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och 
få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att 
utöva inflytande och ta ansvar. (Utbildningsdepartementet, Lpo 94, s 7) 

 
Lpfö 98- Här står det bland annat att: ”I förskolan läggs grunden för att barnen 
skall förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de allt 
efter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan” 
( Utbildningsdepartementet, Lpfö 98, s 14). Redan i förskoleåldern ska 
barnen/eleverna börja få ett visst inflytande som sedan successivt ska utökas. 
 
I barnkonventionens artikel nr, 12 står det att barnet har rätt till en egen åsikt 
och att de ska ha rätt till inflytande i skolan. SOU 1996:22 hävdar att eleverna 
har rätt till inflytande och att eleverna ska praktisera demokrati i skolan. 
 
Bodens lokala skolplan (2004-2005) bygger på samarbete, delaktighet, 
inflytande, rättighet och skyldighet. Skolans verksamhet ska fostra eleverna i en 
trygg och trivsam miljö där de ska utveckla ansvarstagande, tolerans, och 
socialkompetens. Skolan ska hjälpa eleverna att ta ansvar för sitt lärande och sin 
miljö. 
 
 
Definition av begreppet motivation 
 
Svenska ordbokens förklaring till motivation är ”inre behov som ligger bakom 
visst (potentiellt) beteende, i skolsammanhang lust att studera”. 
 
I boken Elevens värld (2000) talar Imsen om att motivation är det som gör att 
människan vill utföra en aktivitet, håller den vid liv och det som ger aktiviteten 
mål och mening. Det finns många begrepp som har med motivation att göra, 
både positiva och negativa. Vi har valt några som passar in i skolans värld, t.ex. 
intresse, förväntning, nyfikenhet, trygghet, ångest, plikt, straff och att 
misslyckas. Det talas mycket om att lärare ska motivera sina elever men vad 
betyder begreppet motivation? Stensmo (1997) beskriver det som ”motivation är 
processer som sätter människor i rörelse mot bestämda mål” (Stensmo, 1999, s 
30). När eleverna ska motiveras handlar det om elevers behov, mål, lärprocess 
och prestationer. Vanliga behov hos elever i årskurs ett till sex är att de får 
känna sig duktiga, röra sig fysiskt, få ett starkt självförtroende och utveckla 
vänskap. Det är därför viktigt att elever får utveckla självrespekt, nyfikenhet och 
kreativitet i klassrummet. Stensmo menar att mål är en mental bild av framtida 
tillstånd. 
 
I Lpo 94 står det att eleverna skall uppnå eller sträva mot målen, för att de skall 
göra detta krävs det att eleverna får ta del av målen och göra dem till sina egna. 
Mål bör enligt Stensmo (1997) vara tydliga, formulerade efter behov och 
rimliga, det vill säga möjliga att nå och mätbara. Stensmo hävdar att när 
eleverna får ta del av sin lärprocess då ökar också deras motivation för 
skolarbetet, vilket leder till inlärning och i sin tur till en starkare motivation hos 
eleverna.  
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Definition av begreppet demokrati  
 
Enligt Svenska ordboken, så betyder ordet demokrati politiskt system där 
regeringsmakten företräder folkviljan, sådan den kommer fram genom fria, 
allmänna och hemliga val och där vissa medborgerliga rättigheter, t.ex. 
yttrande- och församlingsfrihet, är garanterade. 
 
I Jag vill ha inflytande över allt (Skolverket, 1998), tas problematiken upp just 
rörande begreppen demokrati, elevdemokrati, skoldemokrati och skolans 
uppdrag att ge eleverna demokratisk fostran, och vad dessa begrepp egentligen 
innebär och betyder. Tham (1998) menar att de flesta av oss vet på ett ungefär 
vad det handlar om då vi pratar om demokrati, men att det vi många gånger 
menar vara demokrati inte är det i dess rätta bemärkelse. För att ta ett exempel 
så påpekar Tham att i ett elevråd byts medlemmarna ut så pass ofta att det kan 
påverka dess möjlighet att handla i demokratisk mening. Äldre 
elevrådsmedlemmars beslut kan påverka nya elever vid en skola. 
 
 
Definition av begreppet elevinflytande utifrån litteraturen 
 
Enligt Svenska ordboken, betyder ordet elev person som får undervisning och 
ordet inflytande betyder möjlighet att påverka. 
 
Axiö och Palmqvist (2000) talar om att det finns två former av elevinflytande, 
det ena är det formella inflytandet. Det handlar om att varje klass har ett 
klassråd, skolan har elevråd där några elever ur varje klass ett till sex 
representerar sina klasskamrater. Axiö & Palmqvist (2000) menar att det i 
dagsläget oftast är det här inflytandet som eleverna har ute på skolorna. De får 
inflytande över praktiska frågor som till exempel inköp till skolan. Axiö och 
Palmqvist tar också upp att det informella inflytandet är att ge eleverna 
inflytande över undervisningen, att de får vara med och utforma mål och 
arbetsformer, planera och utvärdera. 
 
Enligt Lpo 94 är det informella inflytandet viktigt och det är läraren som ska se 
till att eleverna blir delaktiga och att elevinflytande successivt skall öka med 
elevernas ålder (Axiö & Palmqvist, 2000). 
 
I artikeln Låt eleverna vara med och definiera elevinflytande! (Skolledaren nr 1, 
2004) skriver ordförande i Elevorganisationen, Linda Winkler, om vikten av att 
eleverna själva måste få vara med och definiera begreppet elevinflytande 
tillsammans med pedagogerna. Winkler är övertygad om att om eleverna görs 
delaktiga och får inflytande så stärks deras inlärning och de själva som 
individer. Hon menar att det är elevernas rätt att påverka besluten som är 
egentligt elevinflytande och att de vuxna i skolan lyssnar till deras åsikter och 
tar dem på allvar. 
 
Med elevinflytande menas att lärare och elever ska lyssna på varandra. Alla ska 
ha rätt till en åsikt, ta ansvar och delta i undervisningen genom att välja innehåll 
med hjälp av läroplanen. Tillsammans bestämmer lärare och elever det 
arbetssätt som passar och pratar igenom de mål som eleverna ska nå. Till sist 
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utvärderar klassen tillsammans med läraren det arbete som eleverna har utfört. 
http://student.educ.umu.se/~vt01mabg/vad%20ar%20ef.html (2004-09-06) 
 
Imsen (2000) betonar att eleven ska ta ansvar för sitt eget lärande och det 
innebär att eleven aktivt ska ta del av sitt lärande och vara med i att planera, 
genomföra och utvärdera sin kunskapsutveckling. Det är av stor betydelse att 
pedagogen stödjer eleven och har en positiv syn på dess förmåga att lära. Imsen 
menar på att elevinflytande för många lärare är att de själva planerar innehållet i 
undervisningen men låter eleverna bestämma när de vill utföra sina 
arbetsuppgifter. Det innebär att det är läraren som måste se till att eleverna gör 
det de ska. Läraren får en övervakande roll anser Imsen.  
 
Jag vill ha inflytande över allt, (1998), är en bok som Tham har sammanställt 
och skrivit för Skolverkets räkning. I den försöker hon beskriva vad 
elevinflytande är och hur elevinflytande kan se ut på många håll. Tham börjar 
med att försöka ge en definition på vad elevinflytande faktiskt är, vad det står 
för. Hon menar att det inte är ett nytt begrepp, att det redan i 1946 års 
skolkommission lyftes fram att eleverna skulle fostras för demokrati. Tham 
skriver vidare att begreppet elevinflytande är något positivt, något som är bra, 
och att det har blivit ett allt vanligare ord, trots att många har svårt att riktigt 
förklara vad det är. Tham (1998) påpekar också att det klart och tydligt framgår 
i skollag och läroplaner att elever ska ha rätt till inflytande, men att det inte 
någonstans preciseras vad elevinflytande är, och att detta ibland kan vara 
svårtolkat. Tham anser att som pedagog är det viktigt att ta ställning till dessa 
frågor:  
 
• Räcker verkligen det formella inflytandet? Är det klassråd- och elevråd som 

ska gälla? 
 
• Eller är det så att det är det informella inflytandet som är det 

grundläggande? Hur eleverna själva kan påverka sitt arbete och sin vardag? 
 
Danell (2003) har undersökt om vad begreppet elevinflytande står för i 
läroplanerna från -62 fram till idag. Han kom då fram till att själva begreppet 
elevinflytande inte finns med, trots att det idag är ett aktuellt ord som många i 
skolans värld använder. Medinflytande och inflytande används däremot och då 
ofta i samband med medansvar eller eget ansvar. Läroplanerna visar också att 
eleverna ska fostras i en demokratisk anda i skolan. 
 
 
Vad främjar elevinflytande?  
 
Enligt Axiö och Palmqvist (2000) har rektorn ett stort ansvar för hur mycket 
inflytande lärare och elever får på en skola.  Axiö och Palmqvist (2000) menar 
att lärarna arbetar mer med elevinflytande om de har en rektor som ifrågasätter 
och utmanar dem. Det är också bra med arbetslag på en skola för då får lärarna 
chans att prata och diskutera med varandra. Det är också viktigt att eleverna får 
tid till detta. Axiö och Palmqvist anser att i dagsläget så finns det många skolor 
där det är läraren som bestämmer hur mycket inflytande eleverna ska ha. Det 
krävs mycket arbete i en demokratisk anda för att eleverna ska uppnå ett 



 8

informellt inflytande och inte bara det formella som nu är det vanligaste enligt 
Axiö och Palmqvist (2000). 
 
Gunnarsson (1999) skriver att skolledningen måste ge lärarna inflytande i 
skolan och vikten av att lärarnas arbete blir uppskattat av skolledaren. Han 
tycker att ”en utvecklande lärande situation för elever kräver en god 
arbetssituation för lärare”(Lärandets ekologi, 1999, s 106). 
 
Skolverket gjorde 1998 en undersökning om attityder bland lärare och elever 
och kom fram till att hälften av eleverna inte tror att de kan påverka den dagliga 
verksamheten i skolan. Det visade sig också att många av lärarna har negativa 
förväntningar på att eleverna kan ta mer ansvar för sitt lärande och därigenom få 
mer inflytande. Eleverna får inte välja om de ska gå i skolan eller inte, det säger 
den svenska lagen. Men enligt Läroplanen har de rätt att påverka, ta ansvar och 
vara delaktiga i sin utbildning. Det ligger på rektorns ansvar att ett aktivt 
elevinflytande utförs i skolan och det är upp till varje lärare att skapa 
arbetsformer för det. Dagens skola måste se till hela eleven och hitta vägar för 
att motivera och skapa intresse för skolarbetet. ”Ett ökat inflytande och ansvar 
för eget och andras lärande kan vara ett sätt att koppla ihop elevernas 
engagemang och deras lärande!”(Axiö & Palmqvist, 2000, s 157).  
 
Gunnarsson (1999) menar att för att skapa en rättvis skola behövs det att 
eleverna får en demokratisk kunskapsutveckling och att det i längden kommer 
att gynna samhället. Det krävs då att lärare och elever får inflytande över sin 
arbetssituation, värdegrundstankar som är demokratiska och att var och en tar 
ett ansvar. Gunnarsson (1999) tycker att det är av stor vikt att skolan har tydliga 
mål och att dessa utgår från läroplanen. Eleven skall aktivt delta i sitt lärande 
och visa respekt mot sina kamrater och lärare samt följa skolans regler. Stensmo 
(1997) anser att enligt riktlinjerna för Lpo 94 så skall läraren vara den person 
som utformar arbetsformer till elevinflytande och fostrar eleverna i en 
demokratisk anda. Eleverna har rätt att delta i planering, genomförande och 
utvärdering av undervisningen. Riktlinjerna säger också att elevinflytande skall 
utökas under åren. Ferm (1993) menar att det är den syn på kunskap och den 
respekt som pedagogerna har för sina elever, som präglar elevernas inflytande 
och han säger också att det är en förutsättning att eleverna känner sig delaktiga i 
hur de ska kunna nå de uppställda målen, för att de ska bli mer ansvarstagande. 
För har de själva varit med och fått påverka och bestämma så ger de inte upp i 
första taget och de är också noggrannare med att fullfölja sitt arbete (Ferm, 
1993). 
 
Alexandersson och Gummesson (1979) har i rapporten Elevinflytande och 
ansvar motverkar skadegörelse och skolk, funnit att när eleverna får ta ansvar 
för sin skolmiljö och delta i den praktiska verksamheten minskar förstörelsen på 
skolan. Rapporten förespråkar att det är betydelsefullt att eleverna har inflytande 
på skolan, vilket leder till ett större ansvar för eleverna. För att skapa ett positivt 
skolklimat bör klass- och elevrådens inflytande också gälla skolans inne och ute 
miljö. Det var meningen att eleverna skulle få mer inflytande och ansvar när 
skolförordningen ändrades år 1978. Men Alexanderssons och Gummessons 
rapport visar att så är det inte i de skolor som de har undersökt.  Eleverna 
behöver delta i klass- och elevråd dels för att de får en praktisk tillämpning i 
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begreppet demokrati men också för att de får ta del av skolans verksamhet. I Lgr 
69 står det att eleverna ska vara delaktiga i skolans verksamhet genom 
elevinflytande och ansvar. Rapporten visar också på vikten att skolan bör ha ett 
nära samarbete med elevernas föräldrar och föreningslivet. (Alexandersson och 
Gunnarsson, 1979) 
 
  
Exempel på arbetssätt där elevinflytande är det centrala i undervisningen 
 
Ferm berättar i sin bok Demokrati i praktiken (1993), om då han själv började 
införa elevinflytande i sin undervisning och varför. Han hade märkt att det fanns 
en del elever som tycktes vara totalt ointresserade av skolan och vad den hade 
att erbjuda i form av lärande. Ferm hade försökt att få dessa elever intresserade 
och motiverade på alla sätt och vis, men ingenting tycktes hjälpa. I samma veva 
blev Ferm själv inspirerad av en bok som han hade läst, Klassens liv av Sjöberg. 
Den beskrev hur en lärare i en specialklass hade fått sina elever engagerade och 
delaktiga genom att låta dem vara med och bestämma.  
 
Det blev avstampen för Ferm, då han insåg att om eleverna skulle få inflytande i 
sin skoldag så skulle det vara lättare att motivera dem. Han började med att 
införa klassråd, vilket år 1975 inte hörde till vanligheten. Han utökade 
elevinflytandet successivt då han märkte att det gav resultat. Ferm lät eleverna 
vara med och bestämma vad de skulle lära sig och hur (Ferm 1993). Ferm är 
dock noga med att poängtera att han frågade om barnen ville vara med och 
bestämma, inte om de ville ha mer inflytande. Han menar att elever/barn inte 
förstår och använder ordet inflytande.  
 
Den förändring som Ferm (1993) märkte i form av elevers engagemang, 
delaktighet och ansvarstagande hade han inte vågat hoppas på innan han införde 
elevinflytande i sin klass. Eleverna tycktes äntligen förstå att skolan var till för 
dem och att de hade möjligheter att påverka dess utformning och innehåll. Ferm 
såg också sin yrkesroll utvecklas och förändras från att, som han kallar det, ha 
varit ”allvetare” = lärare till att bli en pedagog = ”vägvisare”. Han hittade stöd 
för sitt nya arbetssätt hos tidigare filosofer och pedagoger. Ferm (1993) 
beskriver också hur lärarens/pedagogens roll i skolan har förändrats. Tidigare 
var det läraren som hade färdiga mallar som alla elever skulle arbeta och lära 
sig. Det var läraren som var den aktiva och den som bestämde allt, eftersom 
han/hon visste bäst. Numera krävs det att pedagogerna är demokratiska med en 
viss auktoritet för att kunna uppnå målen samt att pedagogerna måste se sina 
elever som individer som verkligen vill lära sig (Ferm, 1993). 
 
Molloy (1996) redogör i sin bok Reflekterande läsning och skrivning för ett 
dialogiskt klassrum. Det bygger på att eleverna får ta ansvar för sin 
lärandeprocess. Det första steget mot att ge eleverna inflytande är enligt Molloy 
att synliggöra målen i kursplanen för svenska. Därefter bör pedagogen 
tillsammans med eleverna införa olika metodiska redskap i form av loggbok, 
skrivportfölj och muntliga reflektioner i undervisningen. 
 
Imsen (2000) redogör för ett projekt som Richard de Charms arbetat med. Det 
handlar om att motivera eleverna att ta del i sin utbildning. Projektet pågick i tre 
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år och utgick från att eleverna själva fick sätta kontinuerliga delmål och därefter 
tränades de i att utvärdera sin måluppfyllelse. De Charms fann att det resultat 
som eleverna nådde berodde på deras pedagogs förväntningar på eleverna. Där 
pedagogen hade positiva förväntningar nådde eleverna målen i större 
utsträckning än där pedagogen hade negativa förväntningar. Han såg också att 
när eleverna fick ta större ansvar för sig själva så blev klassrumsklimatet bättre. 
”Vägen till pigga, uppfinningsrika och motiverade elever går genom frihet 
under ansvar” (Imsen, 2000, s 390). 
 
Lindgren (red. 1994) beskriver att elevinflytande för många lärare är att planera 
innehållet i undervisningen men låta eleverna få bestämma när de vill utföra 
sina arbetsuppgifter. Det innebär att det är läraren som måste se till att eleverna 
gör det de ska. Lärarrollen får en övervakande roll. Lindgren menar att i dagens 
skola börjar eleverna redan på lågstadiet med eget arbetsschema och det kan 
vara tillräckligt ansvarskännande för ett barn på sju till nio år. När eleverna går i 
mellanstadiet krävs det mer än att eleverna får välja tidpunkt för att göra sina 
arbetsuppgifter. Lindgren anser att det är vid den åldern viktigt att eleverna får 
se målet med arbetet och att lärare och elever diskuterar tillsammans hur de ska 
nå målet och på vilket sätt. Läraren måste finna situationer i undervisningen så 
att eleverna får träning i att våga prata och stå för sina åsikter. Lindgren 
poängterar att lärare behöver arbeta aktivt och medvetet med elevinflytande, det 
är inte tillräckligt för eleverna att bara få planera tiden för sitt arbete utan de 
måste få delta i hela processen. 
 
Lindgren (1994) visar på fem viktiga steg där elever bör vara med och få 
elevinflytande. I initialsteget väcks elevernas intresse och motivation genom att 
de får läsa om kursens mål. Pedagogen tar också tillvara på elevernas tidigare 
erfarenheter och vad de vill lära sig. 
 
Därefter går lärare och elever vidare till det andra steget som innebär planering. 
Här väljer de tillsammans arbetsområde, arbetssätt och arbetsformer. De 
diskuterar vilka krav som ska ställas på eleverna, vilken frihet de ska ha och hur 
lång tid arbetet kommer att behöva. Det bestäms även hur arbetet skall redovisas 
och hur utvärderingen ska gå till. Lindgren anser att elevernas egen insikt om 
sitt lärande ökar då de får diskutera och ta del av olika arbetssätt och metoder. 
 
Det tredje steget bearbetningen tar längst tid därför att det är nu som eleverna 
ska hämta in sitt material och utföra sina arbetsuppgifter. Det är nu som 
eleverna ska tränas i att reflektera, kritiskt granska och pröva olika arbetsformer. 
 
Lindgren anser att det fjärde steget redovisningen är betydelsefull för barnets 
utveckling, den yngre eleven behöver därför positiv feedback från läraren och 
kamraterna för att stärka dess självförtroende. Lindgren menar att det också är 
viktigt att läraren lyssnar och tar tillvara på elevernas olika sätt att tänka och 
välja redovisningsformer. 
 
Det sista steget som Lindgren (1994) tar upp är processen, i vilken lärare och 
elever tillsammans utvärderar arbetet genom att diskutera om målen har nåtts, 
om eleverna är nöjda med sin arbetsinsats och hur arbetssätt och arbetsformer 
fungerade. Det är meningen att utvärderingen ska leda till nya reflektioner och 
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framtida mål för eleverna. Lindgren tycker att det är nödvändigt att eleverna får 
vara delaktiga i dessa fem steg i processen för att de ska förstå meningen med 
sitt lärande och känna mer motivation inför det. Det räcker inte att bara ge 
eleverna formellt inflytande, det krävs informellt elevinflytande i dagens skolor 
betonar Lindgren (1994). Tham (1998) menar att det finns många viktiga frågor 
som det måste tas ställning till innan man kan arbeta med elevinflytande fullt ut: 
• I vilka sammanhang kan eleverna få inflytande? 
 
• Vem är skolan till för? 
  
• Vad är elevinflytande? Är det vuxna i skolan som har definierat vad 

elevinflytande är? 
 
• Vad är demokrati? 
 
• Vad är det som räknas som kunskap? 
 
Dessa frågor är inte alltid lätta att besvara anser Tham (1998) eftersom dessa 
begrepp kan betyda helt olika saker för människor från olika kulturer. Vidare i 
boken beskriver Tham (1998) om hur olika skolor uppmärksammat 
elevinflytande och hur de aktivt jobbar med det. Den största delen av de 
tillfrågade i boken påpekar dock att arbeta med elevinflytande är inget man gör i 
en handvändning, utan det krävs kontinuerlig uppföljning och utvärdering, samt 
ett starkt ledarskap. Många av lärarna som intervjuats i boken menar också att 
de måste våga släppa på kontrollen över allt som rör skolan och undervisningen, 
annars går det inte att ge eleverna det inflytande som de har rätt till. 
 
 
Aktuell forskning 
 
I rapporten När inget facit finns, (1999), har Carlgren och Hörnqvist undersökt 
41 skolor och sett att arbetet med elevinflytande skiljer sig åt på de olika 
skolorna. De har funnit att elevinflytande i grundskolorna innebär att eleverna 
får ansvar över sina egna arbetsuppgifter men de har inget att säga till om när 
det gäller innehåll eller arbetssätt. Det är endast då eleverna får arbeta med 
temaarbete som de får mer inflytande över sitt arbete. Carlgren och Hörnqvist 
menar på att det finns risker med ett elevinflytande där eleverna får arbeta 
mycket självständigt och inte får den hjälp av läraren som eleverna behöver.  
 
Skolverkets nyhetsbrev den 14 december 2001 redovisar undersökningen ”Ung i 
demokratin”, vilken framhåller att det är viktigt att skolan har ett demokratiskt 
förhållningssätt och fostrar sina elever i en demokratisk anda. Eleverna i dagens 
skolor tycker att det är viktigt med elevinflytande och de anser att de har för lite 
inflytande över sitt arbetsschema och arbetsmaterial men trots detta har eleverna 
goda kunskaper när det gäller begreppet demokrati.  . 
http://www.skolverket.se/publicerat/nybrev/nybrev00-01/nyb01-12-14.shtml 
(2004-11-01) 
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År 2002, den 12-13/11 pågick en rikskonferens i Hudiksvall om elevinflytande. 
Där talades det om att lärare och elever tillsammans måste samtala om vad 
elevinflytande står för och vad det innebär för eleverna. Det finns lagar som ger 
förutsättningar för eleverna att få inflytande i skolan men skolorna själva måste 
bestämma hur de ska arbeta med det. Det betonades också att varje rektor 
behöver se till att skolan ger eleverna inflytande i undervisningen. Eleverna 
behöver få både formellt och informellt inflytande i skolans vardag och det är 
upp till varje lärare att skapa dessa förutsättningar för sina elever.   
http://www.elevforum.goteborg.se/hudiksvall02.HTM (2004-09-06) 
 
Selberg (2001) berättar och beskriver om olika steg i lärandeprocessen då 
eleverna har inflytande i sin egen utbildning och att detta ger motiverade och 
engagerade elever. Selberg menar att om lärandet ska bli meningsfullt för 
eleverna, så måste de vara delaktiga i alla steg. Selberg ger också en historisk 
återblick hur elevinflytande har sett ut i våra styrdokument fram till idag och hur 
begreppet har fått ett större utrymme allt eftersom. Selberg framhåller att 
 

demokratiska arbetsformer inte bara handlar om att förmedla kunskap om 
grundläggande demokratiska värderingar, utan att undervisningen också ska bedrivas 
under demokratiska former. Eleverna ska utveckla sin förmåga att ta ett personligt 
ansvar genom att delta, utöva och ta ansvar för den dagliga undervisningen. (2001, s. 
69) 

 
Selberg (2001) anser att hennes forskning visar att det finns möjliga vägar till att 
nå målen i de nationella styrdokumenten. Hon menar att då eleverna själva 
aktivt deltar i sitt eget lärande så når de lättare de mål som finns uppställda. 
Vidare påpekar Selberg att lärares syn på lärande och de förväntningar de har på 
sina elevers sätt att lära, kan vara avgörande för om eleverna görs delaktiga och 
får inflytande i undervisningen eller inte. 
 
Danell (2003) poängterar att trots de klara direktiven i läroplanerna om att 
elever ska ges inflytande i sin utbildning så visar många offentliga utredningar 
på att så inte är fallet. Utvecklingen med elevinflytande tycks gå väldigt sakta 
ute i skolorna och det inflytande eleverna tycks få gäller ofta val av 
arbetskamrater, skolresor eller liknande. Undervisningen och dess upplägg 
bestäms oftast utan elevernas samverkan. Detta trots att många av skolans 
utredningar kommit fram till att det är av största vikt att eleverna ges inflytande 
i undervisningen och det egna lärandet. 
 
Korpela (2004) skriver om hur han som lärare har tillämpat elevinflytande i 
skolans verksamhet. Han har erfaret att när eleverna får ta del av planering, 
genomförande och utvärdering ökar deras motivation för skolarbetet och de 
känner ett större ansvar för sitt lärande. Korpela anser också att det är viktigt att 
eleverna får läsa i läroplanen om vad det står om elevinflytande samt att 
diskutera begreppet tillsammans med vuxna i skolan. De har behov av att veta 
vilka rättigheter och skyldigheter som de har. Han tycker att klass- och 
elevråden är av stor betydelse och att eleverna ska tränas i demokrati genom 
praktisk och teoretisk tillämpning. Korpela har själv infört fler demokratiska råd 
i form av bl.a. rastråd, miljöråd och idrottsråd på den skola han arbetat därför att 
han tycker det är viktigt att eleverna får vara med och påverka och ha inflytande 
på sin skolmiljö. För att eleverna skall få inflytande och ansvar krävs det att all 
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personal på skolan måste arbeta mot samma håll. Korpela anser också att alla 
inom skolan måste samarbeta och att de vuxna måste visa respekt inför 
varandras arbetsuppgifter och se på olika yrkeskompetenser som tillgångar. 
”Inflytande och delaktighet gynnar en demokratisk, god lärmiljö som ger ansvar 
och mening, vilket är starka krafter mot kränkande behandling” (Korpela, 2004, 
s 81).  
 
I artiklarna Elevinflytande är jobbigt- men värt besväret! (Skolledaren häfte 12, 
2001) och Elevmakt inte bara på pappret (Skolvärlden nr 3, 2003) går det att 
läsa om gymnasieskolan i Ale kommun, utanför Göteborg, där man jobbar efter 
idén att eleverna ska växa och ta ansvar, genom att de får ett stort inflytande i 
skolan. Förre rektorn på skolan berättar att hon valde att se möjligheter istället 
för problem, då de utökade elevdemokratin och inflytandet på skolan. Visst har 
det krävts mer arbete till en början och vissa saker så som beslutsprocessen kan 
ibland ta väldigt lång tid, men det är i slutändan ändå värt allt. Hon menar att 
om eleverna känner att de är delaktiga så blir de också mer ansvarsfulla och 
deras studieresultat förbättras. En viktig förutsättning, anser hon, är att eleverna 
måste komma till insikt om att vi vuxna tror på dem och att de faktiskt kan mer 
än de ofta tror.  
 
I en av artiklarna så beskriver en elev hur han på ett positivt sätt blev överraskad 
då han började på Ale gymnasium. Han kände att hans röst/hans åsikt var värd 
något. Han kunde vara med och påverka olika situationer. På Ale gymnasium 
får eleverna till och med vara med vid anställningsintervjuer av ny personal på 
skolan. Ibland har eleverna till och med haft slutordet om en pedagog ska 
anställas eller inte. Den nuvarande rektorn har inte bara lärare och skolledning 
att tacka för sitt jobb, utan även den elevgrupp som ingår vid 
anställningsintervjuer. Annat som eleverna har varit med och bestämt om är 
utformning av studiekurser och busskort till samtliga elever.  
Den biträdande studierektorn menar att kvalitén på undervisningen ökar då 
eleverna har mer inflytande. En lärare på skolan poängterar att på Ale 
gymnasium sätts eleverna i fokus. En annan elev säger att de frågor och 
önskemål som eleverna har tas på allvar av de vuxna i skolan och att det känns 
bra. 

 
Artikeln Här bestämmer eleverna om mer än fikautbudet (Lärarnas Tidning nr 
7/2004) belyser ungefär samma arbetsgång vid ökat elevinflytande i skolan. På 
Stagneliusskolan i Kalmar har man sedan 10 år tillbaka jobbat med att på olika 
sätt utöka och utveckla elevers inflytande. På den skolan var inte eleverna nöjda 
med att bara ha inflytande över vilken färg gardinerna skulle ha. De ville ha 
inflytande över fler saker som rör dem i skolan, bland annat undervisningens 
utformning så som inga läxor över helgerna, max fem läxor/vecka, större 
arbeten ska räknas som prov, rast vid långa arbetspass m.m. Då en av lärarna 
blev tillfrågad om alla pedagogerna på skolan ”brinner” för att ge eleverna 
utökat inflytande, så svarar han att entusiasmen skiljer sig från lärare till lärare. 
Han påpekar dock att alla har accepterat detta och att det klart och tydligt står i 
läroplanerna att detta är något som alla i skolan ska jobba med. 
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Syfte 
 
Vårt syfte är att undersöka hur elever och pedagoger uppfattar och upplever 
elevinflytande och om dessa överensstämmer med varandra. 
 
 
Frågeställningar 
 
• Hur upplevs elevinflytande i undervisningen av elever och pedagoger? 
 
• På vilket sätt arbetar pedagogen med elevinflytande? 
 
• Är pedagoger och elever medvetna om vad det står om elevinflytande i 

skolans styrdokument? 
 
 
Avgränsningar 
 
I samråd med vår kursledare valde vi att begränsa vårt examensarbete till att 
fokusera vår undersökning på elever och pedagoger i årskurs fem. 
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Metod 
 
 
Mot bakgrund av vårt syfte anser vi att den kvalitativa metoden i form av 
intervjuer passar bäst för att belysa lärarnas och elevernas upplevelser och 
erfarenheter av elevinflytande i skolan. Vi har valt ett fenomenologiskt 
perspektiv på vår undersökning och därför anser vi att intervjuer är en bra 
undersökningsmetod. Vi valde den kvalitativa metoden för vår undersökning, 
vilket innebär att resultatet blir i verbala formuleringar, skrivna eller talade.  
Efter att ha tagit del av passande litteratur så har vi fått insikt om hur viktigt det 
är att vara väl förberedd vid planering och utförande av intervjuer. Vår 
handledare godkände intervjufrågorna innan vi gjorde undersökningen.  
 
 
Fenomenologi  
 
Stensmo (1994) tar i sin bok Pedagogisk filosofi upp Husserl, som hade 
fenomenologi som sin filosofi.  Den innebär att studera hur människan uppfattar 
de olika fenomen som finns runt omkring henne. Det är intressant därför att vi 
människor uppfattar saker och ting på olika sätt beroende på den erfarenhet som 
vi har. Fenomenologi menar att ingen upplevelse är den andra lik.  
 

Fenomenologin intresserar sig för att klargöra både det som framträder och det sätt på 
vilket det framträder. Den studerar individernas perspektiv på sin värld, försöker i detalj 
att beskriva innehåll och struktur hos individernas medvetanden, förstå den kvalitativa 
mångfalden hos deras upplevelser och göra deras väsentliga mening explicit. ( Kvale, 
1997, s 54)  

 
Vid en fenomenologisk undersökning är det viktigt som intervjuare att ställa 
sina personliga åsikter och förutfattade meningar åt sidan. När vi i en kvalitativ 
undersökning använder oss av fenomenologi vill vi beskriva upplevelser i 
vardagen. ”Den kritik man kan rikta mot fenomenologin är att det kanske inte 
ligger i mänsklig makt att helt ställa sin egen förförståelse åt sidan.” 
(http://infovoive.se/fou/bok/kvalmet/10000009.htm (2005-02-15) 
 
 
Respondenterna i de kvalitativa intervjuerna 
 
Vi begränsade vår undersökning till elever och lärare i årskurs fem i sex av 
Bodens kommuns skolor. Detta för att vi anser att elever i den åldern har hunnit 
gå flera år i skolan och har samlat på sig upplevelser, uppfattningar och 
erfarenheter om elevinflytande. Samt att de vågar prata med oss som 
intervjuare. Vi började med att ta kontakt med sex olika skolor, tre av dem är 
geografiskt belägna i centrum och de andra tre ligger två till fyra mil utanför 
Boden. För att få en helhetsbild av vår undersökning bestämde vi oss för att 
intervjua elever och lärare i samma klass, för att se om deras uppfattningar 
stämde överens med varandra. De elever som skulle ingå i gruppintervjuerna 
valdes ut av respektive klasslärare genom att de blev tillfrågade om de ville 
delta eller inte. Orsaken till att vi valde att låta lärarna bestämma hur urvalet 
skulle ske var på grund av två skäl. För det första kunde vi inte genomföra 
undersökningen under vår verksamhetsförlagda utbildning, eftersom att 
eleverna var åtta år och vi inte ansåg att de hade gått i skolan tillräckligt länge 
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för att ha hunnit bilda sig en uppfattning om elevinflytande. För det andra kände 
vi inte eleverna och därför ansåg vi att det bästa var att lärarna gjorde urvalet. 
 
 
Vi har valt att benämna skolorna där undersökningen har utförts för A-F. 
 
Skola  Respondenter  Klasstorlek  
 
A  En lärare och fyra elever  15 elever 
B  Två lärare och fem elever  10 elever i årsk.5 
C  En lärare och fyra elever  17 elever 
D  En lärare och fyra elever  15 elever 
E  En lärare och sex elever  18 elever 
F  En lärare och fyra elever  13 elever  
 
Vi vill i skola B förtydliga att eleverna i årskurs fem ingår i en klass där det gick 
blandat femmor och sexor. De är nio elever i årskurs sex.  
 
Vi hade inget bortfall i vår undersökning. 
 
 
Material 
 
• Bandspelare 
• Anteckningsblock 
 
 
Intervjuer 
 
Vi har endast utfört tre forskningsintervjuer med vuxna tidigare och inga 
barnintervjuer. Med tanke på det ansåg vi att vi behövde läsa passande litteratur 
för att få mer kunskaper om detta. Vi läste därför Den kvalitativa 
forskningsintervjun av Kvale (1997), Forskningsmetodikens grunder av Patel 
och Davidsson (1991), Enkätboken av Trost (2001) och Att förstå barns tankar 
av Doverborg och Pramling (1985).  
 
Vi bestämde oss för att använda oss av den kvalitativa metoden i form av 
intervjuer och analys. Trost (2001) framhåller den kvalitativa metoden när vi är 
intresserade av att se hur elever och lärare tänker/resonerar utifrån våra 
frågeställningar. 
 

Den kvalitativa intervjun är en unikt känslig och kraftfull metod för att fånga 
erfarenheter och innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld. Genom 
intervjun kan de förmedla sin situation till andra ur ett eget perspektiv och med egna 
ord. (Kvale, 1997, s 70) 

 
Patel och Davidsson (1991) poängterar att det finns negativa sidor med en 
intervju som metod. De menar att vår roll som intervjuare medvetet eller 
omedvetet kan påverka respondenternas svar genom vårt kroppsspråk eller 
kommentarer. Kvale (1997) rekommenderar att använda halvstrukturerade 
frågor som bidrar till ett öppet och trivsamt samspel mellan respondenter och 
intervjuare. Han menar att på så sätt vågar respondenten berätta om sina 
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erfarenheter och upplevelser. Doverborg och Pramling (1985) påpekar dock att 
frågorna inte bör vara av ja och nej karaktär, eftersom det inte ger oss inblick i 
hur eleverna tänker. Med tanke på att vi var intresserade av elevernas 
upplevelser, uppfattningar och erfarenheter valde vi att göra gruppintervjuer 
med eleverna. (Doverborg & Pramling, 1985, s 30) tycker att ”i en 
gruppintervju kommer man att se om barns svar ger upphov till nya frågor och 
funderingar hos varandra”. De påpekar också att det är viktigt att den som 
intervjuar gruppen måste tänka på att elevernas olika personligheter, blyga eller 
talföra kan ha betydelse för intervjuns resultat. De anser dock att 
gruppintervjuer kan vara att föredra då eleverna får ta del av varandras 
upplevelser och erfarenheter. Det i sin tur kan bidra till en ny medvetenhet hos 
eleverna, anser Doverborg och Pramling (1985). 
 
 
Genomförande 
 
I samband med vår första kontakt via telefon med respondenterna (lärarna) 
beskrev vi undersökningens syfte och dess upplägg, att alla respondenter deltar 
frivilligt och kan avsäga sig intervjun, samt vilka som kommer att ta del av 
rapporten. Vi talade även om att ingen information som kan identifiera 
respondenterna kommer att yppas. Dag, tid och plats för intervjuerna fick 
respondenterna (lärarna) själva välja och de valde också ut de elever som skulle 
intervjuas. Vi ville att det skulle bli så lite besvär som möjligt för 
respondenterna och valde därför att besöka dem på respektive skola. 
 
Kvale (1997) framhåller att det är bra att använda sig av en bandspelare vid en 
intervju, vi spelade in alla intervjuer på band för att vi skulle kunna lyssna aktivt 
på respondenterna. Men också för att efterarbetet av intervjuerna skulle gå 
lättare och därmed öka reliabiliteten på arbetet. De sex vuxna respondenterna 
upplevde ett visst obehag att tala till bandspelaren men det försvann under 
intervjuns gång. Däremot ville de inte lyssna på sina svar efteråt. Eleverna 
däremot hade ingenting emot att tala till bandspelaren utan de tyckte bara att det 
var positivt och roligt samt att de gärna ville lyssna på sina svar efter intervjun. 
Varje intervjutillfälle pågick mellan 30-45 minuter beroende på respondenterna. 
Efter varje intervjutillfälle gjorde vi minnesanteckningar från intervjun och 
skrev därpå ordagrant ner varje inspelad intervju med respondenterna. 
 
Då vi har ett fenomenologiskt perspektiv på vår undersökning bestämde vi oss 
för att använda oss av den analys som Kvale (1997) beskriver i sin bok Den 
kvalitativa forskningsintervjun. Analysen som Kvale benämner som 
meningskoncentrering innehåller fem steg: 
 
1. Vi började med att läsa igenom det utskrivna materialet. 
 
2. Därefter tog vi ut det mest relevanta ur texten som svarade på våra 

frågeställningar. 
 
3. Vi försökte därefter hitta kärnan i textmaterialet, och här är det enligt Kvale 

(1997) viktigt att inte lägga in egna tolkningar och värderingar i 
respondenternas svar. 
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4. I det fjärde steget ställde vi respondenternas svar gentemot vårt syfte och 
frågeställningar. Kvale anser att det är i det här steget som vi måste ställa 
oss frågan om vi fick svar på det vi hade till avsikt att undersöka. 

 
5. I det sista steget i analysen formulerade vi respondenternas svar på ett 

koncist och lättförståeligt sätt.  
           

           Vi har hittat likheter och olikheter i deras berättelser. Vi har lagt in några 
personliga citat från respondenternas svar i resultatet av intervjuerna för att göra 
texten mer personlig och beskrivande.  
 

 
 Tidsplan 
 
 Vi hade från början tänkt göra vår undersökning i den klass där vi hade vår 

verksamhetsförlagda utbildning. Men vi ansåg att dessa elever var för unga och 
klassen som sådan hade olika problem och det medförde att det inte gick att 
genomföra en undersökning om elevinflytande. Vi hade också svårigheter med 
att få en handledare vilket ytterligare fördröjde starten på vår C-uppsats. Vi 
valde därför att inte examinera oss i januari, utan att göra det i mars istället, för 
att få tillräckligt med tid till att göra ett arbete som vi kunde känna oss nöjda 
över. 

 
 HT 2004 
 Sep Inlämnande av PM 
 Nov Handledare utsedd 
  Sammanställning av intervjufrågor 
  Bakgrunds arbete 
 Dec Undersökning bestående av intervjuer 
  Kontinuerligt analysarbete av intervjuer 
 
 VT 2005 
 Jan Bakgrund, syfte och metod klart 
  Sammanställer och skriver ut resultatet 
 Feb Resultatet och diskussionen klar 
 Mar C-uppsatsen klar 
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Resultat 
 
Intervjuer 
 
I vårt resultat del har vi valt att redovisa varje intervjufråga för sig, skola för 
skola. Där liknande fråga har ställts till både pedagog och elever så kommer 
pedagogens svar först och sedan därefter elevernas svar. I några av frågorna så 
har vi separerat pedagogens och elevernas frågeställningar och svar. Vi har 
också lagt in några citat från respondenterna för att göra texten mer personlig 
och beskrivande. Vi har även gjort en sammanfattning efter lärar- respektive 
elevintervjuerna för att kunna se efter likheter och olikheter men också för att 
jämföra lärarnas upplevelser gentemot elevernas. I vårt resultat har vi bestämt 
oss för att benämna alla respondenter (skolor) med bokstäverna A-F. Vi vill på 
så sätt inte avslöja respondenternas identitet. Vi har inte nämnt genus på lärarna 
eller på eleverna i metoddelen, eftersom vår undersökning inte har utgått från ett 
genusperspektiv. Vi anser inte att det har någon betydelse för vår undersökning 
om hur lärare och elever uppfattar elevinflytande. 
 
 
Pedagogers och elevers resultat 

 
 
1. Vad står elevinflytande för/vad betyder det för dig? Vilka tankar får du 
då du hör ordet elevinflytande? 
 
Vet du vad elevinflytande är? Kan du ge exempel? 
 
A: Respondenten tycker att det är nödvändigt och jätteviktigt med 
elevinflytande i skolan. Men samtidigt anser hon att läraren måste ta det stegvis 
att föra in det i elevernas skolvardag. ”Det kan lätt bli kaotiskt om man sätter 
igång en massa elevinflytande”. 
 
 Nej, ingen av elevrespondenterna vet vad elevinflytande är. 
 
 
B: Respondenterna menar att elevinflytande är när eleverna får vara med 
och påverka och bestämma ”hela processen”. 
 
 Ingen av respondenterna har hört talas om det ordet. 
 
 
C: Respondenten anser att eleverna ska ha möjlighet att påverka vissa delar 
i sin skoldag, till exempel umgängesregler och i vilken turordning vissa 
uppgifter skall utföras. 
 
 Två av respondenterna vet inte vad elevinflytande är, medan de andra 
två tror ”att det är då eleverna får vara med och bestämma.” 
 
 
D: Respondenten tycker att eleverna ska få inflytande under vissa 
premisser. 
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 Tre av respondenterna vet inte vad det är, men en säger att det är hur 
mycket eleverna får vara med och bestämma. 
 
 
E: För denna respondent innebär elevinflytande att eleverna kan påverka 
sin vardag i skolan. ”Jag tycker själv att det informella inflytandet är viktigare”. 
 
 En av sex respondenter visste vad elevinflytande var, ”när elever får 
tycka och sånt.” 
 
 
F: ”Men det är när eleverna får vara med och bestämma”. Respondenten 
tycker dock att hon inte är insatt i ämnet. 
 
 Ingen av respondenterna visste vad elevinflytande är. 
 
 
2. För vem är elevinflytande bra? 

 
A: Respondenten tycker i första hand att det är eleverna som gynnas. 
 
 ”Det är framförallt för eleverna” 
 
 
B: ”För både elever och lärare”. 
 
 Alla respondenterna tror att det är bra för både elever och lärare, men 
kanske främst för eleverna. ”Får man inte vara med och bestämma så blir det 
tråkigt, jag tycker att ´man ska få vara med och tycka till rätt så mycket.” 
 
 
C: ”Både för personal och elever”. 
 
 Respondenterna tycker att elevinflytande är bra för eleverna. ”Om både 
vi och lärarna får bestämma blir det bättre.” 
 
 
D: ”För eleverna.” 
 
 ”För eleverna såklart, då får man ju vara med och bestämma vad vi ska 
göra. Man kan ju också hitta ett bra sätt att ha lektioner på som passar alla.” 
 
 
E: ”För alla tror jag, för både eleverna och mig”. 
 
 Respondenterna anser att det är bra för både elever och lärare. 
 
 
F: ”För eleverna, de känner att de får vara med och bestämma.” 
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 ”För alla.” 
 
 
3. Är det något du arbetar med eller strävar mot att arbeta med i din 

undervisning? Varför/varför inte? 
 

Vem planerar och bestämmer om vad ni ska lära er och hur ni ska lära 
er? 

 
A: Respondenten säger att hennes elever inte är vana med elevinflytande 
och tycker det är enklast att själv bestämma, ”så blir det ordning på torpet”. I 
dagsläget klarar inte eleverna av att få inflytande och ta ansvar. 
 
 En av respondenterna svarar ”rektorn”, de övriga anser att det är fröken 
som planerar och bestämmer allt. 
 
 
B: Respondenten anser att det är självklart att eleverna får delta i planering, 
genomförande och utvärdering av undervisningen. 
 
 Respondenterna och lärarna planerar och bestämmer tillsammans 
utformning och innehåll i lektionerna.  
 
 
C: Respondenten strävar mot det men anser sig inte ha kommit så långt. 
Hon tror dock att det motiverar elever. 
 
 ”Fröken och rektorn. Ibland frågar fröken oss om hyr vi vill göra men 
inte så ofta.” 
 
 
D: Respondenten anser sig ge eleverna inflytande och ansvar i 
matematikämnet. ”I matte har jag lagt ett väldigt fint självinflytande, där får de 
rätta allting själv”. 
 
 Respondenterna anser att läraren oftast bestämmer och de är nöjda med 
det. Har de några synpunkter så kan de ta upp det med läraren. 
 
 
E: ”Ja, jag tror att alla lärare arbetar med det, därför att det ska man ju 
arbeta med enligt Lpo 94”. 
 

Respondenterna tycker att det är läraren som bestämmer allt. Hon frågar 
ibland hur respondenterna vill göra, men de anser att det ändå är hon som 
bestämmer i slutändan. 

 
 
F: Respondenten anser sig inte ha tid just nu med elevinflytande då de 
nationella proven upptar mycket av hennes tid. 
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  Läraren bestämmer allt, enligt respondenterna. I engelska har de en 
annan lärare och där får de vara med och planera en del av undervisningen. 
 
 
4. Om du arbetar med elevinflytande, har du alltid gjort det? Hur har det 

sett ut för elever i yngre årskurser? Utökas inflytandet successivt? 
 

Tycker du att du har mer inflytande nu i skolan än då du gick i 
lågstadiet? 

 
A: Respondenten anser sig inte ha arbetat med elevinflytande tidigare eller i 
yngre årskurser, men hon tycker att hela skolan skulle jobba mer målinriktat 
med elevinflytande redan från sexårsverksamheten. ”Då tror jag att det skulle 
vara lättare, barnen skulle hela tiden vänjas in att ta ansvar för sig själv och sitt 
lärande.” 
 
 ”Ja, nu är vi lite större och lite mer kunniga”, tycker en av 
respondenterna. De övriga anser att de inte har mer inflytande nu än tidigare. 
  
 
B: På den här skolan arbetar alla med elevinflytande, ”eleverna är alltid 
med.” 
 
 Tre av respondenterna tycker att de alltid har fått vara med och 
bestämma och att inflytandet har ökat med åldern. Två av respondenterna har 
gått på andra skolor tidigare där de inte fick inflytande och när de kom till skola 
B tyckte de till en början att det var lite svårt med inflytande och eget ansvar 
och de ville helst att läraren skulle bestämma. 
  
 
C: Eftersom den här respondenten har arbetat som specialpedagog tidigare 
och nu är klasslärare för första gången så har hon ingen erfarenhet av att arbeta 
med elevinflytande. Respondenten tror dock att eleverna får utökat 
elevinflytande ju äldre de blir. 
 
 ”Ja, lite mer nu.” 
 
 
D: På senare år har respondenten börjat arbeta mer medvetet med 
elevinflytande. ”Det blir ju mer inflytande för dem i varje årskurs, de mognar 
och lär sig allt eftersom att ta mer ansvar.” 
 
 Respondenterna tycker att deras inflytande har ökat till viss del sedan de 
gick i förskoleklass. 
 
 
E: Respondenten har alltid arbetat med att eleverna ska ha inflytande och 
anser att eleverna successivt ska få mer inflytande men också ta mer ansvar över 
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sitt eget lärande. ”Alla pedagoger här på skolan har det här tänket men så tror 
jag att vi alla gör lite olika.” 
 

Respondenterna anser att de får bestämma lite mer nu när de går i 
årskurs fem. ”Ju äldre man blir ska man få ansvar, ju mer ansvar man får desto 
mer ska man få vara med och tycka till.” 
   
 
F: Respondenten anser sig ha börjat arbeta med elevinflytande då hon tog 
över klassen i årskurs 3. ”Just nu är de inne i en ålder då man kan börja allt 
mer.” 
 ”Kanske lite mer nu.” 
 
 
5. Vad har du för mål med att låta eleverna ha/få inflytande i 

undervisningen? 
  

Vad skulle du vilja ha mer inflytande över? 
  

A: Målet för respondenten är att eleverna ska bli självständiga och förstå att 
de är i skolan för deras egen skull. ”Att jag vill lära mig och att jag kan ta ansvar 
för att jag ska lära mig.” 
 
 Idrottslektionerna, matematiken, engelskan och skolans inköp vill 
respondenterna ha mer inflytande över. 
   
 
B: Respondenterna anser att eleverna måste lära sig att ta ansvar och att det 
ingår i vår profession att ge eleverna inflytande. ”Vi ska ju låta dem vara med 
och bestämma enligt läroplanerna, våra styrdokument.” 
 
 Respondenterna är nöjda med det inflytande som de har, därför att de 
har både det formella och informella inflytandet. 
   
 
C: Respondenten har inget mål med att arbeta med elevinflytande eftersom 
respondenten inte har någon erfarenhet av det.  
 

Två av respondenterna tycker att det är bra nu som det är medan en vill 
ha mer matte och mindre svenska. 
   
  
D: ”Ja det är väl att lära sig att framförallt ta ansvar.” 
    
 Respondenterna anser att de har nog med inflytande just nu. 
  
 
E: Respondenten menar att målet med elevinflytande är att eleverna ska 
lyssna på varandra och att vi drar mot samma mål. ”Vi har en arbetsplats 
tillsammans och om de trivs, då trivs ju också jag.” 
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 Respondenterna vill ha mer inflytande över matematiken, engelskan, 
skollunchen och idrottslektionerna. 
   
 
F: Respondenten har inget mål eftersom hon inte arbetar med 
elevinflytande på ett aktivt sätt. 
 
 Respondenterna vill vara med och planera undervisningen, ”alla tycker 
att det blir roligare när man får vara med och bestämma”. De vill också ha 
inflytande över arbetssätt och innehåll på engelskan och idrotten.   
 
 
6. Tycker du att elevinflytande påverkar elevernas lärande? På vilket 

sätt? 
 

Hur lär du dig bäst, när pedagogen planerar undervisningen eller då du 
också får vara med och planera? Varför tror du att det är så? 

 
A: Respondenten anser att eleverna blir duktiga på att söka kunskap själva, 
de vill lära sig att lära. 
 
 Respondenterna tror att de lär sig bäst när både lärare och elever 
planerar undervisningen. Då blir den mer varierad och roligare, samt att de får 
visa att de kan ta ansvar. 
  
 
B: Respondenterna tycker att det är både fördelar och nackdelar med 
elevinflytande. Fördelen är att elever som klarar av det växer med ansvaret. En 
nackdel kan vara att en del elever har svårt för att ta eget ansvar, de ser hellre att 
läraren styr undervisningen. 
 
 ”Det är roligare då vi får vara med och då vi får bestämma, men lärarna 
måste ju ställa krav som de gör för annars kommer vi ju inte att få lära oss 
någonting.” 
  
 
C: ”Ja, det tror jag absolut. Särskilt för de barn som är snabba och duktiga.” 
 
 Respondenterna upplever att de lär sig bäst när de får vara delaktiga vid 
planeringen. ”Då blir det kuligare och roligare.” 
  
 
D: Respondenten tycker att det är så. ”Bara de får vara med och bestämma 
lite grann, en del av arbetet, så blir det lite mer lustbetonat.” 
 
 Två av respondenterna tycker att de lär sig bäst när läraren styr 
undervisningen. De andra två anser att det bästa är när lärare och elever planerar 
tillsammans, ”då har vi också fått bestämma lite”. 
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E: Respondenten anser att det ”absolut” påverkar elevernas lärande. ”Jag 
tror att man lär sig bättre om man vill lära sig.” Respondenten tycker att det är 
viktigt att eleverna  får säga vad de tycker och vara med och påverka den 
dagliga undervisningen. Dessutom så anser respondenten att eleverna ”hjälper 
och bryr sig om varandra.” 
 
 ”När vi själva får vara med. För om läraren bestämmer allt då känner 
man sig tvingad att göra det.” Respondenterna tycker att undervisningen blir 
roligare då de får delta i planeringen och de menar att de då också lär sig bättre. 
 
 
F: Respondenten tror att eleverna blir mer positivt inställda och motiverade 
till det de ska göra om de också fått vara delaktiga i undervisningens innehåll. 
”De är mer på hugget.” 
 
 Respondenterna tror att de skulle lära sig bäst om de fick vara med och 
planera undervisningen. ”Alla tycker att det blir roligare när man får vara med 
och bestämma.” 
  
 
7. Pratar du med dina elever om vad som står i Lpo 94 om elevers 

inflytande och påverkan i deras egen utbildning? 
 

Vet du vad det står i läroplanen om elevinflytande? 
 
A: Nej, säger respondenten. ”De vet att det finns en kursplan, men jag tror 
inte att de känner till begreppet Lpo 94.” 
 
 Ingen av respondenterna visste vad Lpo 94 var. 
 
 
B: Respondenterna har inte pratat med eleverna om Lpo 94. ”Men det är ju 
det vi jobbar med hela tiden så de är nog medvetna om det även om de inte vet 
vad som står i läroplanerna.” 
 
 Ingen av respondenterna hade sett Lpo 94 tidigare. 
 
 
C: Respondenten har inte tagit upp Lpo 94 med sina elever. 
 
 ”Den får vi aldrig se.” 
 
 
D: Respondenten har inte tagit upp vad Lpo 94 säger om inflytande och 
påverkan i undervisningen med sina elever. 
 
 ”Vi har aldrig sett den förut.” 
 
 



 26

E: Respondenten har inte pratat med sina nuvarande elever om Lpo 94, 
men har gjort det i tidigare klasser. Respondenten anser att många pedagoger 
tycker att det räcker att ge eleverna formellt inflytande i form av klass-, elev-, 
och skolråd. ”Men jag tror att man gör det enkelt för sig om man bara tittar på 
de bitarna.” 
 
 Fem av sex respondenter visste inte vad det stod i läroplanen, men en 
respondent tror att det står att eleverna har rätt att bestämma själv. 
 
 
F: Respondenten har inte talat med sina elever om Lpo 94. 
 
 Ingen av respondenterna visste vad Lpo 94 var. 
 
 
8. På vilket sätt tycker du som lärare att elevers inflytande blir synligt i 

skolvardagen? Kan du ge några exempel? 
 

Över vad får du som elev vara med och bestämma i skolan? 
 

A: Respondenten tycker att elevernas inflytande blir synligt då de har klass-
 elev- och idrottsråd. 
 
 Respondenterna anser att det enda som de får vara med och bestämma 
om i undervisningen är då de arbetar med storyline projektet. Där får de i stort 
sett bestämma allt. ”Vi får säga vad vi tycker, men ibland vet jag inte om det är 
någon idé.” Respondenterna tycker inte att de får bestämma något på klass- eller 
elevråden, det är det sexorna som gör. 
 
 
B: Respondenten anser att det inflytande eleverna har i skolvardagen 
genomsyrar allt i skolans verksamhet. ”Det känns som om eleverna har mer 
övergripande blick över hela skolan, det blir mer i undervisningen och i arbetet 
som de bestämmer.” 
 
 

 Respondenterna tycker att de får vara med och bestämma mycket i olika 
ämnen. ”Ja, lärarna brukar fråga oss hur vi vill jobba med olika saker.” 
   
 
C: Respondenten menar att elevinflytande syns i klass-, elev- och skolråd 
samt att eleverna har bestämt de sociala umgängesreglerna i klassen. 
 
 Idrottsläraren brukar låta eleverna parvis få hålla i en idrottslektion. De 
får också bestämma klassens timme. ”Då vi har eget arbete får vi också 
bestämma om vi vill läsa eller skriva.” Respondenterna nämner också klass- och 
elevråden som något de får bestämma vissa saker på. 
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D: Elevernas inflytande blir synligt i klass-, elev- och skolråden på skolan, 
anser respondenten. 
 
 Respondenterna har fått vara med och utforma klassens regler 
tillsammans med klassläraren. Historieläraren har låtit respektive elev vara med 
och påverka innehåll och arbetssätt i historia. Respondenterna får också delta i 
beslut på klass- och elevråden. 
 
 
E: Förutom att eleverna har klass-, elev- och skolråd så tycker 
respondenten att det är det informella inflytandet som är det viktigaste. 
”Dialogen mellan lärare och elever är viktig poängterar respondenten. Vi 
diskuterar med varandra, det är viktigt att vi är inne på samma linje.” 
 
 Respondenterna anser att de får säga vad de tycker men att de inte får 
bestämma så mycket. Klassreglerna har elever och lärare bestämt tillsammans. 
Respondenterna tycker att de får bestämma lite mer i arbetet med storyline.  
 
 
F: ”I klass- och elevråden.” 
 
 Respondenterna hade tillsammans med den lärare de har i engelska 
planerat innehåll och arbetssätt för hela terminen. Med den förra idrottsläraren 
fick respondenterna rösta om vad de skulle göra på idrottstimmarna. I övrigt har 
de klass- och elevråd. 
 
   
Svar på frågeställningar riktad till pedagog 
 
 
9. På vilket sätt arbetar du med elevinflytande? I vilka former/delar av 

undervisningen? 
 
A: Respondenten låter sina elever skriva ner sina reflektioner om sitt eget 
lärande i en loggbok och de har också börjat jobba med storyline som 
respondenten menar innebär mer ansvar för eleverna, ”att sitta i grupperna och 
fördela uppgifterna”. 
 
B: Respondenterna tycker att eleverna får delta i ”hela processen” i alla 
ämnen. ”När vi planerar är de ju alltid med och bestämmer ungefär hur långt vi 
ska hinna och vad vi ska göra”. 
 
C: Respondenten har inte utvecklat arbetet med elevinflytande ”kanske 
inom OÄ, då är det ju lite lättare”. 
 
D: I grupparbetena inom OÄ så får eleverna bestämma över innehållet. 
Respondenten anser att det är enklare att ge elevinflytande i de ämnen som ingår 
i OÄ-området. ”I engelska till exempel där är det ju väldigt svårt för dem själva 
att veta vad de behöver få med sig”. 
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E: Eleverna och läraren utvärderar undervisningen tillsammans. ”Jag tycker 
nog inte att det bara rör ämnena, utan allting som vi gör.” Eleverna får turas om 
att vara klassvärdar, hjälpa till i ”maten” och ”städet”. I arbete med storyline blir 
det naturligt att eleverna får inflytande över arbetet. 
 
F: Lärare och elever utvärderar tillsammans hur veckan har varit och då får 
eleverna komma med förslag på förbättringar. Varje måndag morgon går de 
också igenom veckoplaneringen, ”sen får de välja i vilken ordning de vill göra 
arbetet, de får ta eget ansvar och det fungerar jättebra.” 
 
 
10. Ger det några resultat anser du? Vad för slags resultat har du märkt? 

Varför tror du att det har gett resultat? 
 
A: ”Det gör det säkert, men jag har inte tänkt på det så mycket.” 
 
B: Respondenten anser att eleverna utvecklas i och med ett större 
ansvarstagande, ”de växer.” 
 
C: Respondenten tror att resultatet är en utmaning för de snabba eleverna. 
”De kan jobba vidare utan att behöva vänta in de övriga i klassen.” 
 
D: Respondenten har inte reflekterat över om elevinflytande ger något 
resultat. Det respondenten har upplevt är att eleverna tar mer ansvar för sin 
matematik, sedan han infört självrättning för eleverna. ”Det upplever jag är den 
stora kicken för många att ta ansvar för just den biten.” 
 
E: Respondenten anser att eleverna blir bra på att planera och eleverna 
inser också att de är i skolan och lär sig för deras egen skull. 
 
F: Trots att respondenten har arbetat med elevinflytande i liten utsträckning 
så märkte hon dock resultat i det senaste grupparbetet där eleverna själva fick 
inflytande över arbetssätt och innehåll. ”De var positiva till hela arbetet, alla 
gjorde sitt och det var effektivt arbete.”  
 
 
11.  Har du något mer som du vill tillägga angående ämnet elevinflytande? 
 
A: Nej, svarar respondenten. ”Summa summarum så är det två bitar, det är 
viktigt och man jobbar på det men samtidigt är det svårt.” 
 
B: Respondenterna vill tillägga att i slutet av maj varje år har de en 
utvärdering tillsammans med eleverna om hur året har varit. ”Allt från det 
praktiska till undervisningen m.m. tas upp.” Respondenterna anser att det är 
viktigt att eleverna får delta i utvärderingen. 
 
C: Respondenten har inget övrigt att tillägga. 
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D: Respondenten berättar att de i slutet av varje läsår lämnar ut en enkät om 
hur skolåret har varit till eleverna, ”så brukar vi personal ta upp det på 
utvärderings dagarna.” 
 
E: Respondenten har inget mer att säga om elevinflytande. 
 
F: Respondenten tillägger att hon vill införa elevinflytande i 
undervisningen i framtiden. ”Jag ser inget hinder, det är bara fördelar.” 
 
 
Svar på frågeställning riktad till elevrespondenterna 

 
 

1. På vilket sätt skulle du vilja arbeta i skolan? 
• Läraren planerar nästan all undervisning 
• Eleverna planerar nästan all undervisning 
• Lärare och elever planerar undervisningen tillsammans 
• Annat förslag? 

 
A: ”Det skulle bli jättebra om vi fick bestämma allt”, säger en av 
respondenterna. De övriga tre tror att de inte skulle lära sig lika mycket och att 
det skulle bli kaos. De vill bli delaktiga i planeringen av undervisningen och de 
tror att det bästa vore om lärare och elever planerade undervisningen 
tillsammans. 
 
B: ”Det är bäst när vi får vara med tillsammans med lärarna och planera 
och bestämma.” 
 
C: Respondenterna tycker att det bästa är när lärare och elever bestämmer 
tillsammans. Om bara elever bestämmer kan det ju kanske bli lite tokigt, vi vet 
ju inte vad vi behöver kunna. ”Respondenterna upplever i dagsläget att de 
planerar en del av undervisningen tillsammans men det blir oftast som lärare 
säger och tycker, ”och då är det inte lika kul längre.” 
 
D: ”Lärare och elever tillsammans.” Respondenterna upplever att det är 
läraren som vet bäst vad och hur de skall lära sig. 
 
E: Respondenterna tror att det bästa är när lärare och elever planerar 
undervisningen tillsammans. ”Det är ju bra att man bestämmer tillsammans med 
eleverna, för att få veta vad de kan.” 
 
F: Respondenterna anser att elever och lärare ska planera tillsammans så att 
det blir variation i undervisningen. 
 

  
Vi avslutade elevintervjuerna med att fråga om respondenterna ville tillägga 
något mer om elevinflytande. Det var endast skola C som tyckte att ”kanske lite 
mer inflytande skulle vara bra”. 
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Sammanfattning av pedagogintervjuerna 
 
Sammanfattningsvis kan vi i vårt resultat av lärarintervjuerna se både likheter 
och skillnader. Respondenterna B och E tycker bägge två att det är det 
informella inflytandet som är viktigast för eleverna. De ser det som en 
självklarhet att arbeta med elevinflytande och ger eleverna inflytande över 
planering, genomförande och utvärdering och att målet är att eleverna ska få ta 
mer ansvar och lyssna på varandra. Skola B, C och E anser att elevinflytande är 
bra för både pedagoger och elever medan respondenterna A; D och F säger att 
det är eleverna som gynnas. I skola C, D och F kan vi se att det är det formella 
inflytandet som råder i form av klass- och elevråd och att de strävar mot att 
arbeta med elevinflytande men har inte kommit så långt. Respondenterna C och 
F har nästan ingen erfarenhet med att arbeta med elevinflytande men anser dock 
att det är viktigt. Skola A anser att det är viktigt och nödvändigt att ge eleverna 
inflytande men tycker att det krävs mycket av pedagogen. Respondenten anser 
att det är lättast att själv bestämma över undervisningens innehåll och 
arbetsmetoder. Alla sex respondenter är fullt medvetna om vad som står om 
inflytande i Lpo 94, trots detta är det bara två respondenter som arbetar efter 
det. Ingen av respondenterna har dock låtit sina elever ta del av skolans 
styrdokument. De sex respondenterna anser att elevinflytande påverkar 
elevernas lärande på ett positivt sett men de har tidigare inte tänkt på det resultat 
elevinflytande kan ge. 
  
 
Sammanfattning av elevernas gruppintervjuer 
 
I intervjuerna med eleverna på de olika skolorna A till F så har vi funnit liknade 
upplevelser av elevinflytande. De flesta av respondenterna har inga kunskaper 
om själva begreppet elevinflytande och de vet inte vad Lpo 94 är. Dock anser de 
flesta av respondenterna att elevinflytande är bra för både pedagoger och elever. 
Det är det formella inflytandet som framförallt råder i respondenternas skolor A 
till F. Med undantag för respondenterna i skolorna B och E där också informellt 
inflytande ges till eleverna. I skolorna A, C, D, E och F tycker eleverna att det 
är pedagogen som planerar och bestämmer om vad och hur de ska lära sig. Men 
alla respondenterna anser att de har mer inflytande nu än då de gick i lågstadiet. 
Eleverna i skolorna B, C och D tycker att de har nog med elevinflytande medan 
skolorna i A, E och F vill ha mer av både formellt och informellt inflytande. 
Resultatet visar också att en del av respondenterna vill få vara med och 
bestämma över undervisningens innehåll och arbetsmetoder i olika ämnen. 
Eleverna anser att de lär sig bäst när både lärare och elever bestämmer 
tillsammans över undervisningen. 
 
 
Jämförelse mellan pedagogers och elevers uppfattningar om elevinflytande 
 
Resultatet visar att pedagogerna är fullt medvetna om vad elevinflytande är och 
att det ingår i deras profession att arbeta med det. Däremot så vet de flesta 
eleverna inte vad begreppet elevinflytande eller Lpo 94 är. Pedagoger och 
elever är dock överens om att elevinflytande är bra för dem båda. Eleverna i 
skolorna A och F säger att de inte har nog med inflytande och att de vill ha mer 
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och detta stämmer bra överens med vad deras pedagoger svarade, det vill säga 
att de vill börja arbeta med det men inte har kommit igång.  
 
Elevers och pedagogers uppfattningar och upplevelser om på vilket sätt 
elevinflytande ges eller fås skiljer sig åt på ett par av skolorna. Några av 
pedagogerna anser sig ge eleverna inflytande, medan eleverna till dessa 
pedagoger anser att det är pedagogerna som bestämmer allt. Även om eleverna 
håller med om att de har fått säga vad de tycker, så beslutar pedagogen i alla fall 
om allt till slut. Både pedagoger och elever är övertygade om att elevernas 
motivation och lust att lära ökar då de får inflytande över undervisningen. De 
flesta av lärarna arbetar inte med elevinflytande på det informella sättet, utan det 
är det formella i form av klass- och elevråd som utövas och de är nöjda med det. 
Några av eleverna vill däremot ha inflytande över undervisningens innehåll, 
arbetssätt och arbetsformer eftersom de vill att undervisningen ska bli mer 
varierad och intressant.  
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Diskussion 
 
Vi kommer i den här delen börja med att diskutera vår undersöknings validitet, 
reliabilitet och etiska reflektioner, sedan kommer vi in på resultatdiskussionen, 
egna reflektioner och avslutar med pedagogisk tillämpning och framtida 
forskning.  
 
 
Validitet och reliabilitet 
 
Ejvegård (1993, s.69) säger i sin bok Vetenskaplig metod att ”Med validitet 
avses att man som forskare verkligen mäter det som man anser att mäta”. Enligt 
Kvale (1997) handlar validitet om i vilken utsträckning en intervjuundersökning 
undersöker det som var avsett att undersökas. Vi valde att använda oss av 
ifrågasättande av sanningen och kontroll av tolkningar och resultaten för att 
säkerställa validiteten i vårt arbete. Vi anser att vi har undersökt det fenomen 
som var avsedd att undersökas genom den kvalitativa forskningsintervjun som 
metod. Det som kan ha påverkat vårt resultat var att lärarna valde ut de elever vi 
intervjuade och det kan ha medfört att bara elever som ”vågar” prata kom till 
tals. Detta i sin tur kan göra att validiteten på vårt arbete inte blev så god som vi 
hoppats.    
 
Ifrågasättande av sanningen: Vi har upplevt att respondenterna har tagit 
intervjuerna på allvar och varit seriösa och sanningsenliga i sina svar. Alla 
respondenter var villiga och positiva till våra frågor under intervjuerna. Om 
intervjupersonerna har missuppfattat någon av våra frågor under intervjuerna då 
har de bett oss att förtydliga dem. Det har även gällt de gånger som vi har blivit 
osäkra över respondenternas svar. 
 
Kontroll av tolkningar och resultaten: Vi har försökt att undvika att ställa 
ledande frågor för att inte styra respondenterna och deras svar. I varje intervju 
passade det bra att ställa följdfrågor och intervjuerna upplevdes av oss som ett 
samtal men det var samtidigt viktigt att vi som intervjuare styrde samtalet. Vi 
utförde intervjuerna tillsammans för att inte missa någon av intervjufrågorna 
och misstolka respondenternas svar, men även för att stärka reliabiliteten i vårt 
arbete. Ejvegård (1993) påpekar att reliabiliteten visar på metod valets 
tillförlitlighet. Vi anser att vårt arbete har en god reliabilitet då vi i den 
kvalitativa intervjun har använt oss av standardiserade intervjufrågor och vi har 
fått handledning under arbetets gång. Patel och Davidsson (1991) menar att för 
att få en högre reliabilitet hade vi behövt utöka antalet respondenter och använt 
oss av fler undersökningsmetoder.  
 
 
Etiska reflektioner 
 
Det är enligt Kvale (1997) viktigt att respondenterna inom en 
forskningsundersökning får vara anonyma. Därför har vi valt att benämna 
skolorna med bokstäverna A- F. Vi tillfrågade varje klasslärare om vi behövde 
ha elevernas föräldrars tillåtelse för intervjuerna. De ansåg att det inte behövdes 
eftersom det inte var ett känsligt ämne som skulle undersökas. 
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När vi hade bearbetat och analyserat alla inspelade intervjuerna raderades 
banden omedelbart.  
 
 
Resultatdiskussion 
 
Vi valde i vårt examensarbete att undersöka hur pedagoger och elever 
upplever/uppfattar elevinflytande och om dessa överensstämmer med varandra. 
Vi utgick från tre större frågeställningar i våra kvalitativa intervjuer med 
pedagoger och elever. 
 
Frågeställningar 
 

• Hur upplevs elevinflytande i undervisningen av elever och 
pedagoger? 

 
• På vilket sätt arbetar pedagogen med elevinflytande? 

 
• Är pedagoger och elever medvetna om vad det står om 

elevinflytande i skolans styrdokument?  
 
I vårt resultat kan vi tydligt se att pedagogerna är medvetna om vad det står i 
Lpo 94 om elevernas rätt till inflytande i undervisningen. Trots detta arbetar 
endast två av skolorna A-F aktivt med elevinflytande. Eleverna däremot har i 
stort sett inga kunskaper om vad Lpo 94 är eller vad elevinflytande betyder, det 
insåg vi av de svar som vi fick från elevintervjuerna. Ferm (1993) menar att det 
är bättre som pedagog att använda ordet bestämma istället för inflytande. Då vi 
läste ur Lpo 94 för eleverna fick de en bättre förståelse för vad begreppet 
elevinflytande innebär. I artikeln Låt eleverna vara med och definiera 
elevinflytande talas det om vikten av att pedagogen tillsammans med sina elever 
pratar om elevinflytande och dess innebörd. Korpela (2004) tycker också att 
detta är viktigt och poängterar att eleverna har behov av att få veta sina 
rättigheter men även skyldigheter. 
 
Axiö och Palmqvist (2000) talar om att det finns två former av inflytande, det 
formella som innefattar klass- och elevråd och det informella som handlar om 
delaktighet i planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. De 
har funnit att det i dagens skolor är det formella inflytandet som råder och det 
kan vi också utläsa i vårt resultat. Dock anser Imsen (2000) att eleverna ska 
aktivt ta del av sitt lärande och kunna påverka undervisningen. Vi finner även 
belägg för detta i Lpo 94. I skolverkets undersökning 1998 visade det sig att 
många lärare har negativa förväntningar på sina elevers ansvarstagande och det 
framkom också i en lärarintervju där respondenten ansåg att eleverna inte 
klarade av att ta det ansvar som elevinflytande kräver utan att det blir kaos i 
klassrummet. Imsen (2000) menar att klassrumsklimatet blir bättre då eleverna 
får ta ett större ansvar för sitt lärande. Ferm (1993) liksom Selberg (2001) anser 
att pedagogens syn på eleverna präglar elevernas inflytande och att inflytande är 
en förutsättning för elevernas ansvarstagande. 
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I resultatet fann vi att på en av skolorna har pedagoger och elever inflytande i 
allt som rör skolan. Alexandersson och Gummesson (1979) har också i sin 
rapport påpekat att det är viktigt att eleverna har inflytande i skolans verksamhet 
därför att det ökar elevernas ansvar. I Carlgren och Hörnqvist (1999) rapport 
visade det sig att det är endast då eleverna får arbeta med teman som de får 
inflytande över undervisningens innehåll. Det framkom också i några av 
elevintervjuerna, att eleverna ansåg att de fick inflytande när de arbetade med 
Storyline. Vi kunde i våra kvalitativa intervjuer med eleverna utläsa att de vill 
vara med och bestämma över undervisningens innehåll och utformning därför 
att det ökar deras motivation och lust att lära. Selberg (2001) redogör i sin bok 
att elevernas intresse och motivation ökar när de får inflytande över sin lärande 
process.  
 
 
Egna reflektioner 
 
Vi kan redan hos de tidigare filosoferna finna stöd för hur viktigt det är att 
eleverna görs delaktiga i undervisningen. De menar att eleverna behöver vara 
aktiva i sitt eget lärande för att bli mer motiverade och engagerade. Det kan vi 
också känna igen hos oss själva. Då vi gick i grundskolan och gymnasiet var det 
läraren som bestämde över undervisningens innehåll, men då vi började läsa på 
Komvux fick vi inflytande i vårt eget lärande. Motivationen höjdes då vi själva 
gjordes delaktiga i planering, genomförande och utvärdering. Det blev genast ett 
annat intresse och engagemang. Det framkom i elevernas intervjusvar att de vill 
vara med och utforma undervisningen för att göra den roligare och mer 
variationsrik. 
 
Vi tycker att det är det informella inflytandet som ska prioriteras i dagens skolor 
men det är viktigt och nödvändigt att både det formella och det informella 
inflytandet praktiseras. Det står också uttryckligen i Lpo 94 och vi anser att det 
ingår i vår profession att arbeta utifrån våra styrdokument. Vi har även funnit 
stöd för detta i den forskning som vi har tagit del av. Ändå visar undersökningar 
som skolverket har gjort och vår egen att det är det formella inflytandet som 
många pedagoger ger sina elever. De flesta av våra lärarrespondenter framhöll 
att eleverna gavs inflytande när de fick bestämma turordningen på sina 
arbetsuppgifter. Detta är vi kritiska till, då vi anser att en form av elevinflytande 
är då eleverna är delaktiga i planering, genomförande och utvärdering av 
undervisningen. Lindgren (1994) och Imsen (2000) betonar att eleverna måste 
få delta i hela processen. Det är inte tillräckligt för eleverna att bara få planera 
tiden för sitt arbete. 
 
Vi tror liksom Axiö och Palmqvist (2000) att om pedagogerna har inflytande 
över sin arbetsplats och sitt arbete så ger de också eleverna inflytande över 
skolverksamheten och sitt eget lärande. Därför anser vi att skolledaren är en 
viktig person i arbetet med elevinflytande. I vårt resultat av undersökningen såg 
vi att samtliga pedagoger och de flesta eleverna ansåg att elevinflytande har 
betydelse för ett bra lärande. Trots detta går det mycket sakta att införa det 
formella inflytandet ute på skolorna och det lyfter också Danell (2003) i sin 
rapport. Vi frågar oss varför det är så? 
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De svar som vi kan hitta i den forskning som vi har läst och i vår egen 
undersökning pekar mot vissa faktorer som kan ha betydelse: 
 
• Pedagogernas syn på sina elevers förutsättningar, förväntningar och 

lärande. 
 
• Att våra styrdokument inte preciserar vad elevinflytande är och därför kan 

det vara svårtolkat. 
 
• Skolans organisation och ledarskap. 

 
• Pedagogens eget inflytande över sin arbetssituation. 

 
Den kritik som vi kan rikta mot vårt arbete är valet av intervjuform med 
eleverna. Elevernas åsikter kan ha påverkat varandra i negativ bemärkelse på så 
sätt att det kan ha varit få i gruppen som vågat uttala sig. Vi tror dock att vi fick 
mer information från eleverna genom att välja gruppintervjuer än vad vi skulle 
ha fått vid enskilda intervjuer. Vi kan också kritisera vårt val av intervjufrågor, 
det vi kunde se när vi analyserade och sammanställde intervjuerna var att några 
av frågorna liknade varandra. Vi tycker trots detta att vi har fått svar på de 
frågeställningar som vår undersökning baserades på. 
 
Förhoppningsvis så har vår undersökning bidragit till att alla våra respondenter, 
både lärare och elever har blivit mer medvetna om elevinflytandets möjligheter. 
Några av lärarna berättade för oss efter intervjun att de hade planer på att öka 
elevernas inflytande i undervisningen och detta tyckte vi kändes glädjande att 
höra. 
 
 
Pedagogiska tillämpningar 
 
Vår vision om ökat elevinflytande i undervisningen kräver ett stort engagemang 
och en flexibilitet hos både pedagoger och elever. Elever som redan vid deras 
skolstart introduceras i detta arbetssätt kommer att se elevinflytande som något 
naturligt och inte som något främmande, tidskrävande och jobbigt Genom att 
aktivt arbeta med elevinflytande så får vi som pedagoger intresserade, 
motiverade och självständiga elever, vilket även kan leda till bättre 
studieresultat. Det är vår skyldighet som pedagog och elevernas rättighet att 
arbeta utifrån detta. 
 
I vår kommande roll som pedagog är det viktigt för oss att vi utgår från 
elevernas intresse och behov, därför måste vi föra en dialog med våra elever. Vi 
har funnit stöd för detta i Reggio Emilia pedagogiken och hos Molloy (1996) Vi 
förstår att det kan vara svårt att börja arbeta med elevinflytande och då kan det 
vara bra att använda sig av en utarbetad och prövad metod. Ett alternativ kan 
vara att använda Lindgrens (1994) metod som vi beskriver i bakgrunden. Vi 
själva ser inga hinder eller nackdelar utan bara möjligheter och fördelar i vårt 
kommande arbete med elevinflytande. Vi hade innan vi tog del av 
forskningslitteraturen tankar om att elevinflytande är bra för eleverna och efter 
att ha tagit del av all litteratur och sett resultatet av undersökningen så är vi 
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stärkta i vår tidigare uppfattning och anser att elevinflytande, då framförallt det 
informella är något som kommer att ta stor plats i våra framtida elevers lärande. 
 
 
Förslag på fortsatt forskning 
 
Vi tycker att det vore intressant att utöka vår undersökning till att omfatta alla 
klasser i årskurs fem i Bodens kommun. Vi valde att inte ta med 
genusperspektivet i vår undersökning för att inte göra vår undersökning för stor. 
I kommande forskning skulle ett alternativ att undersöka kunna vara att se på 
om det finns skillnader mellan flickor och pojkars uppfattningar om 
elevinflytande och också om det skiljer sig mellan manliga och kvinnliga 
pedagoger. I den litteratur som vi har tagit del av sägs det att elevernas 
inflytande ska öka successivt med deras ålder och det kan vara ytterligare en sak 
att undersöka.  En annan synvinkel kan vara att se om pedagogerna själva har 
inflytande över sin arbetssituation och om det i så fall påverkar elevernas 
inflytande. 
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Bilaga 1.  Intervjufrågor till pedagoger 
 
 
1. Vad står elevinflytande för/vad betyder det för dig? Vilka tankar får 
du då du hör ordet elevinflytande? 
 
2. För vem är elevinflytande bra? 
 
3. Är det något du arbetar med eller strävar mot att arbeta med i din 
undervisning? Varför/varför inte? 
 
4. På vilket sätt arbetar du med elevinflytande? I vilka former/delar av 
undervisningen? 
 
5. Om du arbetar med elevinflytande, har du alltid gjort det? Hur har 
det sett ut för elever i yngre årskurser? Utökas inflytandet successivt? 
 
6. Vad har du för mål med att låta eleverna ha/få inflytande i 
undervisningen? 
 
7. Tycker du att elevinflytande påverkar elevernas lärande? På vilket 
sätt? 
 
8. Ger det några resultat anser du? Vad för slags resultat har du märkt? 
Varför tror du att det har gett resultat? 
 
9. Pratar du med dina elever om vad som står i Lpo 94 om elevers 
inflytande och påverkan i deras egen utbildning? 
 
10. På vilket sätt tycker du som lärare att elevers inflytande blir synligt i 
skolvardagen? Kan du ge några exempel? 
 
11. Har du något mer som du vill tillägga angående ämnet 
elevinflytande?



Bilaga 2. Intervjufrågor till elever 
 
 
1. Vet du vad elevinflytande är? Kan du ge exempel? 
 
2. Vet du vad det står i läroplanen om elevinflytande? (Vi började med 
att ställa frågan, sedan läste vi ur Lpo 94 vad som stod om inflytande) 
 
3. För vem är elevinflytande bra? 
  
4. Över vad får du som elev vara med och bestämma i skolan? 
 
5. Tycker du att du har mer inflytande nu i skolan än då du gick i 
lågstadiet? 
 
6. Vad skulle du vilja ha mer inflytande över? 
 
7. Vem planerar och bestämmer om vad ni ska lära er och hur ni ska 
lära er? 
 
8. På vilket sätt skulle du vilja arbeta i skolan? 
a. Läraren planerar nästan all undervisning 
b. Eleverna planerar nästan all undervisning 
c. Lärare och elever planerar undervisningen tillsammans 
d. Annat förslag? 
 
 
9. Hur lär du dig bäst, när lärare planerar undervisningen eller då du 
också får vara med och planera? Varför tror du att det är så? 
 
 

  
 
 




