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Förord
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support. 

Luleå den 18 december 2003

Ulrika Andersson
Erica Lindström
Hanna Lindvall   



Abstrakt

Syftet med vårt examensarbete var att undersöka hur väl elevinflytande påverkar elevers 
motivation till lärande. Vår studie var av kvalitativ karaktär och genomfördes med 
observationer, intervjuer och loggböcker. Studien genomfördes i ämnet svenska i en klass i 
årskurs 7. Vi specialstuderade sex elever som bildade en heterogen grupp. Genom vår 
undersökning fick vi fram att eleverna var ovetande om betydelsen av begreppet 
elevinflytande, men alla elever tyckte att det var viktigt att få vara med och bestämma i 
skolan. Eleverna önskade arbetsområde, och fick även välja arbetssätt under projektet. De fick 
även disponera en tidsram relativt fritt. Alla elever var nöjda med val av arbetsområde, och 
flera var även nöjda med att få ha valt arbetssätt. Alla elever uppgav även att de haft olika 
grad av inflytande under arbetsområdet. De flesta elever upplevde arbetsområdet som 
motiverande, och för två elever höjdes motivationen märkbart.  
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Inledning

I ett demokratiskt samhälle har alla rättighet att göra sin röst hörd. Detta gäller även i skolan. I 
läroplanen betonas elevers möjlighet till inflytande starkt och i skollagen är det fastställt att 
elever har rätt till inflytande. Under vår egen skoltid upplevde vi att vårt inflytande var 
begränsat. Även under våra praktikperioder under utbildningen har vi upplevt att eleverna inte 
har det inflytande de har rätt till enligt lag och läroplan. Vi ser detta område som något väl 
värt att titta närmare på. Eftersom vi som elever själva inte har upplevt inflytande i 
skolsituationen är vi inte bekanta med praktiska exempel på inflytande i skolan. Vårt arbete 
blev därför ett försök att arbeta med elevinflytande. Vi ville också undersöka om ett ökat 
inflytande påverkar elevers motivation till lärande.

Bakgrund

Förankring i styrdokument

1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet
(Lpo94) inleds med att klargöra skolans värdegrund och uppdrag, såsom att ”Det offentliga 
skolväsendet vilar på demokratins grund” (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 5). 

Lpo 94 betonar elevers rätt till inflytande i undervisningen. I kapitlet om skolans värdegrund 
och uppdrag framhålls att undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer:

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om demokratiska 
värderingar. Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer… 
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. --- Skolans uppdrag är att främja lärande där 
individen stimuleras att inhämta kunskaper --- Eleverna skall få möjligheter 
att ta initiativ och ansvar (s. 7).

I läroplanen tar ett avsnitt särskilt upp elevernas ansvar och inflytande. Här framhävs att ”de 
demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall omfatta alla 
elever” (s. 15). Elevernas utveckling, både den kunskapsmässiga och sociala, förutsätter att de 
tar större ansvar för det egna arbetet, och att de även får inflytande på utbildningens 
utformning. 

Skollagen statuerar i 4 kap. 2 §§ att alla som arbetar i skolan ska verka för demokratiska 
arbetsformer: ”Eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas. Omfattningen 
och utformningen av elevernas inflytande skall anpassas efter deras ålder och mognad.” 
Skolkommittén menar i SOU 1996:22 att det inte finns någon valfrihet när det gäller 
elevernas inflytande i skolan, då det är klart uttryckt i lagen att så ska det vara. 

Läroplanen anger de mål skolan skall sträva mot inom området elevernas ansvar och 
inflytande (Utbildningsdepartementet, 1998). Skolan skall sträva efter att varje elev tar 
personligt ansvar för sina studier och arbetsmiljö.  Eleven skall successivt få utöva större 
inflytande över sin utbildning, och ha kunskap om demokratins principer, och även förmåga 
att arbeta i demokratiska arbetsformer.
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Riktlinjer som tas upp i Läroplanen ålägger att läraren skall utgå från att eleverna kan och vill 
ta ett personligt ansvar för sin inlärning och sitt arbete i skolan (Utbildningsdepartementet, 
1998). Riktlinjerna deklarerar att läraren skall se till att alla elever oavsett kön, och social och 
kulturell bakgrund får inflytande över arbetsformer, arbetssätt och innehåll i undervisningen. 
Flickor och pojkar ska få lika stort inflytande och utrymme i undervisningen. Eleverna ska få 
prova olika arbetssätt och arbetsformer, och läraren skall tillsammans med eleverna planera 
och utvärdera undervisningen. Eleverna ska förberedas för delaktighet och medansvar, men 
också för de rättigheter och skyldigheter som utmärker ett demokratiskt samhälle. 

Kommunal skolplan 

Målområde 1 i den kommunala skolplanen i Skellefteå kommun handlar om demokrati. En av 
de visioner som strävas mot är att ”Alla som arbetar i förskola och skola har demokratiska 
värderingar och arbetar utifrån dem.” (s. 6) Mål för att arbeta med denna vision uttrycks:

”Barn och elever uttrycker:

 att de kan påverka verksamhetens/undervisningens innehåll och utformning.
 att de upplever att vuxna lyssnar och tar intryck.
 att de upplever att demokrati är den bästa styrelseformen.” (s.7)

En annan vision handlar om demokratins betydelse: ”Alla barn och elever har kunskap om 
demokratins betydelse och värde och gör aktiva ställningstagande utifrån sin mognadsnivå. 
De har ett verkligt inflytande i vardagsarbetet och tar ansvar för sitt eget och gruppens lärande 
samt verksamheten i stort.” (s. 7) Några mål tillhörande denna vision uttrycks på följande sätt:

 ”Arbetet organiseras så att alla elever ges rika möjligheter att aktivt delta i 
demokratisk beslutsprocesser samt olika former av samarbete.

 Varje skola ska ha ett väl utbildat och fungerande elevråd som tar tillvara elevernas 
rättigheter och intressen.” (s. 7)

Lokal skolplan

I den lokala skolplanen i den skola som utvecklingsarbetet genomförts i, skrivs i skolans 
verksamhetsidé att ”Vår verksamhet ska bedrivas i en skolmiljö där var och en känner sig 
trygg och tar ansvar och får möjlighet till utveckling och inflytande över sitt lärande” (s. 1).

Vidare står det i skolans mål att ”Var och en ska arbeta utifrån sina förutsättningar för att 
utveckla sitt kunnande och sin beredskap inför framtiden. Detta gör vi genom att:

 eleverna tränar sin förmåga att ta eget ansvar.
 eleverna tränas i att planera, sätta upp mål och utvärdera.” (s. 1)

Sammanfattningsvis betonar alla styrdokument ovan att alla ska omfattas av de demokratiska 
principerna och att arbetet i skolan därför ska bedrivas i demokratiska arbetsformer. Elevers 
rätt till inflytande deklareras, men även vikten av att känna till det medansvar och 
skyldigheter som utmärker ett demokratiskt samhälle betonas.
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Forskningsöversikt

Vi har valt att ta med följande kunskapsområden i vår forskningsöversikt:

 Elevinflytande
 Motivation
 Sambandet mellan elevinflytande och motivation i fråga om elevers lärande. 

Elevinflytande

Elevinflytande under efterkrigstiden

Efter Andra Världskriget uttalades fokusering på skolans demokratifostran, och huvudmålet 
för svenska skolreformer har, enligt Selberg (2001), i årtionden varit att skapa en demokratisk 
skola. Med mål att utforma organisation och läroplaner för en grundskola tillsattes 1957 en 
skolberedning. I det arbetet kunde demokratitankar hittas. Skinners inlärningspsykologi var 
grunden i de undervisningsprogram med lärobok, studiehäfte, bredvidläsningsbok, ljudband 
och bildserier som fanns på läromedelsmarknaden under 1960-talet. Skinners 
inlärningspsykologi satte tankar om elevers möjlighet att påverka och att ha inflytande i 
skolan åt sidan. År 1967 framförde läroplansöversynen för grundskolan därför krav på ökat 
inflytande för eleverna. Skolan skulle vara demokratisk. Detta visade sig, enligt Selberg, även 
i läroplanen Lgr 69. År 1979 kom den stadgade rätten till elevmedverkan genom bland annat 
klassråd, i Skolförordningen, 3 kap. 6 §. Åttiotalets läroplan för grundskolan, Lgr 80, menade 
att skolans arbete skulle präglas av en demokratisk samhälls- och människosyn. Skolan skulle 
aktivt stimulera ungdomar att låta vår demokratis grundläggande värderingar komma till 
uttryck i skolans vardag.     

Elevinflytande under 1990-talet

I Läroplanskommitténs delbetänkande SOU 1996:22 användes tre utgångspunkter för 
resonemangen kring elevers inflytande i skolan:

 Elever ska ha inflytande därför att det är en mänsklig rättighet.
 Det ingår i skolans uppgifter att fostra demokratiska medborgare.
 Delaktighet är en förutsättning för lärande.

(s. 18-20)

I Skolverkets Rapport Nr 72, Attityder till skolan, redovisades skolbildsundersökningen 
1993/94 (Skolverket, 1995). Under rubriken ”Inflytande” redogjordes för elevers, föräldrars 
och lärares syn på inflytande inom ett antal områden, som rörde tre aspekter på inflytande; 
valfrihet (Val av skola, val av lärare, val av ämnen), undervisningssituationen (Hur lärarna 
undervisar, hur man ska arbeta på lektionerna, vad som ska tas upp i undervisningen, 
läromedel och läroböcker, hur mycket läxor och prov), och yttre förutsättningar (Hur skolan 
använder sina pengar, normer och regler i skolan, schema, klasstorlek, skolmiljöns 
utformning, skolmåltider). Mer än hälften av eleverna i undersökningen ville ha möjlighet att 
kunna påverka alla områden de tillfrågades om, med ett undantag – klasstorleken. Det 
viktigaste för eleverna var att kunna välja ämnen och skola, och att de kunde påverka hur de 
skulle arbeta på lektionerna. Mer än tre av fyra elever ville i stor utsträckning kunna påverka 
dessa områden. Minst viktigt för eleverna var att kunna påverka klasstorlek, normer och 
regler, och att välja lärare. Överensstämmelsen var stor mellan vilka områden som eleverna 
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tyckte var viktigast att kunna påverka och de områden de ansåg sig ha störst möjlighet att 
påverka. Forsberg (i Skolverket, 1995) menade i rapporten att elever främst ville ha inflytande 
på områden som de lärt sig att man får ha åsikter om. Var sjunde elev tyckte att klasserna var 
för stora, men samtidigt var klasstorleken det område som eleverna minst ville kunna påverka, 
eftersom eleverna tyckte att detta område var det område de i minst utsträckning kunde 
påverka.

Även om drygt 40 procent av de medverkande i skolbildsundersökningen tyckte att de kunde 
påverka arbetssätt på lektionerna kunde man inte dra slutsatsen att eleverna var nöjda med sitt 
inflytande, för inte på något av områdena tyckte de sig kunna påverka lika mycket som de 
skulle ha velat kunna påverka. Undersökningen visade också att ju äldre eleverna var, desto 
mer ville de kunna påverka. Carlsson och Åverling kom i en rapport från 1993 fram till att 
elevers inflytande i de flesta frågor ökade under lågstadietiden (Lindgren, 1994). 
Mellanstadieelevernas inflytande låg kvar på samma nivå, men högstadiet innebar ett minskat 
inflytande för eleverna. Som skäl angav Carlsson och Åverling övergången från klasslärar- till 
ämneslärarsystem på högstadiet. Ämnesläraren hade ett stort antal elever vid ett fåtal 
tillfällen, vilket Carlsson och Åverling ansåg kunde försvåra elevinflytandet. 

Undersökningar visade alltså att äldre elever ville ha mer inflytande i skolan, medan faktum 
var att elevinflytandet minskade ju äldre eleverna blev. I Skolverkets rapport Nr 27, Skolor 
och elevers utveckling, redovisades den nationella utvärderingen av grundskolan gjord våren 
1992 (Skolverket, 1993). Granskandet av elevdemokratins innehåll visade att elevernas 
inflytande var begränsat till yttre, för det dagliga arbetet mindre väsentliga frågor, och ju 
närmare man kom skolarbetets kärna, själva undervisningen, desto mindre upplevde eleverna 
att de kunde påverka. I rapporten redovisades forskarnas olika förklaringar till, som 
utvärderingen kallade det, denna ”inflytandetröskel” (s. 81). Forskningen har utgått från en 
makt-kontrollaspekt. Att överlåta inflytande och makt till eleverna kan av vuxna anses 
riskfyllt, av flera skäl. De vuxna får mindre möjlighet att påverka verksamheten som man 
ändå i sista hand har ansvaret för. Dels kan det vara en rädsla för att förlora auktoritet och 
tappa kontrollen över eleverna med en kaotisk arbetssituation som resultat. En annan faktor 
som nämndes var den tidspress läraren ofta upplevde. Ett omfattande ämnesstoff ska gås 
igenom, och tiden till förfogande var begränsad. Den demokratiska processen tar tid, 
påpekades i rapporten, och kan därför ha upplevts som hinder för effektivt skolarbete.      

Rapporten Attityder till skolan menade vidare att undervisningen är skolans centrala uppgift, 
och det område där lärarna har ett stort inflytande (Skolverket, 1995). Även om eleverna inte 
var mer missnöjda med sitt inflytande över undervisningen än inom andra områden, så var 
detta ett område där det borde finnas utrymme för att öka inflytandet, då det i Lpo 94 
uttryckligen står att läraren tillsammans med eleverna ska planera och utvärdera 
undervisningen. Undersökningen visade att en av tio elever är frustrerade över sin brist på 
inflytande över undervisningen. De upplevde att de kunde påverka detta i väldigt låg grad. 

Återkommande undersökningar visade på ett begränsat elevinflytande, och Skolverket påstod 
i rapporten Attityder till skolan (Skolverket, 1995) att man därför inte kunde tala om en 
demokratisk skola. Resultaten i denna skolbildsundersökning stödde slutsatserna i 
huvudrapporten från Skolverkets nationella utvärdering av grundskolan 1992 (Skolverket, 
1993). I rapporten skrevs att de vuxna i skolan måste diskutera sin inställning till 
elevinflytande och fundera över varför man inte tror på värdet av elevinflytande. En 
nödvändighet för att elevdemokratin ska kunna fördjupas är att vuxna i skolan diskuterar 
varför man är skeptisk till elevinflytande, och till elevmedverkan i planeringen av 
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undervisningen. Den nationella utvärderingen från 1992 påpekade att det inte är fråga om att 
lägga lärarnas yrkesmässiga ansvar för undervisningen på eleverna, utan att göra 
planeringsprocessen öppen för insyn, så att eleverna kunde känna sig delaktiga i 
undervisningsplaneringen. Enligt rapporten Attityder till skolan borde detta öka deras 
motivation i skolarbetet och på så sätt påverka resultatet positivt. 

I Skolverkets rapport Nr 144, Vem tror på skolan? Attityder till skolan 1997 (Skolverket, 
1998a), drogs jämförelser till Skolbildsundersökningen från 1993/94. Svar som erhölls 1997 
angående inflytande i skolan jämfördes med svar från läsåret 1993/94. Där kunde utläsas att 
en klart större andel elever 1997 än 1993/94 ansåg att de hade inflytande över arbetssätt, och 
till viss del över undervisningens innehåll. När det gäller miljö och resurser var 
förändringarna dock mindre påtagliga. Jämförelsen mellan de två undersökningarna visade 
alltså att eleverna upplevde ett ökat inflytande i skolan 1997 jämfört med elevernas 
upplevelser av inflytande 1993/94. Andelen elever som uppgav att de vill vara med och 
bestämma vad som ska tas upp i undervisningen och vilket arbetssätt som ska användas hade 
ökat 1997 jämfört med skolbildsundersökningen 1993/94. Eleverna uppgav också att 
möjligheten att påverka undervisningssituationen hade ökat. Förhållandet mellan att vilja och 
kunna påverka vad som togs upp i undervisningen var konstant vid jämförelsen mellan de 
olika skolbildsunderökningarnas resultat, som gjordes 1993/94 och 1997, medan skillnaden 
hade minskat när det gällde att vilja och att kunna bestämma om arbetssättet på lektionerna.    

I Skolverkets Rapport Nr 127, Elevers skolsituation och sociala utveckling, togs det upp att 
flera andra rapporter hade visat att elevinflytande ofta hade begränsats till detaljfrågor såsom 
frågor kring skolmiljö och sysselsättningen för elever på raster och håltimmar (Skolverket, 
1997). När det gällde den pedagogiska verksamheten hade elevinflytandet visat sig vara 
obetydligt. En kontinuerlig medverkan av eleverna vid planering av undervisning hade 
saknats. 

Inom skolutvecklingsarbetet har ökat elevinflytande prioriterats sedan lång tid tillbaka 
(Skolverket, 1997). I de båda nationella utvärderingarna som Skolverket genomförde åren 
1992 och 1995, gick det inte att se några effekter av dessa strävanden. Utvärderingarna NU 92 
(Nationell Utvärdering 1992) och UG 95 (Utvärdering Grundskolan 1995) visade att elevers 
möjligheter att påverka enbart rörde sådant som låg utanför undervisningen. I de fall eleverna 
engagerades i undervisningsfrågor handlade det mera om formerna än innehållet. I de två 
utvärderingarna konstaterade Skolverket att det var få elever som uppfattat att de haft något 
större inflytande. 

I utvärderingarna NU 92 och UG 95 sammanställdes enkäter som visade lärarnas prioritering 
av olika inslag i skolans inre arbete (Skolverket, 1997). Lägst vikt lades vid lärarsamarbete i 
arbetslag, elevmedverkande i planering av undervisning, och att eleverna skulle få vara med 
och bestämma om skötseln av skolan. Enkäter kring lärarnas prioritering av olika inslag i 
skolarbetet, visade att elevinflytande vid planeringen av undervisningen gavs den lägsta 
prioriteringen av de femton variablerna, och enkäterna visade att skolorna uppenbarligen var 
rätt eniga om att elevinflytandet skulle vara begränsat. 

I Skolverkets skrift Jag vill ha inflytande över allt påpekades att elevernas rätt till inflytande 
är klart uttryckt i lag och i andra styrdokument (Skolverket, 1998b). Däremot preciserar dessa 
dokument inte vad begreppet elevinflytande innebär. Utgår rätten till elevinflytande från varje 
enskild elev, eller är det ett kollektivt inflytande, eller både och? I vilka situationer ska elever 
ha inflytande? Lagtexten ger inga svar. Skolverkets rapport påpekade vidare att det är de 
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vuxna i skolan som definierar begreppet elevinflytande och är de som har rätten att bedöma 
om och när eleverna har tillräckligt inflytande. Man kunde säga att eleverna därför var 
beroende av de vuxnas ”goda vilja”. I Skolverkets rapport ansågs det att begreppet 
elevinflytande hade formulerats utan en riktigt tydlig innebörd. Danell (2003) har granskat 
begreppet elevinflytande, som idag är ett etablerat begrepp i skolans värld. Danells 
granskning av läroplaner från Lgr69 fram till dagens Lpo94, visade dock att begreppet 
elevinflytande inte alls förekommer i läroplanerna men väl i den allmänna debatten om 
skolan.

Sammanfattning elevinflytande

Huvudmålet för svenska skolreformer har i årtionden varit att skapa en demokratisk skola. 
Läroplanskommitténs delbetänkande SOU 1996:22 utgick från olika punkter i resonemanget 
om elevinflytande som att elever ska ha inflytande för att det är en mänsklig rättighet och att 
det ingår i skolans uppgifter att fostra demokratiska medborgare. Skolbildsundersökningen 
1993/94 visade att ju äldre eleverna var, desto mer ville de kunna påverka, men 
undersökningar visade att så inte är fallet, utan att inflytandet i skolan minskade ju äldre 
eleverna blev. Den nationella utvärderingen av grundskolan gjord 1992 visade att ju närmare 
man kom själva undervisningen, desto mindre upplevde eleverna att de kunde påverka. 
Skolverket skrev om detta att det är en förutsättning att vuxna i skolan diskuterar 
skepticismen till elevinflytande för att elevdemokratin ska kunna fördjupas. Skolverkets 
undersökning 1997 visade att en större del elever upplevde inflytande i skolan jämfört med 
1993/94. Inom skolutvecklingsarbetet har ökat elevinflytande prioriterats sedan lång tid 
tillbaka. I de nationella utvärderingarna gick det inte att se några effekter av dessa strävanden. 
Elevernas inflytande handlade mera om formerna än innehållet. Få elever uppfattade att de 
haft något större inflytande, även om undersökningar visade att elevinflytandet ökat i skolan. 
Elevers rätt till inflytande är klart uttryckt i lag och andra styrdokument. Däremot preciseras 
aldrig begreppet elevinflytande. Begreppet förekommer inte i några styrdokument trots att det 
är ett vedertaget begrepp i skolans värld och i den allmänna debatten om skolan. 

Motivation

I boken Nycklar till kunskap redogjorde Hedin och Svensson (1997) för motivationens 
betydelse som inlärningens grundsten. Med detta menades att den studerande själv ville lära. 
Författarna påpekade att motivation gynnade inlärning. Var man motiverad lade man inte bara 
ner mer energi och tid på sina studier, utan studerade med större uppmärksamhet och intresse. 
Detta studiesätt skapade en positiv cirkel, då de positiva upplevelserna man får av att lyckas, 
leder till ökad självtillit inför kommande prestationer. När man upprepade gånger får uppleva 
framgång i sina studier kan en allmänt positiv inställning till lärande skapas.   

Under årens lopp har många olika teorier kring vad som påverkar motivationen presenterats. 
Vissa faktorer återkommer dock i flera olika teorier, och dessa listade Hedin och Svensson 
(1997). Några av dessa faktorer var vilka attityder och behov som den studerande har i 
förhållande till studierna. En annan viktig motivationsfaktor var stimulans. Motivationen 
påverkades av hur stimulerad den studerande blev av undervisningen då stimulans behövs för 
att uppmärksamhet ska skapas och hållas vid liv. Ytterligare en motivationsfaktor var känsla. 
Känslorna den studerande har inför sina studier, sina medstuderande, sina lärare och den 
allmänna studiesituationen visade sig vara av betydelse. De möjligheter som den studerande 
har att själv få påverka valet av undervisningsmål och arbetsmetoder var ytterligare en 
motivationsfaktor.



7

Vidare tog författarna upp Eccles-Wigfields modell över faktorer som styr motivationen för 
att en studerande ska aktivera sig i ett ämne (Hedin & Svensson, 1997). Dessa 
motivationsfaktorer är hur viktigt och intressant ämnet är, och vilken nytta man ska ha av 
studierna, likaså hur ansträngande studierna bedöms att bli. Elevens sammanvägda 
bedömning av dessa faktorer avgör engagemanget hos eleven. Elevens tidigare erfarenheter 
av framgång, attityder och behov påverkar också den sammanvägda bedömningen. Hur 
undervisningen läggs upp är av stor betydelse.

Hedin och Svensson (1997) tog även upp begreppen inre och yttre motivation. En inre 
motivation är oftare kopplad till ett djupinriktat inlärningssätt, då man känner en stark lust att 
lära, både för egenutvecklingen, och även för att man upplever kunskapen som viktig och 
relevant.  Motivationen kan också vara yttre, som när man exempelvis lär med ett syfte att 
klara en skrivning och få bra betyg. Den yttre motivationen är oftare kopplad till ett ytinriktat 
inlärningssätt. Såväl inre som yttre motivation kan förekomma hos en och samma person med 
varierande styrka under en utbildnings gång. Inre motivation, menar författarna, främjas av att 
de studerande ser ett värde av det de lär sig i skolan, och att de kan ha användning för det. 
Detta mål är inte självklart för alla, varför diskussioner kring kunskapernas relevans kan vara 
av vikt. Författarna hänvisar till Gibbs, som 1992 menade att diskussioner och medverkan 
kring kunskaperna kan locka fram intresse för att lära på ett djupare sätt och att lära för sig 
själv. Att på detta sätt känna kontroll över sin situation kan leda till att studenten känner sig 
villig att anstränga sig. Ju mer de studerande känner att deras synpunkter och behov beaktas 
och tillgodoses, desto större är chansen att deras motivation ökar. När studenterna får vara 
med och formulera målen och styra undervisningsmetoderna höjer detta inte bara 
motivationen utan det har också visat sig underlätta för ett djupinriktat lärande. 

Gunn Imsen (1988) behandlar också begreppen inre och yttre motivation. Andra beteckningar 
för inre motivation är naturlig motivering och sakmotivering. Aktiviteten, inlärningen eller 
arbetsprocessen hålls levande genom intresse för ämnet, det fakta man ska lära sig, eller 
handlingen i sig själv. Vid yttre motivation hålls aktiviteten eller inlärningen vid liv därför att 
individen hoppas på en belöning eller att nå ett mål som i sig är ovidkommande, enbart för att 
nå framgång i en annan situation. Gemensamt för båda motivationsformerna är en lustbetonad 
erfarenhet eller förväntan, antingen den kommer av inre glädje eller är en förhoppning om 
framtida belöning som källa till aktiviteten.

I boken Undervisa i grundskolan skrev Hans Dahlgren (1990) att subjektivt är motivation en 
upplevelse av målmedvetenhet, behov och kompetens i inlärningsarbetet. Upplevelsen har 
olika inslag. Ett inslag är förståelse för inlärningsmålet. Med det menas att individen har en 
klar bild av vad det innebär att ha nått inlärningsmålet. Vidare inslag innebär att individen 
känner att hon eller han kan nå målet och att denne har det som krävs för att nå detta mål. Ett 
tredje inslag i upplevelsen av motivation innebär att individen är intresserad och nyfiken och 
tycker att målet behövs. Kan man relatera den enskilda arbetsinsatsen till en helhet och inse 
att den utgör en del av ett inlärningsprojekt så påverkar detta motivationen. Detta var 
ytterligare ett inslag i upplevelsen av motivation, enligt Dahlgren. Ett annat inslag var att 
individen inser att det bara är den enskilde som kan göra det arbete som behövs för att nå 
målet. En sådan metakognitiv förmåga kan leda till ökad koncentration, initiativförmåga och 
uthållighet. Det sista inslaget innebar att individen har en tydlig bild av målet, och inser själv 
när målet är nått.
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I boken Aktiv metodik av Eric Jensen (1995) redogjorde författaren för begreppen inre och 
yttre motivation. Jensen tog upp det faktum att forskarna är oeniga om vad som driver fram 
den inre motivationen. Men han räknade ändå upp några sätt som kan hjälpa till att öka 
elevernas inre motivation. Han menade att detta kan uppnås genom att ge eleverna hjälp med 
inflytande över sin yttre miljö, och att ge dem val som har en klar relation till deras egna mål. 
Att skapa situationer där inlärning blir en naturlig biprodukt och att föregå med gott exempel 
och visa vilken tillfredsställelse prestationer kan ge, är andra bidragande sätt som författaren 
ansåg kan öka elevernas inre motivation. När eleverna får mer kontroll över innehållet och 
processer i inlärningen blir de med automatik mer motiverade. Det är viktigt att de får göra 
egna val när det gäller sidor av en inlärningsaktivitet som är personligt betydelsefull. Ge 
eleverna kontroll och valmöjligheter, där de själva vid olika tidpunkter kan styra hur de ska 
lära sig ett ämne, därför att kreativitet och valmöjligheter ger eleverna möjlighet att uttrycka 
sig och känna sig värdefulla. 

Sammanfattning motivation

I boken Nycklar till kunskap skrev Hedin och Svensson (1997) om motivationens betydelse 
för inlärning. Författarna menade att motivation gynnar inlärning. Under årens lopp har flera 
teorier om vad som påverkar motivationen presenterats. En del faktorer återkommer dock i 
många av teorierna, och dessa listade Hedin och Svensson. En av dessa faktorer är vilka 
attityder och behov som eleven har i förhållande till studierna. En annan viktig 
motivationsfaktor är stimulans. Ytterligare en motivationsfaktor är känsla. Hedin och 
Svensson tog även upp Eccles-Wigfields modell över vad som styr motivationen för att en 
elev ska aktivera sig i ett ämne. Faktorer i modellen är hur viktigt och intressant ett ämne är, 
vilken nytta man ska ha av studierna och hur ansträngande studierna bedöms att bli. Vidare 
tog författarna upp inre och yttre motivation. Gibbs menade att ju mer de studerande känner 
att deras synpunkter och behov beaktas och tillgodoses, desto större är chansen att deras 
motivation ökar.          

Sambandet mellan elevinflytande och motivation i fråga om elevernas lärande

Gunvor Selberg (2001) redovisade vad forskningen vet om sambandet mellan elevinflytande 
och lärande. Selberg citerade tidigare forskning, och menade att undersökningar under de 
senaste 25 åren om elevinflytande i det dagliga arbetet i skolan har visat många gemensamma 
resultat. Eleverna har liten grad av inflytande i sitt eget lärande. Undersökningar visade även 
att elevernas intresse för lärandet ökar när de får inflytande samt möjlighet att påverka sin 
arbetssituation. Forskare har i sina studier sett att motivation, intresse och lust påverkar 
lärandets yt- eller djupinriktning. 

Tidigare forskning har visat att motivation, aktivitet och dialog är viktiga delar i människans 
lärande, och lärande pågår ständigt. Att vilja lära sig bygger på intresse och behov, och 
förutsättning för lärande är att den drivkraft som finns inom elevernas intresse och behov 
utnyttjas. Detta leder till aktiviteter hos eleverna och möjlighet till inflytande i lärandet. Om 
eleven får:

 känna tilltro till sin egen förmåga att utveckla sig själv och andra i samhället,
 bygga på sina tidigare erfarenheter och kunskaper,
 aktivt deltaga i arbetet med att initiera, planera, genomföra, bearbeta och värdera 

lärande i skolan,
 tid att arbeta med sina frågor och reflektera över sina erfarenheter,
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 lära sig från många källor,
 göra egna observationer och upptäckter,

ansåg Selberg att det leder till djupare insikter, mer beständiga kunskaper och ökad lust att 
lära (s. 49).

Selberg (2001) menade att för skolan liksom för andra organisationer, gäller det att utnyttja 
den drivkraft som finns inom intressen, behov och delaktighet. Ett elevinflytanderikt lärande 
kan enligt Selberg kännetecknas av följande:

 ett lärande där eleven i ökad omfattning kan påverka sin egen inlärningssituation.
 ett mer jämlikt samarbetsförhållande mellan lärare och elever.
 en utvärdering av lärandet och läroprocesserna snarare än en ensidig bedömning av 

elevprestationer.
 att information blir kunskap först när man kan ta den till sig, infoga den i ett begripligt 

sammanhang och kombinera den med kunskaper och erfarenheter man redan har. 
 att skapa förutsättningar så att alla elever kan vara med. 

(s. 23-24) 

Selberg hade i sin egen undersökning jämfört arbetet i tre grupper med olika hög grad av 
erfarenhet av elevinflytande. Hennes undersökning visade att lärandet blir djupare ju mer 
erfarna eleverna är av att ha inflytande. Hon menade att när eleverna själva deltar och är 
involverade i sitt lärande utvecklar de kunskaper och färdigheter som strävas efter i de 
nationella målen. Elevgrupperna med mindre erfarenhet av inflytande upplevde att de lär sig 
mest av att följa givna instruktioner och plugga in det de blivit tillsagda att lära sig. Selberg 
ansåg att eleverna som saknar erfarenhet av inflytande visar att läroplanens mål inte kan nås 
med den traditionellt upplagda skolan.  

Sammanfattning av sambandet mellan elevinflytande och motivation i fråga om elevernas 
lärande

Undersökningar om elevinflytande under de senaste 25 åren visade på många gemensamma 
resultat. Elevers intresse ökar när de har inflytande. Forskning visade på att eleverna har liten 
grad av inflytande i sitt eget lärande. Viljan att lära sig bygger på intresse och behov och det 
gäller att utnyttja elevernas drivkraft för att få eleverna delaktiga. Selberg menade att lärandet 
blir djupare om eleverna ges möjlighet till erfarenhet i inflytande. Elever som själva deltar i 
sitt lärande utvecklar kunskap och färdigheter medan de elever som har mindre inflytande lär 
sig genom att följa instruktioner och plugga in det som de blivit tillsagda att lära sig.  Selberg 
ansåg att eleverna som saknar erfarenhet av inflytande visar att läroplanens mål inte kan nås 
med den traditionellt upplagda skolan.  

Syfte

Syftet med vårt arbete är att undersöka hur väl ett ökat elevinflytande påverkar elevers 
motivation till lärande.
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Avgränsningar och preciseringar

Avsikten med det valda arbetssättet var att positivt påverka elevernas motivation till lärande 
genom elevinflytande. Vi har begränsat oss till svenskämnet. Studien har utgått från följande:

 Arbetsglädje (Tar eleven egna initiativ? Vilken inställning visar eleven för uppgiften?)
 Grad av positiv aktivitet (Intresse, drivkraft, nyfikenhet samt koncentration på arbetet)
 Genomförande av uppgifter (Elevens organisation och planering av arbetet, liksom 

disposition av tidsramen)

Enligt teorier angående motivation, redovisade av Hedin och Svensson (1997), styrs en 
persons motivation av många olika faktorer. Våra aspekter av motivation (se ovan) har utgått
från dessa faktorer. Vilka attityder den studerande har till sina studier är av vikt för 
motivationen. Känslan är likaså en viktig faktor. En hög grad av motivation kan visa sig 
genom att någon känner en stark lust att lära, och intresset för ämnet är ännu en faktor. Hans 
Dahlgren (1990) tog upp det faktum att målet och inställningen till densamma är av betydelse 
för motivationen. Ett positivt intresse och nyfikenhet för målet kan öka arbetsinsatsen då den 
studerande har detta mål i sikte och vill uppnå det. Studier visar att när den studerande känner 
inflytande och kan påverka sin arbetssituation hjälper detta motivationen. 

Metod

Undersökningsgrupp

Undersökningen är genomförd på en skola i Skellefteå kommun. Undersökningen utfördes i 
en grupp på 27 elever i årskurs sju. Gruppen består av 13 flickor och 14 pojkar. I en studie av 
ett stort antal elever som görs på kort tid och av få undersökare, i detta fall tre, står valet 
mellan att göra en ytlig studie av alla eller en mer djupgående studie av ett urval. Vi valde att 
specialstudera tre flickor och tre pojkar. De sex utvalda eleverna valdes på inrådan av 
klassläraren, för att bilda en heterogen grupp.  

Bortfall

En elev var borta vid två lektionstillfällen. Lektionerna låg i vardera av två delmoment. 

Undersökningsuppläggning

Vår undersökning genomfördes i tre delar under en period på sju veckor. Studien inleddes 
med en förundersökning under de tre första veckorna då de sex utvalda eleverna observerades 
av tre personer under lektioner i svenskämnet. Syftet med detta var dels att få en 
referenspunkt för vår studie, men även pedagogiska idéer till arbete i gruppen. Det gjordes 
även intervjuer med de sex utvalda eleverna om elevinflytande och motivation. Samma person 
förde anteckningar vid båda intervjutillfällena. Efter tredje veckan startades ett projekt i 
enlighet med vårt syfte om elevinflytande. Projektet sträckte sig över fyra veckor och innehöll 
två delmoment (bilaga 2). De sex eleverna observerades vid varje svensklektion. Loggböcker 
introducerades också under denna andra del av vår studie som i resultatdelen har rubriken 
kontinuerliga observationer. Eleverna skrev i sin loggbok två gånger under vartdera 
delmomentet av projektet. I slutet av sista veckan genomfördes den tredje delen av vår studie, 
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en efterundersökning, då det gjordes en uppföljande intervju med de sex utvalda eleverna. 
Detta fungerar som en ny referenspunkt och som utvärdering. 

Informationsinhämtande metoder 

Vår undersökning genomfördes med de kvalitativa metoderna observationer, intervjuer och 
loggböcker. Observationerna gjordes under lektionstid enligt våra aspekter av motivation (se 
avgränsningar och precisering). Två intervjuer genomfördes. Den första genomfördes under 
studiens första del, förundersökningen, och den andra intervjun genomfördes under studiens 
tredje del, efterundersökningen (bilaga 1 och 5). Till intervjuerna och observationerna valdes 
sex elever ut. Loggböckerna användes av hela gruppen men enbart de för intervjuer och 
observationer utvalda elevernas loggböcker användes i vår studie (bilaga 3 och 4), för att de 
sex utvalda eleverna inte skulle känna sig selekterade.

Kvalitativa studier är rimligt att använda när man vill försöka förstå människors sätt att 
resonera eller reagera, eller av att särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster (Trost, 
1993). Kvalitativa metoder kännetecknas av att de inte använder sig av siffror eller tal.  De 
inbegriper eller resulterar i verbala formuleringar, skrivna eller talade. Utsagor sker verbalt 
och instrumenten består av det traditionella ”ordet” (Backman, 1998, s. 31). Kvalitativa 
metoder innehåller ett stort mått av flexibilitet och ger därför utrymme för variationer. Flera 
metoder används parallellt, varför de inte kan separeras från varandra (Backman, 1998).

Observationer

Observationer är det bästa sättet att använda för att studera elevers beteende och samspel med 
omgivningen (Kvale, 1997). Detta ger en allsidig bild av elevens handlande, och vi får en mer 
välgrundad kunskap om man iakttar ett handlingssätt istället för att enbart prata om det med 
personen vars beteende man vill kartlägga. Det Kvale (1997) skrev ovan är anledningen till 
valet av att använda observationer i vår undersökning.

Patel och Davidson (1994) menade att observation är vårt främsta medel för att skaffa 
information om omvärlden. Observationer gör vi mer eller mindre slumpmässigt, men i ett 
vetenskapligt sammanhang måste observationen vara metodiskt planerad och informationen 
måste registreras systematiskt. När information ska samlas inom områden som rör beteenden 
är observationer användbara. Beteenden kan studeras i ett naturligt sammanhang i samma 
stund som de inträffar. 

Bruun och Kärrby (1979) påpekade att det är ett välkänt faktum att människor uppfattar 
företeelser på olika sätt. Förväntningar och förhandsinställning påverkar det vi ser och hör. 
Därför menade författarna att vi inte är objektiva i våra relationer till varandra. Att ha en 
subjektiv uppfattning om andra människor är nödvändigt, då medmänniskor inte är objekt, 
utan medmänniskor som vi påverkar och påverkas av. Författarna menade att det som är 
viktigt är att vi uppmärksammar företeelser i ett bestämt och klart syfte och i förhållande till 
ett visst mål. Våra observationer utgick från våra valda aspekter av motivation (se 
avgränsningar och preciseringar) i ett klart syfte, vilket Bruun och Kärrby (1979) tog upp som 
viktigt ovan.      
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Intervjuer

Med målet att få veta elevernas inställning och uppfattning kring inflytande och motivation 
valdes metoden intervjuer. Enligt Thomsson (2002) kan intervjuer ha många olika syften. Vi 
har tagit fasta på ett av dem. Förståelsegrundande data kan fås genom samtal och reflektion 
kring situationer i syfte att förstå människors sätt att resonera och reagera. Trost (1993) ansåg 
att man ska undvika att intervjua flera personer samtidigt. De tystlåtna kommer inte så lätt till 
tals och de språksamma tar lätt över. Gruppbeteendet kan också påverka svaren. I vår 
undersökning genomfördes intervjuerna därför enskilt. 

När man använder tekniker för att samla information som bygger på frågor måste man beakta 
två aspekter (Patel & Davidson, 1994). Den första aspekten är graden av standardisering. Med 
detta menas graden till vilken frågorna är desamma och situationen är densamma för alla 
intervjuade (Trost, 1993). Hög grad av standardisering innebär avsaknad av variation och att 
allt är likadant för alla. Låg grad av standardisering innebär i stort sett motsatsen. Här är 
variationsmöjligheterna stora. Man formulerar sig till exempel efter den intervjuades
språkbruk, och följdfrågor formuleras beroende på tidigare svar. Den andra aspekten är 
graden av strukturering. Detta handlar om vilket ”svarsutrymme” som den intervjuade får 
(Patel & Davidson, 1994). I en ostrukturerad intervju lämnas maximalt utrymme för svar på 
frågan. En strukturerad lämnar däremot ett lite utrymme för den intervjuade att svara inom, 
och vi kan förutspå vilka svar som är möjliga. De aspekter som Patel och Davidson (1994) tog 
upp här ovan har beaktats då vi förberett och även då vi genomfört intervjuerna.

Loggbok

En loggbok är en förenklad och faktaorienterad skrivform. I loggboken skriver människor
kring ämnen som är av intresse att undersöka. Genom loggboken synliggörs individens
perspektiv på sin tillvaro. Detta leder till information som lämpar sig för kvalitativ
bearbetning (Patel & Davidson, 1994). Med loggboken ville vi, som Patel och Davidson 
(1994) skrev, synliggöra elevernas uppfattning om sin tillvaro vid flera återkommande 
tillfällen. Med detta mål var loggboken en lämplig metod att använda i vår undersökning. 
Loggboken är även en personlig minnesbok. På så sätt erhålls en översikt över lärandet som
senare kan utvärderas. Studier visar att loggboksskrivande har en terapeutisk effekt och
främjar lärande (Egerbladh & Tiller, 1998).

Sammanställning och analys

Enligt Conny Svenning (1997) går all analys ut på att hitta mönster, och ”sortera” är ett av 
nyckelorden. Ett sätt att använda analysen är att inta ett förhållningssätt där en… ”cyklisk 
process… successivt skärper analysen” (s.152). Med målet att hitta regelbundenheter och 
mönster i materialet är vår analys i praktiken genomförd i tre steg, där steg ett innebar 
genomläsning av materialet för överblick. I analysens steg två sorterades ovidkommande 
information bort, och i steg tre har resterande, relevant del av materialet komprimerats och 
detta är redovisat i vårt resultat.  
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Tidsplan

Höstterminen 2002: Val av ämne
Inlämnade av PM 2002-10-18

Vårterminen 2003: Godkännande av PM
Teoretisk fördjupning i litteraturen
Inlämning av bakgrund, syfte och metod

Höstterminen 2003: Genomförande av undersökning mellan den 13 oktober och den 
28 november 2003. 
Resultaten sammanställdes och diskussion skrevs.
Seminarium genomfördes 12 januari 2004.

Resultat

Under sju veckors tid har de sex eleverna observerats kontinuerligt. Dessa observationer har 
sammanställts. Förutom våra kontinuerliga observationer har vi genomfört en 
förundersökning samt efterundersökning. Vi har sammanställt de sex elevernas åsikter som 
kom fram i de kvalitativa intervjuerna under förundersökningen. Observationerna under 
förundersökningen har också sammanställts. Efterundersökningens kvalitativa intervjuer har 
sammanställts på samma sätt som förundersökningens intervjuer. De båda kvalitativa 
intervjuerna har sammanställts i två teman; del: elevinflytande och del: motivation 

Förundersökning

Observation

Elev 1 (flicka) tar lite plats. Hon presterar höga resultat på ett mycket noggrant och 
genomtänkt sätt. Hon tar dock lite egna initiativ och är väldigt tystlåten.
Elev 2 (pojke) är lågmäld och anonym i gruppen. Hans yttranden är genomtänkta och ger ett 
moget intryck. Han kan fokusera i en rörig omgivning, och presterar höga resultat. Stundtals 
märks brister i hans motivation.
Elev 3 (flicka) är utåtriktad och har mycket åsikter. Hennes verbala förmåga är hennes starka 
sida och hon uppfattas som en ledartyp. Hon har tydlig motivation för att hon vill prestera bra, 
men motivationen faller i situationer när hennes kapacitet inte räcker till. 
Elev 4 (pojke) är en tystlåten men ändå rörlig elev. Han upplevs lättdistraherad och flyter ofta 
bara med och uttrycker inga egna åsikter, och det är tydligt att motivationen för skolarbetet 
pendlar beroende på arbetsuppgiften.
Elev 5 (flicka) har en negativ inställning till skolan och presterar därefter. Motivationen är 
väldigt låg. Eleven uttrycker en negativ självbild, men har starka åsikter och vet vad hon vill 
och hur hon vill ha det. Eleven uppfattas som en ledartyp. 
Elev 6 (pojke) sysslar bara med sådant som han har intresse av. Vid de tillfällena är 
motivationen påtagligt hög. Vid andra tillfällen blir det inte mycket gjort, och eleven uppfattas 
vara bekväm och då ta de lätta vägarna. Eleven är lugn och stark i sin person.
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Intervju

Del: Elevinflytande

Eleverna vet ej vad ordet elevinflytande betyder. Elev 2 hade en aning om att det handlade om 
att få bestämma. Elevernas uppfattning om vad elevinflytande är, är väldigt oklar. Efter ett 
resonerande samtal kring begreppet elevinflytande kunde alla eleverna ge exempel på 
tillfällen de upplevt ha haft inflytande i skolan. Elev 1, 2 och 5 tog upp elevråd och klassråd, 
liksom ungdomsfullmäktige (Eleverna på högstadiet och gymnasiet i kommunen får vartannat 
år ta fram förslag till förbättringar i kommunen, som sedan dryftas med de kommunala 
politikerna av elevrepresentanter.). Alla elever tycker att det är viktigt att få vara med och 
bestämma. Elev 5 ville tydligt påverka både innehåll och arbetssätt, resterande argumenterade 
mest för inflytande över innehåll i olika ämnen.  

Del: Motivation

Alla eleverna kunde redogöra för vad ordet motivation betyder för dem. Eleverna uppgav att 
sådant som de finner roligt och intressant höjer deras motivation. Här uppgavs skolans 
praktiska ämnen som motiverande. Elev 4 angav varierade arbetssätt som motivationshöjande. 
Mindre motiverande fann de ämnen som de upplever som mindre roliga. Motivationen skiljer 
sig beroende på vilket ämne det handlar om.

Kontinuerliga observationer    

Observation 

Delmoment ett

Ett projekt under fyra veckors tid startades upp med en introduktion vid första 
lektionstillfället. Eleverna visade intresse och nyfikenhet genom att ställa många frågor. Detta 
upprepades vid varje genomgång. Vid de båda tillfällena då de individuella uppgifterna 
introducerades blev koncentrationen på arbetet sämre hos fyra elever. Elev 2 och 4 visade 
dock ingen bristande koncentration någon av gångerna, utan påbörjade arbetet med en positiv 
inställning. En tidsram för arbetet sattes upp. Endast elev 2 och 4 höll tidsramen, trots tydliga 
instruktioner om tiden tillgodo för uppgiften.  

Delmoment två

Andra delmomentet i projektet var ett grupparbete. Momentet hade en tidsram på två och en 
halv vecka, och innehöll även ett stoppdatum efter en och en halv vecka (Bilaga 6). Tre av de 
observerade eleverna fanns som en del i grupp ett; elev 2, 3 och 6. De tre andra eleverna fanns 
som en del i grupp två; elev 1, 4 och 5. Båda grupperna hade problem med att komma igång 
och organisera sig, liksom att disponera tiden de hade tillgodo. Grupp ett kom dock, efter en 
oseriös inledning, fram till en gemensam ståndpunkt. Elev 3 hade den mest pådrivande rollen 
i gruppen och ville åstadkomma något. Alla i grupp ett var delaktiga och koncentrationen på 
arbetet var bitvis väldigt hög. Elev 2, 3 och 6 i grupp ett visade en positiv inställning för 
uppgiften. Grupp två var oorganiserade. Elev 1 visade tydlig irritation och frustration över 
detta. Elev 5 var den drivande och stod för alla idéer. Elev 4 följde bara med i gruppen och 
tog inga egna initiativ. Detta mönster återupprepades under hela momentet. 
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Trots tidsplanens tydliga upplägg med ett stoppdatum efter en vecka, var båda grupperna ej 
förberedda till andra veckan. Grupp ett kunde dock genomföra ett gott arbete på den kreativa 
uppgiften med tydlig organisation där alla var delaktiga. Eleven i grupp två som tidigare visat 
missnöje, elev 1, styrde gruppen till en prestation. Vid detta tillfälle var den tidigare drivande 
eleven, elev 5, frånvarande.

Loggbok

Loggboken introducerades och användes vid varje avslutat delmoment. Efter första 
delmomentet uppgav elev 1, 3, 5 och 6 att de inte hunnit klart, för att de inte arbetat så bra. 
Elev 2 och 4 uppgav att de hunnit allt inom tidsramen. I delmoment två uppgav alla eleverna i 
grupp ett att de jobbat bra och hunnit allt enligt planeringen. I grupp två angav elev 1 och 5 att 
de inte varit koncentrerade och organiserade. Elev 4 upplevde inga problem. 

Efterundersökning

Intervju

Del: Elevinflytande

Alla elever uppgav en positiv reaktion på att få ha eget inflytande över arbetet. Att själva 
organisera och planera inom en tidsram uppgav alla elever ha fungerat mindre bra i vissa 
perioder. Som anledning angavs tidsbrist och okoncentration. Elev 2, 4 och 5 uppgav att de 
uppskattat att få välja arbetssätt. Alla elever var nöjda med val av arbetsområde. Alla eleverna 
hade negativa synpunkter om inflytandet över arbetet i gruppen. Som skäl uppgavs dåligt 
fungerande samarbete i gruppen. Sammantaget angav elev 3, 4 och 6 att de upplevt att de haft 
inflytande över och genom hela projektet. De andra tre uppgav att de haft varierande mängd 
inflytande, i vissa specifika delmoment under projektet. 

Del: Motivation

Elev 2, 3, 4 och 6 upplevde arbetsområdet som motiverande. Arbetsområdet upplevdes som 
roligt och omväxlande. Grupparbetets kreativa uppgift uppskattades och angavs höja 
motivationen hos elev 1, 2, 3, 4 och 6. Vid arbetet i gruppen angavs motivationen varit 
varierande för alla eleverna, på grund av varierande inställning hos de andra 
gruppmedlemmarna. Detta gällde speciellt elev 1.

Jämförelse efterundersökning - förundersökning 

Elev 1 hade en positiv inställning till arbetsområdet, som visade sig under delmoment 1 med 
undantag av de två individuella uppgifterna, då eleven visade tveksamhet inför uppgifterna. I 
delmoment 2 visade eleven irritation över sin grupps brist på organisation och inställning till 
uppgiften. Elevens drivkraft att alltid göra det hon ska visade sig genom att eleven klev fram 
och styrde upp gruppen till ett resultat. Eleven angav att motivationen för arbetet sjunkit på 
grund av det bristfälliga arbetet som gjordes av övriga i gruppen. Detta visar även i våra 
observationer. 

Elev 2 upplevde arbetsområdet som roligt. Eleven genomförde de individuella uppgifterna i 
delmoment 1 inom tidsramen och med en positiv inställning. I delmoment 2 var eleven 
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delaktig i gruppens bristfälliga inledning. Efter ett tag ändrades dock detta till en koncentrerad 
och positiv inställning. Eleven upplevde arbetsområdet som motiverande, där han uppfattade 
att han haft en viss mängd inflytande. Elevens motivation var ofta hög, men kunde ses vara 
bristfällig vid tillfälle under delmoment 2, som under förundersökningen. 

Elev 3 tyckte att arbetsområdet var väldigt roligt, och kände sig därför motiverad. I 
delmoment 1 var motivationen hög, men eleven hade problem med tidsramen, och höll inte 
den. I delmoment 2 visade sig elevens verbala förmåga i gruppens bristfälliga inledning, där 
eleven tydligt visade att hon ville åstadkomma ett resultat. Denna drivkraft var genomgående 
under projektet. Eleven hade en hög koncentration och uppgav att hon upplevt att hon haft 
inflytande över alla moment. 

Elev 4 visade hög motivation för arbetsområdet, och tyckte det var roligt. Under delmoment 1 
hade eleven en positiv inställning och genomförde uppgifterna på ett bra sätt inom tidsramen. 
I delmoment 2 kunde det ses att eleven intog en passiv roll och bara flöt med, som under 
förundersökningen. Eleven uppgav dock att han varit motiverad en stor del av tiden. Han 
angav att han genomgående upplevt inflytande, liksom att han uppskattat att få välja 
arbetssätt. 

Elev 5 tyckte inte arbetsområdet var roligt men var nöjd med att ha fått välja arbetsområde 
själv. I delmoment 1 påbörjade eleven en av de två individuella uppgifterna. Eleven uppgav 
att hon inte varit koncentrerad på uppgiften. I delmoment 2 kunde det ses att motivationen 
tillfälligt gick upp, då eleven var den drivande i gruppen och kom med de flesta idéerna. Vid 
sista tillfället i delmomentet var eleven frånvarande. Eleven uppgav att hon uppskattat att få 
välja arbetssätt, men att hon i övrigt inte upplevt att hon haft speciellt mycket inflytande. Hon 
tyckte inte arbetsområdet var motiverande. 

Elev 6 var tydligt genomgående positiv till arbetsområdet. I delmoment 1 genomförde eleven 
den första individuella uppgiften, men inte den andra då han inte höll tidsramen, vilket eleven 
själv uppgav som skäl. I delmoment 2 var inledningen igen okoncentrerad men eleven visade 
snart en positiv inställning och hög koncentration. Eleven uppgav att han upplevde 
arbetsområdet som motiverande för att det var roligt och intressant. Han upplevde att han haft 
inflytande över allt, och eftersom arbetsområdet varit intressant ansåg eleven att hans 
motivation höjts. 

Diskussion

Syftet med vårt arbete är att undersöka hur väl elevinflytande påverkar elevernas motivation 
till lärande.

Pålitlighet och överensstämmelse  

Det vi ville få fram i vårt arbete var elevers åsikter och tankar om elevinflytande och om 
motivationen påverkas av detta. Därför var kvalitativa intervjuer en bra metod att använda (jfr 
Patel & Tebelius, 1987). Genom intervjuerna fick vi veta elevernas tankar. Vi kan ha påverkat 
eleverna genom frågornas formulering och från vår sida förklaring av begrepp. Det faktum att 
begreppet elevinflytande var främmande för eleverna kan ha påverkat resultatet på så sätt att 
svaren inte varit svar på frågan. För att få kontinuitet genomfördes alla intervjuerna av samma 
person. Resultatet blir trovärdigt eftersom varje elev intervjuades enskilt, för att undvika 
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påverkan av andras åsikter. För att få mångsidig information kompletterades användandet av 
intervjuer med användandet av observationer och loggböcker. Intervjuerna och loggböckerna 
gav utrymme för elevernas egna framställningar och tolkningar av sin situation. 
Informationsgivarna (de sex utvalda eleverna) valdes systematiskt för att bilda en heterogen 
grupp. Allt material har tolkats av tre personer utifrån teoretisk förståelse och förutbestämda 
kriterier. Vi anser att vi fått svar på de frågor vi ställt. Eftersom vi ansvarat för undervisningen 
i gruppen under denna period, upplevde vi att eleverna i förtroende till oss svarat ärligt på 
frågorna i de kvalitativa intervjuerna liksom i loggböckerna. De frågor vi ställt anser vi varit
väl utformade med hänsyn till vårt syfte.

Resultatdiskussion 

Läroplanen, Lpo94, betonar elevernas rätt till inflytande i undervisningen. Eleverna har rätt 
till inflytande över arbetsformer, arbetssätt och innehåll i undervisningen. Vårt projekt utgick
från ett av eleverna önskat område. I den första kvalitativa intervjun uttryckte alla sex elever 
att det var viktigt att få vara med och bestämma om exempelvis innehåll och arbetssätt. 
Skolverkets skolbildsundersökning från 1993/94 visade att ju äldre eleverna var, desto mer 
ville de kunna påverka, men Carlsson och Åverling såg att ju äldre eleverna blir, desto mindre 
inflytande har de i skolan. Elevernas exempel i intervjun på när de hade inflytande i skolan 
handlade om elevråd och liknande, och även små delar och detaljer i vissa ämnen. De 
upplevde inte att de kunde påverka själva undervisningen utan det de uttryckte att de hade 
inflytande över var mindre väsentliga frågor. I den nationella utvärderingen av grundskolan 
1992, NU92 visades att elevernas inflytande handlade om yttre begränsade frågor och mindre 
om undervisningen. Skolbildsundersökningen 1993/94 visade att det eleverna helst ville 
kunna påverka var hur de skulle arbeta på lektionerna. I den andra kvalitativa intervjun 
uppgav alla elever en positiv reaktion på att få ha eget inflytande över arbetet. Tre elever 
uppskattade att de fått välja arbetssätt. 

Skolbildsundersökningen 1993/94 visade att eleverna inte kan påverka så mycket som de 
skulle vilja kunna påverka på något område, och som den nationella utvärderingen gjord 1992 
poängterar så tar den demokratiska processen tid, och lärare upplever ofta tidspress. Endast 
två av de sex eleverna höll tidsramen på de två individuella uppgifterna, för det tog lång tid 
för eleverna att välja. Detta var eleverna själva medvetna om. Som lärare kan det då vara 
lockande att själv ta besluten, för det går fortare. Skolbildsundersökningen 1993/94 visade att 
lärare prioriterade elevinflytande i undervisningen lägst på skalan. 

Enligt Selberg (2001) visar undersökningar att elevernas intresse och motivation ökar när de 
får inflytande och möjlighet att påverka sin arbetssituation. Eleverna angav i första kvalitativa 
intervjun att sådant som var roligt och intressant var mer motiverande. För de sex eleverna 
varierade motivationen beroende på skolämnet, uppgav de i intervjun. Variation fungerade 
också motiverande enligt en elev. 

Attityden som den studerande har till studierna är en viktig faktor för motivation, enligt Hedin 
och Svensson (1997). Detta visar även vår undersökning. Fem av de observerade eleverna 
visade en positiv inställning till arbetsområdet. Elev 5 visade samma negativa inställning till 
det valda arbetsområdet som i arbetet under förundersökningen. Hedin och Svensson menar 
att ju mer de studerande känner att deras synpunkter och behov beaktas och tillgodoses, desto 
mer kan motivationen öka. Elev 1 kände att hennes synpunkter inte beaktades i gruppen hon 
var i, och därför angav hon att motivationen hade minskat under projektet. I jämförelse med 
förundersökningen kunde det ses att elevens motivation minskat. 
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De fyra andra eleverna hade positiva intryck av projektarbetet. Hos två elever kunde en 
synbar ökning av motivationen ses. Elev 3 fann området roligt och hon kunde dra nytta av 
sina starka sidor, och eleven angav själv att motivationen hade ökat under arbetet. Detta 
kunde vi se i våra observationer. Motivationen var hög hos elev 6 eftersom arbetsområdet 
intresserade eleven. Hos elev 2 och 4 kunde ingen större skillnad i motivation ses. Båda 
eleverna var positiva till arbetsområdet, men visade i stort sett samma inställning som under 
förundersökningen.        

Egna reflektioner

Hos våra sex observerade elever visade sig olika förändringar i motivationen. Hos två elever 
gick motivationen upp, hos två gick motivationen ner, och hos två elever märktes ingen större 
skillnad. Vi fann att gruppens konstellation under grupparbetet var av största avgörande för 
förändringar i motivationen hos eleverna. Något annat som kan ha varit avgörande för 
förändringar i motivation kan ha varit det faktum att projektet avslutades med att spela in en 
reklamfilm, och det var vad eleverna såg fram emot under hela projektet. Detta kan ha varit 
betydelsefullt för elevernas motivation under projektet fram till slutet; ”belöningen”. 

Begreppet elevinflytande är inte preciserat trots att det är ett vedertaget begrepp i skolans 
värld. Vad innebär begreppet? Begreppet används utan en definition och blir därför något 
subjektivt som definieras av varje vuxen i skolan. Vi håller med om att begreppet måste 
diskuteras för att definieras.  

Eleverna uppgav att det var viktigt att få bestämma, vilket vi håller med om. Vi upplever att 
eleverna måste få chans att uttrycka åsikter och känna att de tas på allvar och respekteras. Det 
viktiga i sammanhanget är nödvändigtvis inte valet av ämnesområde, utan vikten av att 
eleverna själva får vara delaktiga genom att de får bestämma i olika sammanhang. 

Elevinflytande är ett slags tankesätt som måste genomsyra allt man gör i skolan. Det krävs då 
att man som lärare har en uppfattning om vad begreppet innebär för att kunna arbeta utifrån 
det. Ska eleverna förstå de demokratiska värderingarna och rättigheter och skyldigheter med 
inflytande, som styrdokumenten säger, måste de praktiseras och inte bara finnas i teorin som 
vi upplever att det är i skolan idag.     

Förslag på fortsatt forskning

Det vore intressant att fortsätta arbeta med samma klass för att studera dem och se hur 
elevernas motivation och lärande utvecklas med detta arbetssätt i ett längre perspektiv. Det 
vore även intressant att jämföra detta projekt mellan två grupper, där den ena gruppen är van 
vid inflytande, och den andra inte är det. Detta för att se om det finns skillnader i motivation 
mellan dessa grupper. Det vore även intressant att se hur eleverna i de olika grupperna 
hanterar eget ansvar.

Vidare skulle man kunna genomföra en större undersökning där man jämför lärares och 
elevers uppfattning om graden av inflytande (Hur mycket anser läraren att eleverna har haft 
inflytande över och hur mycket anser eleverna att de haft inflytande över?). Skiljer sig 
uppfattningarna åt och i så fall varför? 
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Bilaga 1

Intervju I

Del: Elevinflytande

1. Vad betyder ordet elevinflytande för dig?

2. Kan du ge exempel på bra respektive dåliga exempel på elevinflytande? Varför?

3. Vad vill du ha inflytande över i skolan?

Del: Motivation

1. Vad innebär ordet motivation för dig?

2. Vad gör dig motiverad?

3. Brukar du känna dig motiverad i skolan? Varför/Varför inte?



Bilaga 2
1(2)

Vår planering för projekt: Reklam

Vecka 1

Lektion 1 (50 minuter)
Introduktion av delmoment 1: Reklam. Miniföreläsning om reklam och dess historia. Vad är 
reklam? Läxa till lektionen är att förbereda sig genom att ta med egen tidningsreklam till 
denna lektion. Reklamen ska analyseras utifrån specifika kriterier typiska för reklam. 
Uppföljning med elevernas reklamexempel görs i helklass som avslutning på lektionen. 

Lektion 2 (60 minuter)
Miniföreläsning om betydelsen av och skillnaden mellan orden reklam, information och 
propaganda. Sedan genomförs uppföljning av föregående lektion med en repetition. Ny 
individuell arbetsuppgift presenteras. Egen reklam ska ritas utifrån ett redan känt varumärke 
(Playstation). Uppgiften har en tidsram på resterande tid på lektion 2 plus halva lektion 3.

Lektion 3 (40 minuter)
Den individuella arbetsuppgiften slutförs. Loggboken introduceras.

Vecka 2

Lektion 4
En ny individuell uppgift presenteras. Tidsramen är denna lektion. En ny reklam ska göras, 
men denna gång är varumärket valfritt. Lektionen avslutas med att skriva i loggboken.

Lektion 5
Introduktion av delmoment 2: Reklamfilm. Begreppet målgrupp introduceras genom 
miniföreläsning och fyra reklamfilmsexempel, där syftet är att peka ut reklamfilmernas 
målgrupper. Sedan introduceras grupparbetet, att göra en egen reklamfilm, genom visning av 
en reklamfilm som analyseras i minsta detalj. Syftet är att visa hur proffsen arbetar. I en 
genomgång får eleverna förklarat hur ett manus till reklamfilm ser ut, och vad som måste 
finnas med (bilaga 6). Uppgift till nästa gång blir att ta med sig ett förslag till reklamfilm. Det 
får inte vara något som redan finns. 

Lektion 6
Inför lektionen lottas grupperna. Killarna lottas för sig och tjejerna för sig. Detta för att få 
ungefär lika många killar som tjejer i varje grupp. 

Arbetet i grupperna påbörjas. Eleverna får en tidsplanering för delmomentet (se bilaga 6). 



Bilaga 2
2(2)

Vecka 3

Lektion 7
Grupparbetet med att skriva manus fortsätter. Loggboken används.

Lektion 8
Fortsatt arbete med manusskrivande. Allt eftersom grupperna blir klara med sitt manus börjar 
de öva inför filmningen.

Lektion 9
Fortsatt arbete med manusskrivning, liksom med att öva. Loggboken används.

Vecka 4

Lektion 10
Filmning av gruppernas reklamfilm, en grupp i taget. De som inte filmar, övar. De grupper 
som filmar klart får extrauppgifter inom området reklam.

Lektion 11
Se lektion 10

Lektion 12
Avslutning projekt Reklam. Reklamfilmerna visas och diskuteras.   

  



Bilaga 3

Loggboksfrågor lektion 3

Vad har jag gjort i veckan?

Hur har jag arbetat?

Har jag hunnit allt jag planerat? Varför/Varför inte?



Bilaga 4

Loggboksfrågor lektion 4, 7 och 9

Vad har jag gjort idag?

Hur har jag jobbat idag?

Har jag hunnit allt jag planerat? Varför/Varför inte?



Bilaga 5

Intervju II

Reklam

 Vad tyckte du var bra respektive mindre bra?

Del: Elevinflytande

 Ni fick arbeta ganska fritt och välja olika saker. Hur var det?

 Ni fick disponera tiden själv – Hur gick det? Bra/Dåligt. Varför?

 Vad tycker du att du haft inflytande över?

Del: Motivation

 Kände du dig motiverad under arbetet med reklam?

 När var du mer/mindre motiverad? Vad tror du det berodde på?



Bilaga 6

MANUS TILL REKLAMFILM

VAD VI SER Människa
Klädsel
Miljö
Rekvisita
Tidpunkt

HUR VI SER Bildkomposition och sceneri

Översiktsbild
Helbild
Halvbild (dialogbild)
Närbild (känslobild)

Kameravinklar: Fågelperspektiv (uppifrån)
Normalperspektiv 
Grodperspektiv (nerifrån)

VAD VI HÖR Dialog 
Titel

Förutsättningar delmoment 2

v.46 Introduktion reklamfilm
Början på manusskrivande

v.47 Manusskrivande + ÖVA!

v.48 Må, Ti Filmning
Fr FILMVISNING

TÄNK PÅ: Vi har begränsade resurser. Vi kan inte klippa filmen.
Varje scen måste noga planeras och repeteras.
Tänk på att hålla tidsplanen!

Ju noggrannare ni är under förberedelserna,
desto bättre kommer er reklamfilm att bli.


