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Förord 
 
Det har varit en del kringelkrokar på vägen till detta examensarbete. Min avsikt var först att 
skriva om någonting helt annat, sedan att göra en teoretiskt inriktad studie om hur forskningen 
har studerat elevinflytande och vilka slutsatser man dragit. Så småningom blev min inriktning 
att formulera ett ämne som kunde passa för en studie med två eller flera författare. I 
diskussioner med andra studerande på PPU (Praktisk Pedagogisk Utbildning) i Luleå, 
utkristalliserades idén att själv och eventuellt i samarbetskonstellationer pröva en pedagogik 
med stort elevinflytande för att se om det skulle kunna leda till ökad motivation och bättre 
trivsel för eleverna. 
 
Valet av pedagogik med stort elevinflytande styrdes av att jag såg ett anslag i 
Midskogsskolans lärarrum under höstterminen 2002. Där stod att Gunvor Selberg skulle 
presentera sin bok ”Främja elevers lärande genom elevinflytande” på Gymnasieskolan Örnen. 
Jag gick dit, lyssnade, lånade boken och blev intresserad av att sätta mig in i den modell för 
elevinflytande som boken presenterar.   
 
Min tanke att samla fler författare kring ämnet i en och samma uppsats var inte lätt att 
realisera av praktiska skäl med utspridda verksamhetsförlagda utbildningar på olika skolor i 
länet. Det var nära att jag därför ville byta ämne, men ”bollen var i rullning”; PM om 
examensarbetet hade skrivits, litteraturen börjat bli inläst, praktikhandledaren var informerad 
och, framför allt, min vetenskapliga handledare Eva Juhlin läste ett första utkast, gav flera 
värdefulla råd om hur jag kunde gå vidare och läste därefter oförtröttligt och ambitiöst 
ytterligare utkast. I våra diskussioner, med hela tiden konstruktiva synpunkter, kunde jag inte 
annat än skrinlägga mina funderingar på andra ämnen.  
 
Väl ute i verkligheten på gymnasieskolan Hackspetten gav min praktikhandledare Lars 
Kajeryd många intressanta synpunkter på ämnesvalet och hur jag genomförde mitt arbete med 
eleverna.  
 
Hur det gick med mitt utvecklingsarbete, t.ex. om det kunde bidra till trivsel för eleverna, får 
läsaren ta del av i det följande. Hursomhelst skapade i varje fall eleverna och mina handledare 
påtaglig trivsel för mig. Tusen tack för det!  
 
 
 
 
Luleå den 16 maj 2003 
 
Lennart Klang 
 
 



 
Abstrakt 
 
Syftet med detta examensarbete är att belysa vilken variation som kan finnas i elevers åsikter 
om elevinflytande i klassrummet och dessutom att ta reda på om elevers inflytande över 
lärandet påverkar studiemotivationen och trivseln. Studien genomfördes i en gymnasieklass 
inom ramen för ett kursmoment i ämnet geografi på det samhällsvetenskapliga programmet. 
Resultatet visar att det finns en stor variation mellan elevernas åsikter om vilken grad av 
elevinflytande som de föredrar, att studiemotivationen inte ökar nämnvärt, men att trivseln i 
klassen ökar något genom den modell för elevinflytande som prövades. Förklaringar till detta 
kan vara flera, bl.a. att eleverna i fråga har olikartade upplevelser av inflytandets innebörd och 
konsekvenser, att de mer uppskattar andra och mer varierade uttryck för inflytande än vad de 
fick pröva och att deras uppfattning om nyttan med det valda kursmomentet varierade.  
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Bakgrund 
 
Problemet    
 
Elever har rätt till inflytande och ansvar i skolan. Det kan man läsa i gällande styrdokument 
(se nedan). Hur långtgående inflytandet bör vara och vilka effekter ett långtgående inflytande 
får är frågor som jag tror alla lärare skulle vilja ha svar på. Troligen finns inga entydiga och 
generella svar eftersom variationen är stor mellan olika förutsättningar i ämnen, skolstadier, 
elevernas synpunkter och lärarnas pedagogiska förmåga.  
 
Vad som menas med elevinflytande tycks däremot vara en fråga som kan besvaras med 
ledning av skolans styrdokument och ett stort antal skrifter i frågan (några omnämns nedan). 
Det som avses är elevernas möjligheter att påverka eller utöva makt i skolans hela verksamhet 
och vardag. Förutom formellt inflytande genom elevråd och liknande handlar det om 
innehållet i den dagliga undervisningen och sättet på vilket den bedrivs.   
 
Den fråga som jag vill fokusera på är om trivseln i klassrummet och motivationen för studier 
ökar genom hög grad av elevinflytande över lärandet, innehållet i undervisningen och sättet 
den bedrivs på. Förhoppningen är att så är fallet, men alternativt har eleverna en annan 
uppfattning, att det är jobbigt att ta mycket ansvar själv, att trivseln inte ökar vid hög grad av 
elevinflytande och att motivationen för studier inte heller ökar. Jag vill därför ta reda på vad 
elever anser om inflytande i en teoretiskt inriktad gymnasieklass, vilken variation i 
uppfattningar som kan finnas mellan de enskilda eleverna i klassen och i vilken utsträckning 
de upplever att inflytandet påverkar motivationen för studierna och trivseln i klassen. 
 
Inriktningen elevinflytande har jag valt av flera skäl. Huvudskälet är att det verkar finnas ett 
glapp mellan styrdokumentens visioner om elevinflytande och verkligheten såsom jag har 
uppfattat att den ser ut ute i skolorna. En skillnad mellan den universitetsförlagda 
undervisningen om lärande och den verksamhetsförlagda praktiken/utbildningen är att den 
förra betonar värdegrunds-, förändrings- och utvecklingsarbete och att den senare har starka 
inslag av traditionell ämnesundervisning. Givetvis finns variationer, men jag antar att den s.k. 
verkligheten med stark målinriktning på betygen många gånger sätter frågor om inflytande 
och trivsel i andra hand.  
 
Ett annat skäl att studera elevinflytande är att många elever uppfattar skolan som tråkig. Jag 
finner det relevant att ställa frågan om det är fel på dessa elever eller om det är fel på skolan? 
 
Enligt min uppfattning kan det vara skolan som inte tillräckligt har anpassats till aktuella 
samhällsfrågor, vilket kan bidra till skoltrötthet, bristande motivation etc. Man kan också 
ställa sig frågan vad skoltrötta, betygshetsade och uttråkade elever får för uppfattning om 
vuxen- och arbetslivet? Som jag ser det finns det en risk för att frustrationer och insikter om 
låg livskvalitet grundläggs i skolan. Men jag antar att det finns möjligheter att motverka detta. 
Man måste ställa sig frågan vad det är som behöver göras i undervisningen och lärandet för att 
det skall vara trevligt och roligt att gå i skolan. Kanske det kan vara att fokusera på frågor om 
elevinflytande, insikter om livskvalitet och differentierade prestationskrav – delvis på 
bekostnad av traditionell ämnesundervisning. I detta arbete kommer jag att fundera i dessa 
banor genom att främst fokusera på frågor om elevinflytande. 
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Kopplingen till styrdokumenten  
  

Alla som arbetar i eller med skolan känner till att samtliga styrdokument betonar vikten av 
ett ökat elevinflytande (Wiklund 1998 s 106).  

 
Om verkligheten överensstämmer med citatet ovan kan man konstatera att det elevinflytande 
som fanns i slutet av 1990-talet var otillräckligt och att alla inblandande i skolans värld då 
hade en skyldighet att verka för ett ökat elevinflytande.  
 
Läroplanerna skall tillsammans med skollagen styra verksamheten i skolan. Målstyrningen 
som tillämpas innebär att undervisningens mål skall vara klart uttalade i läro- och kursplaner 
som utformas på central nivå. På den kommunala nivån, i lokala skolplaner, anger 
kommunpolitikerna vilka prioriteringar som bör göras under en viss period. Den enskilda 
skolans och ytterst lärarens skyldighet är att tolka målen och bestämma färdvägen dit 
tillsammans med eleverna, d.v.s. vilket innehåll, vilka arbetsformer och utvärderingsformer 
man skall använda sig av för att nå målen (Skolverket 2003). 
 
Sedan skolan kommunaliserades kring 1990 har läraren således både ett direkt uppdrag från 
staten via läroplanen och ett kommunalt och lokalt uppdrag genom skol- och arbetsplaner. 
Mål och riktlinjer är i första hand en uppgift för staten, medan genomförandet har överlåtits 
till kommunerna och den lokala nivån. 
 
Skolans övergripande mål och riktlinjer anges i skollagen, som även formulerar de krav som 
riktas mot kommunerna, lärarna, föräldrarna och de enskilda eleverna (Skolverket 2003). I 
lagens kapitel 5 (om gymnasieskolan), står det redan i 2 § att ”Eleverna skall ha inflytande 
över hur deras utbildning utformas”. Paragrafen är en tydlig skrivning om att det inte räcker 
med undervisning i demokrati och hur man utöver inflytande. Den anger helt klart att 
elevinflytandet rör själva arbetet i skolan. 
 
Skollagen betonar också att formen för elevinflytande bör avgöras utifrån elevernas ålder och 
mognad.  
 
Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) anger att eleverna skall ta ansvar för 
studier och studieresultat och att detta skall ske i det dagliga arbetet i klassrummet och således 
inte bara vid speciella tillfällen. Läraren skall utgå från att eleverna kan och vill ta ett 
personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan. Vidare betonas att läraren 
uppgift är att se till att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och 
undervisningens innehåll: 
 

De demokratiska principerna att kunna påverka, vara delaktig och ta ansvar skall omfatta 
alla elever. Elevernas ansvar för att planera och genomföra sina studier samt deras 
inflytande på såväl innehåll som former skall vara viktiga principer i utbildningen (Lpf 94 s 
32). 

 
 Skolan skall sträva efter att varje elev 

 Tar personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, 
 Aktivt utövar inflytande över sin utbildning, 
 Utifrån kunskap om demokratiska principer vidareutvecklar sin förmåga att arbeta i 

demokratiska former, 
 Utvecklar sin vilja att aktivt bidra till en fördjupad demokrati i arbetsliv och 

samhällsliv och 
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 Stärker sin tilltro till den egna förmågan att själv och tillsammans med andra ta 
initiativ, ta ansvar och påverka sina villkor (Lpf 94 s 33) 

  
Lärarrollen har historiskt sett huvudsakligen varit att lära ut och ensidigt styra undervisningen, 
men i dag betonas inlärningen och förmågan att göra elever delaktiga i undervisningens 
uppläggning (SOU 1999:63). I samverkan med eleverna förväntas läraren avgöra hur 
verksamhetsmålen skall nås. Att utbilda barn och elever som självständigt ställer frågor, söker 
svar och som prövar olika tolkningar av fakta och erfarenheter är en väsentlig del av 
läraruppdraget (a.a.).  
 
Skolplanen för Luleå kommun konstaterar bl.a. att Sverige har skrivit på FN:s konvention om 
barnens rättigheter. Det synsätt som konventionen ger uttryck för ska enligt skolplanen prägla 
skolans arbete, vilket bl.a. innebär att barnen har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som 
berör dem. Som mål har man formulerat att barnen skall ha ett reellt inflytande avseende 
planering, genomförande och uppföljning av sitt lärande samt att alla elever aktivt skall ta 
ansvar för sitt eget lärande. Vidare anger skolplanen att lärandet skall vara lustfyllt och 
meningsfullt (Luleå kommun 2003).   
 
Styrdokumentens tydliga inriktning mot elevinflytande har sin bakgrund i flera skäl, främst 
betoningen på demokratin som livsform, fostran till eget ansvarstagande och effektivare 
inlärning. Därtill kommer att individuell frihet, decentralisering av beslut och anpassning till 
det kommande arbetslivet också har framhållits.   
 
De aktuella styrdokumenten ger lärarrollen en delvis ny dimension genom att det inte längre 
är föreskrivet vad läraren skall ta upp i de olika kurserna. Målen är givna, men hur de skall 
nås skall läraren och eleverna utforma tillsammans.  
 
 
Tidigare forskning 
 
Det finns flera aspekter på vad elevinflytande innebär i olika skolformer, bl.a. 
gymnasieskolan, och hur begreppet relateras till andra begrepp som skoldemokrati, 
elevdemokrati, medbestämmande och elevmedverkan (Wiklund 1998). Två huvudaspekter 
kan utkristalliseras, dels en formaliserad (elevråd, klassråd, skolkonferenser etc.) och dels en 
informell med avseende på elevernas inflytande över klassrumssituationen (a.a.).  Man kan 
också identifiera tre huvudaspekter av elevernas inflytande; form, innehåll och omfattning 
(Wennås 1989). 
 
Det visar sig också att även om definitionen på elevinflytande i klassrumssituationen är 
tämligen entydig i allmänna ordalag (att påverka undervisningens innehåll, former och 
omfattning) kan innebörden av hur inflytandet tillämpas uppfattas på olika sätt hos elever och 
lärare (Lindgren 1994). Lärare framhåller t.ex. gärna att eleverna får välja ämnen, eleverna 
ofta att de vill ha valfrihet inom ämnena, i själva undervisningen (Mattson & Svensson 1994). 
I den vetenskapliga litteraturen framhålls att distinkta och etablerade definitioner på det 
mångtydiga begreppet elevinflytande saknas (Selberg 1999 s 37, Forsberg 2000 s 14f). Man 
kan alltså se begreppet som en samlingsbeteckning på en rad olika företeelser som kan 
problematiseras på flera sätt i olika forskningssammanhang. Vid undersökningar som jämför 
styrdokumenten med skolverkligheten är bilden att elever, i synnerhet gymnasister, inte har 
inflytande över det egna lärandet i den utsträckning som föreskrivs (SOU 1996:22, SOU 
1997:121, Wiklund 1998 s 85).  
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Å andra sidan kan man betona att det inte finns särskilt mycket kunskap om hur elevers 
inflytande på undervisningen egentligen utövas (Skolverket 1998). Vid slutet av 1990-talet 
ansåg Skolverket att den lilla kunskap som då fanns främst belyste det formaliserade 
elevinflytandet (elevråd och liknande) samt elevers och lärares attityder till och upplevelser av 
det informella inflytandet i klassrumssituationen (a.a.). Liknande uppfattningar har därefter 
även kommit till uttryck hos skolledare (Bredberg & Kivimäki 2000 s 1). 
 
Trots att kunskapsläget är något oklart finns många undersökningar och utvärderingar om 
elevinflytande, t.ex. sammanfattat i SOU 1997:121: 
 

Eleverna har rätt till inflytande. Det finns många undersökningar som visar att eleverna 
själva anser att deras inflytande idag är litet och att de själva vill ha mer att säga till om.  

 
Det är viktigt för demokratin i skolan att eleverna deltar aktivt i beslutsfattandet, t.ex. i 
styrelser, klassråd och arbetsgrupper. Men det räcker inte med ett sådant formellt inflytande. 
Eleverna måste kunna påverka det dagliga arbetet och ha makt över sitt eget lärande. 

 
Ett verkligt elevinflytande griper in i en skolas hela verksamhet och gäller i hög grad 
innehållet i undervisningen och på vilket sätt den bedrivs. Ett ökat inflytande för eleverna är 
beroende av att det sker förändringar i den pedagogiska praktiken (SOU 1997:121, s 103). 

 
 
Elevinflytande enligt Dewey och Freinet 
 
Elevinflytande har studerats i forskningen och prövats i många sammanhang sedan lång tid 
tillbaka. Bland förgrundsgestalterna under 1900-talets första del brukar den amerikanska 
filosofen och pedagogen John Dewey och den franska officeren och byskolläraren Célestin 
Freinet framhållas.  
 
Dewey, verksam i USA i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet (se Dewey 1980) är 
kanske mest känd genom sin tes ”lerning by doing”, en kritik mot gamla synsätt med rötter 
hos Platon (läraren förlöser inneboende kunskap) och Locke (läraren presenterar ny kunskap 
som skall läras in). Dewey menade att skolan måste föras närmare det samhälle vars syften 
den skall tjäna. Den skarpa uppdelningen mellan teori och praktik skulle därför överges. 
Enligt Dewey bör läraren lotsa eleverna med utgångspunkt i elevens tidigare egna 
erfarenheter istället för att pracka på dem ytliga ämneskunskaper. Han avvisar den 
ämnesindelade förmedlingspedagogiken och beskriver lärandeprocessen som ett målinriktat 
arbete i fem steg, där det första är att formulera ett problem, det andra att reflektera/analysera, 
den tredje att söka flera alternativa lösningar, det fjärde att pröva en hypotes genom 
diskussion eller experiment och det femte att verifiera eller falsifiera. I denna process menar 
Dewey att eleverna i stor utsträckning själva söker sig fram utifrån deras individualitet (a.a., 
se även Dewey 1996).  
 

…ingen enskild människa och ingen begränsad grupp människor är tillräckligt klok eller 
god för att styra andra utan deras samtycke (Dewey 1980 s 47).    

 
”Lerning by doing” förutsätter enligt Dewey både aktiva elever som utvecklas gentemot 
omvärlden och aktiva lärare som stimulerar, breddar och fördjupar elevernas utveckling, d.v.s. 
en allt annat än kravlös utbildning (a.a.). Trots att hans idéer tidigt blev kända i Sverige och 
att styrdokumenten har och länge har haft en inriktning som i många stycken överensstämmer 
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med hans idéer måste man konstatera att den elevcentrerade pedagogik med tydliga inslag av 
elevinflytande som Dewey förespråkade knappast hade fått genomslag i den svenska skolan 
under 1900-talet (Forsberg 1994). 
 
Även Freinet ansåg att undervisningen skulle utgå från barnens egna erfarenheter. Hans 
utgångspunkt låg i att barnen trivdes bättre vid dagliga utflykter ut ur skolan och att det 
naturliga sättet att lära sig var genom att ”treva sig fram”. Han menade även att ordning och 
disciplin var elevernas behov och önskemål och en förutsättning för lärandet. Han 
formulerade 30 ”pedagogiska konstanter” om elever och undervisning, med vilka ha ville 
sammanfatta sin pedagogiska grundsyn och genom bifogade kommentarer bidra till insikt hos 
andra lärare. Några exempel är  
 

Ingen – varken barn eller vuxna – tycker om att bli kommenderade av auktoriteter (Konstant 
nr 4, Freinet 1975 s 167) 

 
Det normala sättet att förvärva kunskaper är inte genom iakttagelser, förklaring och 
demonstration, som är det vanliga i skolan, utan genom trevande försök, vilket är ett 
naturligt och universellt tillvägagångssätt (Konstant nr 11, Freinet 1975, s 179) 

 
Skolans nya liv förutsätter samarbete, det vill säga de som använder den, inberäknat lärarna, 
måste tillsammans organisera skolans liv och arbete (Konstant nr 24, Freinet 1975 s 193).  
 

Freinet avser med konstant nr 24 elevernas inflytande och att lärarens traditionella makt måste 
minska. 
 
Vidare framhöll han bl.a. att maximalt 20-25 elever skulle finnas i en klass (konstant nr 25), 
att betyg alltid är av ondo (konstant nr 19) och att läroböcker lär ut mindre än experiment och 
olika trevande försök med utgångspunkt i redan förvärvad erfarenhet (Freinet 1975). 
 
  
Elevinflytande i Sverige 
 
I litteraturen ser man flera orsaker till varför elevinflytande anses viktigt. Oftast framhålls 
mänskliga rättigheter, demokratifostran och elevers lärande, ibland även att elevernas 
kompetens bör tas tillvara (SOU 1996:22). Mer sällan ser man elevinflytande som en metod 
för att skapa motivation och trivsel. Det finns dock studier som visar att elever anser att 
elevinflytande ger ökad lust att gå till skolan (Tham 1998) och att elevinflytande ger ökad 
motivation för lärande (Nilsson & Sandberg 1996). Det har även visats att elever med liten 
vana av inflytande ibland tycker att skolarbete är tråkigt, medan elever med vana av 
inflytande inte ger uttryck åt den uppfattningen (Selberg 2001 s 135). 
 
Orsakerna bakom att elevinflytande ändå anses vara lågt sitter säkerligen fast i traditioner som 
präglat skolan sedan 1800-talet. Det var den gamla folkskolans inriktning mot underkastelse 
och lydnad som fördes över till grundskolan, och det gamla läroverkets förmedlingspedagogik 
som blev förebild för gymnasieskolan (Isling 1988). En reaktion mot detta fanns dock tidigt, 
bl.a. betonades elevinflytande redan i 1946 års betänkande från skolkommissionen (Wiklund 
1998 s 11), men något genomslag kom aldrig i denna fråga på annat sätt än att elevråd och 
liknande organiserades.  
 
Det var på låg- och mellanstadiet, men knappast på högstadiet och gymnasiet, som arbetssätt 
där eleverna tydligt fick vara med och bestämma infördes generellt under 1980-talet (Wennås 
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1989 s 53). Det har också visats i flera undersökningar att elevinflytandet i undervisningen har 
uppfattats som lägre ju högre upp man kommer i årskurserna (t.ex. Mattson & Svensson 1994 
s 9). Möjligen är förhållandet omvänt, d.v.s. att elevinflytandet ökar med elevernas ålder, i 
samband med utvecklingen av elevråd och liknande demokratiska arbetsformer (jfr Wingård 
1991). Undantag finns dock när det gäller hur man uppfattat inflytandets relation till elevernas 
åldrar, åtminstone i grundskolan, där begränsade studier tycks tyda på att elevinflytandet har 
uppfattats som ökande med stigande ålder (Bredberg & Kivimäki 2000). Det finns också 
resultat som tyder på att inflytandet har varit mer omfattande på yrkesinriktade program än på 
studieförberedande (Wiklund 1998). Möjligen finns här en förändring över tid, från att 
elevinflytandet minskade med elevernas stigande ålder på 1980-talet (Ekman & Holmstrand 
1989) till att det ökat med stigande ålder i slutet av 1990-talet, men mer genomlysande studier 
som tydligt belyser en sådan utveckling tycks saknas. 
 
Studier om hur mycket elevinflytandefrågor har uppmärksammats finns däremot; under 1980-
talet publicerades inga artiklar av sådant slag i tidskrifter som direkt riktade sig till lärare, men 
under 1990-talet publicerades 84 artiklar, varav 67 under perioden 1995-1998 och endast 3 
under 1999 (Forsberg 2000 s 11f). Siffrorna undantar direkt vetenskapliga artiklar, rapporter 
och uppsatser (a.a.). De torde därför främst visa hur den offentliga diskussionen tog fart under 
decenniet.   
 
Det finns en entydig bild i tidigare forskning och utvärderingar att elevinflytandet i skolan är 
lågt. Detta gäller särskilt själva undervisningen, medan elevinflytandet i frågor om rekreation 
(klassfester etc.) och ordning (placering i klassrummet, regler etc.) är högre (Jormfeldt 1994). 
Trivselfrågor har ofta förknippats med dekorationer i klassrummet, raster och var inlärningen 
sker (i skolan eller hemma), och således separerats från undervisningen (a.a.). Ett annat sätt 
att belysa trivselfrågor i skolan är att ta upp elevernas relationer med andra elever, lärare och 
andra vuxna på skolan (Forsberg 1992).   
 
Det visar sig att det sedan 1970-talet finns likartade resultat i empiriska undersökningar om 
elevinflytande i den dagliga undervisningssituationen i skolan. Gemensamma nämnare är att 
eleverna har liten grad av inflytande i sitt eget lärande, att de vill ha större inflytande och att 
deras engagemang för lärandet ökar om de ges mer inflytande. Om man skärskådar dessa 
undersökningar kan man ana att lärare ofta anser att medinflytandet fungerar bra medan de 
flesta elever tycket inflytandet är ringa (jfr Mattson & Svensson 1994 s 47). Orsaken till detta 
kan vara att lärarna jämför med hur det var förr, för kanske 20 år sedan, medan eleverna 
jämför med hur de tycker att det borde vara nu (a.a.). Dessa skilda sätt att göra jämförelser är 
intressanta även som förklaring till varför förändringsarbete kan gå trögt.  
 
Generaliseringar är många gånger ett måste vid forskning. Man måste dock vara medveten om 
att undantag finns från den huvudfåra som generaliseringen framhäver. När det gäller 
elevinflytande är detta problematiskt, eftersom alla individer i klassen har rätt till inflytande, 
inte bara majoriteten. Detta illustreras i flera undersökningar. I en studie om elevinflytande i 
en och samma klass visade det sig att 80 % av eleverna ansåg att de hade medinflytande, 
motivation för studierna, möjlighet att välja kunskapskälla och att de lärde sig mycket, medan 
resterande 20 % elever ansåg att de inte hade inflytande, att det är tråkigt i skolan, att det är 
läraren som skall motivera, att läraren vet bäst vad eleven bör lära sig och att lärarledd 
förmedlingspedagogik är att föredra (Aspvik & Svensson 1996).  
 
Studier om vad som kännetecknar skolor med både bra studieresultat och bra arbetsklimat har 
visat att kvalitén hänger samman med lärarens förmåga att orientera sig mot individen (ge 
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återkoppling på individuell kapacitet), att vara en tydlig vuxenmodell (visa respekt, engagera 
sig i värdegrundsfrågor) och ge eleverna inflytande (Lander et al 1995 s 159). Kvaliteten 
avgörs med detta synsätt inte av inlärningsmetodiska och didaktiska förmågor utan av det 
mänskliga samspelet mellan läraren och eleverna. 
 
 
Hinder och problem med elevinflytande 
 
Frågan om elevinflytandets funktion i skolan kan ställas mot bakgrund av att läraren har en 
maktposition (skall bedöma eleverna) och att det gärna leder till att lärarens attityder och 
pedagogiska grundsyn ger utrymme för ett begränsat elevinflytande (Edvinsson & Gummeson 
1991). En vanlig attityd är att lärarna sällan tycker att eleverna är tillräckligt mogna för 
inflytande (Skolverkets rapport nr 36). Elever å sin sida anser ofta att lärarna måste ändra sina 
attityder, vilket är intressant ur den synpunkten att båda parter i så fall anser att problemet 
ligger hos individen, inte i systemet (Mattson & Svensson 1994 s 51f). 
 
Elevinflytande innebär att läraren avstår makt, vilket kan vara svårt med hänsyn till lärarens 
uppdrag. Svårigheten består i att överlämna denna makt utan att uppleva att det professionella 
ansvaret undandras (Wiklund 1998 s 86). Frågan blir då hur makten bör fördelas. En teoretisk 
utgångspunkt kan vara att eleverna har makten över sitt eget lärande och läraren över hur 
förutsättningar för lärandet skapas; läraren utkräver på så sätt ett ansvar av eleverna genom 
dialog och utvärdering (Gunnarsson 1995 s 235). Lärarens ansvar kan också uppfattas som 
”att leda varje enskild elev in i sin egen inlärningsprocess och att använda sig av elevaktiva 
metoder för inlärning som leder till att eleverna måste ta ansvar för sitt eget lärande” 
(Wiklund 1998 s 89). 
 
Elevernas strävan efter goda betyg får konsekvenser för elevinflytandet; de blir gärna passivt 
avvaktande, letar efter strategier som ger bra betyg på enklast möjliga sätt, vilket motverkar 
elevinflytande (Skolverkets rapport nr 36). Andra orsaker som angivits i litteraturen till att 
elevinflytandet är litet är tidsbrist och lärarnas inställning (Wiklund 1998 s 1). 
 

”Uppgiften att förvara och sortera eleverna är svår att förena med kraven på inflytande, 
självständighet och eget ansvar” (Mattsson & Svensson 1994 s 54). 

 
Farhågor för elevinflytande var åtminstone tidigare att elevers beslut ger lägre kvalitet, att 
elever har svårt att enas och att läraren får disciplinproblem (Wetterström 1977). Troligen 
finns dessa farhågor ännu kvar mer eller mindre. En undersökning från slutet av 1990-talet 
visade att många lärare inte ser elevinflytande som något positivt för elevernas lärande 
(Skolverket 1999 s 13). Dessa lärare ansåg att om elevinflytandet ökade skulle det ske på 
bekostnad av elevernas lärande. Samtidigt såg de ändå en positiv effekt i att elevinflytande 
kan innebära en träning för eleverna i demokrati (a.a.). Mer än hälften av lärarna på både 
grund- och gymnasieskolan uppgav i en undersökning från ungefär samma tid att eleverna 
inte skulle klara av det ansvar som krävs för ett utvidgat inflytande (Lindblad & Péres Prieto 
1998). 
 
 
Motivation 
 
Man brukar skilja mellan inre och yttre motivation, där inre avser en inriktning på aktiviteten i 
fråga (inlärningen och arbetsprocessen), medan den yttre avser önskan om belöning (Imsen 
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1988). Den inre motivationen förknippas med lust att lära och djupinriktat inlärningssätt, 
medan den yttre motivationen mer har att göra med lust att visa upp sin kompetens genom 
t.ex. bra betyg, något som ofta är kopplat till ytinriktat inlärningssätt (Hedin & Svensson 1997 
s 42).  
 
I denna studie är min avsikt att främst fokusera på den inre motivationen. Med begreppet 
motivation i uppsatsen avses med andra ord den inre motivationen. 
 
Det finns många teorier om motivationsfaktorer, bl.a. utifrån vilka attityder och behov den 
studerande har och hur stimulans, känsla och kompetensökning upplevs (Hedin & Svensson 
1997 s 43f). De studerande gör överväganden (a.a. s 45) som 
 
- hur viktigt är ämnet, vad betyder kunskaperna för mig personligen? 
- hur intressant är ämnet, hur roligt ska det bli att lära sig just det här? 
- till vilken nytta är studierna, kommer de att få betydelse för det jag vill bli och uppnå? 
- hur ansträngande blir studierna, hur jobbigt blir det att lära sig nya saker, hur lång tid tar det,                       
 vad måste jag offra för att klara det? 
 
Bland de faktorer som anses som viktigast för att kunna skapa positiva attityder hör att få vara 
med och formulera målen, precisera frågor, styra undervisningsmetoderna och påverka 
examinationsformerna, dvs.: 
 

Man skulle alltså kunna säga att inflytande under hela utbildningen – från introduktion till 
examination – kan vara en bra ledstjärna (Hedin & Svensson 1997 s 49). 

 
Utom behov av kunskap och inflytande framhåller Hedin & Svensson även betydelsen av 
lagom kravnivå som väsentliga förhållanden för att skapa motivation (a.a. s 70). 
 
Om man frågar elever anses det troligt att de tycker att elevinflytande ger ökad motivation 
(Mattson & Svensson 1994 s 50, Lidström et al 1995), men samtidigt framhålls att även andra 
faktorer är betydelsefulla, t.ex. hemförhållanden, kamrater, tankar om livet efter skolan och 
nyfikenhet för nya saker (Nyström 1999). Detta, att motivation kommer ur komplexa 
sammanhang, stämmer förmodligen väl överens med allmänna teorier om motivationens 
betydelse. Möjligen är andra faktorer än elevinflytande viktigare för motivationen i skolan; att 
eleverna förstår meningen med och innebörden i undervisningen, att läraren klargör 
utbildningens och ämnets krav och att läraren tar fram elevernas förkunskaper (Madsén 1994). 
Det senare, att bristande motivation uppstår om beröringspunkter saknas till elevernas tidigare 
erfarenheter, betonades redan av Dewey. 
 
 
Gunvor Selbergs modell för elevinflytande 
 
Sambandet mellan elevinflytande och lärande i grundskolan och gymnasiet har nyligen 
studerats av Gunvor Selberg, som (2001 s 46) kommit fram till att 
 
- eleverna vill ha mer inflytande över sin situation i skolan 
- resultat visar att elever som har mer inflytande trivs bättre 
- elever upplever ökad meningsfullhet vid ökat inflytande 
- lärarens intresse för att öka elevinflytandet är litet 
- samband finns mellan elevers inflytande i sitt eget lärande och lärandets resultat. 
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Selberg har anvisat en metodik för hur ökat elevinflytandet kan främja elevers lärande. Det 
kan finnas skäl att pröva den metodiken i olika sammanhang, dock under medvetenhet om att 
”varje klass och lärare måste tillsammans hitta de former som befrämjar elevinflytande och 
eleverna” (Pfeiffer Nilsson 1997). Huvuddragen i Selbergs metodik kommer att prövas i detta 
arbete, men en del modifieringar är motiverade.  
 
Selbergs avhandling (1999) och uppföljande bok (2001) handlar bl.a. om hur arbetslag bör 
samverka och hur eleverna inriktas på kunskapsområden (flera ämnen) istället för skolämnen. 
Hennes modell utgår således från samverkan och integration mellan lärare och ämnen.  
 
När jag utgår från Selbergs metodik i denna studie är förutsättningarna för mig att ämnet och 
kursmomentet är givna förutsättningar. Jag vill alltså pröva om det är möjligt att tillämpa 
huvuddragen i Selbergs metodik om elevinflytande inom ramen för ett ämne och ett 
kursmoment. Särskilt viktigt förefaller det vara mot bakgrund av styrdokumenten:  
 

I lärmiljöer där eleverna har litet inflytande i sitt eget lärande är de uteslutna från att få lära 
sig och utveckla kompetenser som de nationella styrdokumenten förväntar sig att 
utbildningen innehåller (Selberg 2001, s 16).  

 
Metodiken som Selberg anvisar i sin avhandling har hon sammanfattat i en modell i åtta steg; 
 
Steg 1. Ingången till lärandet 

- eleven tar upp sådant som eleven själv undrar över 
- eleven väcker frågor 
- eleven gör en koppling till en aktuell fråga 
- eleven lyssnar och diskuterar med andra 

 
Steg 2. Förberedelser för val av arbete 

- eleven samlar in tankar, frågor och förslag inför val av arbete 
- eleven argumenterar och motiverar 
- eleven bestämmer arbetsgången inför valet av arbete 
- eleven förbereder val av innehåll genom att granska vilka källor som finns för 

lärandet 
 
Steg 3. Val av arbete 

- eleven diskuterar val av innehåll och arbetsformer i arbetet 
- eleven väljer innehåll och arbetsformer 
- eleven formulerar vad eleven kan och undrar över inom det valda området 
- eleven har tillgång till läroplan och kursplan 
- eleverna är med och bestämmer vilka globala, lokala eller personliga frågor och 

problem som skall studeras 
- eleverna är med och diskuterar styrdokumentens och lärarens betydelse för valet av 

kunskapsområde 
- eleverna dokumenterar motiveringar och syfte 

 
Steg 4. Planering av arbetet 

- eleven formulerar frågor om innehållet 
- eleven diskuterar och planerar enskilt eller i grupp 
- eleven är med och bestämmer om hur arbetet skall göras inkl mål och syften 
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- eleven väljer informations- och kunskapskällor 
- eleven är med och bestämmer avgränsningar av innehållet 
- eleven är med och bestämmer redovisningsform och utvärdering 
- tidsbudgeten fastställs tillsammans (av eleverna och läraren) 
- eleverna är med och bestämmer vilka skolämnen som ingår 

 
Steg 5. Genomförande av planerat arbete 

- eleven väljer studiemiljö 
- eleven deltar i val av samarbetsformer 
- eleven väljer arbetsredskap 
- eleven söker svar och löser problem 
- eleven arbetar med egna planeringar 

 
Steg 6. Planering av redovisning av lärandet 

- eleven sammanställer och bearbetar data 
- eleverna söker mönster i resultatet 
- eleverna söker skillnader, likheter etc. 
- eleven drar slutsatser, reflekterar 
- eleven planerar sätt att redovisa 
- eleverna gör urval av resultatet av sitt arbete för presentation 
- eleverna tränar redovisning enskilt eller i grupp 

 
Steg 7. Redovisning av läranderesultatet 

- eleven redovisar, urval eller hela sitt arbete 
- eleven använder eget uttryckssätt 
- eleverna förklarar sina resultat 
- eleverna inspirerar till diskussion 
- eleverna reflekterar över tankar, resultat och nya frågeställningar 
- eleverna överlämnar sammanställning av arbeten 

 
Steg 8. Utvärdering/värdering av resultatet 

- eleven funderar över resultatet av lärandet 
- eleverna bedömer resultatet och presenterar sina uppfattningar om vad de har lärt sig 
- eleven deltar i diskussioner om andra elevers resultat och lyssnar på andras 

bedömning av det egna resultatet 
- eleverna reflekterar över nya erfarenheter tillsammans med lärarna 
- eleverna är med och diskuterar om man nått målen och syftet 
- eleverna är med och diskuterar vilka nya arbeten som aktualiserats 
- eleverna diskuterar förbättringar inför nästa arbete 

 
I modellen ingår även en bedömning av tidsåtgången vid genomförandet. Ungefär lika lång 
tid tar steg 1-4, steg 5 och steg 6-8. 
 
 

Syfte   
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka gymnasieelevers åsikter om elevinflytande 
över ett valt kursmoment på det samhällsvetenskapliga programmet samt att se om 
motivationen och trivseln ökar eller förändras på annat sätt genom hög grad av elevinflytande. 
Avsikten är mer preciserat 
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 att få insikt i vilken variation som kan finnas i en gymnasieklass om vad man tycker 
om elevinflytande i klassrummet   

 
 att ta reda på om elevernas motivation för studierna och trivseln i klassrummet 

förändras genom hög grad av inflytande över lärandet. 
 
 

Metod 
 
Denna studie genomförs i tre steg. Huvudmetoden som väljs för min undersökning är enkäten. 
Två enkäter görs som inramning till den genomförandemetodik som följer Selbergs ovan 
beskrivna modell för elevinflytande. Därtill kommer att kompletterande observationer 
kontinuerligt görs och antecknas. Behovet av en fördjupad intervjuundersökning har 
övervägts under processens gång, men skrinlagts. Av de två enkäterna ger den första (se 
bilaga 1) ett underlag till en diskussion om elevinflytande enligt elevernas åsikter. Den andra 
enkäten (se bilaga 2) ger också en uppfattning om elevernas åsikt om motivation och trivsel.     
 
Enkäterna anser jag kan ge en relevant uppfattning om vad en elevgrupp av storleksordningen 
en klass tycker om elevinflytande, trivsel och motivation. Alla får samma frågor i samma 
ordning, frågorna är strukturerade och flertalet är av karaktären att de besvaras genom att man 
kryssar i rutor, ofta med svar som ja eller nej. Standardiserade frågor lämpar sig generellt för 
enkäter (Patel & Davidsson 1991 s 61) och min bearbetning av resultaten kan göras både 
kvantitativt och kvalitativt (a.a. sid. 12). Det blir möjligt att kvantitativt redovisa hur många 
av eleverna som anser vad och kvalitativt dra slutsatser om vilka synpunkter som 
utkristalliseras som viktiga i sammanhanget. 
 
I allmän metodlitteratur brukar man skilja mellan kvantitativa och kvalitativa metoder, varav 
intervjun framhålls som mer lämplig för kvalitativa studier; ”den kvalitativa intervjun är den 
intervjuform som är bäst lämpad att användas om intervjuaren vill försöka upptäcka, förstå 
eller utröna beskaffenheten hos något” (Svensson & Starrin 1996 s 53). Denna terminologi 
ger enligt min mening upphov till ett problem genom den mer positiva laddning som ordet 
kvalitet har. Vem vill inte att ett arbete som görs skall vara behäftat med en viss kvalitet? 
Emellertid menar jag att man kan ifrågasätta om det a priori verkligen blir kvalitativa resultat 
av kvalitativa metoder. I ett examensarbete som detta med den ambitionsnivå som regleras av 
bl.a. tid till förfogande anser jag att det finns ett problem med att ”upptäcka, förstå och utröna 
beskaffenheten” hos elevinflytandets betydelse för elevernas motivation och trivsel i 
skolarbetet. Det finns gott om exempel på examensarbeten där kvalitativa metoder, främst 
intervjuer, visat vilka synpunkter som oftast enstaka elever brukar ha i dessa frågor (Aspvik & 
Svensson 1996, Björkman 1998, Bredberg & Kivimäki 2000, Fredriksson & Sundelin 2000, 
Lahti 1999, Lidström et al 1995, Nyström 1999, Sjöberg 2000), men endast ett fåtal exempel 
på hur kvantitativa metoder leder till en kunskap om hur en hel klass ser på frågorna (t.ex. 
Lahti 1999, Nilsson & Sandberg 1996). Studerar man de frågor som ställts i dessa 
undersökningar och beaktar de felkällor som generellt finns och som man mer eller mindre 
hänvisar till i uppsatserna i fråga finner jag det svårt att se att kvalitativa metoder i form av 
intervjuer har lett till mer fördjupad kunskap jämfört med de kvantitativa enkäterna. I strikt 
vetenskaplig mening är distinktionen mellan kvalitativa och kvantitativa metoder teoretiskt 
mycket tydlig (t.ex. Patel & Davidsson 1991, Svensson & Starrin 1996), men vid 
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tillämpningen i begränsade praktiska utvecklingsarbeten som examensarbeten menar jag att 
skillnaden inte behöver vara lika tydlig. 
 
En ytterligare motivering till mitt val av enkäten som huvudsaklig metod blir också de val av 
metoder som tidigare studier om elevinflytande och motivation har redovisat enligt ovan. 
Enkäter har genomförts i några få sammanhang, men mycket vanligare har intervjuer varit i 
fallstudier av det slag som här är aktuella. Utan att här redovisa detta i detalj är det min 
uppfattning att intervjuundersökningar oftast har utförts på litet urval av den population som 
undersökningen berörde. Därtill finns det genom svaren en god kännedom om vilka 
synpunkter som brukar förekomma hos eleverna i diskussionen om elevinflytande och 
motivation. Däremot är det mer ovanligt med studier som redovisar i vilken utsträckning 
eleverna i en hel klass tycker på det ena eller det andra sättet i de frågor som har studerats. 
Särskilt ovanligt förefaller det vara att en sådan redovisning görs på gymnasiets 
samhällsprogram.  
 
Observationsmetodens fördel som komplettering till enkäter är att den inte är beroende av 
elevernas vilja och förmåga att lämna skriftlig information. Det blir här fråga om s.k. 
ostrukturerade observationer (Patel & Davidsson 1991 s 81), d.v.s. observationer utan ett i 
förväg gjort observationsschema. Avsikten med den ostrukturerade observationen i detta 
sammanhang är att fånga upp så många relevanta synpunkter som möjligt inom ramen för det 
aktuella problemområdet och att detta efter hand anpassas till den undervisningsprocess som 
genomförs. Dessa synpunkter kan både redovisas för sig och vävas in i den diskussion som 
avslutningsvis knyter samman de olika aspekter som tidigare forskning och denna studie 
berört om elevinflytande, motivation och trivsel under lektionerna i skolan. 
 
Intervjuunderökningar har jag övervägt eftersom intervjuer skulle kunna ge en fylligare bild 
av elevernas uppfattning om elevinflytande och motivation. Men jag har kommit fram till att 
det kan det vara mer givande att göra intervjuer som en uppföljning av denna studie, d.v.s. 
som en särskild studie. Avgörande för detta ställningstagande var att jag under processens 
gång uppfattade att syftet med denna studie kan uppnås med enkäterna och observationerna.   
 
Genom att välja enkäter som alla i klassen får fylla i, och komplettera med egna 
observationer, ges således möjligheter att få en allsidig bild av hur elevinflytandets betydelse 
för motivationen och trivseln uppfattas. Som ovan påpekats ser jag det i första hand som en 
annan studie att tränga ner på djupet med de många frågor som aktualiseras i detta arbete.  
 
 
Försökspersoner och bortfall  
 
Den utvalda klassen för denna studie är en gymnasieklass i Luleå, årskurs 2. Klassen är utvald 
av den ordinarie läraren, som i sin tur valts ut av universitetets handläggare för praktikplatser 
till lärarkandidater; d.v.s. verksamhetsförlagd utbildning. Man kan alltså säga att 
”försökspersonerna” och kursmomentet är slumpvis utvalda i den meningen att jag själv inte 
har styrt valet.  
 
Klassen består av 23 elever, varav något fler flickor än pojkar. Alla var inte närvarande under 
samtliga lektioner. Alla var dock med så att samtliga kunde besvara den första enkäten. När 
den andra enkäten skulle besvaras var fyra elever frånvarande. Tre av dem deltog i lektioner 
veckan därpå och fick då fylla i enkäten. Det var således endast en elev i klassen som föll 
bort. 
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I den första enkäten svarade alla elever på alla frågor, med undantag för att två elever hoppade 
över varsin fråga.  
 
I den andra enkäten besvarades alla frågor av de 22 deltagande eleverna. 13 elever valde att 
med egna ord även bidra med ytterligare kommentarer om elevinflytande, motivation och 
trivsel vid lektionerna. Således avstod 9 elever från kommentarer på detta sätt. 
 
 
Genomförande 
 
Ämnet är geografi för gymnasiets samhällsvetenskapliga program. Kursmomentet föreslogs 
välmotiverat av den ordinarie läraren utan invändningar från min sida. 
 
Som första steg i genomförandet ville jag ta reda på hur eleverna i klassen ser på 
elevinflytande, vad eleverna vill ta ansvar för och hur de vill att undervisningen bör läggas 
upp. Detta gjordes genom diskussioner och genom att eleverna fick svara på en enkät (enkät 
nr 1, se bilaga 1). Den innehåller frågor som anknyter till Selbergs modell: 
 

- Vill eleverna själva bestämma vad de ska lära sig om ett kursmoment? 
- Vill eleverna själva avgöra hur de ska lära sig (läxor eller inte, arbeta enskilt eller i 

grupp, vilka källor som lärandet hämtas ur)? 
- Vill eleverna sätta upp mål och relatera dem till styrdokumenten? 
- Vill eleverna bestämma vilka lokala, globala och personliga frågor och problem som 

ska vara med i arbetet? 
- Vill eleverna motivera varför de väljer den inriktning de väljer? 
- Vill eleverna formulera frågor som skall besvaras vid examination? 
- Vill eleverna bestämma avgränsningar i arbetet? 
- Vill eleverna bestämma redovisningsform? 
- Vill eleverna välja studiemiljö? 
- Vill eleverna själva söka kunskap och hitta svaren på sina frågor? 
- Vill eleverna själva sammanställa och bearbeta data och information? 
- Vill eleverna söka och identifiera mönster, skillnader, likheter och strukturer? 
- Vill eleverna själva göra ett urval för redovisning? 
- Vill eleverna reflektera över sina resultat? 
- Vill eleverna själva bedöma sina resultat? 
- Vill eleverna själva bedöma andra elevers resultat? 
- Vill eleverna själva avgöra om målen nåtts? 
 

Enkät nr 1 delades ut och fylldes i vid introduktionen till kursmomentet och blev en 
utgångspunkt för de fortsatta lektionernas planering. Fördelen med detta jämfört med enbart 
en dialog i klassen var att alla fick komma till tals, inte bara de talföra. Min uppgift blev sedan 
att tillmötesgå alla önskemål eller motivera varför vissa önskemål inte kunde tillmötesgås.   
 
I enkäten tog jag en utgångspunkt i fyra kriterier som tidigare använts när graden av 
elevinflytande har undersökt (Jormfeldt 1994). För att mäta elevinflytandet har Jormfeldt 
ställt frågor med svarsalternativ på en skala från 1-4, där  
 

1) innebär att läraren beslutar,  
2) att eleverna har yttranderätt före lärarens beslut,  
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3) att dialog mellan elever och läraren föregår beslut, och  
4) att eleverna beslutar (genom majoritetsbeslut).  

 
För varje preciserad fråga man ställer om elevinflytande kan man på detta sätt få ett mått på 
elevernas och klassens uppfattning om inflytandets önskvärda omfattning. Jag ville dock 
utöka den fyrgradiga skalan till en femgradig, där tillägget, det femte kriteriet, är uttryck för 
ett ytterligare steg mot ökat elevinflytande. I enkät nr 1 följer kriterierna 1-4 således Jormfeldt 
medan det femte är mitt tillägg: 
 
 5) att varje elev själv får bestämma om sitt eget lärande (se vidare bilaga 3). 
 
Det andra steget blev att genomföra undervisningen med utgångspunkt i huvuddragen i 
Selbergs modell enligt ovan och att samtidigt göra mina observationer.   
 
Som ingång i lärandet (Selbergs steg 1) valde jag en lärarledd presentation om 
kursmomentets ram som utgångspunkt till vilka frågor eleverna skulle vilja veta mer om. 
Eftersom kursmomentet var givet såg jag det också som viktigt att förtydliga vad som avsågs, 
samtidigt som jag betonade att eleverna själva skulle få välja hur de ville fokusera inom den 
givna ramen. 
 
Som förberedelser för val av arbete (Selbergs steg 2) fick eleverna ställa frågor som de ville 
ha besvarade i kursmomentet. Frågorna gjordes tillgängliga för alla i klassen för att stimulera 
till diskussion och vidare tankar. Min syn på kursmomentet och elevernas frågor avsåg också 
att stimulera till idéer och nya frågor.  
 
Elevinflytandet i val och planering av arbetet (Selbergs steg 3 och 4) innefattade att eleverna 
valde tema, inriktning, fördjupningsstudier etc. och tog ställning till hur de skulle gå vidare. 
Här gavs tillfälle att diskutera studiebesök, utomhusförlagd undervisning, mål, kursplaner etc. 
 
Inflytandet i lärandet, genomförande av planerat arbete, (Selbergs steg 5) bestod i att eleverna 
valde studiemiljö, samarbetsformer, arbetsredskap m.m. Min uppgift i detta skede var att vara 
handledare. 
 
Elevinflytandet i redovisningens förberedelser och genomförande (Selbergs steg 6 och 7) och 
inflytandet i värderingen/utvärderingen (Selbergs steg 8) avslutade modellens olika sätt att 
pröva elevinflytandet. Alla elever valde att redovisa skriftligt. Förberedelserna bestod därför i 
genomgång och diskussion om hur en rapport i detta sammanhang lämpligen skulle se ut. I 
värderingen som sedan gjordes fick eleverna en möjlighet att själva bedöma sina rapporter. 
Deras åsikt om kursmomentet kom också till uttryck i enkät nr 2 (bilaga 2). 
 
En mer utförlig beskrivning av klassrumsarbetet återfinns i bilaga 4, som också innehåller de 
observationer som jag fann relevanta att anteckna efter varje lektionstillfälle. Observationerna 
sammanfattas även nedan i uppsatsens resultatkapitel.  
 
Enligt Selbergs modell visar erfarenheten att steg 1-4 (förberedelser), steg 5 (genomförande) 
och steg 6-8 (redovisning) utgör tre block med ungefär lika stor tidsåtgång för varje block 
(Selberg 2001 s 15). Detta stämmer väl med min erfarenhet, även om min bedömning är att 
genomförandet tog längst tid. Sammanlagt ägnades 13 lektionstillfällen á ca 1 timma och 15 
minuter åt arbetet, således 16 timmar och 15 minuter. Därtill kommer att eleverna enligt egna 
uppgifter ägnade sig i varierande grad åt någon eller några timmars hemarbete.  
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Tiden 16 timmar och 15 minuter fördelades ungefär sålunda: 
 

1. Steg 1-4 (block 1) disponerade ca 6,5 timmar inklusive tid för genomgång av 
elevinflytandefrågor (bl.a. redovisning av enkät nr 1). 

2. Steg 5 (block 2) disponerade ca 6,5 timmar. 
3. Steg 6-8 (block 3) disponerade ca 3,5 timmar.  

 
Tidsåtgången för blocken 2 och 3 är dock svårbedömd i och med att eleverna själva inte 
behövde ange hur de separerade tid för blocken. Genomförandet och planeringen för 
redovisningen överlappades och eleverna fick själva avgöra hur mycket tid de behövde för de 
olika delmomenten. Om man hypotetiskt antar att eleverna ägnade 3 timmar åt hemarbete 
med block 3 (rapportskrivning m.m.) skulle tiden för de tre blocken vara densamma enligt 
sammanställningen ovan. Mitt intryck är dock att flertalet elever lade en större tidsåtgång på 
genomförandet (datainsamling), men variationer fanns givetvis mellan eleverna i denna fråga. 
 
När kursmomentet i princip var avslutat återstod att ta det tredje steget i genomförandet av 
detta examensarbete, d.v.s. att ta reda på elevernas synpunkter om motivation och trivsel i 
skolarbetet med utgångspunkt i hur de hade upplevt elevinflytandet över lektionerna och 
lärandet. Deras synpunkter inhämtades i första hand genom en enkel enkät som alla elever i 
klassen fick besvara (enkät nr 2). Med ”enkel” avses att eleverna svarade med kryss i rutor. 
Som komplement till den enkla enkäten gavs även utrymme för alla elever att själva 
formulera synpunkter med egna ord (se bilaga 2). 
 
 
Tidsplan  
 
Detta examensarbete genomfördes i åtta steg: 
 

1. Val av ämne.  
2002-10-24 

 
2. Skrivande av PM med preliminärt syfte, problemformulering, motivering av 

ämnesvalet, utgångspunkter för studier i styrdokument och tidigare forskning samt 
utgångspunkter för tillvägagångssätt, metoder och resultatpresentation.  
2002-10-28 – 2002-11-01 
 

3. Komplettering av PM med preciseringar kring metod och syfte. 
2002-12-16 – 2002-12-17 
 

4. Litteraturstudier och textproduktion om bakgrund, syfte, genomförande och metoder. 
2002-12-18 – 2003-01-06, 2003-01-11 – 2003-01-12 
 

5. Genomförande under två månaders verksamhetsförlagd utbildning med sammanställ-
ning av resultat och kompletterande litteraturstudier.   
2003-01-20 – 2003-03-28  

 
6. Analys och diskussion med utgångspunkt i sammanställda resultat.   

2003-03-31 – 2003-04-04  
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7. Översyn med införande av smärre kompletteringar och ändringar. 
2003-05-12 – 2003-05-16 

  
8. Seminarium och därefter tillägg i resultatpresentationen. 

2003-05-23 – 2003-05-27 
 
 

Resultat 
 
Enkät nr 1 
 
Resultatet av enkät nr 1 om hur mycket eleverna anser att de själva bör ha inflytande över 
lektionerna och lärandet redovisas nedan i diagram, fig. 1-6, numrerade kongruent med 
frågorna i bilaga 1.  
 
Staplarnas höjd i diagrammen visar antalet elever som angett vilket av alternativen 1-5 enligt 
bilaga 3 som bäst passar med deras åsikt. Alternativ 1) innebär att läraren bestämmer, 2) att 
läraren bestämmer efter att eleverna har fått yttra sig, 3) att läraren och eleverna diskuterar 
och kommer fram till gemensamt beslut, 4) att det som majoriteten av eleverna anser 
genomförs och 5) att varje elev själv får bestämma.  
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Figur 1. Vem ska formulera vilka mål som ska preciseras för ett kursmoment? 
 
På den första frågan (fig. 1) svarade elva elever att läraren bör bestämma själv utan att ge 
eleverna inflytande. Åtta elever svarade att läraren bör bestämma efter att eleverna har fått 
tillfälle att yttra sig. Fyra elever svarade att de föredrar att läraren och eleverna diskuterar 
frågan för att komma fram till ett gemensamt beslut. Ingen elev ville ha ett större inflytande 
över hur målen bör preciseras. 
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Figur 2. Vem ska bestämma vad eleven ska lära sig om ett kursmoment? 
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På den andra frågan (fig. 2) ansåg tre elever att läraren själv ska bestämma utan elevernas 
inflytande, tio elever att läraren ska bestämma efter att eleverna har fått yttra sig och åtta 
elever att läraren och eleverna tillsammans bör komma fram till ett gemensamt beslut. Två 
elever föredrog ett större elevinflytande över vad eleverna ska lära sig om ett kursmoment. 
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Figur 3a. Vem ska bestämma om hemuppgifter ska förekomma eller inte? 
 
På frågan om hemuppgifter (fig. 3a) ansåg alla elever att elevinflytande är att föredra mer 
eller mindre. Tre elever ville att elever ska få yttra sig innan läraren bestämmer, åtta elever att 
läraren och eleverna bör sträva efter ett gemensamt beslut, fem elever att majoriteten av 
eleverna bör bestämma och sju elever att var och en av eleverna själva bör kunna avgöra om 
de ska ha hemuppgifter eller inte. 

0
2
4
6
8
10
12
14

1) 2) 3) 4) 5)

 
Figur 3b. Vem ska bestämma om eleverna ska arbeta själva, med en klasskamrat eller i 
grupp? 
 
På frågan om eleverna ska arbeta själva, med en klasskamrat eller i grupp (fig. 3b) ansåg 
ingen elev att läraren ska bestämma om det utan att lyssna på eleverna. Majoriteten av 
eleverna (12 av 23) ansåg att varje elev själv bör bestämma i denna fråga. Två elever föredrog 
att läraren bestämmer efter att eleverna har fått yttra sig, fem elever att läraren och eleverna 
diskuterar för att komma fram till ett gemensamt beslut och fyra elever att den åsikt som 
majoriteten av eleverna har ska genomföras. 
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Figur 3c. Vem ska bestämma om lärande ska ske genom läroboken eller på annat sätt? 
 
Frågan om läroboken eller andra källor för lärande bör användas besvarades med att två 
elever helst ser att läraren bestämmer utan elevinflytande, fem elever att läraren bör bestämma 
efter att eleverna har fått möjlighet att yttra sig, tio elever att läraren och eleverna försöker 
komma fram till ett gemensamt beslut efter en diskussion, tre elever att majoriteten av 
eleverna bör avgöra frågan och tre elever att varje elev själv bör avgöra denna fråga (fig. 3c).  
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Figur 3d. Vem ska bestämma om lärandet sker genom att läraren berättar eller om eleverna 
själva söker kunskap? 
 
Frågan om inflytandet över om läraren ska berätta (”föreläsa”) eller om eleverna själva ska 
söka kunskap (fig. 3d) besvarades med att sex elever föredrar att läraren avgör det själv, fyra 
elever att läraren bör avgöra det efter att eleverna har fått tillfälle att yttra sig, åtta elever att 
läraren och eleverna bör sträva efter att komma fram till ett gemensamt beslut efter 
diskussion, tre elever att majoriteten av eleverna bör avgöra och två elever att var och en av 
eleverna bör ta ställning till det själva. 

0

2

4

6

8

10

1) 2) 3) 4) 5)

 
Figur 3e. Vem ska bestämma om lärandet sker genom skriftlig eller muntlig redovisning? 
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På frågan om skriftlig eller muntlig redovisning är att föredra i lärandeprocessen (fig. 3e) 
ansåg tre elever att läraren bör avgöra det själv, tre andra elever att läraren bör avgöra det 
efter att eleverna har fått möjlighet att yttra sig, nio elever att läraren och eleverna bör komma 
fram till ett gemensamt beslut efter diskussion, tre elever att majoriteten av eleverna bör 
bestämma och fyra av eleverna att varje elev själv bör få bestämma. 
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Figur 3f. Vem ska bestämma om undervisning ska ske i klassrummet eller i annan lokal i 
skolan? 
 
Åtta elever ville att var och en av eleverna bör få bestämma var i skolan undervisningen bör 
förläggas, en elev ville att majoriteten av eleverna bör få bestämma och nio elever ville att 
frågan bör avgöras genom ett gemensamt beslut som både läraren och eleverna är delaktiga i 
(fig. 3f). Fyra elever ville att läraren avgör efter att eleverna har fått yttra sig och en elev 
ansåg att läraren själv bör bestämma. 

0

2

4

6

8

10

1) 2) 3) 4) 5)

 
Figur 3g. Vem ska bestämma om undervisningen ska ske i eller utanför skolan? 
 
På frågan om undervisningen ska ske i eller utanför skolan ansåg två elever att läraren bör 
bestämma, fem elever att läraren bör bestämma efter att eleverna har fått yttra sig, åtta elever 
att läraren och eleverna bör komma fram till ett gemensamt beslut, en elev att majoriteten av 
eleverna bör få bestämma och sju elever att varje elev själv bör få bestämma (fig. 3g).  
 



 20

0
1
2
3
4
5
6
7

1) 2) 3) 4) 5)

 
Figur 4a. Vem ska bestämma arbetsuppgifter vid grupparbete? 
 
Elevernas åsikter om vem som ska bestämma arbetsuppgifter vid grupparbete (fig. 4a) var att 
en elev ansåg att läraren själv bör bestämma, fem elever att läraren bör bestämma efter att 
eleverna fått en möjlighet att yttra sig, sex elever att läraren och eleverna bör diskutera för att 
komma fram till ett gemensamt beslut, fem elever att majoriteten av eleverna bör bestämma 
och sex elever att varje elev själv bör få bestämma. 
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Figur 4b. Vem ska bestämma vilken grupp den enskilde eleven skall ingå i vid grupparbete? 
 
15 elever ansåg att de själva bör bestämma hur grupperna skall formeras vid grupparbete (fig. 
4b). Ingen elev ansåg att majoriteten av eleverna bör avgöra den frågan. Fem elever ansåg att 
läraren och eleverna bör diskutera frågan för att komma fram till ett gemensamt beslut. Två 
elever ansåg att läraren bör bestämma i denna fråga, varav den ena ansåg att eleverna 
dessförinnan bör ha fått yttra sig. 
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Figur 4c. Vem ska bestämma hur lång tid ett grupparbete skall ta? 
 
På frågan om vem som bör avgöra hur lång tid som behövs vid grupparbete ansåg en elev att 
läraren bör avgöra det själv, åtta elever att läraren bör avgöra det efter att eleverna har fått 
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yttra sig, 10 elever att läraren och eleverna bör diskutera sig fram till ett gemensamt beslut 
och fyra elever att majoriteten av eleverna bör avgöra frågan (fig. 4c).  
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Figur 4d. Vem ska bestämma redovisningsform vid grupparbete? 
 
Frågan om vem som ska bestämma redovisningsform vid grupparbete besvarades av två 
elever med att läraren bör bestämma själv. Tre elevers åsikt var att läraren bör bestämma det 
efter att eleverna har fått yttra sig, elva elever ansåg att läraren och eleverna bör besluta 
gemensamt efter en diskussion, fyra elever ansåg att majoriteten av eleverna bör besluta och 
tre elever ansåg att var och en själv bör bestämma (fig. 4d).  
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Figur 5a. Vem ska bestämma om ett kursmoment skall avslutas med prov eller med annan 
redovisning? 
 
På frågan om inflytandegraden över hur kursmoment ska avslutas, med prov eller med annan 
redovisning, svarade tre elever att läraren bör avgöra frågan själv. Tre elever ansåg att läraren 
bör bestämma efter att eleverna har fått yttra sig. Nio elever ansåg att beslutet bör tas 
gemensamt efter en diskussion mellan läraren och eleverna. Fem elever ansåg att majoriteten 
av eleverna bör bestämma och tre elever att var och en själv bör få bestämma i denna fråga 
(fig. 5a). 
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Figur 5b. Vem ska bestämma vilka frågor som ska ställas vid prov eller annan avslutning på 
ett kursmoment? 
 
Inflytandet i vilka frågor som ska ställas vid prov eller annan avslutning på ett kursmoment 
besvarades av 12 elever med att läraren själv bör bestämma. Sju elever ansåg att läraren bör 
bestämma efter att eleverna har fått yttra sig. Tre elever ansåg att läraren och eleverna bör 
diskutera sig fram till ett gemensamt beslut och en elev ansåg att majoriteten av eleverna bör 
bestämma i denna fråga (fig. 5b).  
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Figur 6a. Vem ska bestämma om elevens eget betyg på ett kursmoment? 
 
Tio elever ansåg att läraren själv bör bestämma om elevens eget betyg (fig. 6a). Nio elever 
ansåg att läraren bör sätta betyget efter att eleverna har fått yttra sig. Tre elever ansåg att 
betyget bör sättas gemensamt efter en diskussion mellan elever och läraren. En elev ansåg att 
majoriteten av eleverna bör kunna sätta betyg, men ingen elev ansåg att man bör ge betyg åt 
sig själv. 
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Figur 6b. Vem ska bestämma om de andra elevernas betyg på ett kursmoment? 
 
På frågan om vem som ska bestämma om klasskamraternas betyg ansåg 15 elever att läraren 
själv bör göra det (fig. 6b). Sju elever ville ha inflytande genom att elever bör få yttra sig i 
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frågan innan lärarens bestämmer. En elev ansåg att frågan bör diskuteras mellan läraren och 
eleverna innan man kommer fram till ett gemensamt beslut. 
 
 
Sammanfattning av enkätsvaren 
 
Diagrammen visar sammantaget att flera olika uppfattningar fanns i klassen. Av de fem 
svarsalternativen valde eleverna ofta alternativ 3 (”läraren och eleverna diskuterar som 
jämbördiga parter och kommer gemensamt fram till ett beslut”). Detta svarsalternativ var 
framträdande när frågor besvarades   
 

- om eleverna ska lära sig genom läroboken eller på andra sätt (fig. 3c)  
- om eleverna ska redovisa skriftligt eller muntligt (fig. 3e) 
- om hur lång tid ska ställas till förfogande vid grupparbete (fig. 4c) 
- om vilken redovisningsform som ska användas vid grupparbete (fig. 4d) 
- om kursmomentet ska avslutas med prov eller inte (fig. 5a). 

 
De frågor som de flesta elever tyckte att läraren skulle bestämma mest om var 
 

- att precisera mål för kursmomentet (fig. 1) 
- att klargöra vad eleverna förväntas lära sig (fig.2) 
- att avgöra vilka frågor som ska ställas vid prov eller liknande redovisning efter 

kursmomentet (fig. 5b) 
- att sätta betyg (fig. 6a och 6b). 

 
En annan fråga som eleverna tyckte att läraren skulle ha relativt stort inflytande över var 
 

- om läraren ska berätta (”föreläsa”) eller om eleverna själva ska söka kunskap (fig. 
3d). 

 
De frågor som de flesta eleverna tyckte att de själva skulle bestämma mest om var 
 

- att ta ställning till om de ska arbeta individuellt, med en klasskamrat eller i grupp (fig. 
3b) 

- att reda ut vilken grupp var och en ska ingå i vid grupparbete (fig. 4b). 
 
Ytterligare frågor som eleverna ansåg att de skulle ha relativt mycket inflytande i var 
 

- om de ska ha hemuppgifter eller inte (fig. 3a) 
- vilka arbetsuppgifter de ska ha vid grupparbete (fig. 4a). 

 
Ytterligare två frågor som ganska många elever ville avgöra själva är om undervisningen skall 
förläggas utanför klassrummet eller inte (fig. 3f) respektive utanför skolan eller i skolan (fig. 
3g). I dessa frågor fanns dock något fler som valde alternativ 3, att diskutera saken och 
komma överens med läraren. 
 
Sammanlagt har eleverna lämnat 389 svar på enkät nr 1. Fördelat på kolumnerna 1-5 har 73 
svar lämnats i kolumn 1, 87 i kolumn 2, 117 i kolumn 3, 41 i kolumn 4 och 71 i kolumn 5 
(figur 7). Man kan uppfatta de givna svaren sammantaget som att eleverna i den aktuella 
klassen generellt sett hellre vill ha lärarstyrda lektioner än ett påtagligt inflytande över 
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lektionerna. Man kan också se att diskussion, dialog och consensustänkande (kolumn 3) 
föredras generellt, samtidigt som den traditionella demokratiska principen, att majoritetens 
uppfattning (kolumn 4) bör gälla, framstår som det minst attraktiva förhållningssättet.   
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Figur 7. Hur samtliga svar fördelar sig i de fem kolumnerna enligt enkät nr 1. 
 
 
Elevprofiler 
 
Diagrammen ovan (fig. 1-7) har redovisat hur elever i en klass kvantitativt förhåller sig till 
olika grad av elevinflytande, men de säger ingenting om vilken åsiktsvariation som kan finnas 
hos en och samma elev. För att se vilken grad av inflytande varje enskild elev vill ha i de 
olika frågor som besvarats i enkät nr 1 har en tabell sammanställts nedan (tabell 1). Den visar 
varje elevsvar på enkätens frågor och därmed 23 ”elevprofiler”.  
 
Tabellen är en bearbetning av rådata till en enkel grafisk bild över vad de enskilda eleverna i 
klassen tycker om elevinflytande utifrån de ställda frågorna. Bearbetningen gör det möjligt att 
åskådligt jämföra olika elevprofiler med varandra. På så vis tjänar tabellen det viktiga syftet 
att redovisa åsiktsvariationer om elevinflytande såväl hos de enskilda eleverna som mellan 
eleverna.  
 
Tabellen grupperar tre elevers svar i vågräta fält på ett slumpvis sätt (i den ordning som jag 
gick igenom de inlämnade svaren). Varje vågrätt fält består av de sex frågor som redovisas i 
bilaga 1 och som ovan har redovisats kvantitativt i fig. 1-6b. I kolumner redovisas vilken åsikt 
varje elev har valt av de fem alternativ som framgår i bilaga 3.  
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Tabell 1. Elevprofiler. De fem svarsalternativen enligt bilaga 3 redovisas i kolumner. Alla 23 
elevers svar på frågorna 1-6b enligt bilaga 1 redovisas med svart markering.  
 
 1) 2) 3) 4) 5)   1) 2) 3) 4) 5)   1) 2) 3) 4) 5) 
 
1. □ █ □ □ □    □ █ □ □ □   □ □ █ □ □ 
2. □ █ □ □ □   □ █ □ □ □   □ □ █ □ □ 
3a. □ □ □ █ □   □ □ █ □ □   □ □ □ □ █ 
3b. □ □ █ □ □   □ □ █ □ □   □ □ □ □ █ 
3c. █ □ □ □ □   □ □ █ □ □   □ □ □ □ █ 
3d. □ □ □ █ □   █ □ □ □ □   □ □ □ □ █ 
3e. █ □ □ □ □   □ □ █ □ □   □ □ □ □ █ 
3f. □ □ □ █ □   □ █ □ □ □   □ □ □ □ █ 
3g. □ □ □ □ █   □ □ █ □ □   □ □ □ □ █ 
4a. □ □ □ □ █   □ █ □ □ □   □ □ █ □ □ 
4b. □ □ □ □ █   □ □ □ □ █   □ □ □ □ █ 
4c. □ █ □ □ □   □ □ █ □ □   □ □ █ □ □ 
4d. █ □ □ □ □   □ □ █ □ □   □ □ □ □ █ 
5a. □ □ □ █ □   □ █ □ □ □   □ □ □ □ █ 
5b. □ █ □ □ □   █ □ □ □ □   □ □ █ □ □ 
6a. □ □ □ █ □   □ □ █ □ □   □ █ □ □ □ 
6b. □ █ □ □ □   █ □ □ □ □   □ █ □ □ □ 
 
 
1. □ █ □ □ □    █ □ □ □ □   □ □ █ □ □ 
2. □ █ □ □ □   □ █ □ □ □   □ □ █ □ □ 
3a. □ □ □ █ □   □ □ █ □ □   □ █ □ □ □ 
3b. □ █ □ □ □   □ □ █ □ □   □ █ □ □ □ 
3c. □ █ □ □ □   □ □ █ □ □   □ █ □ □ □ 
3d. □ □ █ □ □   □ □ █ □ □   □ □ █ □ □ 
3e. □ □ █ □ □   □ □ █ □ □   □ █ □ □ □ 
3f. □ █ □ □ □   □ □ █ □ □   □ █ □ □ □ 
3g. □ █ □ □ □   □ □ █ □ □   □ □ █ □ □ 
4a. □ □ □ █ □   □ █ □ □ □   □ □ □ □ █ 
4b. □ □ █ □ □   □ █ □ □ □   □ □ □ □ █ 
4c. □ █ □ □ □   □ □ █ □ □   □ □ █ □ □ 
4d. □ □ █ □ □   □ □ █ □ □   □ □ █ □ □ 
5a. □ █ □ □ □   □ □ █ □ □   □ □ █ □ □ 
5b. █ □ □ □ □   █ □ □ □ □   □ █ □ □ □ 
6a. █ □ □ □ □   □ █ □ □ □   □ █ □ □ □ 
6b. █ □ □ □ □   █ □ □ □ □   □ █ □ □ □ 
________________________________________________________________________________________ 
 
1. □ █ □ □ □    █ □ □ □ □   □ █ □ □ □ 
2. □ █ □ □ □   □ █ □ □ □   █ □ □ □ □ 
3a. □ □ □ █ □   □ □ █ □ □   □ □ □ □ █ 
3b. □ □ □ █ □   □ □ █ □ □   □ □ □ █ □ 
3c. □ █ □ □ □   □ □ █ □ □   □ □ □ █ □ 
3d. █ □ □ □ □   □ █ □ □ □   □ □ □ █ □ 
3e. □ █ □ □ □   □ □ █ □ □   □ □ □ □ █ 
3f. █ □ □ □ □   □ □ █ □ □   □ □ □ □ █ 
3g. █ □ □ □ □   □ □ █ □ □   □ □ □ □ █ 
4a. □ □ □ □ █   □ □ █ □ □   □ □ □ █ □ 
4b. █ □ □ □ □   □ □ □ □ █   □ □ □ □ █ 
4c. █ □ □ □ □   □ □ █ □ □   □ □ □ █ □ 
4d. □ □ █ □ □   □ □ █ □ □   □ □ □ █ □ 
5a. □ █ □ □ □   □ □ █ □ □   □ □ □ █ □ 
5b. █ □ □ □ □   □ █ □ □ □   □ █ □ □ □ 
6a. █ □ □ □ □   █ □ □ □ □   □ █ □ □ □ 
6b. █ □ □ □ □   █ □ □ □ □   █ □ □ □ □ 
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_______________________________________________________________________________________ 
 
1. █ □  □ □ □    █ □ □ □ □   █ □ □ □ □ 
2. █ □ □ □ □   □ □ █ □ □   □ □ █ □ □ 
3a. □ □ □ □ █   □ □ □ □ █   □ □ █ □ □ 
3b. □ □ □ □  █   □ □ □ □ █   □ □ □ □ █ 
3c. □ █ □ □ □   □ □ □ □ █   □ □ █ □ □ 
3d. █ □ □ □ □   □ □ □ □ █   □ □ █ □ □ 
3e. □ □ □ □ █   □ □ █ □ □   █ □ □ □ □ 
3f. □ □ █ □ □   □ □ █ □ □   □ □ █ □ □ 
3g. □ □ □ □ █   □ □ █ □ □   □ □ █ □ □ 
4a. □ □ █ □ □   □ █ □ □ □   □ □ █ □ □ 
4b. □ □ □ □ █   □ □ □ □ █   □ □ □ □ █ 
4c. □ █ □ □ □   □ █ □ □ □   □ □ █ □ □ 
4d. □ □ █ □ □   □ □ █ □ □   □ █ □ □ □ 
5a. □ □ █ □ □   □ □ █ □ □   □ □ █ □ □ 
5b. █ □ □ □ □   █ □ □ □ □   █ □ □ □ □ 
6a. █ □ □ □ □   █ □ □ □ □   □ █ □ □ □ 
6b. █ □ □ □ □   █ □ □ □ □   □ █ □ □ □ 
________________________________________________________________________________________ 
 
1. □ █ □ □ □    █ □ □ □ □   □ □ █ □ □ 
2. █ □ □ □ □   □ □ █ □ □   □ □ □ □ █ 
3a. □ □ □ █ □   □ █ □ □ □   □ □ □ □ █ 
3b. □ □ □ □ █   □ □ □ □ █   □ □ □ □ █ 
3c. □ █ □ □ □   □ □ █ □ □   □ □ □ □ █ 
3d. □ █ □ □ □   □ █ □ □ □   □ □ █ □ □ 
3e. □ □ □ █ □   □ █ □ □ □   □ □ █ □ □ 
3f. □ □ □ □ █   □ □ █ □ □   □ □ □ □ █ 
3g. □ █ □ □ □   □ □ █ □ □   □ □ □ □ █ 
4a. □ □ □ █ □   □ □ █ □ □   □ □ □ □ █ 
4b. □ □ □ □ █   □ □ □ □ █   □ □ □ □ █ 
4c. □ █ □ □ □   □ □ □ █ □   □ □ █ □ □ 
4d. □ █ □ □ □   □ █ □ □ □   □ □ █ □ □ 
5a. █ □ □ □ □   □ □ █ □ □   □ □ █ □ □ 
5b. █ □ □ □ □   █ □ □ □ □   □ □ █ □ □ 
6a. █ □ □ □ □   █ □ □ □ □   □ □ █ □ □ 
6b. █ □ □ □ □   █ □ □ □ □   □ □ █ □ □ 
________________________________________________________________________________________ 
 
1. █ □ □ □ □    █ □ □ □ □   █ □ □ □ □ 
2. □ █ □ □ □   □ █ □ □ □   □ █ □ □ □ 
3a. □ □ █ □ □   □ □ █ □ □   □ █ □ □ □ 
3b. □ □ □ □ █   □ □ □ □ █   □ □ █ □ □ 
3c. □ □ □ █ □   □ □ █ □ □   □ □ █ □ □ 
3d. █ □ □ □ □   □ □ █ □ □   █ □ □ □ □ 
3e. □ □ █ □ □   □ □ □ █ □   █ □ □ □ □ 
3f. □ □ □ □ █   □ █ □ □ □   □ □ █ □ □ 
3g. █ □ □ □ □   □ █ □ □ □   □ □ □ □ █ 
4a. □ □ □ □ █   █ □ □ □ □   □ █ □ □ □ 
4b. □ □ □ □ █   □ □ █ □ □   □ □ █ □ □ 
4c. □ □ □ █ □   □ █ □ □ □   □ █ □ □ □ 
4d. □ □ □ □ █   □ □ □ █ □   █ □ □ □ □ 
5a. □ □ □ □ █   □ □ □ █ □   █ □ □ □ □ 
5b. █ □ □ □ □   █ □ □ □ □   █ □ □ □ □ 
6a. █ □ □ □ □   □ █ □ □ □   █ □ □ □ □ 
6b. █ □ □ □ □   □ █ □ □ □   █ □ □ □ □ 
 
 
 



 27

________________________________________________________________________________________ 
 
1. █ □ □ □ □    □ █ □ □ □   □ █ □ □ □ 
2. □ □ □ █ □   □ □ █ □ □   □ □ █ □ □ 
3a. □ □ █ □ □   □ □ █ □ □   □ □ □ □ █ 
3b. □ □ □ □ █   □ □ □ █ □   □ □ □ □ █ 
3c. □ □ █ □ □   □ □ █ □ □   □ □ □ █ □ 
3d. □ □ █ □ □   □ □ █ □ □   □ □ □ █ □ 
3e. □ □ □ █ □   □ □ █ □ □   □ □ □ □ █ 
3f. □ □ □ □ █   □ □ □ □ □   □ □ □ □ █ 
3g. □ █ □ □ □   □ █ □ □ □   □ □ □ □ █ 
4a. □ □ □ █ □   □ □ █ □ □   □ □ □ □ █ 
4b. □ □ □ □ █   □ □ █ □ □   □ □ □ □ █ 
4c. □ □ █ □ □   □ █ □ □ □   □ □ █ □ □ 
4d. □ □ □ █ □   □ □ █ □ □   □ □ █ □ □ 
5a. □ □ □ █ □   □ □ █ □ □   □ □ □ █ □ 
5b. □ █ □ □ □   □ █ □ □ □   □ █ □ □ □ 
6a. □ █ □ □ □   █ □ □ □ □   □ █ □ □ □ 
6b. □ █ □ □ □   █ □ □ □ □   □ █ □ □ □ 
________________________________________________________________________________________ 
 
1. █ □ □ □ □    □ □ █ □ □    
2. □ █ □ □ □   □ □ █ □ □     
3a. □ □ □ □ █   □ □ □ █ □     
3b. □ □ □ □ █   □ □ □ █ □     
3c. █ □ □ □ □   □ □ █ □ □     
3d. █ □ □ □ □   □ █ □ □ □     
3e. □ □ █ □ □   □ □ □ □ □     
3f. □ □ □ □ █   □ □ █ □ □     
3g. □ □ □ █ □   □ □ █ □ □     
4a. □ □ □ █ □   □ █ □ □ □     
4b. □ □ □ □ □   □ □ █ □ □     
4c. □ □ █ □ □   □ □ □ █ □     
4d. □ □ □ █ □   □ □ □ □ █     
5a. █ □ □ □ □   □ □ □ □ █     
5b. □ □ █ □ □   □ □ □ █ □     
6a. □ □ █ □ □   □ █ □ □ □     
6b. █ □ □ □ □   █ □ □ □ □     
________________________________________________________________________________________ 
 
 
Tabell 1 visar således vad 23 elever anser om vilken grad av inflytande var och en vill ha i 
frågorna enligt bilagorna 1 och 3. Man ser hur enskilda elever vill att ”beslutsordningen” bör 
vara i en klass. Vid jämförelser mellan eleverna ser man att stora variationer finns i deras 
åsikter om hur elevinflytande bör komma till uttryck. Man ser också i vilken utsträckning en 
och samma elev föredrar elevinflytande generellt eller endast i vissa frågor. T.ex. visar 
tabellen att de flesta elever föredrar ett varierat förhållningssätt, d.v.s. att i vissa frågor vill 
eleven ha stort inflytande, i vissa andra frågor föredrar man dialog med läraren och i 
ytterligare andra frågor överlåter man helst på läraren att bestämma. Men man kan t.ex. också 
notera att 15 av 23 elevprofiler saknar markering i alla fem kolumner. 
 
 
Observationer vid undervisningens genomförande 
 
Förutom att undervisningen var inriktad på själva kursmomentet fick eleverna således även en 
genomgång om hur elevinflytande kan komma till uttryck i klassen. Jag gick även igenom och 
redovisade elevprofilerna och enkätsvaren enligt ovan på OH-bilder. Eleverna fick på detta 
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sätt en möjlighet att reflektera över vilken variation som finns i klassen i frågan. En slutsats 
som eleverna själva kunde dra var att de inte är en homogen grupp med likartad uppfattning 
som kontrasterar mot lärarens uppfattning. Jag redovisade inte min uppfattning i de olika 
frågorna i detalj, men kunde konstatera att vilket förhållningssätt jag än skulle välja till 
frågorna 1-6 skulle en del elever ha en liknande uppfattning, medan andra elever i klassen 
skulle ha en annan uppfattning om hur undervisningen borde läggas upp på lämpligast sätt.  
 
När jag gick igenom de olika stegen i Selbergs modell uppstod ett intressant dilemma. Här var 
min avsikt att genomföra en mycket styrd undervisning, där jag bestämde uppläggningen att 
eleverna steg för steg skulle få bestämma mycket själva. Paradoxalt nog skulle jag konsekvent 
genomföra en modell med stort elevinflytande, oavsett om eleverna ville det eller inte. Jag 
kunde tydligt se och uppfatta att eleverna mot bakgrund av sina olika uppfattningar i frågan 
om elevinflytandets önskvärda omfattning hade olika synpunkter om detta. Det var lätt att 
observera att eleverna uppfattade ”inflytandebegreppet” på olika sätt. 
 
Trots den inbyggda paradoxen och att en del elever uttryckte sin tveksamhet till långtgående 
inflytande och eget ansvar (se svaren ovan på enkät nr 1) genomfördes kursmomentet 
konsekvent med de olika steg som ingår i Selbergs modell. Detta tillsammans med mina egna 
relevanta observationer redovisas detaljerat i bilaga 4.  
 
Det visade sig snart att eleverna kom olika snabbt fram (se bilaga 4). Trots att modellen låg 
fast och styrningen i den meningen var konsekvent är det min uppfattning att eleverna fick en 
mycket stor möjlighet att själva göra ett stort antal val vid processens genomförande. Jag 
noterade att elever som varit frånvarande en eller annan lektion snabbt ”inkorporerades” i sin 
grupp där övriga således hade kommit längre. Jag erbjöd mig att i vissa sådana fall 
individuellt gå igenom vad frånvarande elever hade missat, men eleverna upplevde det 
uppenbarligen att de i så fall skulle komma efter ännu mer. De ville själva ta ansvar för att 
komma ikapp (genom att t.ex. läsa in i läroboken), vilket jag tillät i konsekvens med 
elevinflytandets grundidé.  
 
Jag valde genomgående att inleda och avsluta lektionerna med en kort genomgång och några 
frågor mellan den större del av lektionerna som eleverna själva fick bestämma vad och var de 
skulle arbeta med kursmomentet. Denna struktur var inte helt givet med utgångspunkt i 
elevinflytandets villkor i och med att flera elever t.ex. uttryckte sin önskan om att slippa 
sådana samlingar. De allra flesta föredrog att hitta en plats för det egna arbetet någonstans 
utanför klassrummet, i vissa fall omedelbart utanför. Av de grupper jag kunde iaktta arbetade 
någon tämligen flitigt med diskussioner och datainsamling på Internet och i böcker. Andra jag 
iakttog föredrog att dela upp arbetet och göra var sin del mer individuellt. Några elever 
framhöll att det var bättre att göra merparten av arbetet hemma, andra ville göra det 
huvudsakligen på lektionerna. Alla ville redovisa en skriftlig rapport och fick följaktligen göra 
det. 
 
Övriga observationer jag gjorde (se även bilaga 4) visade sammanfattningsvis på stora 
variationer mellan eleverna:  
 

- elever uttryckte att de ville lära sig så mycket som möjligt 
- elever uttryckte att de helst ville slippa lära sig  
- elever uttryckte att de ville studera kursmomentet i skolan 
- elever uttryckte att de ville gå hem och studera 
- elever såg inspirerade ut och verkade motiverade 
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- elever såg uttråkade ut och tyckte att ämnet var ointressant 
- elever uttryckte att det var bra med eget ansvar 
- elever uttryckte att eget ansvar leder till att man gör så lite som möjligt 
- elever tog initiativ och ställde frågor vid handledning med läraren 
- elever uttryckte att de ville lära sig just det som behövdes för att få ett bra betyg 
- elever uttryckte att det var viktigt att analysera och reflektera 
- elever uttryckte att det var onödigt att analysera och reflektera 
- elever ville arbeta självständigt 
- elever ville arbeta i grupp 
- elever uttryckte att det var viktigare att arbeta i en viss grupp än att välja vad som 

skulle studeras 
- elever ville hellre lyssna än diskutera med läraren 
- elever ville hellre prata med varandra än lyssna på läraren 
- elever uttryckte att det var stressigt att hinna med 
- elever uttryckte att de hade onödigt mycket tid för kursmomentet 
- elever lämnade in inlämningsuppgifter enligt överenskommelse 
- elever glömde att lämna in enligt överenskommelse 
- elever hade flera mer eller mindre bra förklaringar till att de inte lämnat in i tid 
- elever såg glada och nöjda ut 
- elever såg allvarliga ut och gav uttryck för missnöje 
- elever var trötta och behövde sova 
- elever var pigga och alerta. 

 
Det är viktigt att understryka att jag inte strävat efter att redovisa huruvida mina observationer 
är representativa eller inte. Sammantaget är ändå mitt intryck att flertalet av eleverna gärna 
ville lyssna på mig men ogärna delta i diskussioner i någon större omfattning. Mitt allmänna 
intryck var sammantaget att det rådde en god stämning i klassen, att eleverna var 
samarbetsvilliga och intresserade. 
 
 
Enkät nr 2 
 
Resultatet av enkät nr 2 visar att eleverna har blandade och olikartade upplevelser av det 
arbete de genomförde med långtgående försök att ge eleverna hög grad av inflytande. 
Frågorna de fick (bilaga 2) besvarades på följande sätt: 
 
Fråga 1 (har du tidigare erfarenhet av arbetssättet?):  
 
 4 elever svarade att de tidigare har jobbat på det sätt som de nu fick pröva 
 17 elever svarade att de delvis jobbat på detta sätt tidigare 
 1 elev svarade att det här var första gången. 
 
Det visade sig alltså att en stor majoritet av eleverna inte var helt främmade för det arbetssätt 
de nu hade fått pröva. Jag tolkar svaren som att eleverna generellt sett är vana med att ha 
elevinflytande, men att det varierar i vilken utsträckning och i vilka frågor inflytandet 
kommer till uttryck. 
 
Fråga 2 (tycker du att du har fått inflytande över undervisningen?): 
 
 7 elever ansåg att de fått mer inflytande än vad de är vana med 
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 12 elever tyckte att de fått ungefär så mycket inflytande som de är vana med 
 Ingen elev tyckte att de fått mindre inflytande än de är vana med 
 3 elever ansåg att de inte hade haft något inflytande alls. 
 
Svaren på fråga 2 ger ytterligare belägg för att eleverna har en viss vana av att ha inflytande 
över undervisningen. Trots det kan man ändå notera att tre elever ansåg att de inte haft något 
inflytande alls. Svaren antyder sammantaget att spännvidden är stor i hur eleverna uppfattar 
sina möjligheter att utöva inflytandet. 
 
Fråga 3 (tycker du att arbetssättet med elevinflytande har varit bra?): 
 
 11 elever ansåg att detta var bättre än andra arbetssätt  
 1 elev ansåg att det är bättre när läraren bestämmer mer 
 10 elever ansåg att arbetssättet med elevinflytande varken är bättre eller sämre. 
 
Här kan man notera att ingen tydlig majoritet utkristalliseras bland eleverna när det gäller att 
ta ställning till om det är bra eller inte att ha inflytande. Möjligen kan man här utläsa en 
osäkerhet hos en del elever som inte tar ställning till om det är bättre eller sämre med 
elevinflytande.  
 
Fråga 4 (tycker du att du har lärt dig hur man som elev kan ha inflytande över lektionerna?): 
 
 6 elever ansåg att de lärt sig saker som de tidigare inte tänkt på eller prövat 
 11 elever ansåg att de lärt sig något som de tidigare dock tänkt på eller prövat  
 5 elever ansåg att de inte lärde sig något om elevinflytande. 
 
Svaren på fråga 4 visar att majoriteten av eleverna ansåg att de fått en del nya impulser eller 
värdefulla erfarenheter av elevinflytandefrågor. Ändå kan man även i denna fråga ana en 
relativt stor spännvidd i uppfattningarna i och med att några elever ansåg att de inte lärde sig 
något i denna fråga.  
 
Fråga 5 (hur mycket tycker du att du har lärt dig om det aktuella kursmomentet?): 
 
 5 elever ansåg att de lärt sig mer än de trodde de skulle lära sig 
 14 elever ansåg att de lärt sig ungefär så mycket de hade förväntat sig 
 3 elever ansåg att de lärt sig mindre än de trodde de skulle lära sig. 
 
En tydlig majoritet av eleverna ansåg att de lärde sig ungefär så mycket som de hade förväntat 
sig om det aktuella kursmomentet. Man kan här således konstatera att arbetsmetodiken som 
följdes generellt sett inte ledde till vare sig ökad eller minskad kunskapsinhämtning enligt 
elevernas uppfattning.  
 
Fråga 6 (tycker du att din studiemotivation förändrades?): 
 
 4 elever ansåg att studiemotivationen ökade 
 2 elever ansåg att motivationen minskade 
 16 elever upplevde ingen skillnad. 
 
Svaren på fråga 6 visar att en ganska liten grupp elever i klassen upplevde att 
studiemotivationen förändrades av den arbetsmetodik som följdes. Jag tolkar svaren här som 
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att eleverna menar att elevinflytandet som sådant inte automatiskt leder till en förändring av 
motivationen för studierna. Man kan också se svaren som att eleverna redan har en 
motivationsnivå som till viss del är betingad av den vana de har sedan tidigare av 
elevinflytandefrågor. 
 
Fråga 7 (hur tycker du trivseln i klassen påverkas när du får bestämma om undervisningen?): 
 
 10 elever upplevde att trivseln ökade 
 Ingen elev upplevde att trivseln minskade 
 12 elever upplevde ingen skillnad. 
 
I denna sista fråga kan man konstatera att eleverna i relativt stor utsträckning ändå anser att 
elevinflytande har en positiv inverkan på trivseln i klassen. Även i denna fråga kan man dock 
se att en relativt stor grupp anser att trivseln inte förändras genom elevinflytande.  
 
De synpunkter som framkom genom elevernas egna ord i enkät nr 2 är följande. Jag har 
återgivit deras synpunkter ordagrant med undantag för några få upprepningar. Jag har också 
kortat ner en elevs text om förhållanden på andra skolor. 
 

Jag tycker att man som elev borde tillsammans med läraren bestämma hur undervisningen 
skall vara. Det finns vissa ämnen som man tycker att det borde vara mer elevinflytande än 
vad läraren bestämmer. Om det blir som eleverna vill ha det så tror jag att många elever 
skulle tycka att det skulle vara roligare att gå på lektionerna. 

 
 Jag tycker att alla dom grejerna är viktiga för att man ska trivas och klara av studierna. 
 

Det har varit trevligt att få arbeta under annorlunda ”regler”. Man har fått bestämma själv, 
och det har varit bra.    
 
Jag tycker att eleverna ska ha inflytande i undervisningen, men ibland kan det ”spåra ur”, så 
läraren ska ändå ha sista ordet. Undervisningen blir roligare när vi själva får bestämma, man 
får ta eget ansvar. 
 
Det är bra med elevinflytande på lektionerna. Trivseln har dock inte blivit bättre under 
lektionerna, vi är fortfarande som främlingar för varann… 
 
Det blir roligare att gå till lektionerna när man vet att man får arbeta med något man har fått 
välja delvis och haft inflytande i. Det blev mycket friare arbete och det ökade arbetslusten. 
 
Stort elevinflytande kräver bra arbetsmoral från eleven. Finns inte det så blir inget gjort 
vilket det hade blivit om läraren hade bestämt. Men samtidigt visar det vilka elever som har 
bra arbetsmoral eftersom de gör bättre arbeten. 
 
Elevinflytande är i dagsläget mycket svårt. De flesta elever kommer att vara så slöa som 
möjligt om dom får chans, mycket p.g.a. vana att lyda läraren. Elevinflytande bör införas 
gradvis, så varje generation får mer och är vana vid det, och kan lära sig effektivt. Under 
detta arbete har vi haft lite för mycket inflytande, arbetet hade kunnat bli klart på halva 
tiden. 
 
Jag tycket det är ett bra sätt att arbeta på. Däremot så tycker jag inte att vi elever ska ha 
någonting att göra med bestämmelsen på vad vi ska få för betyg på det vi skrivit. Annars var 
det bra. 
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Elevinflytande är ett bra sätt att få det att fungera mellan läraren och eleverna. Det är något 
som alltid måste finnas med, får inte bara vara läraren som bestämmer och ta allt för givet. 
Under den här tiden tycker jag att undervisningslektionerna har varit alldeles för långa och 
tråkiga. 
 
Jag tycker att man ska göra ämnena roligare. På så sätt lär man sig mer. Det är bättre med 
mer elevinflytande för man kan kontrollera sin uppgift mycket mer än när läraren 
bestämmer allt. T. ex välja när man ska göra sin uppgift i skolan eller hemma. 
 
Man borde få möjlighet att jobba hemma mer. 
 
Jag har känt mig mer motiverad till att jobba med detta arbetssätt. Jag har lärt mig mer än 
vad jag trodde jag skulle lära mig. Det har varit bättre trivsel i klassen under denna period. 

 
 

Diskussion 
 
Jag har valt att studera hur elevinflytande enligt en vetenskapligt beprövad modell kan 
genomföras i ett enskilt kursmoment för en klass på det samhällsvetenskapliga programmet i 
en gymnasieskola i Luleå. Min huvudfråga har varit om elevinflytandet enligt den prövade 
modellen ger ökad motivation för studierna och ökad trivsel i klassrummet. I första hand har 
avsikten varit att ta reda på elevernas uppfattningar i frågan, men i mina slutsatser har jag 
även vägt in min egen uppfattning, baserad på den egna erfarenheten av den genomförda 
processen.  
 
 
Resultatets tillförlitlighet och giltighet 
 
Innan jag går in på vilka slutsatser som kan dras av det resultat som redovisas ovan och hur 
slutsatserna kan förklaras finns det anledning att något beröra studiens tillförlitlighet. Vi kan 
då för det första konstatera att det inte är statiska variabler som ingått i undersökningen, vilket 
innebär att åsikter och attityder som undersökts kan förändras under såväl undersökningens 
genomförande som efteråt. Det är alltså inte självklart att man får samma resultat om man 
genomför samma undersökning en gång till i samma klass. I själva verket skulle man kunna 
hävda att det är önskvärt att eleverna efter en tids reflektion får nya insikter och en mer positiv 
inställning i linje med styrdokumentens visioner om elevinflytande, motivation och trivsel i 
skolan.  
 

Moment som bedöms negativt av de studerande i omedelbar anslutning till kursen, kan 
komma att bedömas positivt då de studerande har fått perspektiv! Sådana diskrepanser 
ställer frågan om studerandeinflytande och demokrati på sin spets (Hedin & Svensson 1997 
s 66). 

 
Min uppfattning är att det knappast kan råda någon större tveksamhet kring om jag faktiskt 
har undersökt det jag ville undersöka. Det som talar för det är dels att jag hade tämligen 
noggranna genomgångar med eleverna om elevinflytandefrågor, och att eleverna dessutom 
enligt egna enkätsvar hade tidigare erfarenhet av både elevinflytandefrågor allmänt och det 
arbetssätt som praktiserades. Vid mina genomgångar betonade jag att det inte var min avsikt 
att styra elevernas uppfattningar, att det är var och ens rättighet att ha sin egen uppfattning i 
de frågor som skulle besvaras, att inget svar är mer ”rätt” än andra och att jag inte skulle ta 
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reda på vem som tyckte vad. På det sättet bör elevernas eventuella strävan efter att hellre 
svara i enlighet med lärarens förväntningar än enligt egen övertygelse minimeras.  
 
När det gäller frågan om jag undersökt det jag ville undersöka på bästa möjliga sätt finns 
däremot en del frågetecken. Anledningen till det är som jag ser det att det finns ett flertal olika 
vägar att välja mellan och att många av dem har både förtjänster och brister i olika avseenden. 
Det är t.ex. möjligt att intervjuundersökningar skulle kunna ge ett något annorlunda resultat, 
men jag ser det som svårbedömt om ett sådant annorlunda resultat skulle vara mer tillförlitligt. 
Intervjuer skulle kunna minska risken för missförstånd om vad vissa begrepp betyder (t. ex. 
”motivation”), men samtidigt ökar risken för att intervjuaren påverkar genom sin förmåga och 
tidigare erfarenhet av intervjuer, med ordval och den relation som uppstår med den som 
intervjuas (Patel & Davidsson 1991).  
 
De enkäter som besvarats har fungerat bra i den meningen att frågor inte hoppades över i 
någon avgörande grad och att inga problem uppstod med att fler alternativ markerades än vad 
som skulle markeras. Bortfallet som blev påverkade knappast resultatet. Utfallet ger stöd för 
den uppfattning som formulerades i metodavsnittet ovan, att enkäterna som användes trots allt 
är en lämplig metod för att ta reda på elevernas åsikter i en gymnasieklass. Vidare ger utfallet 
även stöd för uppfattningen att intervjuundersökningar kan vara ett viktigt komplement, men 
att det skulle leda för långt att ha med även sådana i denna studie. Fördjupande intervjuer 
anser jag ger mer om de kan relateras till en sådan helhetsbild som enkäterna möjliggör. 
 
Att elevernas uppfattning om elevinflytande har dokumenterats på ett tillförlitligt sätt stärks 
också av att de har fyllt i två enkäter, varav den ena vid första lektionen jag hade med dem 
och den andra efter två månaders utvecklingsarbete. Enkätsvaren ger i princip samma besked 
vid dessa helt åtskilda tillfällen – att tydliga skillnader finns i hur eleverna ser på frågor kring 
elevinflytande.  
 
Ett större problem kan dock vara behäftat med den metod och det genomförande som valdes 
för att ge eleverna stort inflytande över kursmomentet. Elevinflytande kan utövas på många 
olika sätt. Elevernas inställning till vad som är ”mycket” och ”litet” elevinflytande varierar, 
vilket visas tydligt i undersökningen. När jag konstaterar hur elevinflytandet enligt det 
arbetssätt eleverna fick pröva påverkade motivationen för studierna och trivseln i klassen är 
det viktigt att poängtera att konstaterandet inte nödvändigtvis gäller generellt vid 
elevinflytande. Det är möjligt att en annan variant att ge eleverna stort inflytande hade lett till 
annan påverkan på motivationen och trivseln. Resultatet tillåter därför knappast att 
generaliseras alltför långtgående. Jag kan således inte generellt uttala mig om huruvida 
motivationen i klassen förändras genom ökat elevinflytande. Däremot kan jag konstatera hur 
motivationen påverkades vid elevinflytande enligt den modell som valdes. 
 
Samtidigt behöver inte nödvändigtvis den modell för elevinflytande som valdes leda till det 
resultat som blev eftersom en avgörande fråga kan vara hur den tillämpades. Jag följde 
huvuddragen i den valda modellen (Selberg 2001), men gjorde en del modifieringar. Framför 
allt prövade jag att genomföra den i ett mer begränsat sammanhang (ett givet kursmoment) än 
vad den huvudsakligen är avsedd för (ämnesintegrering). Lärarens ledarskap, insikter och 
kunskaper om demokrati påverkar utvecklingen av elevinflytandet (Bredberg & Kivimäki 
2000) och det kan ha varit en viktigare faktor än den modell som valdes.  
 
En annan aspekt som alltid kan diskuteras är om tiden som fanns till förfogande var tillräcklig 
för att nå studiens syfte. En förutsättning för fungerande elevinflytande kan vara att läraren 
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och eleverna lär känna varandra under en lång tid (Jormfeldt 1994 s 24). Anledningen kan 
bl.a. vara att eleverna upplever att de befinner sig i ett psykologiskt underläge; läraren kan 
ämnet och kursmomentet, läromedlen, målen; eleverna har inledningsvis diffusa 
föreställningar om kursmomentet och behöver tid för att penetrera läroplaner etc. Med tiden 
kan relationen elever/lärare utvecklas. 
 
Trots att man kan ha invändningar mot hur studien har genomförts menar jag att det resultat 
som kommit fram är tillförlitligt i den meningen att det speglar den variation i åsikter som 
fanns i den studerade klassen vid undersökningstillfället och att det också är ett relevant 
resultat om hur elever ser på huruvida motivation och trivsel påverkas av elevinflytande. 
Relevansen förstärks av att elevinflytande som metod för främjande av elevers motivation och 
för att bidra till ökad trivsel är en angelägen fråga, som bör belysas utifrån ett stort antal 
utgångspunkter.  
 
 
Slutsatser 
 
Elevinflytandet över skolans verksamhet understryks kraftigt av statens styrdokument. När 
elevinflytandet skall utformas på den kommunala nivån framhålls också betydelsen av 
elevinflytande, men vid genomförandet på den lokala nivån i den s.k. verkligheten kan steget 
uppfattas som långt mellan statens visioner och lärande i praktiken.   
 
Min studie har bl.a. bestått i att pröva en metodik och ett arbetssätt med elevinflytande enligt 
en modell som enligt aktuell forskning främjar elevernas lärande (Selberg 1999 och 2001). 
Mitt syfte begränsades till att belysa den åsiktsvariation om elevinflytande som kan finnas i en 
gymnasieklass och att se om studiemotivationen och trivseln i klassrummet förändras genom 
hög grad av inflytande över lärandet enligt den tillämpade modellen. Om eleverna lärde sig 
mer eller mindre jämfört med andra arbetssätt studerades däremot inte. Dock fick eleverna 
själva bedöma om de ansåg att de lärde sig mer, mindre eller ungefär så mycket de trodde de 
skulle lära sig. En sådan bedömning ger en viss relief till vad samma elevgrupp anser om 
modellens inverkan på studiemotivation och trivsel i skolan. 
 
Kortfattat kan följande slutsatser dras: 
 

 Elevers åsikter om elevinflytande på gymnasiets samhällsvetenskapliga program är 
mycket varierande.  

 
 I den studerade klassen föredrar eleverna i första hand att läraren och eleverna 

diskuterar som två jämbördiga parter för att gemensamt komma fram till beslut om 
undervisningen. 

 
 I andra hand föredrar eleverna i den studerade klassen att läraren beslutar i de flesta 

frågor, gärna efter att eleverna har fått yttra sig. 
 

 I tredje hand föredrar eleverna i den studerade klassen ett tydligt elevinflytande, hellre 
individuellt utformat för var och en än att majoriteten av eleverna får en beslutande 
makt. 

 
 Eleverna i den studerade klassen vill ha inflytande över vissa frågor, men inte alla. Det 

går inte att hitta en gemensam elevuppfattning i den stora variation av åsikter som 
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förekommer, även om vissa tendenser kan urskiljas: Eleverna vill främst ha inflytande 
över de pedagogiska frågorna (hur de skall lära sig), men de vill i första hand att 
läraren bestämmer över mål- och utvärderingsfrågor (vad de skall lära sig och vilket 
betyg de ska ha).   

 
 Elevinflytande enligt den modell som prövats leder inte till nämnvärt ökad motivation 

för studierna hos eleverna. 
 

 Trivseln i klassen ökar något med den modell för elevinflytande som prövats. 
 
 
Det står alltså klart att eleverna i den studerade klassen har många olika uppfattningar om 
elevinflytandet. Vissa elever är för ett långtgående elevinflytande, andra föredrar större 
lärarinflytande. Mot den bakgrunden är det förståeligt att eleverna också har olika 
uppfattningar om elevinflytandets effekter på lärande, motivation, trivsel etc.  
 
Elevernas enkätsvar tyder på att elevinflytande enligt det arbetssätt eleverna fick pröva inte 
påtagligt bidrog till ökad motivation för studierna. Av 22 elever ansåg fyra att motivationen 
ökade, två ansåg att den minskade och övriga tyckte att de inte upplevde någon skillnad vid en 
jämförelse med andra arbetssätt. Däremot visar enkätsvaren att trivseln ökar något i klassen 
när elevinflytandet var påtagligt. Ungefär hälften av eleverna (10 av 22) tyckte att det blir 
roligare att gå till lektionerna, ingen tyckte att trivseln minskade och övriga ansåg att trivseln 
inte förändrades av det elevinflytande som eleverna hade varit med om.  
 
När man läser de synpunkter som eleverna formulerade med egna ord i enkät nr 2 kan man 
lägga till att positiva omdömen helt dominerar bland de 13 elever som valde att kommentera 
med egna ord. Vi kan givetvis inte veta vilka synpunkter de övriga nio eleverna skulle vilja 
framhålla, men möjligen speglas här det förhållande som i övrigt också kan utläsas av svaren i 
enkät nr 2 på frågan om arbetssättet med elevinflytande var bra eller inte. Den frågan kan 
sägas delade klassen i två läger, där den ena hälften av eleverna tyckte att arbetssättet med 
elevinflytande är bättre än andra arbetssätt, medan den andra hälften ansåg att arbetssättet 
med elevinflytande varken är bättre eller sämre än andra sätt.  
 
Mina egna observationer stödjer de resultat som kan utläsas av enkätsvaren. Utan att kunna 
kvantifiera de egna iakttagelserna är det min uppfattning att vissa elever var positiva till 
elevinflytande och att de såg ut att trivas, medan andra elever var mer tveksamma. 
 
 
Jämförelser och förklaringar 
 
Det utvecklingsarbete jag genomförde kan sägas ha varit att i praktisk handling följa 
styrdokumentens inriktning mot elevinflytande och ansvar med hjälp av en vetenskapligt 
studerad modell för lärande. Jag modifierade modellen något och fokuserade mer på 
motivation, trivsel och kunskapsprocesser än faktainlärning. Detta gjordes på gymnasiets 
samhällsvetenskapliga program, år 2. Deweys och Freinets pedagogiska grundsyn kom till 
uttryck; eleverna fick själva söka kunskap och lärde sig ”by doing”, delvis på ett sådant 
”trevande” sätt som Freinet förespråkade. Med dessa förutsättningar är det möjligt att göra 
jämförelser med den forskning som redovisats ovan i uppsatsens bakgrund och föra en 
diskussion om hur mina resultat skulle kunna förklaras. Många jämförelser kan göras och 
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många alternativa förklaringar kan ges. Jag begränsar mig till ett fåtal, de jag finnar mest 
intressanta i relation till uppsatsens syfte. 
 
Det glapp som jag inledningsvis antog finns mellan styrdokumentens visioner om 
elevinflytande och den s.k. verkligheten existerar onekligen, men orsaken till det står knappast 
att finna i en motsättning mellan motsträviga lärare å ena sidan och progressiva elever å den 
andra. Elever har så olika uppfattningar i frågan att tidigare utsagor som finns i diverse 
utredningar, att elever generellt vill ha mer inflytande (t.ex. SOU 1997:121, Tham 1998) 
skulle kunna ifrågasättas med ledning av mina resultat. Jag har undvikit att beräkna hur 
många procent av eleverna som är ”för eller emot”, men kan konstatera att hälften av eleverna 
tyckte att elevinflytandet som de fick pröva var bättre än andra arbetssätt. Den andra hälften 
av eleverna uttryckte viss tveksamhet. Det finns i huvudsak två olika sätt att tolka detta 
förhållande; antingen har elevinflytandet i den studerade klassen redan kommit ”tillräckligt” 
långt eller så är elever i gymnasiets samhällsvetenskapliga program generellt inte så 
intresserade av elevinflytande som tidigare ofta framhållits att ”alla” elever är. Det finns 
också anledning att ifrågasätta om den uppfattning som i forskningen var allenarådande vid 
mitten av 1990-talet ännu verkligen gäller 2003, att ”vilken utredning eller forskning man 
väljer att referera, så fastslås hela tiden samma sak: elevernas inflytande i skolan är mycket 
litet” (Lindgren 1994 s 108). Möjligen har elevinflytandet i skolan under den senaste 10-
årsperioden ökat på ett sätt som något förändrar den samstämmiga bilden från 1990-talet. Det 
faktum att det under 1990-talet publicerades många artiklar om elevinflytande med en ”topp” 
åren 1995-98 (Forsberg 2000 s 11f) kan ha bidragit till en gradvis förändring i riktning mot 
styrdokumentens visioner. 
 
Vad som talar för att elevinflytandet har kommit långt i den aktuella klassen är att alla elever 
utom en helt eller delvis redan hade erfarenhet av den tillämpade metodiken för 
elevinflytande. Samtidigt uppgav 7 av 22 elever att de hade fått mer inflytande över 
undervisningen än de var vana med. Endast en elev upplevde att arbetssättet med 
elevinflytande inte var bra. Flertalet elever tycks vara för elevinflytande, men man lägger in 
olika betydelser i hur det bör komma till uttryck. Utan att kvantifiera hur många som är ”för 
eller mot” kanske man kan säga att det finns en likhet mellan den studerade klassen och det 
resultat som blev följden av en annan likartad studie (Aspvik & Svensson 1996), som visade 
att 80 % av 23 elever i 10- 12-årsåldern var nöjda och 20 % missnöjda med elevinflytande. 
Den studien genomfördes med trianguleringsmetodik, d.v.s. att tre mätmetoder samverkade 
(intervjuer, loggboksskrivande, observationer). I den studien fanns elever som ansåg att de 
inte hade fått inflytande alls, att studiemotivationen var låg och att lärarens skulle tala om för 
eleverna mer eller mindre exakt vad de skulle göra. I min studie fanns tre elever som ansåg 
sig inte ha haft inflytande över undervisningen, två elever som ansåg att studiemotivationen 
minskade och en elev som ansåg att det hade varit bättre om läraren hade bestämt mer. Det 
skulle vara möjligt att mer fördjupat studera hur dessa åsikter hänger ihop, men jag nöjer mig 
här med att konstatera att en klar minoritet av eleverna gav uttryck för en så stor tveksamhet 
till elevinflytande. Möjliga förklaringar till att elever ansåg att de inte fick inflytande skulle 
kunna vara att kursmomentet var givet, att de var frånvarande vid de tillfällen då viktiga val 
skulle göras och att de därefter gick med i redan formerade grupper där övriga elever redan 
hade bestämt vad som skulle göras.  
 
Vad som möjligen talar för att vissa elever helst inte vill ha alltför mycket elevinflytande kan 
vara att de anser att de inte får den belöning de förtjänar genom att betygen inte blir 
tillräckligt utslagsgivande. Det arbetssätt som prövades tycker jag intressant belyste Freinets 
åsikt att ”betyg är av ondo” (=bör avskaffas); kunskapsprocessen och inte kortsiktlig, 
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resultatorienterad faktainsamling betonades i mitt utvecklingsarbete, i flera fall fick förmågan 
att ställa frågor och dra subjektiva slutsatser gå före insamling av exakta fakta och svar. Det 
kan finnas en svårighet att betygsätta vad eleverna egentligen lärde sig om sådana insikter 
utöver vad de redovisade i sina rapporter. Det är lättare att betygsätta mängden förvärvad 
objektiv fakta än sådana insikter som kan bli följden av de erfarenheter man får av att ”treva” 
sig fram såsom Freinet avsåg. 
 
Intressant är att 17 av eleverna tyckte att de fått insikter om elevinflytande och att 19 av dem 
hade lärt sig mer eller så mycket de hade förväntat att lära sig om kursmomentet. Detta är 
således elevernas bedömning. Deras uppfattningar ger således ett visst stöd för tesen att 
elevinflytande främjar elevers lärande och demokratiska insikter (Selberg 2001). Observera 
dock att jag inte jämfört dessa uppfattningar med lärarbedömningar i samma frågor. Att ta 
ställning i den frågan ligger utanför syftet med denna studie. 
 
Elevernas förvärvade insikter och kunskaper skulle kunna ha ett samband med motivation och 
trivsel, men jag har valt att inte redovisa och analysera sådana och andra samband i detalj, 
främst av tidsskäl. Jag tror ändå att andra motivationsfaktorer kan vara viktigare för elevernas 
studieintresse, framför allt sådana faktorer som har med ämnet, nyttan och ansträngningen att 
göra (Hedin & Svensson 1997). Det är i så fall inte överraskande att de allra flesta eleverna 
ansåg att elevinflytande såsom det tillämpades i mitt utvecklingsarbete inte nämnvärt 
påverkade studiemotivationen.  
 
Vid jämförelser med andra studier kan man konstatera att där ett samband mellan 
elevinflytande och motivation påvisats är det i vissa fall förhållanden i grundskolan som 
undersökts (t.ex. Lidström et al 1995, Nilsson & Sandberg 1996). Möjligen förändras 
motivationsfaktorerna med elevernas ålder, deras tidigare erfarenheter av skolarbete och av 
hur de ser på ett nära förestående kommande yrkesliv. 
 
Man skall också vara medveten om att när frågor ställs om studiemotivationen ökar (eller 
minskar) vet man egentligen inte om den redan är hög eller låg. Att de allra flesta av eleverna 
inte upplevde någon nämnvärd skillnad skulle kunna bero på att de är vana med (och kanske 
även uppskattar) en viss variation i skolarbetet med olika inslag av elevinflytande från gång 
till gång. Det finns exempel på hur variationen i arbetssätt framhålls av elever som viktigt för 
ökad motivation genom elevinflytande (Nyström 1999).  
 
Resultatet att trivseln ökar något i klassrummet genom ett påtagligt elevinflytande över 
undervisningen överensstämmer väl med tidigare undersökningar och resultat (Tham 1998, 
Selberg 2001). Förklaringen till att trivseln ökar mer än studiemotivationen vid påtagligt 
elevinflytande enligt min undersökning kan vara att eleverna vid bedömningen av trivseln 
lägger in väldigt mycket mer, t.ex. relationer med klasskamrater, studiemiljön, utrymme för 
att även beröra andra frågor och möjligheten att styra över tiden (pauser, tempo etc.). 
 
 
Fortsatt forskning 
 
Det finns mycket att studera mer när det gäller frågor om elevinflytande, studiemotivation och 
trivsel för eleverna i skolan. En kartläggning av vad elever på gymnasiet egentligen tycker är 
viktig. Både ett brett underlag och fördjupningsstudier kan motiveras. Samtidigt tror jag att 
två andra infallsvinklar också behövs, lärarperspektivet och det internationella perspektivet. 
Som jag uppfattat forskningsläget har elevinflytandefrågor studerats och diskuterats relativt 
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mycket för den svenska skolan. Det vore intressant att ta reda på hur styrdokument och 
forskning ser på elevinflytande i andra länder och vilka motivations- och trivselfaktorer som 
framhålls.  
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Bilaga 1 
Enkät nr 1 
 
I följande sex frågor ska ett svarsalternativ av fem väljas (se bilaga 3). Sätt kryss i den 
ruta som du tycker passar bäst med din åsikt! 
 
 
                 1)  2) 3) 4) 5)  
 

1. Vem ska formulera vilka mål som ska preciseras för ett kursmoment □   □   □  □  □ 
 
 

2. Vem ska bestämma vad jag ska lära mig i ett kursmoment    □   □  □  □   □ 
 
   

3. Vem ska bestämma hur jag ska lära mig         
 

a. Hemuppgifter eller inte hemuppgifter      □   □   □  □  □ 
b. Arbeta själv, med en klasskamrat eller i grupp     □   □   □  □  □ 
c. Genom läroboken eller på andra sätt (Internet, film etc.)   □   □   □  □  □ 
d. Genom att läraren berättar eller eleverna själva söker kunskap □   □   □  □  □ 
e. Genom skriftlig eller muntlig redovisning     □   □   □  □  □ 
f. I eller utanför klassrummet (i bibliotek, datasal etc.)   □   □   □  □  □ 
g. I eller utanför skolan (studiebesök och liknande)    □   □   □  □  □ 

 
 

4. Vid grupparbete: Vem ska bestämma 
 

a. Gruppens arbetsuppgift         □   □   □  □  □ 
b. Vilken grupp den enskilde eleven skall ingå i     □   □   □  □  □ 
c. Hur lång tid som skall tas i anspråk       □   □   □  □  □ 
d. Redovisningsform          □   □   □  □  □ 

 
 

5. Vem ska bestämma hur ett kursmoment ska avslutas     
 

a. Om vi ska ha prov eller annan redovisningsform    □   □   □  □  □ 
b. Vilka frågor som ställs vid prov eller annan redovisning  □   □   □  □  □ 

 
 

6. Vem ska bestämma om betygen 
 

a. Om mitt betyg på ett kursmoment        □   □   □  □  □ 
b. Om mina klasskamraters betyg på kursmomentet    □   □   □  □  □
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Bilaga 2.                                  
Enkät nr 2 

 
 
Du har under kursmomentet ”xx” fått pröva ett arbetssätt med 
elevinflytande över undervisningen.  
 
Har du tidigare erfarenhet av arbetssättet? 
□ Ja, så har jag jobbat tidigare 
□ Ja, delvis 
□ Nej, det här var första gången 
 
 
Tycker du att du har fått inflytande över undervisningen? 
□ Ja, mer än vad jag är van med   
□ Ja, ungefär som tidigare 
□ Ja, men mindre än vad jag är van med 
□ Nej 
 
 
Tycker du att arbetssättet med elevinflytande har varit bra? 
□ Ja, bättre än andra arbetssätt 
□ Nej, det är bättre med arbetssätt där läraren bestämmer mer 
□ Varken bättre eller sämre än andra arbetssätt 
 
 
Tycker du att du lärt dig hur man som elev kan ha inflytande över lektionerna? 
□ Ja, jag har lärt mig saker jag tidigare inte har tänkt på eller prövat på 
□ Ja, men det har jag tänkt på och prövat på tidigare 
□ Nej 
 

 
Hur mycket tycker du att du har lärt dig om ”xx” (kursmomentet)?  
□ Mer än jag trodde jag skulle lära mig 
□ Ungefär så mycket som jag trodde 
□ Mindre än jag trodde 
  
 
Tycker du att din studiemotivation (intresset för studierna) har förändrats?  
□ Ja, jag tycker motivationen ökade 
□ Ja, jag tycker motivationen minskade 
□ Nej, ingen skillnad   
 
 
Hur tycker du trivseln i klassen påverkas när du får bestämma om undervisningen? 
□ Det blir roligare att gå till lektionerna och vara med på dem 
□ Det blir tråkigare   
□ Ingen skillnad 
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Vill du med egna ord lägga till någon kommentar om elevinflytande, motivation och 
trivsel vid lektionerna får du gärna göra det här:  
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Bilaga 3 
  
 
 
 
 
 
 
Hur mycket tycker du att du som elev själv ska få 
bestämma om ett kursmoment? 
 
 
 
 
Man kan tänka sig fem alternativa sätt att bestämma i klassrummet om ett kursmoment. Tänk 
igenom vad du tycker bäst passar din åsikt. De fem alternativen är 
 
 
 

1) Läraren bestämmer utifrån sin erfarenhet i enlighet med vad han/hon tror blir bäst 
 

 
2) Läraren bestämmer efter att ha låtit eleven/eleverna yttra sig 
 

 
3) Läraren och eleven/eleverna diskuterar som två jämbördiga parter och kommer 

gemensamt fram till ett beslut 
 

 
4) Eleverna diskuterar tillsammans med läraren. Det som en majoritet av eleverna 

önskar genomförs 
 

 
5) Varje elev får själv bestämma om sin eget lärande utifrån vad hon/han tycker är 

lämpligast  
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Bilaga 4   
 
 
 
Beskrivning av klassrumsarbetet  
 
Steg 1. Ingången i lärandet.  
 
Första lektionen handlade om att mycket kortfattat presentera det aktuella kursmomentet och 
att ta reda på klassens uppfattningar om elevinflytande enligt enkät nr 1. Med fokus på 
enkäten och en kort allmän introduktion var lektionen främst en ingång till hur elevinflytande 
kan utövas på lektionerna om kursmomentet. Ingången till lärandet om kursmomentet 
begränsades under första lektionen till att 
 

- läraren (jag) inledde en precisering av vad kursmomentet kan innehålla 
- eleverna fick möjlighet att börja fundera över vilka frågor de ville väcka inom ramen 

för kursmomentet. 
 
Observationer och kommentarer: Eleverna var tämligen tysta, förhoppningsvis 
förväntansfulla men kanske även något skeptiska. De tog upp några synpunkter på 
elevinflytande, men i detta läge inga särskilda frågor om kursmomentet. Bl.a. framkom 
synpunkter som att man ”lär sig mer om läraren får bestämma mer” och att ”elevinflytande 
över lärandet riskerar leda till att man inte lär sig så mycket”. Enstaka elever som hade 
erfarenhet av lärandeprocessen då eleverna hade haft relativt stort inflytande genom att arbeta 
i projekt ansåg att de hade lärt sig mindre än vad de hade gjort om de hade fått gå i en skola 
med större lärarinflytande. Vidare framkom att deras lärare nu i gymnasieskolan tillät 
elevinflytande i olika grad. Man uppfattade att detta mer var en fråga om lärarnas personlighet 
än en fråga om vilket ämne lärarna hade.  
 
Huruvida de uppfattningar som uttalades av enstaka elever var representativa i klassen eller 
inte är svårt att bedöma genom observationerna.  
 
Steg 2. Förberedelser till val av arbete. 
 
Andra lektionen inleddes med en något fylligare presentation från min sida om vad som kan 
rymmas inom kursmomentets ram. Eleverna fick sedan diskutera med varandra och ge minst 
två förslag vardera till vad de skulle kunna tänka sig att arbeta med inom ramen.  
 
Tredje lektionen inleddes med en presentation av resultatet av enkät nr 1 och en kort 
diskussion kring enkätresultatet.  
 
Därefter fick eleverna muntligt ge exempel på vilka frågor/teman/inriktning/fördjupning de 
hade funnit intressanta att arbeta med inom ramen för kursmomentet och hur de motiverade 
frågorna. Jag skrev upp några av frågorna på tavlan för att alla skulle se och ges möjlighet till 
att göra jämförelser. Eleverna fick sedan lämna in sina frågor skriftligt. De fick också fundera 
på hur de skulle vilja arbeta vidare med frågorna.  
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Observationer och kommentarer: Flera elever ansåg under andra lektionen att det var svårt att 
komma på något att arbeta vidare med. Andra hade snabbt formulerat två frågor och övergick 
därmed till att tänka på och tala om helt andra saker. Några andra använde tiden till att 
diskutera och formulera frågorna. Alla fick sedan möjlighet att till tredje lektion ”finputsa” på 
sina frågor för en redovisning i klassen. Jag tipsade om att de t.ex. kunde titta i läroboken eller 
andra böcker för att få ytterligare uppslag. Förutom att de muntligt skulle presentera sina 
frågor fick de veta att detta också var en uppgift, som skulle lämnas in skriftligt vid det tredje 
lektionstillfället dagen därpå.  Jag motiverade inlämningsuppgiften med att jag skulle få en 
möjlighet att fundera och ge feedback. Trots det uttryckte någon eller några få elever att det 
var ”onödigt” att skriftligt lämna in frågor eftersom de redan hade ställts muntligt.  
 
Flera intressanta förslag till frågor/teman/inriktningar presenterades av eleverna vid den tredje 
lektionen dagen därpå. Några hade glömt sina papper och kunde inte presentera eller lämna in 
sina frågor. Jag gick igenom de inlämnade uppgifterna efter lektionen och skrev korta 
kommentarer kring var och ens frågor och hur de skulle kunna gå vidare med dem.   
 
 
Steg 3. Val av arbete. 
 
Fjärde lektionen inledde jag med en genomgång med utgångspunkt i frågorna som hade 
lämnats in. Jag hittade några frågor av gemensamt intresse för alla och gick igenom dem 
under ca 20 minuter. Eleverna fick sedan tillbaka inlämningsuppgiften med mina skriftliga 
kommentarer till deras förslag till frågor att arbeta med.  
 
Därefter delade jag ut ytterligare ett papper med frågor de fick besvara. Också det var en 
inlämningsuppgift. Mot bakgrund av mina genomgångar, alla enskilda elevers förslag till 
frågor, mina kommentarer till de enskilda frågorna och elevernas synpunkter i övrigt fick 
eleverna i uppgift att diskutera sig fram till vilket tema, vilken inriktning eller vilken 
fördjupningsinriktning de nu skulle välja att arbeta med. 
 
Frågeformuläret/inlämningsuppgiften hade också frågor om planeringen av arbetet (steg 4). 
Så här såg det ut: 
 
 Val av tema/inriktning/fördjupning 
 

Du har lämnat in två förslag till frågor som du tror kan vara intressanta att arbeta med. Nu är det 
dags att välja tema/inriktning/fördjupning. Gör så här: 
 

1. Diskutera dina förslag till frågor med klasskamrater. Läs igenom mina synpunkter. 
2. Välj tema/inriktning/fördjupning. Samarbeta gärna två och två eller i mindre grupper. 
3. Gör en plan för det fortsatta arbetet. Skriv kortfattat ner något du redan vet om det valda 

temat. Formulera frågor. Enskilt eller i grupp. 
4. Titta gärna i kursplaner och diskutera med varandra vilka mål som skall uppfyllas. 
5. Fundera på och formulera vilka lokala, regionala och globala perspektiv du vill ha med i 

det fortsatta arbetet. 
6. Ge förslag till informationskällor där du kan söka efter dina svar. 
7. Fundera på och ge förslag till studiebesök. 
8. Tänk på att avgränsa innehållet så det inte blir för stort. 
9. Ta ställning till hur du vill redovisa och utvärdera. 
10. Gör en tidsplanering. Sikta på redovisning v 11! 

 
Skriv kortfattat ner vad du kommer fram till i frågorna 2-10. 
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Ungefär hälften av eleverna lämnade in frågeformuläret vid lektionens slut, övriga behövde 
mer tid.  
 
Observationer och kommentarer: Eleverna var tysta vid min genomgång, få gjorde 
anteckningar och få hade frågor. I de flesta fall gick det snabbt att göra valet av tema.  
 
Steg 4. Planering av arbetet 
 
Femte lektionen inleddes med jag hade ytterligare en genomgång, ca 20 minuter, även denna 
gång med utgångspunkt i elevernas inlämningsuppgifter.   
 
Därefter fick eleverna tillbaka vad de lämnat in med mina kommentarer skriftligt om hur jag 
tyckte att de skulle fortsätta. Det visade sig att de som lämnat in inte hade besvarat alla frågor, 
varför uppgiften nu blev att fortsätta med återstående frågor. Alla fick således använda 
återstoden av lektionen till att planera arbetet.  
 
Observationer och kommentarer: Alla arbetade med frågorna om planeringen. Några elever 
som hade varit frånvarande föregående lektion kom snabbt in i planeringen genom att de 
inkorporerades i grupper som redan valt tema och påbörjat planeringen. Dock noterade jag att 
några få elever var frånvarande både denna och föregående lektion samt att enstaka elever 
ännu inte hade lämnat in den första inlämningsuppgiften med exempel på frågor. Dessutom 
undrade några få elever om de inte fick avsluta och gå hem (detta var sista lektionen fredag 
eftermiddag och några elever uttryckte tydligt sin trötthet). Det såg ut som om motivationen 
var låg, men möjligen var det inte representativa åsikter som uttrycktes om att få bli befriade 
från undervisningen.  
 
Det visade sig att de frågor som eleverna var minst intresserade av var nr 4 och 7. Ingen ville 
titta i kursplaner, se betygskriterier etc. (Jag hade kopierat relevanta utdrag, visade upp det, 
lade fram det tillgängligt på katedern och gick även runt i klassrummet och påminde). Inga 
förslag till studiebesök lämnades in. 
 
Den fråga som var svårast var nr 3, kanske för att den var uppdelad i flera delfrågor. När 
eleverna tyckte att de var färdiga, återstod i regel de delar av fråga 3 som handlade om att 
skriva ner några förkunskaper och att ställa några få preciserade frågor. Flera elever tyckte att 
det inte gick att ställa frågor inledningsvis och att de hellre skulle komma på frågorna 
efterhand.  
 
Det var också svårt för eleverna att uttrycka en uppfattning om hur deras arbete skulle 
värderas (fråga 9). Däremot fick jag intrycket att det de snabbt kom till en åsikt om hur arbetet 
skulle redovisas. Alla ville lämna in en skriftlig rapport. 
 
 
Steg 5. Genomförande av planerat arbete 
 
Sjätte lektionen ägnades huvudsakligen åt att komma igång med arbetet eller fortsätta med 
planeringen av arbetet. Eleverna fick välja studiemiljö och arbetsredskap för att söka svar på 
frågor och komma vidare i sina tankar under ca 45 minuter. Flertalet valde att arbeta helt 
självständigt utanför klassrummet, några få diskuterade med mig. Därefter återsamling och 
genomgång av hur de slutgiltigt hade formerat sig i grupper respektive arbetat självständigt. 
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Åtta olika ämnen hade formulerats med 1-5 elever per ämne. Jag aktualiserade frågan om min 
handledning och ville till nästa två lektioner ha en kort genomgång med varje grupp i ett 
särskilt grupprum parallellt med att övriga grupper arbetade vidare. 
 
Sjunde och åttonde lektionerna ägnade eleverna åt sina valda arbeten. Under dessa lektioner 
fick varje grupp enskild handledning ungefär 10-15 minuter vardera. Övriga fick fortsätta på 
det valda arbetet. 
 
Även lektionerna 9-12 fick användas till att genomföra arbetet, dock delvis parallellt med 
planering av redovisningen. Under dessa lektioner föredrog eleverna att arbeta i sina grupper 
huvudsakligen självständigt med läraren tillgänglig för frågor och handledning. Dessa 
lektioner började och slutade i regel med allmän samling för korta genomgångar och frågor 
om hur arbetet går. Några men inte alla grupperna ville ha och fick handledning mellan dessa 
samlingar. 
 
Observationer och kommentarer: Flera elever säger direkt vid den sjätte lektionens början att 
de vill komma igång med sina arbeten omgående. De verkar vara motiverade. Samtidigt finns 
elever som genom tidigare frånvaro ligger efter med sina inlämningsuppgifter. Jag noterar att 
eleverna kommit olika långt redan när steg fem inleds. Vid ett handledningstillfälle medverkar 
också den ordinarie läraren. En del elever är frånvarande vid något lektionstillfälle, vilket bl.a. 
gör att en av eleverna i grupper med två elever tidvis får arbeta ensam. Några elever säger att 
de hellre vill arbeta i lugn och ro hemma.  
 
Jag noterar att en del elever arbetar flitigt under lektionerna med sina uppgifter, medan andra 
(bl.a. de som säger att de hellre vill göra arbetet i lugn och ro hemma) väljer att använda en 
del tid till att samtala om allt möjligt. En del elever använder tiden i skolan till att sitta i 
biblioteket, datasal eller annat ledigt utrymme. Alla genomför sina arbeten på de sätt som de 
själva bestämmer.  
 
 
Steg 6. Planering av redovisning av läranderesultatet 
 
Den nionde lektionen inleddes med en genomgång av vad den skriftliga redovisningen bör 
innehålla (titel, författare, tidsåtgång, sammanställning av data, angivelse av källor, 
bearbetning, slutsatser, reflektioner) och hur omfattande den bör vara. Därefter fick eleverna 
åter arbeta vidare med sina ämnen.  
 
Vi diskuterade också frågan om hur rapporternas text och bilder bör se ut och kom fram till att 
utskrift på dator var vad eleverna genomgående föredrog. Från och med denna lektion var min 
avsikt att också vara tillgänglig för handledning i hur rapporterna bör utformas. 
 
Efter den tionde lektionen vidtog en veckas sportlov, och veckan därefter återstod två 
lektioner för att göra klart och lämna in rapporterna. Vid detta tionde lektionstillfälle betonade 
och upprepade vad jag tidigare sagt, att tiden för inlämningen måste hållas. Jag framförde 
också att de inlämnade rapporterna kanske behövde kompletteras (beroende på vad de 
innehåller) och att det är bättre att lämna in en rapport som kan kompletteras än att inte lämna 
in alls inom den bestämda tidsramen. 
 
I planeringen av redovisningen fick eleverna även veta att deras rapporter efter inlämningen 
läses av läraren och därefter eventuellt diskuteras i klassen. I diskussionen är frågor och 
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kommentarer från eleverna välkomna kring både de valda ämnena och värderingen av det 
gjorda arbetet.  
 
Observationer och kommentarer: Alla elever föredrar att huvudsakligen arbeta självständigt 
och i sina grupper med begränsad handledning från lärare. Några men inte alla grupper eller 
elever ville ha handledningshjälp med hur rapporten bör disponeras. Enligt elever jag frågade 
om de behövde diskutera mer hur arbetsrapporten bör se ut var den skriftliga anvisning i 
punktform som jag delat ut tillsammans med den samtidiga muntliga genomgången tillfyllest. 
En grupp menade att efter en trög start på det egna arbetet med oklarhet i hur de skulle börja, 
gick det sedan mycket bättre. De menade att ”då gick allt som på räls”. 
 
 
Steg 7. Redovisning av läranderesultatet 
 
Alla elever hade själva valt att redovisa en skriftlig rapport. Arbetet skulle vara färdigt vecka 
11 och eleverna hade två lektionstillfällen på sig att lämna in sina rapporter den veckan. Sista 
inlämningstidpunkten var slutet av sista lektionen på en fredag eftermiddag.  
 
Det visade sig att fyra av de ursprungligen åtta planerade rapporterna lämnades in denna 
vecka, varav två lämnades in klara, och att ytterligare två rapporter lämnades in men som 
enligt eleverna skulle kompletteras något. Dessa kompletteringar bestod av texter som enligt 
eleverna redan hade skrivits men glömts hemma. Kompletteringarna lämnades in 
nästkommande lektion. 
 
Av de övriga fyra planerade rapporterna var tre i princip färdiga enligt eleverna, men de var 
tvungna att vänta med inlämningen till kommande måndag huvudsakligen för att den i 
gruppen som hade materialet var frånvarande, troligtvis tillfälligt sjuk denna fredag. Den elev 
som hade valt att ensamarbeta med sin rapport var frånvarande. Dessa rapporter lämnades in 
nästkommande lektion. 
 
Därtill kom att ytterligare en frånvarande elev enligt uppgift från närvarande elever hade valt 
att göra en egen rapport i stället för att ingå i den grupp han ursprungligen ingick i. Även den 
rapporten inlämnades nästkommande lektion. 
 
Samtliga rapporter blev således inlämnade i stort sett enligt tidsplaneringen. 
 
Observationer och kommentarer: Redovisningen med olika inlämningstidpunkter drog ut lite 
på tiden, vilket kan ses som en ofrånkomlig följd av sjukfrånvaro och andra oförutsedda 
händelser. Jag tyckte att flera elever såg lättade och nöjda ut efter inlämningen. 
 
 
Steg 8. Utvärdering/värdering av resultatet 
 
De elever som lämnade in sina rapporter i tid fick fundera över och bedöma läranderesultatet 
under resterande lektionstid, övriga fick en möjlighet att göra det som hemarbete. De fick ta 
ställning till om de uppnått målen för ämnet och syftet med rapportarbetet.  
 
Efter inlämnandet läste jag igenom rapporterna noggrant, bedömde dem utifrån olika kriterier 
(formalia, kursmål etc.) och antecknade mina omdömen i rapporterna.  
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Vid det 13:e och sista lektionstillfället gjordes en sammanfattning av lärandemetodiken som 
hade praktiserats under de ca 2 månader som kursen pågått (stegen 1-8 enligt Selbergs 
modell). Därefter fick eleverna fylla i enkät nr 2.  
 
Efter att enkät nr 2 inlämnats övergick vi till att värdera rapporterna. Jag motiverade mitt sätt 
att bedöma dem och pekade på förtjänster och brister. Därefter delades rapporterna ut till 
eleverna som fick ställa frågor, kommentera och diskutera med varandra och med mig. 
Rapporterna fick sedan åter lämnas in för en slutlig och samlad bedömning, som även den 
ordinarie läraren behövde göra för att få en uppfattning om den fortsatta undervisningen i 
ämnet. 
 
Observationer och kommentarer: Eleverna såg ut att vara intresserade av mina kommentarer i 
deras rapporter. De hade dock endast ett fåtal frågor till mig och tyckte inte att det fanns så 
mycket mer att diskutera, när de nu hade fyllt i en enkät med utvärderande frågor och i 
samband med det fått tid att reflektera en stund över både elevinflytandefrågor och resultatet i 
rapporterna. Detta var den sista lektionen jag hade med denna klass i denna VFU. Jag tyckte 
att flera av eleverna såg nöjda ut och att de uppmärksammat följde med och lyssnade på vad 
jag hade att säga.  
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