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Förord 
 
Vi vill tacka alla personer som varit delaktiga i vårt examensarbete. Ett speciellt tack vill vi 
rikta till Ingmarie Munkhammar vid Luleå tekniska universitet som varit vår vetenskapliga 
handledare. Hon har kommit med många goda råd och tips och haft ett outsinligt tålamod med 
oss. Vi vill även tacka eleverna och so-läraren i den åttonde klass där vi genomfört vårt 
utvecklande arbete, samt vår handledare under slutpraktiken som även hon varit ett stort stöd 
genom sina erfarenheter och kunskaper. 
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Abstrakt 
 
Syftet med vårt examensarbete var att undersöka hur elevinflytande påverkar elevernas 
intresse för skolarbetet. Med elevinflytande avses att eleverna planerar och genomför 
innehållet i ett arbetsmoment och även själva beslutar om viken redovisningsform de vill 
använda. Vår undersökning hade en kvalitativ karaktär och har gjorts med hjälp av 
ostrukturerade klassrumsobservationer och elevintervjuer. Observationerna pågick under hela 
praktikperioden och i slutet lottade vi slumpmässigt ut fyra elever för intervjuer. I och med att 
eleverna fick jobba mer inflytelserikt under vår undervisningsperiod kunde vi se att flertalet 
upplevde elevinflytandet som något positivt. Elevernas intresse ökade när de fick vara med 
och bestämma arbetssätt och redovisningsform.  
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Bakgrund 
 
En av skolans största och viktigaste uppgifter är enligt Sundgren (1995) att lära elever fatta 
egna beslut och förbereda dem för det fortsatta livet efter skolan. Skolan ska aktivt påverka 
eleverna till att omfatta vår demokratis grundläggande värderingar och verka för att de 
demokratiska målen styr det dagliga skolarbetet. Demokratins grund är rätten att tänka och 
tala fritt, d.v.s. kunna tolka och förstå omvärlden på det sätt som vi finner bäst och att i samtal 
med enskilda andra, eller mer offentligt, ge uttryck för våra uppfattningar och åsikter. Tanke- 
och yttrandefrihet utgör demokratins innersta kärna. Skolan är och kommer sannolikt alltid att 
förbli ett centralt instrument för formandet av vårt samhälle. Även Kveli (1994) talar om 
vikten av ett samspel mellan skola och samhälle. Hon anser att utvecklingen i skolan på 
många sätt hänger samman med utvecklingen i samhället, ekonomiskt, politiskt och kulturellt. 
Skolans innehåll och arbetsformer påverkas av nya samhälleliga villkor. Detta sker dels 
genom planer och beslut om de ekonomiska och fysiska arbetsvillkoren, dels genom att både 
elever och lärare präglas av sin tid och sin miljö. Skolan har som uppgift att förbereda 
eleverna för det framtida samhället. Den fortsatta samhällsutvecklingen är, enligt Kveli, 
därför också beroende av vad eleverna får med sig från skolan i form av kunskaper, 
färdigheter, attityder och värderingar. Edvinsson (1991) menar att både arbetsformer och 
beslutsprocesser ska vara utformade efter demokratiska principer. Inflytande och ansvar är 
nödvändiga förutsättningar för att skolan ska kunna förbereda eleverna för ett framtida yrkes- 
och samhällsliv där demokrati och medbestämmande blir allt viktigare. Skolverket (1999) 
skriver i en broschyr riktad till elever följande: 
 

Skolan ska vara demokratisk. Läraren ska planera undervisningen tillsammans med dig och dina 
klasskamrater. Det innebär att du får ta större ansvar för det du gör och ibland kan det kännas 
enklare att låta läraren bestämma. Men när du har mer att säga till om blir skolan roligare och det blir 
lättare att lära sig nya saker. (sid 1)  

 
Gunnar Sundgren (1995) menar att demokrati är ett modernt fenomen. Demokrati är också ett 
samhällsvetenskapligt problem när det möts i skärningspunkten mellan individuation och 
nationalstatsbildning. Skolan kan då upplevas vara den institution vars uppgift är att utveckla, 
forma och integrera de fria individerna inom den ram staten utgör. 
 
Under utbildningstiden har vi gjort vår praktik och kontakttid på en liten högstadieskola i 
Norrlands inland. Skolan har under de tre senaste åren infört en ny arbetsmodell. Avsikten 
med den nya modellen är att öka elevinflytandet i skolarbetet för eleverna.  
 
Skolan är en liten skola i Norrlands inland. I årskurserna sju, åtta och nio går det ungefär 140 
elever som är uppdelade i A och B klasser. 15 lärare arbetar med dessa elever. Tidigare 
arbetade lärarna i två arbetslag med var sina elevgrupper och under två veckodagar hade man 
längre arbetspass under eftermiddagarna integrerade med ämnena svenska, nutidsorienterade 
ämnen, samhällsorienterade ämnen och de estetiska ämnena. Det ena arbetslaget gav mycket 
tid för varierade lektioner, redovisningar och arbetssätt. I det andra arbetslaget strävade 
lärarna åt olika håll och det blev mycket s.k. katederundervisning. Många elever från den 
andra elevgruppen uttryckte önskemål om att få byta arbetslag. Skolledningen började se sig 
om efter andra arbetsmodeller. Ett arbetssätt de kom i kontakt med och som gick ut på att 
eleverna själva fick planera lektionsinnehåll för sina studier på eftermiddagarna ligger som 
grund för skolans nya modell.  
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Vår erfarenhet utifrån vår verksamhetsförlagda utbildning ger uttryck för att skolan har 
förändrats för eleverna. Tidigare var längre arbetspass inlagda på schemat. Arbetspassen 
kunde vara hela eftermiddagar där eleverna arbetade integrerat med flera ämnen i ett 
arbetsområde. Idag är lektionerna indelade i pass på 50 minuter där förmiddagarna är avsatta 
för lektioner med lärarledda genomgångar och under eftermiddagarna arbetar eleverna efter 
egenplanerade lektionspass. Det eleverna kan styra över är hur många timmar i veckan de vill 
jobba med ett ämne efter timplanen. Eleverna kan också i viss mån bestämma vilka redskap 
de ska arbeta med. Modellen har, tvärt emot vad tanken från början var, inneburit att 
elevinflytandet minskat. Vi har upplevt att undervisningen blivit mer lärarstyrd än vad den var 
från början. Många elever har svårigheter att ta egna initiativ och komma med egna idéer när 
det gäller det ökade inflytandet över sina egna studier. Lärarna verkar mer stressade och har 
mindre tid med den enskilde eleven. Arbetslagen arbetar inte lika tätt med varandra som 
tidigare, utan planerar tillsammans men undervisar var för sig. Tidigare när de arbetade i 
arbetspass kunde det ibland vara flera lärare tillsammans i en elevgrupp. Det nya sättet att 
arbeta på har också inneburit att det har blivit mera spring i korridoren och mindre effektiv tid 
till studier under lektionerna. Eleverna har svårt att stanna i lektionssalarna under lektionerna. 
Många tar chansen att sitta av lektionstid eller skolka. För att nå goda resultat behövs en god 
arbetsmiljö med tillräckliga resurser som uppmuntrar till egna initiativ och idéer för   
studierna.(Arbetsmiljölagen 3 kap §1a) Den negativa trend vi upplevt i skolan bland elever 
kan vändas genom ett ökat elevinflytande vilket Stensmo (1997) påpekar där lärare och elever 
arbetar tillsammans i klassrummet. Stensmo menar att: 
 

Elevernas klassrumsmoral befrämjas av utmaningar och ansvarstagande. Vid genomförande av 
ansvarsfulla uppgifter tillvaratas elevernas potentiella resurser, vilket befrämjar deras psykiska 
utveckling. Utmaningar kan bestå i förhandlingar om ökat ansvarstagande, att leda grupper och 
verksamheter, att ge kamratstöd, att vara talesman för kamrater eller klass eller att representera klassen 
och skolan i olika publika sammanhang. (sid 106) 

 
När skolledningen sökte efter en ny arbetsmodell att arbeta utifrån besökte man en skola i 
Norrbotten. Därifrån kommer grundidén som man idag arbetar utifrån. Några större 
undersökningar eller utvärderingar gällande elevinflytande har inte tidigare gjorts på vår 
praktikskola. En konsult från kommunförbundet anlitades, som gjorde en enkätundersökning 
bland kommunens skolor. Undersökningarna bekräftade vår uppfattning om att 
elevinflytandet inte fungerar som det ska och att lärarna upplevs styra lektionerna och dess 
innehåll allt för mycket. (Sehlberg, L-B, 1998) Inför vårt utvecklande arbete i en elevgrupp 
har vi studerat tidigare forskning, rapporter och övrig litteratur gällande elevinflytande och 
elevdemokratiska arbetssätt.  
 
När vi tar upp frågan om skolans inre demokratiska ordning, framförallt den möjlighet till 
tanke, yttrande- och handlingsfrihet som där råder för eleverna, är det centralt att vi försöker 
förstå hur den undervisningstradition vi bär med oss ser ut och vad det är som gör att den 
består. Gunnar Sundgren har också försökt se de problem skolan brottas med i sin rapport och 
han menar att trots många intensiva förändringsförsök från myndigheter och 
reformpedagoger, klassrumsforskning och olika utvecklingsprojekt har det visat sig svårt att 
åstadkomma reella förändringar av skolans inre arbete. Nya läroplaner har i relativt liten 
utsträckning, i varje fall hittills, inneburit några verkliga förändringar av skolans praktik. 
(Sundgren, 1995)  
 
Utifrån den forskning vi studerat, samt vår negativa bild av hur det fungerar i dagsläget på vår 
praktikskola gällande elevinflytande, kommer det att bli intressant att se vad vårt utvecklande 
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arbete kan ge för effekt på vår utvalda elevgrupp. Våra intentioner och mål ligger helt i linje 
med regeringens inställning i ämnet elevinflytande. Östros (2003) säger i en artikel följande: 
 

Att skolan ska ge alla elever goda kunskaper är för mig en självklarhet. Men skolan ska dessutom 
vara den plats där man växer som person. Ju äldre och mognare man blir desto mer ska man faktiskt 
kunna påverka, vara med och fatta beslut om och ansvara för - både när det gäller det egna lärande 
och skolans verksamhet. Det är demokrati i praktiken. 
Skolan har två centrala uppdrag i läroplanen; kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget. Min 
vision är en kunskapsskola för alla där varje elevs väg mot målen i läroplanen står i centrum. För mig 
är en fungerande elevdemokrati en nödvändig förutsättning för att nå de målen. För att nå 
demokratiuppdraget, självklart – demokrati är inte nåt man läser om på någon lektion, det måste 
praktiseras. Men elevinflytande är lika nödvändigt för att nå målen i kunskapsuppdraget. Men vad 
ska vi med kunskap till om vi inte kan använda den på ett sätt som också främjar andra? Om vi inte 
lär oss hantera konflikter med demokratiska medel? Om vi inte lär oss att min frihet förutsätter din 
frihet? Vad händer om vi drillas i kunskap, men inte i omsorg om andra och i medkänsla? Vad händer 
när vår självkänsla skadas och vi slutar tro på våra möjligheter att påverka och förändra – trots goda 
ämnesbetyg? (sid 1) 

 
Historik 
 
Elevers rätt till medbestämmande har efterhand stärkts i läroplaner, skollagar och 
förordningar. I dag har skolan skyldighet att ge eleverna inflytande över skolmiljön, 
skolarbetet och skolans beslutsprocesser. Inflytandet ska öka i takt med elevernas ålder och 
mognad (Edvinsson, 1991). Nedanstående text grundar sig på Selberg (1999). Selberg har 
forskat i ämnet elevinflytande och säger att i årtionden har huvudmålet för svenska 
skolreformer varit att skapa en demokratisk skola. I teorin instämmer nästan alla i den 
västerländska kulturens grundläggande princip om alla människors lika värde och människans 
okränkbarhet. Praktiken utövas dock inte alltid så att dessa grundpelare i demokratin 
förverkligas. Som en konsekvens av detta kan skolor se olika ut både innehållsmässigt, 
organisatoriskt och pedagogiskt.  
 
I slutet av 1800-talet gick arbetare och bönders barn i folkskolor medan barn från högre 
samhällsklasser gick i privatskolor och läroverk. Eleverna i läroverken uppfostrades till att bli 
en överhet som skulle styra samhället medan folkskolans elever fostrades till undersåtar som 
lojalt skulle lyda och tjäna överheten.  
 
I början av 1900-talet togs ett första steg mot en gemensam skola. 1919 års undervisningsplan 
och den gemensamma skolan blev ett första steg mot en demokratisk skola. Motståndet var 
stort och det verkliga genombrottet för den demokratiska skolan kom först efter andra 
världskrigets slut. 1946 års skolkommission gav ett förslag om en nioårig skola för alla barn 
vars mål främst var att fostra demokratiska människor. 
 
Eleverna skulle lära sig samarbeta, ha inflytande och ansvar och öva kritiskt tänkande. 1950 
beslutades om en enhetsskola som 1962 blev grundskola. Denna skulle gälla för alla barn 
oavsett kön, bostadsort eller ekonomi. Det dröjde ända fram till 1969 innan grundskolan blev 
helt genomförd. 
 
1979 stod det klart att skolan inte kunnat tillgodose alla elevers behov och intressen. Alla fick 
inte tillräckligt med stöd och uppmuntran. Därför tillsattes år 1974 en utredning om skolans 
inre arbete, SIA-utredningen. Ett av förslagen i utredningen var att utveckla arbetssättet, 
skolan skulle ses som en arbetsplats där eleverna hade rätt till goda arbetsförhållanden. SIA 
föreslog att varje skola skulle ha ett ledningsorgan där företrädare för eleverna skulle ingå. 
1978 skrevs klassrådet in i skolförordningen. 1981 infördes bestämmelsen om rektorns 
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skyldighet att informera och samråda med företrädare för elever och föräldrar i för elever 
viktiga frågor. Besluten i samband med SIA innebar en övergång till ett decentraliserat 
målstyrt skolsystem, nytt statsbidragssystem med friare resursanvändning och en ny läroplan 
LGR 80. 
 
Eleverna skulle i allt större utsträckning ta eget ansvar, inte bara för delar utan också för större 
kunskapsavsnitt och arbetsperioder. Arbetsformerna i skolan skulle utvecklas i samma takt 
som arbetslivets, där demokrati och medbestämmande blivit allt viktigare. I 
grundskoleförordningen betonas att demokratiska arbetsformer inte bara handlar om att 
förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar, utan att undervisningen 
också ska bedrivas under demokratiska former. Eleverna ska utveckla sin förmåga att ta ett 
personligt ansvar genom att delta, utöva inflytande och ta ansvar för den dagliga 
undervisningen.  
 
Tidigare forskning 
 
För att studera hur de demokratiska begreppen vuxit fram i den svenska skolans styrdokument 
kan man gå tillbaka till mitten av 1700-talet där Rousseau talade om den fria människan, 
Dewey (1980) har i boken Demokrati och utbildning studerat Rousseaus teser. Enligt Dewey 
menade Rousseau att man måste ha respekt för barnets inre frihet och mänskliga värdighet. 
Deweys studier av Rousseau visar också att denne menar att: ”Allmänna mål innefattar i sig 
det mer begränsade målet att beakta individuella skillnader mellan barnen. Ingen kan beakta 
principen om hänsyn till de medfödda förmågorna utan att slås av hur dessa gåvor skiljer sig 
åt mellan olika individer”. (sid 158) 
 
Dewey (1980) diskuterade redan i början av 1900-talet intressets betydelse för utbildning. 
Han menade att värdet ligger i att inse intressets dynamiska ställning i en pedagogisk 
utveckling. Dewey menar att: 
 

Den som inser intressets betydelse kan inte låtsas att alla barn fungerar på samma sätt bara för att de 
råkar ha samma lärare och lärobok. Attityden gentemot en sak, hur ett barn närmar sig och reagerar på 
det varierar med den specifika lockelse materialet utövar, och själva lockelsen varierar med skillnader i 
den medfödda begåvningen, med tidigare erfarenheter, livsinställning och så vidare. Men de fakta och 
sakförhållanden som intresset riktar sig mot lämnar också bidrag av allmänt värde för den pedagogiska 
filosofin. (sid 173) 
 

Deweys Learning by doing innebär en syn på människan som aktiv gentemot sin omvärld, 
där utveckling är en arbetsuppgift för människan. I utbildningen måste eleverna ges 
möjlighet att aktivt pröva och experimentera. Dewey ansåg att verklig utbildning endast kan 
uppnås genom att barnets begåvning stimuleras av de krav som ställs i den sociala situation 
där det befinner sig. Han menade att om inte lärarens ansträngningar anknyter till någon 
aktivitet som barnet utför spontant, oberoende av läraren, så blir utbildning något som 
pressas på utifrån. Dewey har påverkat skolans arbete i hög grad. I utbildningen måste 
eleverna ges möjlighet att aktivt pröva och experimentera där individens intresse och aktivitet 
är utgångspunkten. Dewey menar att intressen är tecken och symtom på växande förmåga, att 
de representerar gryende anlag. Det är av största vikt att läraren ständigt och uppmärksamt 
håller ett öga på vad som intresserar eleverna. Intresse är alltid tecken på en underliggande 
förmåga. Skolan måste enligt Dewey inse att alla inte lär sig på samma sätt bara för att de 
råkar ha samma lärare och lärobok. Det är av yttersta vikt att varje elevs intresse tas tillvara. 
Dewey förespråkar en utbildning där individens intresse och aktivitet är utgångspunkten för 
ett målinriktat arbete där lärarna aktivt stimulerar, breddar och fördjupar elevens utveckling.  
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Utbildning innebär, enligt Dewey, att individen får ta del av mänsklighetens sociala 
medvetande. I detta perspektiv blir skolan i första hand en social institution i vilken det 
sociala livet är den främsta kunskapsenhet man ska utgå från. Han lyfter framförallt fram 
frågor som berör skolan som samhällets främsta socialiseringsinstrument och skolans 
betydelse för utveckling av demokratin.  
 
När det gäller elevinflytande förespråkade Dewey (1980) att utbildningens främsta uppgift är 
att fostra till demokrati, vilket bland annat sker genom att man utövar demokrati i skolan. 
Demokratin medför att alla medverkar till att skapa de värden som på bästa sätt leder till 
medborgarnas samlevnad. För detta fordras interaktion och en utvecklad kommunikation; två 
centrala teman som Dewey ingående analyserar i Demokrati och utbildning. Dewey skriver: 
”Det är inte bara så att socialt liv är detsamma som kommunikation, utan all kommunikation 
(och därmed allt verkligt socialt liv) är bildande” (sid. 39). Att kommunicera med sin 
omgivning innebär att man får en utvidgad och förändrad erfarenhet. Man får del av vad 
andra tänkt och känt, och påverkas på ett eller annat sätt av detta.  
  
Enligt Danell (2003) förespråkade även Vygotskij elevdemokrati. Danell redovisar 
Vygotskijs tankar om att eleverna måste göra arbetet i skolan till sitt eget. Elevens lärande 
och handlingar drivs bäst fram av elevernas egna motiv. Han menade att all inlärning har sin 
förhistoria och därför måste inlärningen stämma överens med elevens tidigare erfarenheter 
och utveckling. Det är inte lärarna som ska undervisa eleverna, istället ska skolan organiseras 
så att eleverna kan uppfostra sig själva. Läraren ska vara ”rälsen på vilken vagnarna rör sig 
fritt och självständigt och av den bara får inriktningen på den egna rörelsen”, menar 
Vygotskij enligt Danell. Lärarens roll är att organisera elevens sociala miljö och kontrollera 
att samspelet mellan eleven och denna miljö fungerar vilket för den skull inte betyder att 
läraren har en mindre viktig eller passiv roll i skolan.  
 
Elevinflytande 
 
Elevinflytande, vad är det? I boken Elevrätt, (Aborg, 2000) tar man upp och förklarar de 
författningar över hur skolan ska styras. I dessa författningar kan man läsa vilka rättigheter 
eleverna har. Författaren menar dock att det är sällsynt att elever känner till dessa – trots att 
skolan enligt läroplanen ansvarar för att eleverna ska få ta del av dessa: 
 

Lagen säger klart och tydligt att skolan ska vara demokratisk. Det innebär att alla som är i skolan får 
vara med och påverka hur den ser ut, får säga sin åsikt och känna sig delaktiga. En demokratisk skola 
handlar om att man på skolan tillsammans bestämmer hur man vill ha det och vilka regler som ska 
gälla. (sid 16) 
  

Elevinflytande kan gälla skolmiljön, matsedeln, representanter i elevrådet m.m. 
Undervisningen styrs av kursplaner som skolverket tillsammans med regeringen har satt upp 
och utifrån dessa kursplaner ska eleverna tillsammans med läraren i ämnet planera och 
utvärdera undervisningen: 
 

Läraren skall: 
-se till att alla elever oavsett kön och social och kulturell bakgrund får ett reellt inflytande på 
arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt att detta inflytande ökar med stigande 
ålder och mognad. (Utbildningsdepartementet 1994, sid 7) 

 
Styrdokumenten trycker väldigt hårt på detta med individuell inlärning eftersom vi människor 
är så väldigt olika och har olika behov och förutsättningar. Selberg (1999) har genomfört 
undersökningar om elevinflytande. Hon lade då märke till att i årskurs åtta i tio grundskolor 
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hade eleverna liten grad av inflytande över sitt eget lärande. Det eleverna uppfattade att de 
kunde råda över var sådant som sittplatser. De centrala frågorna som rör undervisningen 
avgörs oftast utan att eleverna tas in i planering eller beslut. I enlighet med Selbergs forskning 
kräver Östros (2003) starka åtgärder för att öka elevinflytandet i våra skolor: 

 
Tyvärr finns det en del tecken på att arbetet med inflytandefrågorna inom skolan verkat avstanna, 
bland annat i Skolverkets attitydundersökningar. Arbetet med att demokratisera skolan går trögt och 
långsamt. Trots ökad ålder och mognad ökar inte elevernas inflytande. Tvärtom.  
På praktiskt taget alla skolor i Sverige finns elevråd i någon form. Det finns elevråd som fungerar 
mycket bra och det finns exempel på gymnasieskolor som styrs med en elevmajoritet i styrelsen, men 
det sker fortfarande i ganska liten omfattning. Eleverna anser att råden spelar en liten roll för deras 
inflytande. Elevernas tilltro till elevrådet är lågt och kunskapen om elevrådets befogenheter och 
verksamhet är små. Detta är oroande. Här behöver kommunerna och skolorna vidta åtgärder. (sid 1) 
  

Selberg (1999) visar i sin forskning att när eleverna får påverka sitt lärande är det vanligast att 
de vill arbeta i områden som sträcker sig över många skolämnen. Det leder till att vanliga 
strukturer i skolans organisation rivs och lärare börjar samarbeta över ämnesgränser kring 
elevgrupperna. Att välja mål och handla så att man uppnår dessa är starka motiv för 
människan. Elever som samarbetar med varandra mot egna valda mål utvecklar ett 
gemensamt ansvar och en känsla av gemenskap i arbetet mot målet. Däremot kan de som 
arbetar i mindre inflytelserika skolmiljöer samarbeta mindre och mer sällan formulera mål för 
arbetet.  Skolan ska lära ut att kritiskt ifrågasätta och granska fakta och påståenden. De ska 
kunna jämföra kunskapskällor och göra urval. Selberg visar också att elever med färre 
erfarenheter av inflytande har mindre träning och utbildning av detta. Elever som inte får 
chansen till träning i kritiskt tänkande ställer inte kunskapskällor och lärandesituationer mot 
varandra för att sedan prioritera.  
 
Forsberg (2000) menar att genom en organisation uppbyggd kring arbetsenheter och lärarlag 
samt en därtill anpassad fysisk miljö är avsikten bl.a. att förändra elev- och lärarroller samt att 
öka elevers möjligheter att påverka skolarbetet. Elevinflytande ska utövas inom ramen för 
gällande lagar, förordningar och kommunala beslut samt att brukarinflytande inte får sätta den 
representativa demokratin ur spel. 
 
För att mål skall ge vägledning för elevers lärande måste eleverna äga målen, vilket innebär 
att göra dem till sina egna mål. Lärarens huvuduppgift som motivatör, är att hjälpa eleverna 
att bli ägare av målen, d.v.s. uppfatta målen som värdefulla, angelägna och möjliga att nå med 
rimlig ansträngning. Detta underlättas om eleverna är delaktiga vid målsättningen. (Stensmo, 
1997)  
 
Danell (2003) har studerat skolans organisation och hävdar att skolans sätt att organisera 
arbetstiden påverkar arbetets förutsättningar i två riktningar, s.k. styckad arbetstid som styr 
vad som blir möjligt att planera inom ramen för lektionen, innan det är dags för eleverna att 
gå till nästa lektion. Sammanhängande arbetstid skapar möjligheter för läraren att lägga upp 
arbetet på ett annorlunda sätt. Tid är en bristvara och tidsbrist leder till att läraren inte hinner 
tänka på hur eleverna ska kunna utöva inflytande i undervisningen. Danell menar att elever 
som har låg uthållighet missgynnas av lärarstyrd undervisning. I sådana situationer kan 
disciplinproblem uppstå. I en mer elevstyrd undervisning kan eleverna själva välja sin egen 
omväxling i arbetet. 
 
Styrdokumenten talar enligt Selberg (1999) om skolans demokratiserande kraft, och om 
skolan som ett verksamt instrument för att förbättra samhället. Om eleverna får arbeta 
demokratiskt ställer de förväntningar på ett demokratiskt och jämställt samhälle. När elever 
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kritiskt granskar varandra lär de sig att kritiskt granska fördomar och sådant som förföljer och 
förtrycker andra människor. 
 
Förankring i styrdokument 
 
Att verka i demokratiska arbetsformer och att förmedla, förankra och gestalta demokratiska 
värden är en del av förskolans och skolans demokratiska uppdrag. Elevers ansvar och 
inflytande regleras i flera styrdokument på olika nivåer. Detta är ett utdrag av några av dem. 
 
FN:s konvention om barnets rättigheter 
 
Barns möjlighet till inflytande behandlas i konventionens demokratiartikel, artikel 12, som 
utgör en av barnkonventionens fyra huvudprinciper. Den säger att barnet har rätt att uttrycka 
sina åsikter i alla frågor som rör barnet och att få sina åsikter respekterade. 
 
Arbetsmiljölagen 
 
Arbetsmiljölagen gäller även för elever. Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och 
olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. 
 
”Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation 
samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete.” 2 kap 1§. 
 
”Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö.” 3 kap 
1a§. 
 
Skollagen 
 
”Eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas.” 4 kap 2§, 5 kap 2§. 
 
Grundskoleförordningen 
 
” I varje klass eller undervisningsgrupp skall eleverna ges tillfälle att tillsammans med läraren 
behandla frågor som är av gemensamt intresse för eleverna. Den närmare utformningen skall 
anges i arbetsplanen”. 3 kap 6§. 
 
Läroplanerna 
 
Läroplanerna utgår ifrån och konkretiserar det som står i skollagen. Inflytande behandlas i det 
inledande första kapitlet om skolans värdegrund och uppdrag samt i ett eget avsnitt under mål 
och riktlinjer. 
 
I Lpo 94, läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (1994), står det under rubriken en 
likvärdig skola att: ”skolan har ett skärskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 
svårigheter med att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika 
för alla.” (sid 6) Under rubriken rättigheter och skyldigheter trycker styrdokumentet på de 
grundläggande demokratiska värderingar vi har i Sverige. ”Genom att delta i planering och 
utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, 
kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar.” (sid 7) 
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Om elevernas ansvar och inflytande i skolan formuleras följande: ”De demokratiska 
principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig skall omfatta alla elever.” 
Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att de tar ett allt större ansvar 
för det egna arbetet och för skolmiljön, samt att de får ett reellt inflytande på utbildningens 
utformning.” (Lpo 94, sid 15) 
 
”Läraren ska se till att alla elever oavsett kön eller social och kulturell bakgrund får ett reellt 
inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningen sinnehåll, samt att detta inflytande 
ökar med stigande ålder och mognad” (Lpo 94, sid 15) 
 
Den lokala skolplanen 
 
I praktikskolans skolplan (2000) kan man hitta följande punkter som handlar om demokrati 
och elevinflytande.  
 

- Social kompetens hos varje människa är nödvändig och utvecklas genom en grundsyn 
som bygger på ett demokratiskt arbetssätt, solidaritet, respekt om människors lika 
värde och goda färdigheter i kommunikation. 

 
- Kunskap är ingen färdig produkt utan utvecklas ständigt. Ett aktivt förhållningssätt till 

informationsflödet är viktigt i det framtida samhället. Därför krävs förmåga att söka, 
analysera, kritiskt granska och att kunna använda information som ger kunskap. 

 
- Alla elever i alla skolformer skall sätta mål, planera och utvärdera sitt eget lärande i 

svenska och matematik och i takt med stigande ålder ska fler ämnen omfattas. 
 

- Varje enskild elev och dess familj skall behandlas med respekt och omtanke. 
Samarbete mellan skola och föräldrar ska uppmuntras. 

 
- Rektor ansvarar för att ett fungerande samråd för elever och föräldrars inflytande över 

verksamheten finns vid varje enhet. 
 
Under Mål för läsåret -02/03 under elevinflytande har kommunpolitikerna sagt att det är varje 
barn/elevs rättighet att ha inflytande över arbetet i skolan. I takt med stigande ålder måste 
eleverna ges allt större möjlighet att forma sin egen skolgång. Att barn/elever får ha reellt 
inflytande har stor betydelse både för skolans arbetsklimat och för utbildningens kvalitet. 
Inflytandet stärker också motivationen. 

 
 
 
Läsårsmål Varje lärare ska utgå från barn/eleverna – med 

hänsyn till vad som är rimligt att begära – vill och 
kan ta ansvar för sina studier och sin skolsituation. 

   
 
Långsiktigt mål år 2005 Alla elever ska ha möjlighet att ta ansvar för sina 

studier och sin skolsituation. 
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Skolverket visar att det fanns stora brister i dagens skolor när det gäller elevinflytande, vilket 
även Selberg (1999) visar i sin studie. I en rapport till utbildningsdepartementet från 
Skolverket (2000) skriver de följande: 
 

Utbildningsinspektörerna betonar starkt i sin granskning att helheten i utbildningen behöver ägas, inte 
bara av skolornas personal och av kommunala politiker, utan i hög grad av eleverna. Ett sådant 
ägande uppstår framförallt då de lärande har en hög grad av delaktighet i sin utbildning och där har 
tydligt ansvar. De lärande äger också sin utbildning när de väljer utbildningsvägar och är med i att 
bestämma över hur man ska nå de utbildningsmål som satts upp. Här visar det sig att skolornas 
verksamhet fortfarande, trots många statliga signaler, inte lever upp till de höga krav som ställs på 
elevinflytande. (sid 1) 
 

Skolorna måste enligt Skolverket (2000) bli bättre på att leva upp till de demokratiska målen 
som staten satt upp. Ett sätt att komma närmare målet är att arbetslagstanken får större 
genomslagskraft i skolorna. I Skolverkets rapporter (2000) talar man om just detta. 
Arbetslagstanken är att olika personalkategorier skall komplettera varandra och samverka 
kring barn och elever för att skapa kontinuitet. Vinsterna förväntas kunna uppnås genom de 
möjligheter till samarbete, kollegialt stöd och pedagogiskt utvecklingsarbete som skapas 
genom arbetslagen. Det har visat sig att i de skolor där lärare arbetar i grupper och arbetslag 
med gemensam planering har de lättare att låta eleverna vara delaktiga och att ge dem 
inflytande och ansvar. Vad man även kan se, enligt Skolverket (2000) är att när det gäller att 
ge eleverna inflytande över undervisningen och undervisningens innehåll, finns det ett upplevt 
och reellt motstånd från lärare i framförallt de teoretiska ämnena. Elevinflytande upplevs som 
ett hot mot att hinna med kursen. En del lärare har uttryckt det som att elevinflytande är 
oerhört provocerande och därför motarbetas elevinflytande på ett så effektivt sätt att det inte 
syns eller genom att inte medverka. I samma rapport försöker Skolverket analysera lärares 
motvilja till elevinflytande genom att uttrycka det som om att lärare kanske känner en 
osäkerhet över att lämna ifrån sig makt till eleverna i och med det ökade elevinflytandet, eller 
att de helt enkelt inte tycker att elever är tillräckligt kompetenta till att delta i planering av 
verksamheten. 
 
En viktig aspekt som Skolverket (2000) tar upp är den fara som hotar vår demokrati i och med 
att eleverna inte får arbeta med ett aktivt fungerande inflytande i skolan. Den representativa 
demokratin i sin formella form har minskat i betydelse. Den formella demokratin i skolan 
skapar misstro bland eleverna, denna attityd avspeglar sig i demokratin i samhället. Endast 
hälften av eleverna i grundskolans årskurs nio och gymnasieskolans årskurs tre, kan tänka sig 
rösta i politiska val för att påverka framtiden i världen. 
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Syfte 
 
Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur elevinflytande påverkar elevernas intresse 
för skolarbetet. Med elevinflytande avses att eleverna planerar och genomför ett 
arbetsmoment och även själva beslutar om viken redovisningsform de vill använda. 
 
Metod 
 
Undersökningen genomfördes med två olika undersökningsmetoder för att nå ett så brett  
resultat som möjligt. Den kvalitativa hermeneutiska metoden var de intervjuer vi genomförde 
med sex slumpmässigt utvalda elever ur vår elevgrupp. Den kvantitativt positivistiska 
undersökningen var de ostrukturerade klassrumsobservationer vi gjorde i elevgruppen. Med 
hjälp av dessa metoder tillsammans kunde vi få ett resultat på vår undersökning. Under den 
första praktikdagen informerade vi eleverna om vilket syfte vi hade med vårt utvecklande 
arbete som vi skulle genomföra i elevgruppen och att all information vi fick skulle behandlas 
konfidentiellt, vilket är viktigt att klargöra innan man genomför en undersökning som denna 
(Patel, R & Davidson, B, 1994). 
 
Försökspersoner 
 
Elevgruppen som vi genomförde vårt utvecklande arbete i var en årskurs åtta som bestod av 
21 elever, varav 5 flickor och 16 pojkar. Intervjuerna vi genomförde under den åttonde 
praktikveckan höstterminen 2004 gjordes bland fyra slumpmässigt utvalda elever ur vår 
elevgrupp. Naturligtvis var det könsmässigt lika och vi hade två reserver ifall det skulle vara 
något bortfall vid intervjutillfället. Vi drog lott bland alla elevernas namn och fick på så sätt ut 
två flickor och två pojkar efter det att vi tagit bort de elever som inte velat delta i intervjuerna.  
 
Bortfall 
 
Det var inget bortfall så reserverna behövde aldrig användas. 
 
Genomförande av utvecklande arbete 
 
Vårterminen 2004 beslutade vi oss för att skriva vårt examensarbete om elevinflytande. Under 
våren färdigställde vi ett PM innefattande bakgrund, syfte och metod. Detta PM utvecklades 
sedan när vi fick vår handledare tilldelad. I samband med slutpraktiken under höstterminen 
2004 genomförde vi de undersökningar som vårt examensarbete bygger på. Efter praktikens 
slut färdigställdes examensarbetet i samråd med handledaren. I slutet av december 
genomfördes slutseminarium där vi fick några sista synpunkter som vi sedan har korrigerat. 
 
Inledningsvis gjorde vi en grovplanering (bilaga 1) över våra lektionstimmar med 
praktikklassen. Vi började därefter vårt utvecklande arbete i praktikklassen med att ta reda på 
hur mycket eleverna visste om elevinflytande. Vi gick igenom vad styrdokumenten och den 
lokala skolplanen säger angående elevinflytande med eleverna. På så sätt banade vi oss fram 
till hur vi skulle arbeta utifrån elevinflytande under temaperioden om den industriella 
revolutionen med klassen. Vi visade eleverna vilka betygskriterier (bilaga 2) det finns i ämnet 
och talade då om att vi skulle bedöma deras kunskaper utifrån dem och att vi skulle bedöma 
alla lika oavsett redovisningssätt. Till vår hjälp hade vi ett utarbetat bedömningsunderlag 
(bilaga 3). 
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Alla elever började med att under första veckan tänka till och individuellt skriva ner på vilket 
sätt de ansåg sig lära sig bäst och hur de tyckte att de skulle bli examinerade. Detta sätt att 
arbeta går i stil med Vygotskijs tankar om att eleverna måste göra arbetet i skolan till sitt eget. 
De fick lämna in sina tankar och sedan utifrån detta också bestämma hur de skulle arbeta 
under temaperioden. Vi kom också överens med klassen om att det var bäst att vi lärare hade 
genomgångar i ämnet och att de då skulle föra anteckningar som stöd för sitt arbete. Detta 
gjorde att arbetssätten blev mycket varierande, en del ville arbeta enskilt och andra i grupp. 
Några ville redovisa för klassen och andra enskilt med oss lärare. En del ville ha muntligt 
förhör, men ingen elev ville ha skriftligt prov. I början av praktikperioden försökte vi variera 
genomgångarna med att leka inlärningslekar (bilaga 4-5) med eleverna, på så sätt att de 
genom stafett fick repetera genomgången. Detta var uppskattat och stärkte elevgruppen 
eftersom de uppmuntrade varandra till att svara på frågorna. Det avdramatiserade även vår 
närvaro och gjorde stämningen mer avslappnad. En sådan metod gör även eleverna mer 
uppmärksam under genomgångarna. 
 
Observationer 
 
Under praktikveckorna hösten 2004 genomförde vi ostrukturerade klassrumsobservationer vid 
varje lektionstillfälle i vår elevgrupp. Vi valde att göra ostrukturerade observationer dels för 
att begränsa oss i våra observationer och för att underlätta sammanställningen av resultaten. 
Vi hade ett utforskande syfte och en vilja att använda observationer för att samla så mycket 
kunskap som möjligt, vilket uteslöt ett i förväg färdigställt observationsschema. Oavsett 
vilken typ av observation man använder sig av finns det, enligt Patell & Davidsson, frågor 
som man måste ta hänsyn till: Vad ska vi observera? Hur ska vi registrera våra observationer? 
Hur ska vi som observatörer förhålla oss? Elevers intresse kan vara svårt att observera. 
Eleverna kan uppvisa beteenden som kan göra att dessa kan tolkas som intresserat eller 
ointresserat. När man använder sig av observationer i en undersökning måste man skilja på 
faktiska beteenden och tolkningar av vad beteendena betyder. Det vi var tvungna att göra var 
att bestämma vilka beteenden vi skulle observera för att efter observationen kunna dra 
slutsatser om beteendena tydde på intresse eller ej. De beteenden som vi studerade låg till 
grund för vår tolkning (bilaga 6). 
 
Observationerna har varit ett sätt för oss att på plats kunna se om elevinflytande över 
undervisningen ökar intresset för skolarbetet. Vi hade i förväg bestämt oss för vilka beteenden 
och skeenden vi skulle observera, för att vi på så sätt i förväg uteslöt för oss oanvändbar 
information i vår undersökning. Denna metod medförde att vi som observatörer inte kunde 
undgå att se vilka eleverna och lärarna var, men vi har inte namngett dessa i vårt resultat. 
 
Enligt Patel & Davidsson (1994) är observationer vårt främsta medel att skaffa information 
om omvärlden och vi gör det mer eller mindre slumpmässigt utifrån våra egna erfarenheter, 
behov och förväntningar. Observationen är också en av de vetenskapliga teknikerna för att 
samla information, och de är framförallt användbara när vi ska samla information inom 
områden som berör beteenden och skeenden i naturliga situationer. När vi använder ordet 
beteende i detta sammanhang menar vi inte bara fysiska handlingar utan även verbala 
yttranden, relationer mellan individer, känslouttryck och liknande. Observationer är ett ofta 
använt medel som komplement till andra undersökningsmetoder. Med observationer kan vi 
studera beteenden och skeenden i ett naturligt sammanhang i samma stund som de inträffar. 
Till skillnad från intervju är vi inte beroende av att individerna har en tydlig minnesbild som 
de ska vidarebefordra så att vi uppfattar den rätt och dessutom oberoende av individers 
villighet att lämna information.  
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Nackdelen med observationer är enligt Patel & Davidsson (1994) att de är tidsödande, men till 
vår undersökning var observationer den bästa metoden för att på plats samla information. Vid 
ostrukturerade observationer ska man registrera allting vilket i och för sig är en omöjlighet. Vi 
fick använda oss av den i bakgrunden angivna forskning som vi studerat både teoretiskt och 
empiriskt. Denna kunskap kunde vi utnyttja för att reda ut den kommande 
observationssituationen utifrån vem och vilka som skulle observeras, vilken situation, hur 
registreringen skulle gå till och under vilken tidsrymd. Vi var alltså tvungna att vara så väl 
förberedda som möjligt innan vi gav oss ut. I en ostrukturerad observation består 
observatörens registrering ofta i att skriva ner nyckelord. Vid en längre sammanhängande 
observationsperiod kan det vara nödvändigt att göra mer utförliga noteringar. Vid 
observationsperiodens slut, oavsett längd, är det viktigt att observatören skriver ner en 
fullständig redogörelse över sina observationer så fort som möjligt. 
 
Observationerna genomförde vi löpande under praktikveckorna eftersom vi ansåg att eleverna 
behövde tid att arbeta och för att vi skulle se om det inträffade några förändringar. 
Observationerna genomfördes enligt i förväg bestämda observationspunkter. 
 
Intervjuer 
 
Vi valde att genomföra en kvalitativ intervju för att få en bild av hur eleverna tänkte när det 
gällde elevinflytande, vilket är enklare att få fram vid en intervju (Trost, 1993). I en intervju 
kunde vi få svar på om det fanns tankar på elevinflytande på ett mer direkt sätt. Vi klargjorde 
syftet med intervjun och elevens roll och på vilket sätt elevens bidrag skulle komma att 
användas. Vid inledning och avslutning av intervjun ställde vi neutrala frågor. De egentliga 
frågorna ställde vi i mitten av intervjun för att på så sätt få utrymme för kommentarer eller 
tillägg kring frågornas innehåll som inte kommit med i frågorna men som eleven kunde tycka 
vara meningsfulla att få med. 
 
Intervjuer bygger på att man samlar information som bygger på frågor. När vi arbetar med 
frågor för att samla information måste vi enligt Patel & Davidsson (1994) tänka på att 
resultatet kan påverkas av hur mycket ansvar som lämnas till intervjuaren och i vilken ordning 
frågorna ställs, standardisering. Vid helt standardiserade intervjuer ställer man likalydande 
frågor i exakt samma ordning till varje intervjuperson, vilket vi gjorde i våra intervjuer med 
eleverna. Resultatet kan påverkas av i vilken utsträckning intervjupersonen får  fri tolkning av 
frågorna beroende på sin inställning eller erfarenheter och grad av strukturering. När det 
gäller grad av strukturering handlar det om vilket svarsutrymme som intervjupersonen får till 
svaren. Helt strukturerat utrymme lämnar mycket lite svarsutrymme. Ostrukturerad intervju 
lämnar maximalt utrymme till svaren.  
 
Eftersom intervjuer bygger på frågor innebar det att vi blev hänvisade till intervjupersonernas 
villighet att svara på våra frågor. Det är inte helt klart att intervjupersonerna ser nyttan i att 
svara på frågorna. Av den anledningen är det viktigt att intervjuaren försöker motivera 
personerna att svara. Med detta i tankarna klargjorde vi syftet med intervjun och betonade 
deras roll i realiteten för att få till stånd en förändring då ett bortfall kan påverka resultatet 
totalt. Likaså är det viktigt att klargöra på vilket sätt individens svar bidrar och hur det 
kommer att användas, om det är konfidentiellt eller ej, vilket det var i vår undersökning. Vid 
en intervju kommer motivationen ytterligare att påverkas av den personliga relationen som 
uppstår mellan parterna under intervjun. Det är viktigt att den som intervjuar visar ett genuint 
intresse och förståelse för intervjupersonen. Det är ju annars lätt att väcka en försvarsattityd 
hos intervjupersonen ifall han/hon upplever att vi dömer eller kritiserar honom/henne. I en 
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intervju talar man inte enbart med ord utan även ansiktsuttryck och gester vilket kan tolkas in 
i svaret.  
 
En intervju ska börja med neutrala frågor, vanligtvis med de bakgrundsvariabler som vi 
behöver information om. Intervjun avslutas också neutralt med tillfälle för intervjupersonen 
att göra tillägg och att komma med kommentarer angående intervjun. De egentliga frågorna 
hamnar mitt emellan inledning och slut. Vid intervjuer kan frågorna sekvenseras genom en 
teknik som kallas ”tratt-teknik” vilket innebär att intervjun börjar med öppna frågor för att 
sedan gå över till mer specifika. Denna teknik anses enligt Patell & Davidsson vara 
motiverande och aktiverande i och med att intervjupersonen till att början får verbalisera sig 
som han/hon vill. När det gäller frågornas formulering bör man undvika långa och ledande 
frågor, negationer, dubbelfrågor, förutsättande frågor och varför-frågor. Frågorna bör också 
ha ett språk som passar till den vi ska intervjua så att de förstår frågornas innehåll. Därför bör 
man undvika svåra och främmande ord, fackuttryck och värdeladdade ord. När vi förberedde 
våra intervjufrågor ställde vi oss frågorna: Har vi täckt det preciserade problemet? Behövs alla 
frågor? Är frågorna formulerade så att de inte missförstås? Fungerar frågorna för de individer 
de är avsedda för? Ger de den information som vi vill ha?  För att vi skulle förbereda oss så 
noggrant vi kunde övade vi oss på att genomföra en intervju med en helt utomstående person. 
Vi skulle ju dessutom genomföra intervjuerna på så sätt att en skulle ställa frågorna medan 
den andre antecknade svaren. Att föra anteckningar fodrar träning för att inte förlora viktig 
information. Direkt efter intervjun förtydligar man därför sina anteckningar. Man brukar 
räkna med att en timmes intervju tar fyra till sex timmar att skriva ut. Intervjuerna 
genomfördes efter i förväg bestämda intervjufrågor (bilaga 7). Vi gjorde så att en ställde 
frågorna och den andre antecknade svaren, sedan sammanställde vi resultatet direkt efter varje 
intervju medan intervjun var i färskt minne hos oss båda. 
 
Resultat 
 
Observationer 
 
Vi vill med vårt examensarbete ta reda på om ett arbetssätt med ökat elevinflytande ökar 
elevernas intresse för skolarbetet. Vi kan observera att det alltid är ett fåtal elever som 
kommer sent till lektionerna och som glömmer eller inte tar med material. Efter en och en 
halv vecka kommer inga elever för sent till lektionerna och alla eleverna har med sitt material. 
I början ger många elever uttryck till att de upplever vårt arbete som jobbigt och tråkigt, de 
allra flesta har inte riktigt klart för sig vad som förväntas av dem och viss förvirring uppstår. 
”Det var riktigt tråkigt men lärorikt, men skolan har aldrig varit rolig men sånt är livet”, säger 
en elev.  
 
Under genomgångarna är det väldigt tyst och lugnt i klassrummet. Det är många av eleverna 
som frågar och verkar intresserade. Ett fåtal elever frågar dock inget och för inga anteckningar 
men är ändå tysta och tar hänsyn till sina klasskamrater. Eleverna får en hemuppgift att 
genomföra under första veckan. De flesta ger uttryck för att det är en rolig och intressant 
uppgift. Enligt eleverna själva har de inte arbetat med olika sorter av inlärningsmetoder 
tidigare. De vill inte ta sig an de förtryckta arbetsblad med information och frågor i ämnet 
som vi erbjuder dem, ej heller vill de ta till sig de boktips och övrig information som vi tipsar  
om. Under andra veckan har de allra flesta kommit igång med sitt arbete, de visar stor 
arbetsiver vilket vi kan se genom att de vill bli förhörda och att de säger sig vilja satsa på att 
höja sina tidigare betygsresultat.  
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Flertalet av eleverna ger uttryck om att de tycker att det är ett bra sätt att arbeta efter och de 
säger att de vill fortsätta att jobba med elevinflytande. En elev uttrycker sig på följande sätt: 
”Det har blivit roligare. Det är lättare att arbeta på detta sätt än att arbeta efter någon annans 
villkor.” Även de elever som andra lärare förutsätter inte ska klara godkänt betyg visar 
intresse under temaperioden. De flesta eleverna anser att de har elevinflytande och att det gör 
att de känner större lust och intresse till skolarbetet just på grund av att de får inflytande över 
sitt lärande. 
 
Intervjuer 
 
På vår inledande intervjufråga angående vad eleverna anser om skolan kunde vi se att det 
skiljde sig mycket mellan intervjupersonerna. Två elever hade en negativ inställning medan 
de andra två var mer positiva. De två eleverna med negativ syn på skolan anser att arbetssättet 
med mer elevinflytande har förändrat deras sätt att se på skolarbetet. De menar att man börjar 
tänka efter mer och att man även tänker på sitt uppförande under lektionerna. Eleverna anser 
att det är skönt att få bryta gamla invanda mönster med idel föreläsningar och skriftliga prov. 
De upplever det som bra att de får tänka efter hur man själv lär sig bäst och sedan jobba 
vidare efter ens egna förutsättningar när det gäller inlärning. Två elever upplever inte att 
elevinflytandet nämnvärt förändrar deras syn på skolarbete. Det är för visso lite roligare att 
jobba så, men de har redan en positiv inställning till skolarbete oavsett arbetsmetod. 
 
Samtliga fyra elverna som vi intervjuar upplever det som positivt att de får vara med och 
planera undervisningen och redovisningsformen utifrån sitt eget sätt att lära. Det känns bra att 
få medbestämmande och lektionerna blir roligare vilket medför att det är lättare att lära sig 
utifrån sina egna förutsättningar. 
 
Intresset att arbeta förändras för två elever positivt i och med det ökade elevinflytandet. Det 
nya arbetssättet upplevs som mycket bättre även om det är lite jobbigt i början, men när de väl 
kommer igång går allt som på räls. De andra två eleverna anser inte att de får ökad arbetslust. 
En av dem har en allmänt negativ inställning till skolan och anser att han alltid jobbar lika 
dåligt oavsett arbetsmetod. 
 
Samtliga elever är överens om att de ska få vara med och bestämma när det gäller 
undervisningen. En av dem tycker att eleverna ska få bestämma allt medan de övriga är lite 
mer återhållsamma. Eleverna anser att de inte kan vara med och bestämma om vissa 
organisatoriska saker som t.ex. schemaläggning och dylikt, men när det gäller arbetssätt ska 
eleverna få vara med och tycka till. Elever och lärare ska bestämma tillsammans och läraren 
ska mest komma med tips och idéer på hur man kan jobba under arbetets gång. Hela 
intervjugruppen vill att de ska få fortsätta att arbeta med ett ökat elevinflytande. 
 
Tre av fyra intervjuade upplever att stämningen i klassrummet blir bättre under vår 
undervisningsperiod. De tycker att de flesta jobbar bättre i och med det ökade 
medbestämmandet. De upplever att det är lite rörigt i början eftersom de flesta är ovana med 
arbetsmetoden, men med tidens gång så vänjer sig alla och jobbar bättre än tidigare och det 
blir mindre surr och spring i klassrummet. En av de fyra eleverna anser dock att det 
fortfarande är lika stökigt i klassrummet som tidigare. De kan inte komma på något speciellt 
som de vill förändra i skolan. En vill dock att alla lärare ska jobba mer med elevinflytande 
och se mer till elevernas olika förutsättningar. Den eleven upplever även den press hon sätter 
på sig själv i ett grupparbete som positiv. När man fattar ett gemensamt beslut i en elevgrupp 
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måste alla dra sitt strå till stacken. Hon menar att “Fixar jag inte detta så förstör jag för 
andra”. 
 
På frågan om de har något att tillägga som inte tidigare kommit upp under intervjun så var det 
ingen som hade några speciella synpunkter eller kommentarer.  
 
Diskussion 
 
Tillförlitlighet, giltighet 
 
Det vi vill undersöka i vårt utvecklande arbete är om elevinflytande påverkar elevernas 
intresse för skolarbetet. De kvalitativa intervjuerna och de ostrukturerade 
klassrumsobservationerna tycker vi ger en klar bild av hur eleverna upplever vårt utvecklande 
arbetssätt. Under en intervju kan eleven påverkas av i vilken ordning vi ställer frågorna och 
framför allt av hur vi formulerar oss. För att få så bra förutsättningar som möjligt så ställer 
samma person frågorna till samtliga intervjupersoner medan den andre skriver ner svaren. 
Eleverna intervjuas var för sig utan möjlighet till kontakt med varandra mellan 
intervjutillfällena. Detta för att de inte ska kunna påverka varandras svar. Vid 
sammanställningen av elevernas svar så har vi båda varit med och tolkat dessa vilket minskar 
risken för feltolkningar. Vi anser att vi genom de kvalitativa intervjuerna och de 
ostrukturerade klassrumsobservationerna får svar på de frågor vi har för avsikt att undersöka. 
Det är svårt att veta hur mycket vi eventuellt påverkar elevernas svar eftersom vi genomfört 
undervisningen och betygssättningen under vårt utvecklande arbete. Vår närvaro under 
intervjuerna kan eventuellt påverka svaren eftersom eleverna kan svara vad de tror att vi vill 
höra. Detta är förstås svårt att bevisa, det är enbart spekulationer. Vi anser dock att eleverna 
svarar sanningsenligt och att de vågar komma med såväl beröm som kritik. 
 
Under den första praktikveckan är det lite stökigt i klassen, dels beroende på att de inte riktigt 
vet vad vi har för syfte med vårt arbete och dels för att de inte känner oss och därmed vill 
testa oss. Under hela perioden för vi anteckningar efter våra observationspunkter. Detta är 
inget som påverkar elevernas arbete och vi upplever inte heller att eleverna reagerar över att 
vi för anteckningar. Lektionssalen där klassen har sina teoretiska lektioner ligger i direkt 
anslutning till korridoren och är inte välisolerad vilket påverkar koncentrationen hos en del. 
Detta kan visa sig genom att en del elever vill ut under lektionen eller att andra elever från 
andra klasser kan komma in i klassrummet under lektionstid. Eftersom vi är två som 
genomför undersökningen kan vi lägga ner mer tid per elev än om vi är ensamma med 
eleverna. Detta kan påverka det positiva resultat vi får av vårt utvecklande arbete, då vi har  
möjlighet att sitta ner med vissa elever och hjälpa dem individuellt.  
 
Slutsatser, tolkning och värdering 
 
Det visar sig att det är stor skillnad i elevernas kunskap om elevinflytande. I en avhandling 
från 1999 lägger forskaren Gunvor Selberg märke till att elever i årskurs åtta har liten grad av 
inflytande i sitt eget lärande. Detta ser vi tecken på även i vår praktikklass eftersom många 
inte förstår vad begreppet elevinflytande innebär. Det är viktigt att man gemensamt 
bestämmer hur man ska arbeta. I en rapport från Skolverket (2000) menar man att skolan ska 
vara demokratisk. Lärarna ska planera undervisningen tillsammans med eleverna, vilket vi gör 
i detta fall. Lärarrollen ska enligt Dewey (1980) vara att stimulera, bredda och fördjupa 
elevernas utveckling när deras intresse och aktivitet är utgångspunkt för ett målinriktat arbete.  
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Inställningen till skolan och skolarbetet skiljer sig ganska mycket mellan intervjupersonerna. 
Två av eleverna är ganska negativt inställda till skolan. De säger att skolan är dålig, det är 
jobbigt med skolarbete överlag och lärarna upplevs som sura och arga. Eleverna tycker att det 
är jobbigt att sitta tyst och arbeta. Ibland är skolan bra och ibland är den dålig. Det beror inte 
bara på lärarna utan även på deras eget humör och dagsform. De andra två eleverna vi 
intervjuar har en mer positiv inställning till skolan och skolarbete, de menar att det är 
intressant att lära sig nya saker och att det är roligt i skolan bland annat därför att man träffar 
alla sina kompisar där. De vill försöka göra så bra som möjligt av sin skolgång och siktar högt 
betygsmässigt. ”Siktar man alltid mot MVG så får man ändå ett relativt högt betyg även om 
man inte skulle nå ända fram till sitt mål.” 
 
När vi summerar hur elevinflytandet påverkar intresset för skolarbetet kan vi påstå att 
elevinflytandet påverkar intresset positivt. Eleverna i vår praktikklass anser att det är mer 
intressant och roligt att arbeta med ämnet. De elever i klassen som normalt inte uppvisar 
intresse för skolarbete gör positiva resultat. 
 
Våra kvalitativa intervjuer och ostrukturerade klassrumsobservationer visar att eleverna 
överlag anser att det nya arbetssättet med ökat elevinflytande ökar deras intresse för 
skolarbetet. Från början upplevs situationen som något stökig och rörig, vilket kan bero på 
flera orsaker. Dels så är eleverna ovana vid ett arbetssätt där de själva får ta stort ansvar för 
sitt lärande. En annan anledning kan vara att vi som kandidater är nya ansikten för dem. Från 
början är det många sena ankomster och många som konstant struntar i att ta med material till 
lektionerna, vilket även det kan tyda på ett ointresse inför ett nytt och okänt arbetssätt.  
 
När alla förstår att elevinflytande innebär en form av friare arbetssätt, förbättras situationen 
avsevärt. Eleverna kommer mer sällan för sent och alla har med sig det material som krävs 
beroende på vilket arbetssätt de väljer. Här stämmer våra observationer angående ett förbättrat 
klassrumsklimat väl överens med intervjusvaren där tre av fyra intervjuade upplever en 
förbättring av situationen och arbetsmiljön i klassrummet. Stensmo (1997) påpekar vikten av 
att lärare och elever samarbetar i klassrummet för att skapa en god arbetsmiljö. Han menar att 
elevernas klassrumsmoral befrämjas av utmaningar och ansvarstagande vilket eleverna får i 
och med vårt arbetssätt med ett ökat elevinflytande. 
 
Att så många upplever arbetsmetoden så positiv beror nog till stor del på att de får välja en 
studie- och redovisningsform som passar dem själva. De som vill jobba enskilt och ha prov 
får göra det och de som vill jobba i grupp och exempelvis göra muntliga redovisningar eller 
utställningar får göra det o.s.v. Vi tror också att man får en större personlig press på sig om de 
är med och beslutar om vad man ska göra och vad det ska leda fram till. Att misslyckas med 
mål som man själv ställer upp svider nog mer än att misslyckas med mål som andra kräver att 
man ska uppnå. Selberg (1999) är inne på samma linje. Hon menar att elever som samarbetar 
med varandra med egna valda mål utvecklar ett gemensamt ansvar och en känsla av 
gemenskap i arbetet mot målet. 
 
Även om vi tycker att våra lektioner och elevernas arbete är över förväntan så måste vi ju 
erkänna att det finns elever som är svårmotiverade även när de får möjlighet att påverka sitt 
eget lärande. Många behöver hjälp med att komma igång eftersom de har svårt att fatta egna 
beslut. När de sedan väl kommer igång så flyter dock arbetet bra, de behöver bara en liten 
knuff från början. Det kan även finnas fall som till en början verkar omöjliga. En av våra 
intervjupersoner har en mycket negativ inställning till allt som har med skolan att göra och 
anser att det inte spelar någon roll hur han arbetar eftersom han ändå inte lär sig något. En 
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sådan elev måste man hjälpa att försöka hitta infallsvinklar i arbetet som han eller hon är 
intresserad av. I detta fall är eleven motor- och teknikintresserad och vi får honom att börja 
skriva om och undersöka funktionen hos en ångmaskin, vilket passar utmärkt eftersom vi 
jobbar med den industriella revolutionen. Vi är noga med att ge beröm till eleven och peka på 
det positiva han presterar. Elevens självförtroende stiger och slutligen kan även han de 
grundläggande kunskaperna i den industriella revolutionen samtidigt som han fördjupar sig i 
ett avsnitt som han själv känner starkt för. 
 
Ett arbetssätt med ökat elevinflytande kräver mycket resurser. Alla väljer olika vägar för att 
nå kunskapsmålen och behovet av datorer, böcker, bibliotek, papper och pennor m.m. är stort. 
Detta upplever vi som ett problem under vårt utvecklande arbete. Det finns för få datorer och 
material i övrigt. Enligt arbetsmiljölagens 3 kap 1§ krävs det en god arbetsmiljö med 
tillräckliga resurser som uppmuntrar egna idéer och initiativ för att nå goda resultat. 
 
Fortsatt forskning 
 
Vi tänker oss att i en elevgrupp där man arbetar med elevinflytande och eleverna kommit in i 
arbetssättet så kommer det att flyta på mer friktionsfritt eftersom alla då vet vad som krävs av 
dem. Börjar man arbeta med elevinflytande tidigt i elevernas skolgång är alla parter insatta i 
hur detta sätt att arbeta på fungerar och den förvirring vi upplever under inledningen av vårt 
arbete behöver inte uppstå. Det finns idag en mängd forskning kring hur elever upplever 
elevinflytande. Vidare forskning skulle kunna inriktas på ett lärar- och skolledningsperspektiv 
där man inriktar sig på de svårigheter som enligt Skolverkets rapport (2000) finns när det 
gäller införandet av elevinflytande. 
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Bilaga 1 
 
Grovplanering av praktikperioden 
 
Under hela temaperioden ska vi genomföra ostrukturerade observationer av elevgruppen 
under lektionerna. Våra observationer kommer inte att påverka elevernas arbete. 
 
Lektion 1 
Presentation av oss kandidater. 
Genomgång av vad vårt examensarbete och vad vårt utvecklande arbete innebär. 
Uppmaning till eleverna att anteckna under genomgångarna. 
 
Brainstorming på ELEVINFLYTANDE 
Eleverna får till uppgift att tänka efter hur de individuellt arbetar bäst. 
Uppgift till fredag: Hur lär jag mig bäst. 
Läxa: Hur såg det ut och hur levde man i min hemby på farfars tid? Redovisning i tvärgrupper 
på fredag. 
 
Lektion 2 
Vi börjar genomgång av den industriella revolutionen 
Vi ställer frågan; Vad är en industriell revolution? Hur kan man säga att det har varit en 
industriell revolution? 
Visa en karta över en landsbygd i början av 1800-talet och samma by 100 år senare, Vad har 
hänt? Vad är en agrar revolution hur påverkar det människan och vad är det som händer? 
Dela ut kartorna eleverna får diskutera två och två – samtala sedan i hela klassen. 
 
Lektion 3 
Filmvisning och samtal efteråt om filmen 
 
Lektion 4 
No - läraren deltar, vi ser en film om maskiner och uppfinningar 
 
Lektion 5 
Redovisning i grupp av hemuppgiften 
Lämna in den individuella planen 
 
Lektion 6 
Gruppindelning och självständigt arbete 
 
Lektion 7 
Genomgång av arbetsförhållanden, barnarbete, bostadsförhållanden, löner m.m. 
Brainstorming om vad dessa förhållanden slutligen ledde fram till – fackföreningar, skolor, 
bättre bostäder, bättre löner m.m. 
 
Lektion 8 
Självständigt arbete 
 
Lektion 9  
Film och prat 
 



  

Lektion 10 
Självständigt arbete 
 
Lektion 12 
Fortsatt genomgång av den industriella revolutionen. 
 
Lektion 13 
Kandidaterna är på föreläsning 
Eleverna har sin mentor som går igenom om Nordens industriella revolution 
 
Lektion 14 
Självständigt arbete 
 
Lektion 15 
Genomgång om hembygdens utveckling 
 
Lektion 16 
Självständigt arbete 
 
Lektion 17 
Kandidaterna på föreläsning mentorn håller i tyglarna 
 
Lektion 18 
Eleverna får börja redovisa sina arbeten 
 
Lektion 19 
Redovisningar och muntliga förhör 
 
Lektion 20 
Fortsatt redovisningar och muntliga förhör 
 
Lektion 21 
Utvärdering av temaperioden – reflektion. 
Har jag arbetat som jag hade tänkt? 
Har jag nått de mål som jag själv satte upp? 
Varför har det gått som det gjorde? 
Har jag kunnat arbeta på något annat sätt? 
Har jag fått den hjälp och det stöd som jag behövt? 
Med mera, med mera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Bilaga 2 
 
Betygskriterier Industriella revolutionen. 
 
       För betyget godkänd krävs att: 
 

• Eleven kan redogöra för bakgrunden till revolutionen. 
 
• Eleven känner till förändringar som inträffade under den industriella revolutionen. 

 
• Eleven har kännedom om några uppfinnare och deras uppfinningar. 
 
• Eleven känner till hur industrialiseringen förändrade människors levnadsvillkor. 

 
• Eleven kan reflektera kring hur industrialiseringen har förändrat samhället. 
 
För betyget väl godkänd att: 
 
• Eleven känner till hur industrialiseringen har påverkat nutida ekonomiska och sociala 

förhållanden. 
 
• Eleven kan beskriva och jämföra förhållanden för män, kvinnor och barn före, under 

och efter den industriella revolutionen. 
 

För betyget mycket väl godkänd krävs att: 
 
• Eleven besitter utökad och fördjupad kunskap inom området. 
 
• Eleven självständigt kan jämföra och reflektera över industrialiseringens betydelse för 

olika länder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Bilaga 3 
 

 
Bedömningsunderlag Industriella revolutionen 

 
 
1. I vilket land började den industriella revolutionen? 
2.   När började den industriella revolutionen? 
3.   Vad menas med Industriell revolution? 
4.   Hur förbättrades jordbruket? 
5.   Vad innebar dessa förändringar för folket på landsbygden? 
6.   Hur såg textiltillverkningen ut innan den industriella revolutionen? 
7.   Vilken betydelse fick uppfinningarna inom textilindustrin? 
8.   Nämn två uppfinningar inom textilindustrin! 
9.   Nämn en stor uppfinning som inte var beroende av vind eller vatten och dess uppfinnare. 
10. Vad använde man för material vid järnframställning? 
11. Hur har Storbritanniens natur påverkats av järnframställningen? 
12. Beskriv arbetsförhållandena i en fabrik eller Gruva på 1750 – 1800-talet. 
13. Hur utvecklades transporterna under industriella revolutionen? 
14. Vad växte upp kring fabrikerna när folk flyttade från landsbygden för att arbeta där? 
15. Hur var boendemiljön för industriarbetarna? 
16. Hur har industrialiseringen påverkat nutidens ekonomiska och sociala förhållanden? 

”massproduktion kräver masskonsumtion” 
17. Beskriv hur förhållandena har ändrats för män, kvinnor och barn före, under och efter 
      Industriella revolutionen; 

Män 
      Kvinnor 
      Barn 
18. Beskriv något som industrialiseringen har fört med sig för världens folk. 

Till exempel miljöförstöring, I och U-länder. 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Bilaga 4 
 
 
Inlärningslek 
 
I slutet på en lektion, efter en genomgång av ett ämnesområde, kan man avsluta med en 
kortare lek för att repetera genomgången med eleverna.  
 
Så här kan det gå till: 

• Dela in eleverna i två lag.  
• Ställ två stolar framme i klassrummet, märk upp dem med ja och nej. 
• Förbered jag och nej påståenden. 
 

Reglerna är enkla, eleverna ska svara på ett påstående med att sätta sig på antingen ja eller nej 
stolen.  
Laget får en poäng ifall deltagarna sätter sig på rätt stol.  
Knuffar eller andra ojusta handlingar ger laget två minus poäng.  
 
Övningen kräver att eleverna är uppmärksamma på påståendet och att man tar hänsyn till 
varandra. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Bilaga 5 
 

 
Familjen Larsson 

 
Två lag som vardera består av åtta personer sitter med ryggarna mot varandra på sexton stolar 
(åtta i varje rad) 
 
Deltagarna i varje lag får rollerna: 
Pappa, Mamma, Lisa, Kalle, Hugo, Vera, hunden och elefanten 
 
Varje gång någon av deltagarna nämns, skall den figuren i båda lagen springa runt hela 
uppställningen av stolar åt valfritt håll, samt till sin stol igen så fort de kan. 
 
Lagen som snabbast kommer till sin stol får en poäng, fusk eller ojust handling medför två 
minuspoäng till laget. 
 

Leken kan börja! 
 

En dag sa pappa: En cirkus har kommit till stan. Om vi skulle ta hela familjen och gå dit! 
Hurra! sa Vera, då får vi väl ta med oss hunden? 
Nej sa pappa. Men både Hugo, Lisa och Kalle får ju gå med. 
 
Nästa dag besökte de cirkusen. 
-    Vilka stora elefanter de har, sa Lisa till mamma. 
- Ja, sa mamma, det var riktiga bjässar. 
- Ser du lejonen? sa pappa till Hugo. Dom var väl granna, men usch vad dom ryter, sa 

Kalle. 
- Jag tycker bättre om elefanterna, sa Lisa. 
Hela familjen hade jätteskojigt på cirkusen. När det var slut på föreställningen sa mamma:  
- Nu får alla barn gå och se elefanterna, så går jag och pappa hem till Hunden. 
Så gick alla barnen runt bland djuren. 
Det var väldigt spännande. Bäst var ändå elefanterna! 
Glada och nöjda gick först Vera, och om en stund också Lisa, Kalle och Hugo 
hem till mamma, pappa och Hunden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Bilaga 6 
 
 
Observationspunkter 
 
 
 
Hur många kommer sent till lektionen utan godkänd anledning? Är det ett återkommande 
mönster hos vissa elever? (Minskar de sena ankomsterna under temaarbetets gång?) 
 
 
 
Hur många har inte tagit med material till lektionen? (Är det något som minskar under 
temaperioden?) 
 
 
 
Visar eleverna att de tycker det är roligt att arbeta genom att uttrycka det i ord och genom att 
de visar arbetsglädje såsom arbetsiver och varierad idérikedom i arbetsmetoderna? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Bilaga 7 
 

 
Intervjufrågor 
 
 
1. Vad anser du om skolan? 
 
2. Vilken inställning har du till skolarbetet? 
 
3. Har elevinflytandet förändrat ditt sätt att se på skolarbetet? 
 
4. Hur tycker du att det har varit för dig att du har fått vara med och planera undervisningen      
    utifrån ditt sätt att lära? 
 
5. Har din vilja att arbeta förändrats i och med att du fått vara med och bestämma? 
 
6. I vilken utsträckning tycker du att eleverna ska få vara med och bestämma när det gäller  
    undervisningen? 
 
7. Anser du att ni ska få fortsätta att arbeta med ett ökat elevinflytande i fortsättningen? 
 
8. Har detta sätt att arbeta medfört att du känt mer eller mindre lust till skolarbetet? 
 
9. Har stämningen i klassrummet förändrats genom att ni fått ett ökat elevinflytande, och i så    
    fall hur? 
 
10. Finns det något du skulle vilja förändra i skolan, och i så fall vad? 
 
11. Har du något att tillägga som inte tidigare kommit upp i intervjun? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




