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Sammanfattning 
Abstract 
I detta examensarbete har jag försökt ta reda på hur elevinf lytandebegreppet kan uppfattas av några olika lärare, vilka motiv 
det finns för att ge elever inflytande och hur elever kan ha inflytande i skolan. 
 
Lärarna jag intervjuade menade att elevinflytande är elevernas möjlighet att påverka olika delar av skolan, genom formella och 
informella kanaler, i grupp och individuellt. I litteraturen stod elevinflytande vanligen för elevernas delaktighet i mer eller 
mindre formaliserade beslutsprocesser, men har också beskrivits som påverkan i de social relationer eleverna har som rör 
skolan. 
 
Jag har också tittat på varför elever ska ha inflytande i skolan. Lärarna jag intervjuat ger exempel på fem orsaker till varför 
elever ska ha inflytande: demokratifostran, skolan blir roligare, elevernas presterar bättre, vikänslan i gruppen kan stärkas och 
eleverna kan utveckla sin personlighet genom sitt inflytande. I litteraturen gavs fyra motiv för elevinflytande: 
demokratifostran, elevinflytande som en mänsklig rättighet, att inlärningen främjas och att elevernas erfarenheter kan tas 
tillvara och utnyttjas. 

 
Hur elever ges inflytande i skolan fick jag flera exempel på både genom intervjuerna och i litteraturen. Elevinflytandet kan 
vara mer eller mindre formellt. Klassråd och elevråd är exempel på formellt elevinflytande, medan det inflytande eleverna har 
under lektioner kan ses som mer informellt. Det finns också olika metoder för att ge eleverna inflytande över sin skolsituation. 
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1. Inledning 
 
Den främsta orsaken till att jag valt att skriva mitt examensarbete om elevinflytande, är att jag 
själv inte känner mig säker på hur jag ska förhålla mig till begreppet. Dels eftersom själva 
innebörden av begreppet elevinflytande inte är helt självklar för mig och dels känner jag mig 
osäker på hur jag kan arbeta för att ge de elever jag kommer att komma i kontakt med 
inflytande.  
 
När jag lett lektioner och genomfört olika arbetsområden tillsammans med elever under mina 
praktikperioder, har jag inte varit särskilt bra på att ge eleverna inflytande. De har kanske 
kunnat påverka lite under lektionens gång, men jag har planerat och bestämt det mesta. Jag 
tycker det är självklart att elever ska ha inflytande. Frågan är bara vad eleverna ska ha 
inflytande över och hur inflytandet ska se ut. Det kan inte vara meningen att jag som lärare 
ska låta eleverna bestämma helt själva över allting, eller ska jag det?  
 
2. Bakgrund 
 
 Skolan skall sträva efter att varje elev 

• tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, 
• successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre 

arbetet i skolan och 
• har kunskaper om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i 

demokratiska former. (Lpo 94 1999:15) 
 
I grundskolans styrdokument står det att alla elever ska ha inflytande över och ta ansvar för 
sin utbildnings utformning, det egna arbetet och skolmiljön (Lpo 94 1999, Skollagen 1992). 
Många undersökningar visar att elever inte uppfattar sig ha särskilt stora möjligheter att 
påverka sin skolsituation, t ex Forsberg (2000) och SOU 1996:22, vilket även lärare håller 
med om. Min egen erfarenhet av skolan, både som elev och som lärarstuderande, har gett mig 
uppfattningen att elever i vissa fall har inflytande över sin undervisning, men att det då ofta 
inte handlar om de riktigt grundläggande besluten om hur deras utbildning ska se ut och vad 
den ska innehålla eller hur skolan överhuvudtaget ska vara. Elevernas inflytande verkar inte 
heller alltid vara ett reellt inflytande, utan av mer skenbar karaktär. 
 
3. Syfte 
 
Mitt syfte med examensarbetet är att studera hur man kan se på elevinflytande och hur 
elevinflytande kommer till uttryck i skolan ur ett lärarperspektiv. Detta ska jag göra genom att 
intervjua några lärare. 
 
4. Frågeställningar 

 
• Vilka innebörder kan begreppet elevinflytande ges, sett från några lärares synvinkel? 
• Vilka motiv kan ges till varför elever ska ha inflytande i skolan, sett utifrån några 

lärares perspektiv? 
• På vilka sätt kan elever ha inflytande i skolan? 
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5. Litteraturgenomgång  
 
5.1 Vad är elevinflytande? 
I litteratur anges elevinflytande vanligen som elevernas möjlighet att påverka de beslut som 
fattas i skolan. Det kan handla om beslut som berör allt från skolans organisation i stort, 
genom ett formellt inflytande, till beslut som rör elevens egen inlärning, ett mer informellt 
inflytande. Vanligen används termen elevinflytande, men jag har även stött på benämningarna 
elevdemokrati och skoldemokrati. Hur dessa begrepp står i förhållande till varandra verkar det 
finnas delade meningar om. Jag kommer att använda mig av termen elevinflytande, eftersom 
jag uppfattar det som den vanligaste benämningen på elevers möjlighet att påverka sin 
skolsituation. Istället för att utgå från en definition av elevinflytande i denna 
litteraturgenomgång, kommer jag att redogöra för de uppfattningar jag hittat i litteraturen.   
 
5.2 Olika uppfattningar om begreppet elevinflytande  
Forsberg (2000) skriver att begreppet elevinflytande inte har en helt fa stställd innebörd. Oftast 
ges elevinflytande innebörden att eleverna ska vara delaktiga i de beslut som fattas i skolan. 
Det kan handla om beslut som rör allt från frågor om skolans organisation till beslut som bara 
rör den enskilda eleven. Elevinflytande ses  
 

som en fråga om att vara delaktig i en mer eller mindre formaliserad beslutsprocess. 
(Forsberg 2000:14) 

 
Forsberg (2000) skriver att delaktigheten kan inbegripa t ex olika formella och informella 
beslut, elevernas ansvarstagande, teman, eget arbete mm. Elevinflytande förbinds ofta med 
elevansvar. Dessa företeelser anses inte kunna fungerar utan varandra. Forsberg (2000) är 
dock inte nöjd med den definition av begreppet elevinflytande som hon funnit. Hon anser att 
den är alldeles för snäv och inte täcker in alla faktorer som spelar in i elevers inflytande i 
skolan. Istället vill hon att elevinflytandebegreppet ska innehålla alla  
 

uttryck för social påverkan i vilka elever är involverade. (Forsberg 2000:149)  
 
Elevinflytande kan enligt henne  
 

förstås som uttryck för påverkan som dels manifesteras i relationer mellan elever och 
andra aktörer, dels kan avse såväl dominans som gemenskap, dels kan innefatta aktörer 
som är i tid och rum närvarande eller ej, dels kan diskuteras utifrån i vilken omfattning 
den svarar mot elevers intressen eller ej. (Forsberg 2000:148-149)  

 
Frånsett att den gängse definitionen av elevinflytande kan vara för snäv, tar Forsberg (2000) 
också upp att elevinflytande, sett ur perspektivet delaktighet i en mer eller mindre 
formaliserad beslutsprocess, kan leda till konflikt mellan det den enskilda eleven vill och det 
uppdrag läraren har. Forsberg (2000) skriver att  
 

lärares kontroll över undervisningsprocessen [kanske] är nödvändiga förutsättningar för 
att säkra elevers möjligheter till inflytande ”här och nu” och i ett framtidsperspektiv. 
(Forsberg 2000:128)  

 
Att lärare helt skulle lämna ifrån sig kontrollen och inflytandet över skolan till eleverna 
behöver enligt ovanstående inte betyda att alla elever skulle få ett verkligt ökat inflytande. 
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I SOU 1996:22 tas två olika sätt att se på elevinflytande upp. Elevinflytande kan främst 
handla om formen. Att eleverna kan få välja skola, kurser och lärare. Elevinflytande kan 
också ses som funktion, d v s vilka möjligheter eleverna har att påverka sin egen inlärning och 
den dagliga undervisningen. 
 
Selberg (1999) tar upp hur elevinflytande kan uppfattas som  
 

elevernas inflytande över det egna lärandet i skolan. (Selberg 1999:38) 
 
Liksom Forsberg (2000) anser hon att det är svårt att finna en entydig definition av begreppet 
elevinflytande. 
 
Gålnander och Renberg (1996) tar upp elevinflytande genom begreppet elevdemokrati. De 
menar att elevdemokrati kan ses som ett samlingsbegrepp för elevinflytande, elevmedverkan 
och elevansvar. Enligt dem kan inte de tre delarna helt särskiljas från varandra, men var för 
sig kan de inte omfatta hela begreppet elevdemokrati. Elevinflytande är enligt Gålnander och 
Rehnberg (1996) då elever får möjlighet att delta i beslutsprocesser på lika villkor som de 
vuxna i skolan. Elevmedverkan innebär att det är eleverna som genomför gemensamt fattade 
beslut och åtaganden. Med elevansvar menar de att eleverna tar ansvar för att vara med vid 
beslut som gäller både undervisning och skolan i stort. 
 
Gålnanders och Renbergs (1996) uppfattning om elevdemokrati kan jämföras med hur 
Lundström (1999) beskriver skoldemokrati. Enligt Lundström (1999) bör demokrati  
 

betraktas som en maktstruktur som ger alla individer inom ett demos samma rätt att utöva 
kollektiv makt över en stat. Termen demokrati är deskriptiv, vilket innebär att den inte 
uttrycker något värdeomdöme. Däremot kan demokrati försvaras av olika värdeprinciper. 
(Lundström 1999:59) 

 
Att demokrati innebär kollektiv maktutövning är centralt för begreppet och det skiljer 
demokrati från inflytande menar Lundström (1999). Skoldemokrati blir utifrån dessa 
förutsättningar hur eleverna utövar kollektiv makt genom demokratiska beslutsregler. 
Elevinflytande däremot kan ses som ett vidare begrep, eftersom elever kan utöva kollektivt 
och individuellt inflytande utan att maktrelationer behöver spela in. Att använda uttryck som 
individcentrerad demokrati är olyckligt, menar Lundström (1999), eftersom individens 
maktutövning kan komma i konflikt med den maktutövning som demokrati innebär. Det 
verkar som om Lundströms (1999) uppfattning om relationen mellan inflytande och 
demokrati skiljer sig från Gålnanders och Renbergs (1996). Enligt Gålnander och Renberg 
(1996) är inflytandebegreppet en av de delar som bygger upp elevdemokrati, medan 
Lundström (1999) skiljer mer mellan inflytande och demokrati, eftersom han lägger in ett 
maktperspektiv i begreppen. Demokrati innebär alltid maktutövning, vilket inflytande inte 
gör. Genom hans perspektiv blir elevinflytande ett mer omfattande fenomen än 
elevdemokrati.  
 
Sammanfattningsvis har jag inte funnit en entydig definition av begreppet elevinflytande. Den 
vanligaste uppfattningen är att elevinflytande handlar om elevernas möjlighet att vara med 
och fatta olika beslut i skolan, både formella och informe lla sådana. Elevernas möjlighet att 
påverka skolan kan också benämnas som elevdemokrati eller skoldemokrati, vilket kan 
kännas något förvirrande. Uppfattningen att elevinflytande handlar om elevernas deltagande i 
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mer eller mindre formaliserade beslutsprocesser tas upp av Gålnander och Renberg (1996), 
Forsberg (2000), Lundström (1999), SOU 1996:22 och Selberg (1999). Selberg (1999) snävar 
dock in begreppet genom att bara låta det stå för inflytandet över den egna inlärningen. 
Forsberg (2000) tar liksom Lundström (1999) upp elevinflytande med en vidare innebörd. 
Lundström (1999) menar att elever kan ha inflytande utan att frågan om maktutövan behöver 
spela in, därför anser han att elevinflytande har en vidare innebörd än elevdemokrati. Forsberg 
anser att inflytandet inte bara handlar om olika beslut, utan spelar in i alla de relationer eleven 
har där social påverkan förekommer. 
 
5.3 Motiv för elevinflytande  
Här ska jag ta upp olika orsaker till varför uppfattningen att eleverna ska ha inflytande i 
skolan finns. Det finns ett mycket klart skäl till varför lärare i grundskolan måste ge eleverna 
inflytande över skolan och det är för att det klart och tydligt står i Skollagen (SFS 1999:11 
1992) och i Lpo 94 (1999) att elever ska ha inflytande och ges ansvar i skolan. Efter de 
inledande citaten ur Skollagen (SFS 1999:11 1992) och Lpo 94 (1999) kommer jag ta upp 
orsaker till varför elevinflytande finns inskrivet i dem. 
 

1 kap 2 § Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande 
demokratiska värderingar. (SFS 1999:1111 1992) 
 
4 kap 2 § Eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas. Omfattningen 
och utformningen av elevernas inflytande skall anpassas efter deras ålder och mognad. 
(SFS 1999:1111 1992) 

 
Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande 
demokratiska värderingar. Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer 
och förbereda eleverna för att aktivt deltaga i samhällslivet. Den skall utveckla deras 
förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering av den 
dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna 
utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ansvar. (Lpo 94 1999:7)  

 
Efter att ha läst citaten från Skollagen (SFS 1999:11 1992) och Lpo 94 (1999) är det svårt att 
komma förbi att elever ska ha ett reellt inflytande över sin utbildning och att de också ska ges 
ansvar för sitt eget lärande. Vikten av att eleverna får ta ansvar och utöva inflytande över sin 
skolsituation betonas vidare i kapitel 2.3 i Lpo 94 (1999). Elevernas eget ansvar och 
inflytande innebär enligt Lpo 94 (1999) att eleverna ska få vara med och påverka alla delar av 
skolan. Detta betyder att de ska ha inflytande över och ta ansvar för arbetssätt, arbetsformer, 
undervisningens innehåll, planering och utvärdering. Eleverna ska även ha inflytande och ta 
ansvar för skolmiljön. Alla elever ska ges samma möjlighet till att ta eget ansvar och utöva 
inflytande, oavsett kön eller social och kulturell bakgrund. Inflytandet och ansvaret ska öka 
mer och mer ju äldre eleverna blir. I skolan ska eleverna lära sig om de demokratiska 
principerna och hur de kan arbeta i enlighet med dessa. Det är lärarens, och övrig 
skolpersonals, ansvar att eleverna ges denna möjlighet.  
 
I SOU 1996:22 tas tre olika utgångspunkter för vikten av elevinflytande upp.  
 

Elever ska ha inflytande därför att det är en mänsklig rättighet. Elever ska ha inflytande 
därför att det ingår i skolans uppgift att fostra demokratiska medborgare. Elever ska ha 
inflytande därför att delaktighet är en förutsättning för lärande. (SOU 1996:22:21) 
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Att elevinflytande enligt SOU 1996:22 ska ses som en mänsklig rättighet beror på att eleverna 
måste få känna att de respekteras som de individer de är och har en möjlighet att påverka sin 
situation i nuet. Därför kan elevinflytande inte bara vara en övning inför vuxenlivet. Denna 
tanke får stöd i Barnkonventionen. 

 
Artikel 12  
Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten 
att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas 
betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. (Barnombudsmannen 2000:65)  

 
Vikten av gruppen fokuseras när elevinflytande beskrivs som ett sätt att fostra eleverna till 
demokratiska medborgare i SOU 1996:22. Demokratifostran kräver att eleverna har möjlighet 
att lära demokratins principer i praktiken. En enskild elev kan inte praktiskt utöva de 
demokratiska principerna för sig själv. Detta måste göras tillsammans med andra elever. 
Demokratifostran är viktigt eftersom alla bör lära sig hur man utnyttjar samhällets 
demokratiska kanaler för att kunna delta i och påverka samhällsutvecklingen. En persons 
demokratiska hållning påverkar också personens privata relationer till andra människor, 
företag och myndigheter. Danell m fl (1999) tar också upp elevinflytandets roll vid 
demokratifostran. De redogör för hur kontaktpersoner de haft på olika skolor ser på varför 
elevinflytande är viktigt. Genom elevinflytande kan eleverna fostras till demokratiska och 
ansvarsfulla medborgare. Lär sig inte eleverna att de kan utöva inflytande över sådant som 
berör dem och på vilka sätt de kan göra det riskerar vi att demokratin blir urholkad i 
framtiden. 
 
Våra förutsättningar att lära oss påverkas av det inflytande vi har över vår inlärning enligt 
SOU 1996:22. Engagemang, intresse, ansvar och delaktighet är mycket viktigt för att vi 
verkligen ska lära oss något. Elevinflytande är viktigt för att eleverna ska uppleva att de är 
delaktiga och har ett ansvar för sin inlärning, vilket kan göra att de känner engagemang och 
intresse för sitt lärande i skolan. Att elevinflytande är väsentligt för inlärningen tas även upp 
av Danell m fl (1999) och Selberg (1999). Får eleverna inflytande över sin inlärning bevaras 
deras lust att lära menar Danell m fl (1999) och de får ett rikare lärande anser Selberg (1999). 
 
En annan orsak till att eleverna ska ha inflytande är att deras egen kompetens lyfts fram och 
kan användas på det sättet. (Forsberg 2000, Lundström 1999)  
 
Sammanfattningsvis har jag funnit att fyra orsaker anses vara avgörande till varför 
elevinflytande ses som viktigt i skolan. Elevinflytande är en mänsklig rättighet, genom 
elevinflytande kan eleverna fostras till demokratiska medborgare, elevinflytande är 
nödvändigt eftersom eleverna måste vara delaktiga i sin undervisning för att lära sig något och 
slutligen kan man genom elevinflytande använda den kompetens eleverna besitter. 
 
5.4 Omfattningen av elevers inflytande i skolan 
Nedan följer en kort genomgång av omfattningen av elevers inflytande i skolan. 
Genomgången är på intet sätt uttömmande, utan belyser bara den dominerande uppfattningen. 
 
Skolan är dålig på att ge eleverna det inflytande de har rätt till. Eleverna upplever att de 
varken har tillräckligt inflytande över sin egen inlärning eller att deras formella inflytande t ex 
genom elevråd är så stort som det borde vara. (SOU 1996:22) 
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Forsberg (2000) redogör för tre studier hon gjort där elevers inflytande i skolan undersökts. 
Skolorna som var med i undersökningarna delades in i tre enheter: kommunstudien, 
högstadieskolan och F-9 skolan. Personerna som deltog i hennes studier; lärare och elever, 
uppfattade inte omfattningen av elevinflytandet i skolan på ett entydigt sätt. Forsberg (2000) 
menar att det främst beror på den enhet personen tillhör vilken uppfattning personen har om 
elevinflytandets omfattning. Personerna som deltog i kommunstudien och högstadieskolan 
ansåg att elevinflytandet var begränsat, vilket stämmer överens med den bild som ofta ges av 
elevinflytande. De som deltog i undersökningen av F-9 skolan hade mer varierande 
uppfattningar. Forsberg (2000) kommer fram till att personerna i den undersökningen ger en 
bild av att elevinflytandet är mer omfattande än vad studier vanligen visar. De villkor som 
spelar in för omfattningen av elevers inflytande, tas också upp av Forsberg (2000). Ålder kan 
vara en sådan faktor. Främst genom att sättet undervisningen sker på skiljer sig åt mellan 
olika åldrar. En annan faktor är hur positiva elever och lärare är till elevinflytande. Den 
undervisningsstrategi lärare har påverkar också hur stort inflytande eleverna får och på vilket 
sätt de får inflytande. 
 
I en undersökning gjord av Carlsson och Åverling (1994) visar resultatet också på att eleverna 
inte ges det inflytande de har rätt till enligt styrdokumenten. När de jämför omfattningen av 
elevinflytande mellan låg- mellan- och högstadiet kommer de fram till att elevernas inflytande 
ökar på lågstadiet, håller sig på en statisk nivå under mellanstadietiden och minskar på 
högstadiet. 
 
Den vanligaste uppfattningen är att eleverna inte har ett tillräckligt inflytande i skolan. 
Orsaker till det kan vara sättet undervisningen bedrivs på i skolan, inställningen lärare och 
elever har till elevinflytande samt elevernas ålder. 
 
5.5 Att ge eleverna inflytande i skolan 
Nedan ska jag redogöra för några olika sätt att ta in elevers inflytande på i skolan, som jag 
funnit i litteraturen. Det kan både handla om inflytande genom mer formaliserade kanaler som 
klassråd och elevråd och det mer informella inflytandet över det egna lärandet. 
 
Klassråd och elevråd 
Klassråd och elevråd kan ses som ett sätt på vilket skolan fostrar eleverna till demokratiska 
medborgare. Genom klassrådet och elevrådet ska eleverna ges möjlighet att lära sig att de kan 
påverka sin omvärld, i detta fall sin skolsituation, och hur de kan göra det. Klassråd och 
elevråd handlar främst om ett formellt inflytande. Att klassrådet är viktigt understryks av 
Persson (2000). Han menar att i klassrådet kan klassens planering ske, vilket gör klassrådet 
till utgångspunkt för demokratin i skolan. Genom klassrådet kan eleverna lära sig hur den 
demokratiska processen fungerar och förvärva praktiska erfarenheter av densamma. 
 
Gustafsson (1994) skriver om hur det formella beslutsfattandet övas i klassråd och elevråd 
genom att eleverna får möjlighet att öva mötesteknik, ärendeberedning och beslutsfattande. 
Beslutsfattandet sker genom omröstningar. Genom att klasserna väljer representanter till 
elevrådet och i klassråden tar upp sådant som elevrådsrepresentanterna ska ta med till 
elevrådet, övas hur den demokratiska beslutsprocessen i förenings- och samhällslivet 
fungerar. 
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Elevinflytanderikt lärande 
Selberg (1999) skriver att elevers vana av att ha inflytande över undervisningen i skolan 
påverkar hur deras lärande kommer att se ut. Hon menar att elever som har stort inflytande 
över sitt lärande får ett rikare lärande. I sin undersökning har hon beskrivit hur ett 
elevinflytanderikt lärande ser ut. Detta har hon gjort genom att studera hur elever som 
upplever sig ha ett stort inflytande tar sig an ett arbetsområde. Hon har undersökt olika delar i 
elevernas lärande och delat in dem i en arbetsgång med åtta arbetsmoment: ”ingång till 
lärande”, ”förberedelse för val av arbete”, ”val av arbete”, ”planering av arbete”, 
”genomförande av det planerade arbetet”, ”planering av redovisning av lärandet”, 
”redovisning av läranderesultatet” och ”utvärdering och värdering av resultatet”. Selberg 
(1999) menar att dessa arbetsmoment kan användas som utgångspunkt för lärare som vill ge 
eleverna mer inflytande i undervisningen och genom det öka deras lärande.  
 
Det första momentet, ingång till lärande, handlar om att eleverna ska ta upp sådant de är 
intresserade av och vill undersöka, de ska börja tänka kring olika frågor, anknyta det de ska 
studera till tidigare erfarenheter eller aktuella problem och frågor samt diskutera med 
varandra. I det andra momentet, förberedelse för val av arbete, ska eleverna komma med 
förslag, fundera på vilka tankar de har och vilka frågor de vill ställa, de ska kunna motivera 
sina förslag och argumentera för dem och de ska lägga upp en arbetsgång. Det tredje 
momentet, val av arbete, innebär att eleverna ska diskutera och välja innehåll och arbetssätt 
samt formulera vad de redan kan och vad de vill veta. Eleverna behöver tillgång till Lpo 94 
och kursplanerna. Fjärde momentet är planering av arbetet. Det gör eleverna genom att ställa 
upp frågor och antagande och fundera runt det de ska arbete med, de diskuterar och planerar 
hur arbetet ska gå till, antingen enskilt eller tillsammans. Eleverna måste ta upp vilka mål de 
vill uppnå, hur de ska genomföra arbetet, hur de ska söka information, vilka avgränsningar 
som ska finnas och hur arbetet ska redovisas och utvärderas. Det femte momentet är att 
genomföra det planerade arbetet. Nu får eleverna välja studiemiljö, samarbetsformer och 
arbetsredskap. De ska leta efter svaren på de frågor, antaganden och tankar de ställt upp, lösa 
problem som uppstår och själva stå för planeringen. Under sjätte momentet, redovisning av 
lärande, ska eleverna sammanställa och bearbeta de fakta och den information de hittar, 
komma fram till slutsatser och reflektera över dem samt planera redovisningen av sitt arbete. 
Sjunde momentet är att redovisa läranderesultatet. Det görs genom att eleverna redovisar. Det 
är viktigt att eleverna använder sitt eget sätt att uttrycka sig på och sitt eget språk. Det åttonde 
och sista momentet innebär att eleverna ska reflektera över läranderesultatet, bedöma det och 
tillsammans med andra diskutera det egna arbete och andras. (Selberg 1999) 
 
Elevinflytanderikt lärande så som Selberg (1999) beskriver det, liknar det sätt på vilket 
Gustafsson (1994) anser att elever kan få inflytande över undervisningsprocessen på. Hon 
delar upp undervisningsprocessen i fem steg: initialsteg, planering, bearbetning, redovisning 
och utvärdering. Initialsteget kan jämföras med Selbergs (1999) ingång till lärande, 
förberedelse för val av arbete och val av arbete, planeringen sammanfaller med Selbergs 
(1999) planering av arbetet, bearbetningen innehåller ungefär samma moment som Selbergs 
(1999) genomförande av det planerade arbetet och planering av redovisning av lärande, 
redovisning och utvärdering motsvaras av Selbergs (1999) redovisning av läranderesultat och 
utvärdering och värdering av resultatet. 
 
Att arbeta med teman 
På Bifrostskolan i Danmark organiseras stora delar av undervisningen utifrån olika teman. Att 
arbeta med teman kan vara ett sätt att ge eleverna ett större inflytande över sin inlärning. 
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Eleverna ska bl a lära sig att arbeta självständigt med projekt som de själva väljer utifrån ett 
tema. För att kunna ta det ansvar som ett sådant självständigt arbetssätt kräver behövs en 
inskolning i arbetssättet som inleds då eleverna börjar lågstadiet och fortsätter upp i 
mellanstadiet för att sedan mynna ut i den självständiga projektarbetsformen från och med år 
sex. (Abildrup Johansen m fl 1999) Bifrostskolan har inte bara som mål för sin pedagogik att 
eleverna ska få inflytande i undervisningen och därigenom lära sig självständighet, men jag 
kommer enbart att fokusera på det när jag kortfattat redogör för Bifrostskolans arbetssätt.  
I år ett till fem arbetar eleverna i olika verkstäder: läs- och skrivverkstaden, laboratoriet och 
ateljén. Där ska eleverna bli medvetna om att det är de som bestämmer. Efter en gemensam 
inledande upplevelse väljer eleverna tillsammans ett tema. Utifrån det temat får eleverna 
individuellt välja 
 

Vad de vill göra[.] Hur de vill handla[.] Vad de vill få ut av det[.] Hur de vill förmedla ny 
insikt till andra. (Abildrup Johansen m fl 1999:50) 

 
I år tre till fem ges också en gemensam upplevelse. Utifrån upplevelsen väljer eleverna flera 
teman som eleverna sedan individuellt får välja bland. Elevinflytandet kommer in genom att 
varje elev:  
 

beskriver mål för det [arbetet] och ställer frågor om det[,] överväger arbetsgång i 
verkstäderna, dvs. material, metoder, ev. ämne och tid [, att] genomförandet beskrivs när 
arbetet är utfört [och att] arbetet evalueras med hänsyn till utbyte i förhållande till mål. 
(Abildrup Johansen m fl 1999:53)  

 
I år sex till tio ändras arbetssättet genom att eleverna utifrån en gemensam upplevelse ska 
planera ett projekt, fackligheten genom de olika verkstäderna byts mot tvärfacklighet, 
eleverna ska göra en självständig fördjupning men de har ett gemensamt mål, man har ett 
gemensamt ämne, men väljer många teman. Det målinriktade individuella arbetet ändras till 
att bli målinriktad gemensam problembearbetning och arbetsförloppet blir långvarigt och 
självständigt istället för kort och målinriktat. (Abildrup Johansen m fl 1999) 
 
Eget arbete 
En arbetsform som ofta förknippas med elevinflytande är ”eget arbete” eller som det också 
kan kallas ”egen planering”. I detta examensarbete kommer termen eget arbete användas. 
Eget arbete är en arbetsform som tycks bli allt vanligare i de svenska skolorna, speciellt i år 
ett till sju. (Österlind 1998 , Danell m fl 1999) Vad innebär då eget arbete? Österlind (1998) 
menar att eget arbete kännetecknas av att eleverna arbetar individuellt och själva tar ansvar 
för sitt skolarbete genom att planera det. Klassrumsarbetet förändras från lärarstyrd 
undervisning till elevarbete där planeringen styr. Danell m fl (1999) ger också en förklaring 
till vad eget arbete innebär. Eget arbete beskrivs som en arbetsform där eleverna har vissa 
möjligheter att påverka vilka uppgifter de ska göra, i vilken ordning de ska göra dem, i vilken 
takt det ska ske och på vilken plats. För att lärare och elev ska kunna hålla ordning på elevens 
arbete krävs det att eleven planerar arbetet och redogör för vad han/hon gjort i en 
planeringsbok. 
 
Det finns flera orsaker till att eget arbete anses vara en fördelaktig arbetsform. Eget arbete 
anses kunna öka elevers motivation för skolarbete. (Österlind 1998, Danell m fl 1999) 
Undervisningen blir mer individualiserad, eleverna får svårare att jämföra sig med varandra, 
de kan arbeta i sin egen takt och, vilket är intressant för detta arbete, eleverna anses få ett ökat 
inflytande över det egna arbetet i skolan. (Danell m fl 1999) I skolans styrdokument            
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Lpo 94 (1999) kan stöd hittas för eget arbete som arbetsform i skolan, genom att elevens 
inflytande ökar. Där framförs att eleverna genom att vara med och planera och utvärdera 
undervisningen samt välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan utveckla sin förmåga att 
ta ansvar och utöva inflytande. 
 
Eget arbete kan dock inte ses som någon heltäckande lösning på skolans uppgift att ge 
eleverna ett ökat inflytande över sitt arbete. Det är främst den enskilda elevens inflytande som 
ökar genom eget arbete, dels genom att elevernas kollektiva makt minskar (Österlind 1998) 
och dels genom att vissa elever p g a en kulturell bakgrund som skiljer sig från skolans i 
mångt och mycket skriftliga kultur kan ha svårt att komma in i eget arbete som arbetssätt. De 
elever som inte behöver gruppens stöd för att hävda sig i skolan och de elever som har en 
kulturell bakgrund som stämmer överens med skolkulturen kommer att ha bättre 
förutsättningar för att öva inflytande över sitt skolarbete. Ett annat problem med eget arbete är 
att eleverna även om de får göra egna val gällande t ex hur många uppgifter de ska göra under 
en viss period, eller välja en viss kurs, ofta inte får möjlighet att vara med och bestämma över 
innehållet i det de ska göra. (Danell m fl 1999) Eget arbete kommer därigenom att handla 
mest om ett ganska ytligt inflytande där eleven enbart kan påverka de yttre formerna för sin 
inlärning, exempelvis när och i vilken ordning uppgifter ska göras, om eleven ska arbeta i 
klassrummet eller i ett grupprum o s v. 
 
6. Metod 
 
6.1 Intervjumetod 
Jag har valt att intervjua lärare för att ge en bild av hur lärare uppfattar 
elevinflytandebegreppet och hur arbetet med elevinflytande kan se ut i skolan. Intervjun som 
undersökningsredskap valde jag, eftersom jag tror att man genom intervjuer kan få mer 
uttömmande svar än genom t ex enkäter. När jag gjorde intervjuerna var min intention att de 
skulle ha karaktären av kvalitativa intervjuer. Med kvalitativ intervju menas att intervjuerna 
mer ser ut som ett samtal än en intervju styrd av bestämda frågor. Den som utför intervjun ska 
försöka hålla sig i bakgrunden och låta den som blir intervjuad styra samtalet. Det innebär inte 
att den som intervjuar inte behöver ha en bestämd uppfattning om vad intervjun ska handla 
om och vad man vill får ut av den. Den som gör undersökningen bör ha en manual eller 
handledning för intervjun. Manualen behöver inte följas slaviskt under intervjun, utan kan 
frångås, bara man får med det som manualen innehåller. (Holme, Krohn Solvang 1991) Vid 
mina intervjuer utgick jag från fem huvudfrågor, som jag ställde till de olika lärarna. I stort 
har intervjuerna avhandlat ungefär samma saker, eftersom jag har försökt styra det så genom 
mina huvudfrågor. Ändå skiljer de sig till viss del åt, genom att jag försökt följa de tankar 
lärarna fört fram. 
 
6.2 Intervjuerna 
Jag har intervjuat fem lärare, varav en manlig lärare. Lärarna är yrkesverksamma från år ett 
till år nio. Ingen av lärarna arbetar på samma skola. Jag har medvetet valt att inte intervjua 
flera lärare från samma skola, eftersom jag tror att lärare som arbetar på olika arbetsplatser, 
kanske har olika inställningar till intervjuämnet. Innan intervjuerna har jag talat om för lärarna 
vilket ämne intervjun kommer att handla om. De lärare som velat ha frågorna i förväg har fått 
ut dem  
 
Vid referat och citat ur intervjuerna kommer jag att använda L1, L2,  L3, L4 och L5 som 
beteckningar för de olika lärarna. E står för mig som intervjuat. Eftersom jag i min analys av 
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intervjumaterialet inte vägt in aspekter som hur länge läraren varit yrkesverksam, vilken typ 
av utbildning läraren har eller genus mm, kommer jag inte redovisa det för varje enskild 
lärare. L1 undervisar i år ett, L2 undervisar i år fyra till sex, L3 undervisar år sju till nio, L4 

undervisar år fyra och fem och L5 undervisar i år ett till tre.  
 
I min redovisning av resultatet från intervjuerna, har jag valt att göra en jämförande analys av 
materialet. Jag försöker undvika att lägga in mina värderingar i analysen av de svar lärarna 
gett på frågorna, eftersom det inte varit mitt syfte att t ex ta reda på i hur hög grad lärare ger 
elever inflytande i skolan, om de uppfattar elevinflytandebegreppet på ett sätt som kan vara 
mer eller mindre rätt eller om deras metoder för att ge eleverna inflytande är framgångsrika 
eller inte. Jag kommer att redovisa de svar jag fick på mina huvudfrågor och även ta upp svar 
som jag inte direkt frågade efter, men som vidare belyser hur lärarna uppfattar elevinflytande i 
skolan. Oftast flöt frågorna ihop och därför är det inte säkert att en lärare svarade på just den 
frågan jag sätter svaret under, men jag har bedömt att svaret passar in under den frågan och 
placerar svaret där. 
 
7. Resultat 
 
Jag kommer att benämna de elever lärarna hänvisar till som elev, elever osv, utan att precisera 
dem närmare. Som läsare ska man vara medveten om att dessa allmänna formuleringar om 
elever som jag använder bara syftar till de elever lärarna hänvisar till d v s elever som lärarna 
undervisar eller har undervisat. Samma sak gäller för allmänna formuleringar om lärare, både 
i singular och plural. De gäller bara lärarna jag intervjuat. Det går inte att dra några generella 
slutsatser utifrån mina intervjuer eftersom de bara omfattar fem lärare. 
 
7.1 Vad innebär elevinflytande för dig? 
Nedan har jag samlat citat från de svar jag fick på ovanstående fråga. Jag har valt att ta upp 
varje lärares uppfattning, eftersom frågan vad elevinflytande innebär är central i arbetet.  
 
Det som är genomgående för de flesta svaren är att alla lärare menar att elevinflytande handlar 
om att påverka sådant som händer i skolan. En lärare använder sig dock inte av ordet påverka 
när hon ska beskriva vad elevinflytande innebär för henne. Det eleverna ska kunna påverka är 
enligt lärarna sådant som händer i skolan som helhet, det egna arbetet i klassrummet, vad som 
ska hända på lektioner utöver det som bara gäller den egna inlärningen, hur klimatet i 
klassrummet är, vilka regler som ska finnas och att eleverna ska kunna påverka genom 
klassråd och elevråd. Elevinflytandet kan utövas individuellt eller av eleverna som grupp.  
 
Jag uppfattar det också som att lärarna anser att elevinflytande uppnås genom att man har ett 
öppet klassrumsklimat där eleverna vågar framföra tankar, idéer och åsikter. 
Elevinflytandebegreppet verkar för lärarna handla om en känsla hos eleverna av att de har 
något att säga till om i skolan.   

 
Ja, det är ju att eleverna är med och påverkar hur arbete ska genomföras. Att de känner 
sig delaktiga, så tänker jag. Att de känner att de är en del i det som vi gör. Att vi är vi som 
jobbar tillsammans och det kan jag påverka på något sätt. Om de har en idé om 
någonting, att de då blir lyssnade och sedda på. […] För mig innebär det inte att eleverna 
är med och bestämmer i allting man ska göra, så att jag frågar hur tycker ni att vi ska 
jobba med det här eller så innebär det inte, så tänker inte jag, utan själva klimatet och 
känslan alltså. (L1) 
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Ja, det är ju just det här att de ska ha möjlighet att påverka det vi gör i klassrummet. Att 
de får känna att de är en del av […] Att det inte bara är vi lärare som bestämmer vad som 
ska göras i alla moment. De är med och påverkar och styr. Men sedan är det också det här 
med klassråd när det fungerar bra och man når fram med så att barnen förstår att där är en 
källa till elevinflytande. (L2) 
Det innebär, tycker jag, att elever fostras i att kunna vara så trygga i sin miljö så att de 
vågar tycka och tänka och föra fram sina egna åsikter och tankar och att man utifrån det 
sedan då kan göra klart för eleverna vad det är de kan påverka i skolan. Vad kan jag 
påverka som lärare, vad kan de påverka, vad kan vi påverka tillsammans, vad kan 
föräldrarna påverka. […] Så det jag tycker då är grunden i det här det är att eleverna 
vågar säga vad de tycker och att man kan diskutera utifrån det. (L3) 
 
Jaa, Det är ju att eleverna vågar och har möjlighet att påverka saker i skolan, saker som 
dom gör själva, saker som gäller trivsel, regler, ja allt med deras skolarbete. Det är 
elevinflytande. (L4) 
 
Ja elevinflytande det är ju att barnen ska känna att det är liksom är deras skola också. Att 
det inte bara är här för att vara här utan de känner sitt ansvar och både rättigheter och 
skyldigheter tycker jag. (L5)    

 
7.2 När ger du eleverna inflytande? 
Lärarna ger flera olika exempel på när eleverna ges inflytande över sin skolsituation. Det kan 
handla både om ett formellt inflytande och ett informellt inflytande. Eleverna ges möjlighet 
att öva ett formellt inflytande genom klassråd, elevråd, elevskyddsombud, matråd och 
elevinflytandeprojekt. Lärarna ger också exempel på hur elevernas inflytande kan visa sig på 
ett mer informellt plan. Två av lärarna tar upp idrotten som ett tillfälle då eleverna ges 
möjlighet att påverka innehåll och utformning av lektionen, dels genom att de får ge förslag 
och komma med idéer till läraren och dels genom att eleverna får planera och genomföra en 
lektion utifrån vissa förutbestämda ramar. 
 
Om man ser på det informella inflytande i undervisningen utifrån de didaktiska frågorna vad 
man ska arbeta med, hur arbetet ska utföras och när arbetet ska utföras, kan lärarnas svar 
ordnas utifrån dem på följande sätt. 
 
L1 menar att eleverna ges möjlighet att påverka genom att de kan bestämma när de vill välja 
att göra en viss sak. Hon exemplifierar med bokstavsarbete där eleverna kan välja i vilken 
ordning de vill arbete med bokstäverna. L5 tar upp elevernas eget arbete i planeringsboken 
som ett tillfälle då eleverna ges inflytande över undervisningen, vilket också handlar om ett 
inflytande över när något ska göras.  
 
L2 anser att han oftast håller i de ramar som ska finnas för arbetet. Jag förstår det som att han 
menar att han oftast i stora drag bestämmer över vad innehållet för undervisningen ska vara. 
Han tar upp hur eleverna när ett arbetsområde ska planeras kan få vara med och påverka vad 
arbetsområdet ska innehålla, men inte vilket arbetsområde det blir. L3 menar också att hon 
bestämmer de ramar som ska finnas för undervisningen. Vad som ska göras utifrån ramarna 
kan diskuteras, men hennes uppfattning är att eleverna oftast inte har så mycket att säga om 
undervisningen förrän arbetsområdet är avslutat. L4 tar upp hur eleverna kan påverka vad de 
ska arbeta med när de får välja mellan ett utbud av t ex olika djur att arbeta med i no. L1 ger 
också exempel på hur hon i vissa fall låter eleverna vara med och bestämma hur ett 
arbetsområde ska se ut.    
 



 16

L2 och L3 ger exempel på att eleverna kan vara med och bestämma hur ett arbetsområde ska 
genomföras genom att de kan få påverka arbetsformer, undervisningsformer och 
redovisningsformer. 
 
L1 var den enda lärare som spontant tog upp frågan om ålder och ansåg att man måste börja 
redan i förskolan och i ettan med att ge eleverna inflytande. Denna åsikt är inte L1 ensam om 
utan de andra lärarna ger också mer eller mindre tydligt uttryck för att elevinflytande måste 
komma in tidigt i skolan och att det också bör öka med stigande ålder. 
 
Av L3 fick jag en motfråga efter att ha frågat när elever ges inflytande i undervisningen: 

 
Vad är det de ska kunna bestämma om egentligen? Det är ju det som är frågan? (L3) 

 
Jag tycker att det är en bra fråga och jag hade inte tänkt på den själv. Det finns sådant som 
varken eleverna eller lärarna kan påverka t ex de mål som ska uppfyllas enligt Lpo 94. Andra 
orsaker till att eleverna inte ska öva inflytande över något i skolan kanske också kan finnas. I 
Lpo 94 tycker inte jag att man kan hitta direkta svar på frågan vad i skolan eleverna ska ges 
inflytande över. Är det upp till eleverna och skolans personal att komma fram till det 
tillsammans på varje enskild skola? 
 
Sammanfattningsvis uppfattar jag det som att alla lärare sammantaget ger uttryck för att 
eleverna på de skolor de arbetar kan vara med och påverka skolan och det som händer där på 
olika plan. Eleverna kan ges möjlighet att påverka undervisningen och därigenom sin 
inlärning. Eleverna kan också vara med och bestämma om gemensamma aktiviteter och regler 
för hela skolan. Eleverna kan även ges möjlighet att vara med och påverka hur arbetsmiljön i 
skolan ska se ut. L2, L3 och L4 tar upp hur elevernas inflytande kan visa sig genom att de får 
vara med och genomföra sådant man beslutat om på skolan.  
 
7.3 Hur ger du eleverna inflytande? 
Jag kommer nedan att ge exempel på hur lärarna anser att de ger eleverna inflytande i skolan. 
Det finns många likheter mellan de svar jag fått på denna fråga, kanske beror det på att det 
finns vissa formella kanaler som elevinflytande kan komma till uttryck genom. 
 
Klassråd och elevråd är något som jag pratade om med alla lärare jag intervjuade. De flesta 
kom in på ämnet ganska spontant. Alla lärare utom en verkade tycka att klassrådet har en 
viktig funktion att fylla, i alla fall om klassrådet fungerar väl. L3 som inte hade klassråd med 
den elevgrupp hon har ansvar för, menade att eleverna trots att de inte hade ett bestämt 
klassråd gavs möjlighet att framföra sådant som de t ex ville ta upp på elevrådet, under 
klassens mentortid. Så här uttalar sig L1 om klassråd och elevråd: 
    

Klassråd jobbar vi med och det tycker jag är en av grejerna hur vi ger dem inflytande. Det 
är en stor grej för det är där det börjar. Men någon som kommer utifrån kanske kommer 
in och tycker: - Ja, men de är ju inte med och bestämmer särskilt mycket. Att man ändå 
får in det [klassråd]. Det kan ju vara småsaker. Just i klassrådet, där kan det komma upp 
och vi kan hjälpas åt om hur vi vill ha det. Man kan komma med idéer att man vill gå ut, 
ha en utedag. Ja, då kan vi fundera på det. Vissa saker kan man rösta igenom då och dom 
känner att nu har vi varit med och bestämt hur vi ska ha det och likaså att vi skickar 
vidare till elevrådet. Man försöker få en känsla av att det hänger ihop.(L1) 
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Beskrivningarna av hur ett klassråd går till är relativt likartade. Man har en ordförande och en 
sekreterare. L5 säger att hon hittills varit ordförande. De andra lärarna verkar låta eleverna 
sköta även ordförandeskapet. På klassråden får eleverna ta upp sådant de tycker är viktigt. Det 
kan handla om att man vill ha en utedag, en friluftsdag, diskutera rasterna, hur det fungerar i 
maten, bestämma regler osv. Beslut kan fattas genom omröstningar eller att man diskuterar 
sig fram till något. Lärarna uttrycker att det är viktigt att koppla det man beslutat på 
klassråden till det som sedan händer. Flera lärare menar att eleverna inte alltid märker att 
något de beslutat verkligen genomförs. De missar kopplingen däremellan.  
 
Vissa lärare tar också upp att eleverna kan ha svårt att komma ihåg sådant de vill ändra eller 
någon idé om vad klassen kan göra när det är klassråd. Det tar för lång tid mellan elevens 
tanke och den formella beslutsprocessen. L4 ger ett exempel på hur hon löste det i en av sina 
klasser: 
 

Jag vet jag har haft i någon grupp där hade jag t ex ett stort papper på väggen till 
klassrådet och när de kom på ett förslag då gick de och skrev upp det och så tog vi upp 
det på klassrådet. […] Som en dagordning blev det ju då.(L4) 

 
L2 menar att verksamheten med elevskyddsombud på skolorna skulle kunna vara ett sätt för 
eleverna att få inflytande, om elevskyddsombuden fick ett större ansvar att rapportera och 
följa upp olyckor och farliga miljöer i skolan.  
 

Det kan man ju beroende på, så klart, vad som händer, men att elevskyddsombuden blir 
involverade i det här att ta hand om och fylla i blanketterna [rapporter om t ex skador som 
elever råkar ut för i skolan] också för att känna då att när vi gör det när då kan det leda till 
någon förändring kanske med att man tar bort det som orsakar den här olyckan eller 
förändrar det. (L2) 

 
Jag har fått andra exempel på hur eleverna ges inflytande genom kanaler som är av mer 
formell karaktär än bara klassråd, elevråd och elevskyddsombud. Formerna för inflytandet har 
i dessa fall varit mer specifika för skolan läraren arbetar på. L3 tar upp hur eleverna 
tillsammans med föräldrar och skolpersonal fick möjlighet att öva inflytande genom ett 
elevinflytandeprojekt som skolan hade. L4, som arbetar på en ny skola, beskriver hur eleverna 
där fick vara med och skapa skolans regler genom att först ge förslag till regler och sedan 
rösta om vilka regler som skulle finnas.   
 
Elevinflytande kan också komma in direkt i undervisningen. Alla lärare menar att de vill ha 
en sådan dialog i sitt klassrum, att eleverna vågar säga hur de vill ha det vid ett visst tillfälle 
eller komma med en idé och sedan kan läraren och övriga klassen ta ställning till det direkt 
när situationen är aktuell.  

 
Sedan kan de ju vara att någon säger: - Det här är ju intressant skulle vi kunna jobba med 
det? Är det ett bra förslag gör vi ju det. […] Eller om man arbetar med någonting om 
eleverna behöver mer tid än vad som är tänkt, då är det klart att man fortsätter jobba. (L3) 
 

Jag uppfattar det som att elevinflytandet över undervisningen ofta kommer till uttryck på detta 
sätt, genom att lärarna hör efter vad eleverna vill och utifrån det bestämmer vad som ska 
hände på en lektion eller hur ett arbetsområde ska planeras.  
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L1 menar att eleverna får ett indirekt inflytande i undervisningen genom att hon utgår från 
varje enskild elev när hon planerar vad eleven ska arbeta med. Hon beskriver ytterliggare hur 
hon försöker få med elevernas önskningar även om de inte talar om dem direkt för henne.    

 
L1: Det är inte så lätt att säga sådana där tydliga saker. Det blir att man försöker hålla det i 
det mesta man gör. Att man hela tiden känner av vad de tycker. 
E: Men det blir mer du som försöker ta upp något underliggande? 
L1: Som jag försöker snappa upp… eller om jag hört någon säga kan vi inte göra det eller 
det så kan det vara så att jag har tänkt det innan själv också och då tar jag ju fram den elev 
som har […] Att man verkligen lyfter fram det då. 
 

Två av de lärare jag intervjuat L4 och L5 använder sig av metoden eget arbete. L1 tycker jag 
gör det till viss del när eleverna ska lära sig bokstäver. De tre lärarna menar att eleverna ges 
inflytande över sin inlärning genom att de kan påverka när de ska göra något. I L4 :s fall 
handlar det också om att eleverna kan påverka hur mycket de vill göra av en viss sak vid ett 
visst tillfälle. 
 
Sammanfattningsvis tycker jag att man kan skilja mellan två olika sätt för hur eleverna ges 
inflytande i skolan: dels kan eleverna ha ett formellt inflytande och dels kan de ha ett 
informellt inflytande. Det formella inflytande kan vara klassråd, elevråd och 
elevskyddsombud och det informella inflytandet kan handla om att läraren låter elevernas 
idéer och intressen påverka lärarens planering. Elevernas möjlighet att påverka genom sitt 
informella inflytande yttrar sig på olika sätt. Ibland handlar det om att en elev t ex direkt talar 
om för läraren att han/hon vill ändra på något. Läraren kan också uppfatta indirekta signaler 
om något eleverna vill eller tycker och låta det påverka det som händer i skolan. En lärare 
menar också att eleverna har ett indirekt inflytande, genom att planeringen görs utifrån 
elevernas förutsättningar och behov.  
 
7.4 Varför ger du eleverna inflytande? 
Lärarna nämner ett antal orsaker till varför de ger eleverna inflytande i skolan. Vissa orsaker 
nämns av flera lärare och andra bara av en. Alla lärare ser dock något motiv till varför elever 
ska ha inflytande i skolan. Jag har ordnat motiven under olika rubriker. 
 
Demokratifostran 
En anledning att ge eleverna inflytande är att de ska lära sig hur ett demokratiskt samhälle 
fungerar. Detta ska skolan enligt Lpo 94 också göra, vilket L1 och L2 uttryckligen säger. Jag 
kan utläsa samma tankegångar även hos L3 och L4. 
 
L2, L3 och L4 menar att eleverna måste lära sig att kunna argumentera för en åsikt, ta ställning 
inför olika saker, kunna ta egna initiativ och lära sig vilka vägar som finns för att man ska 
kunna påverka något. Lärarna tar också upp vikten av att eleverna lär sig att man inte alltid 
kan få som man vill och att eleverna måste kunna hantera det. Jag uppfattar det som att 
lärarna ser skolan som en arena där eleverna kan förbereda sig och lär sig hur man hanterar 
olika situationer i samhället då de behöver och/eller vill göra sin röst hörd.      

 
Dels är det det här att jag måste […] Det här att vi ska vara demokratiska medborgare. Att 
de måste ju förstå det här spelet. Att dels hjälpa […] [dem] att kunna argumentera och ta 
ställning och så, men också känna att man kan påverka och också hitta vägar. Vem ska 
man prata med för att det ska bli bättre med det här. […] Och också de här spelreglerna 
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som finns i samhället att man kan inte alltid får sin vilja igenom. Ibland måste man vika 
sig för majoriteten, varför måste man det och vad är majoriteten. (L2) 

 
Roligare skola 
Genom elevinflytande kan skolan göras mer lustfylld för eleverna anser L1, L2, L4 och L5. Tas 
elevernas tankar och idéer på allvar och de känner att de får ett reellt inflytande över 
undervisningen och annat som händer i skolan, blir skolan mer intressant för dem. Jag tolkar 
det som att barnen blir engagerade i skolan och det medför att de blir mer motiverade att gå i 
skolan. Lärarna ger exempel på att eleverna tycker att det blir roligare när de ges inflytande 
och ansvar.  

 
Men också […] handlar det om att få en skola som… Den måste vara lustfylld och rolig 
för barnen. […] De måste känna att de tas på allvar och att de får chansen att säga att det 
här är på det sättet, men vi vill göra på det här sättet istället. (L2) 
 
Jag tror också att känner de att de har varit med och haft idéer om det så tycker de det är 
roligare att jobba. (L4)  
 

Vikänsla i gruppen 
Elevinflytande kan vara ett sätt att skapa sammanhållning i klassen på, menar L1, L2 och L5. 
L1 och L5 anser att vikänsla kan skapas genom att hela klassen engageras och alla känner att 
de strävar mot samma mål. Det är inte bara läraren som bestämmer hur det ska vara i klassen  
t ex vad gäller arbetsmiljö, utan alla i klassen har något att säga till om. 
 
L2 ger exempel på hur klassen kan enas kring t ex en fråga och hur det påverkar klassen som 
grupp:   

 
Men så är det ju också det där att få dom att man kan ju få hela gruppen att växa om de 
får fram i ett klassråd att t ex det väcks någon fråga där och fungerar det riktigt bra är det 
klassen själva som gör att det blir en klassfråga av det.(L2)  

 
Bättre prestationer 
L2 och L3 tar upp hur eleverna genom sitt inflytande över den egna inlärningen får ett större 
ansvar och att läraren därför kan ställa högre krav på eleven. De menar att en elev som valt att 
göra något själv oftast blir mer mån om att utföra arbetet väl, eftersom det är eleven som 
avgjort hur mycket han/hon räknar med att klara av eller valt vad arbetet ska handla om.   
 
Utveckla personligheten 
L3 ger ytterliggare en orsak till varför elever ska ges inflytande i undervisningen. Hon 
uttrycker att elevernas personliga utveckling kan främjas om de lär sig att utnyttja sitt 
inflytande i skolan. 

 
Så det handlar ju om, tycker jag att bevara eller utveckla den egna personligheten. Att 
skaffa sig åsikter som man hela tiden reviderar med kunskap, möten med andra 
människor, med ålder och allt det här för att sedan kunna påverka sin egen plats i det 
samhälle man lever i med kamrater, i familjen och som vuxen på sin arbetsplats. (L3)  

 
7.5 Varför elever inte alltid har inflytande i skolan 
Även om jag inte frågat lärarna om varför de inte alltid ger eleverna inflytande i skolan har 
jag fått svar på det av tre lärare. Jag uppfattar det också som att olika elever får olika stort 
inflytande, vilket jag kommer att ta upp senare.  
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L5 anser att de elever hon arbetar med är så små att de inte klarar av ett alltför stort inflytande 
och det ansvar som följer.   

 
Det var en pojke han blev helt knäckt. Han liksom… Det blev för mycket va. Han skulle 
planera. Det skulle vara det och det skulle vara det, så han fattade inte vad han höll på 
med. Han bara grät. Så att jag menar just det här med elevinflytande, man får faktiskt 
väga lite. De är rätt små tycker jag och så att det är nog därför man ska ta det lite 
försiktigt tror jag. (L5) 

 
L2 menar att det finns tillfällen då eleverna gärna vill ha inflytande, men han bedömer det som 
olämpligt. Han ger gruppindelningar som ett exempel på ett sådant tillfälle.  
 
Både L5 :s och L2 :s orsaker till att inte ge elevinflytande tolkar jag som att de beror på att 
eleverna inte anses tillräckigt mogna för ett alltför stort elevinflytande. Läraren tror inte att 
eleven klarar av att hantera den situation som uppstår om eleverna får inflytande. 
 
L2 tar också upp att vissa elever inte vill ha inflytande, då de inte är vana vid det från skolan 
eller hemifrån. Ges de för mycket valmöjligheter tycker de bara att det blir jobbigt. Detta kan 
leda till konflikter i en klass om vissa elever vill ha många möjligheter att påverka och andra 
inte. L3 menar också att elever inte alltid verkar vilja utnyttja sin möjlighet att öva inflytande i 
skolan. 
 
L3 anger ytterliggare en orsak till att inte eleverna alltid ges inflytande. Det finns sådant som 
ligger utanför både elevers och lärares påverkan t ex de mål som finns angivna i Lpo 94 och 
andra förordningar som gäller skolan. Hon anser att det därför är viktigt att eleverna blir 
medvetna om vad styrdokumenten säger.  
 
Jag tycker mig ha hittat tre orsaker som lärarna anger till att elever inte alltid har inflytande i 
skolan. Eleverna anses inte vara mogna att hantera en viss situation, de väljer själva att inte 
utnyttja sitt inflytande eller inflytandet begränsas p g a sådant som står i styrdokumenten för 
grundskolan.  
 
7.6 Att lära sig elevinflytande  
Jag tolkar det som att alla lärare i alla fall till viss del ser förmågan att utöva inflytande i 
skolan som något eleverna lär sig i skolan. De lär sig vilka vägar som finns för dem att 
påverka genom. L2 och L4 tar upp att eleverna måste lära sig vilka ramarna är eller vilka 
mönster som finns för elevinflytande.  
 
L1,  L4 och L5 ger uttryck för att elevinflytande är något som eleverna måste skolas in i. 
Omfattningen av elevinflytandet ska byggas på undan för undan ju äldre eleverna blir. Jag 
tolkar också L3 :s svar som ett utryck för detta när hon efterlyser en röd tråd från 
barnomsorgen och genom grundskoletiden angående att ta ansvar, framföra åsikter och vilja 
påverka. 
 
I samband med samtal om klassråd har jag fått uppfattningen att man i de lägre åren främst tar 
upp sådant som är konkret och nära för eleverna, både känslomässigt, tidsmässigt och 
rumsligt. Ju äldre eleverna blir ju mer avlägsna och abstrakta saker kan tas upp. Det finns 
alltså en progression i vad elevinflytandet ska gälla. Med tiden kan eleverna lära sig att 
hantera mer komplicerade saker. Detta kan kanske även ses som ett resultat av en 
mognadsprocess. 
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Även i undervisningssituationer måste eleverna lära sig vad det är de kan påverka och de 
måste få något att välja mellan. L3 menar att eleverna inte bara kan förväntas komma in och 
vara med och bestämma innan de vet vad de kan bestämma över. De måste t ex ha prövat ett 
antal olika arbetssätt innan de kan ta ställning till vilket arbetssätt som passar bäst i en viss 
situation. 
Sammanfattningsvis kan elevinflytande, utifrån vad som redovisats ovan, ses som en form av 
inflytande eleverna lär sig i skolan, även om det finns faktorer utanför skolan som påverkar 
elevernas förmåga att öva inflytande i skolan. Det bör finnas en progression i elevinflytandet. 
Från början är eleverna med och påverkar sådant som ligger nära dem, men med stigande 
ålder och mognad kan de vara med och påverka sådant som även omfattar deras skola som 
helhet. Eleverna måste lära sig vad de kan påverka och hur de kan göra det, samt vilka olika 
valmöjligheter de har. 
 
7.7 Hur eleverna märker att man tar deras inflytande på allvar, eller märker att man 
inte gör det. 
L2, L3 och L5 menar att eleverna måste uppmärksammas på resultatet av sådant de varit med 
och påverkat, eller få någon sorts återkoppling om de försökt påverka något, annars blir det 
inte meningsfullt för dem.  
 
Enligt L2 måste eleverna ibland uppmärksammas på att de faktiskt varit med och påverkat 
något  
 

För oss lärare tror jag att det är ganska viktigt också att ibland… Vi får tala om för 
eleverna att nu är det faktiskt så att nu har ni varit med och påverkat. […] Ibland är de 
inte riktigt medvetna om att de faktiskt har hjälpt till att påverka någonting. De missar sitt 
eget led så att säga. Att om det är nu så att en fråga väcks på ett klassråd och så kan ju den 
växa och leda vidare till att det tas upp på personalkonferens och så förändras det 
någonting, men då har det kanske gått en månad. Då har kanske eleverna glömt bort att 
det var de som väckte den här frågan. (L2)  

 
Han tror det kan bero på att eleverna sällan är de som verkställer sådant de varit med och 
påverkat.  
 
L5 ger exempel på hur man efter några veckor går igenom vad som hände med sådant som 
beslutades på klassrådet. 
 
L3 ger en annan orsak till varför det är viktigt att eleverna får respons om de har försökt 
påverka något.  

 
Våra elever har lämnat in då protestlistor till skolledningen, till gamla skolstyrelsen, till 
politiker […] p g a de dåliga skolmöblerna, varje år. Jag har inte haft en årskull som inte 
har skrivit ett par gånger per år. Nu förra året började de bytas ut. De har inte ens fått 
svar. Ja skolledningen har fått svar, men inte från politikerhåll. […] Och då är frågan ska 
jag låta dem skriva sådana här brev till de som styr när jag vet att de kommer ändå inte att 
svara eller ska jag låta dem se att så här är det. Ett politikerförakt kommer rätt så snabbt:  
- De skiter väl i oss. Det är väl ingen idé. (L3)  

 
Att låta elever protestera mot sådant de tycker är fel eller borde förändras i skolan t ex genom 
att sammanställa protestlistor, tycker jag kan vara en del av den demokratifostran som ska 
finnas i skolan enligt Lpo 94. Jag förstår att man som lärare kan tycka att det är ganska 
hopplöst och överväga att sluta med det, när elevernas försök inte tas på allvar.  
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7.8 Hur uppfattar du elevernas möjlighet att ta det ansvar som ökat elevinflytande 
innebär? 
Svaren på denna fråga kom att handla ganska mycket om vilken förmåga de elever lärarna 
möter har när det gäller att ta ansvar och hur det kommer sig att vissa elever tar ansvar och 
andra inte. Det ansvar som är förknippat med elevinflytande handlar enligt min uppfattning 
mycket om att från elevernas sida vara beredda att ta ansvar och från lärarnas sida att våga ge 
eleverna ansvar, därför tycker inte jag att det gör så mycket om många svar kom att handla 
mer om ansvar än om elevinflytande. När jag använder ordet ansvar syftar jag främst på 
ansvar som är kopplat till elevinflytande. Det går dock inte att utesluta att elever inte skulle 
kunna ta ansvar även om deras elevinflytande är begränsat, vilket L2 påpekar. 
 
Enligt de lärare jag intervjuat skiljer sig elevernas möjlighet att ta ansvar åt mellan olika 
elever. L2 och L4 tar upp att det kan skilja mellan olika klasser, men även mellan eleverna i 
samma klass. L3 menar att elever nu för tiden kräver mindre inflytande än vad de gjorde förr. 
Detta borde även innebära att de idag är mindre benägna att ta ansvar kopplat till 
elevinflytande än förr.  
 
Lärarna ger olika svar på varför olika elever tar olika stort ansvar. Antagligen är det en fråga 
om flera faktorer som spelar in. Varför eleverna inte har möjlighet eller som L2 uttrycker det 
inte är beredda att ta ansvar, kan enligt de flesta lärare bero på att de inte är mogna för det. 
Vad denna omognad beror på förklaras ibland utifrån elevernas ålder och ibland utifrån en 
mental mognadsprocess. En annan förklaring är att eleverna inte är tränade att ta ansvar 
hemifrån. Det kan också vara så att eleverna inte fått någon träning i att ta ansvar genom 
skolan och att det gör att de inte tar ansvar. L4 tar också upp elevens personlighet som en 
möjlig orsak till att eleven inte tar ansvar. Några väljer, som läraren säger, den lätta utvägen, 
vilket förutsätter att det är arbetsamt med elevinflytande och ansvar. L3 menar att eleverna 
kanske inte tycker att det är värt det att ta det ansvar som elevinflytande innebär, eftersom det 
de kan påverka inte är särskilt viktigt för dem. Alltså måste eleverna enligt henne känna att de 
har något att vinna på att ta ansvar. 
 
Både L1 och L5 tar upp att ansvar och elevinflytande kan bli en börda för eleverna som gör att 
de upplever misslyckanden i skolan. Misslyckanden i skolan är något som, enligt dem, måste 
undvikas och de menar att det är lärarens ansvar att se till att sådana misslyckanden undviks. 
Detta ger de som en förklaring till varför de går in och hjälper eller styr vissa elever mer än 
andra. Att hjälpa och styra blir ett sätt att ta ifrån eleverna ansvar och inflytande. Även andra 
lärare ger exempel på att de styr vissa elever mer än andra. 
 
Enligt L2 och L4 kan eleverna tvingas ta ett större ansvar om de ges inflytande. Förmågan 
och/eller villigheten att ta ansvar kan alltså tränas genom att man ger eleverna inflytande.      

 
Om man ger dem elevinflytande då är det för att på ett sätt tvingar det dem att ta mer 
ansvar. (L2) 

 
Sammanfattningsvis har jag fått fram att det finns skillnader i elevernas möjlighet eller 
beredskap att ta det ansvar som elevinflytande innebär. Skillnaderna kan bero på mognad, 
uppfostran, skolan, personlighet eller upplevelsen av om det är värt eller inte att ta ansvar. 
Två lärare menar att ansvaret kan bli för tungt för vissa elever och att de därför kan känna att 
de misslyckas, vilket bör undvikas. 
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Några lärare ger också uttryck för att man kan se kopplingen mellan elevinflytande och ansvar 
på olika sätt. Dels kan elevernas förmåga att ta ansvar ses som en förutsättning för att de ska 
få inflytande, men inflytande kan också vara ett sätt att öva eleverna i att ta ansvar. 
 
7.9 Omfattningen av elevinflytandet i olika skolår 
Under intervjuerna har lärarna berört hur stort inflytande eleverna har och hur mycket ansvar 
de tar på olika stadier i skolan. Ingen av lärarna verkar bedöma det som att eleverna har störst 
inflytande på det stadium de arbetar.  
 
L1 och L5 som båda har lågstadieklasser menar att elevinflytandet blir större eller i alla fall 
kan bli större när eleverna blir äldre och börjar på mellanstadiet. L2 anser att elevernas 
förväntningar om elevinflytande skiljer sig åt mellan yngre och äldre elever. Han säger att det 
reella inflytandet kan vara större bland de yngre barnen, trots att det är de äldre barnen som 
främst efterfrågar inflytande.  
 
L3 ifrågasätter uppfattningen att barnen under låg- och mellanstadietiden skulle ha ett större 
elevinflytande än under högstadietiden. Hon grundar dels den uppfattningen på upplevelsen 
av att eleverna när de börjar högstadiet inte verkar vara vana att öva inflytande och ta ansvar, 
och dels på att hon tycker att lärare på högstadiet ger elever utrymme att vara med och 
påverka. Att eleverna inte verkar vara vana vid att ta ansvar och öva inflytande tycker hon 
dock är konstigt eftersom hon vet att man både på låg- och mellanstadiet arbetar med det. 
Möjliga förklaringar till det är enligt henne att eleverna, när de börjar på högstadiet, lättare 
kan undgå lärarnas kontroll. De är inte vana vid att ta ansvar hemifrån och de tycker kanske 
inte att det de har möjlighet att påverka i skolan är särskilt viktigt för dem. 
 
8. Slutdiskussion 
 
I denna slutdiskussion ska jag redogöra för de svar jag fått på mina frågeställningar. Jag 
kommer att gå igenom varje frågeställning för sig och jämföra vad litteraturen säger med 
lärarnas uppfattningar så som jag tolkar dem. Genom intervjuerna fick jag fram sådant som 
inte direkt passar in på mina frågeställningar, men som jag ändå vill ta upp i diskussionen. 
Som jag tidigare nämnt går det inte att göra några generaliseringar om elevinflytande utifrån 
de intervjuer jag gjort, dels för att intervjuunderlaget är alldeles för litet och dels för att det 
bara omfattar lärare och inte elever eller annan skolpersonal.   
 
8.1 Elevinflytandebegreppet 
Jag har inte tagit upp termen elevinflytande med de lärare jag intervjuat. Därför kan jag inte 
redogöra för hur de ställer sig till att använda termer som elevdemokrati eller skoldemokrati 
istället för elevinflytande. Ingen av de lärare jag intervjuat har emotsatt sig användandet av 
termen elevinflytande för att beskriva elevers möjlighet att vara med och bestämma över eller 
påverka sin skolsituation. 
 
En vanlig innebörd av begreppet elevinflytande är att eleverna ska vara delaktiga i en mer 
eller mindre formaliserad beslutsprocess. Även om ingen av lärarna jag intervjuat uttrycker 
sig i de ordalagen, tycker jag att deras uppfattningar inte motsätter sig detta sätt att se på 
elevinflytande. Alla lärare jag intervjuat ger exempel på hur eleverna ges möjlighet att vara 
med och påverka genom formella beslutskanaler som t ex klassråd och hur eleverna kan 
påverka på ett informellt sätt t ex direkt i en undervisningssituation. Hur lärarna beskriver att 
de ger eleverna inflytande motsvarar alltså att eleverna får vara delaktiga i mer eller mindre 
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formaliserade beslutsprocesser. Fyra av fem lärare använder dock ordet påverka och inte 
delaktighet, när de beskriver sin uppfattning av elevinflytandebegreppet.  
 
När Forsberg (2000) ger sin, som hon menar, vidare förklaring till vad elevinflytande är, 
använder hon sig av ordet påverka, precis som de flesta lärare gjorde. Hon anser att 
elevinflytande handlar om de sociala påverkansprocesser som eleven blir innefattad i genom 
skolan. L3 är den lärare som klarast uttrycker sig i överensstämmelse med Forsberg (2000). 
Enligt L3 handlar elevinflytande om vad varje enskild elev kan påverka i skolan, vad de kan 
påverka tillsammans med andra elever, lärare och föräldrar. Detta stämmer överens med 
Forsbergs uppfattning att uttrycken för elevernas möjlighet att påverka bl a kan visa sig i 
relationerna mellan elever och andra personer som är involverade i skolan. Jag tror att lärarna 
använder ordet påverka eftersom det betyder att det finns fler parter än bara eleverna som är 
med och fattar de beslut som tas i skolan. Lärarna är en part, rektor och övrig personal en 
annan, politiker en tredje osv. Kanske upplever de det inte alltid som att eleverna har 
möjlighet att vara delaktiga i det beslut som tas, men att eleverna har möjlighet att påverka 
vilken utgång det blir ändå. 
 
Det inflytande eleverna ska ha kan ses både utifrån ett individperspektiv och ett 
grupperspektiv. Eleverna kan öva inflytande var och en för sig t ex över sitt eget arbete, men 
även eleverna som grupp kan öva inflytande över något, vilket klassråd och elevråd är 
exempel på. Att elevinflytande både handlar om den enskilda elevens inflytande och elevernas 
inflytande som grupp, kan göra att en konflikt uppstår mellan enskilda elevers vilja och 
gruppens vilja, vilket viss lärare verkar vara inne på när de talar om att eleverna måste lära sig 
demokratins spelregler, att man inte alltid får som man vill utan att majoriteten ibland måste 
bestämma. 
 
Lärarnas beskrivningar av hur de uppfattar begreppet elevinflytande handlar, så som jag ser 
det, också om beskrivningar av skolmiljö eller skolklimat. Eleverna ska känna att de är trygga 
i sin miljö, att de vågar säga vad de tycker och tänker, att de vågar framföra åsikter, att de är 
delaktiga i det som händer i skolan och att de uppfattar att de kan påverka sådant som sker i 
skolan. Jag tycker att lärarna ger uttryck för vilka förutsättningar som behövs för att eleverna 
ska ha ett inflytande över skolan. Lärarna tar upp vikten av en tillåtande skolmiljö eller ett 
tillåtande klassrumsklimat för att elever ska våga utnyttja den rätt de enligt Lpo 94 har att öva 
inflytande över sin skolsituation. 
 
Jag kommer inte att försöka mig på att definiera elevinflytandebegreppet, utan låter andra mer 
kompetenta på området göra det. Efter att ha jämfört lärarnas uppfattningar om elevinflytande 
med olika förklaringar ur litteraturen, tycker jag dock att Forsberg (2000) verkar ha rätt när 
hon påstår att elevinflytande enbart sett som elevers delaktighet i mer eller mindre 
formaliserade beslutsprocesser är ett för snävt synsätt.  
 
8.2 Motiv till varför elever ska ha inflytande i skolan 
I litteraturen gavs fyra olika motiv till varför elever ska ha inflytande över sin skolsituation. 
Motiven är att elevinflytande är en mänskligrättighet, sett utifrån att Sverige skrivit under 
FN:s barnkonvention, att elevinflytande i skolan är ett led i att fostra barn till demokratiska 
samhällsmedborgare, att eleverna måste ha möjlighet att kunna påverka undervisningen i 
skolan för att lära sig något och att man genom elevinflytande kan komma åt och ta tillvara 
den kompetens som varje elev besitter. 
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När jag intervjuade lärarna fick jag fram fem motiv till varför elever ska ha inflytande i 
skolan. Vissa av dem stämmer överens med de motiv jag funnit i litteraturen. Fyra av lärarna 
menar att elevinflytande är ett led i den demokratifostran som åligger skolan enligt Lpo 94 
och att man därför ska ge eleverna inflytande. Detta anges även som ett motiv i den litteratur 
jag tagit del av.  
 
Genom elevinflytande blir skolan roligare, lustfylld eller intressant menar fyra lärare. Två 
lärare tar upp att eleverna, om de får mer inflytande och ansvar, kan förbättra sina 
prestationer, dels eftersom det är mer motiverande att göra något man själv valt och dels 
genom att läraren kan ställa högre krav på elevens prestationer om eleven själv valt att 
genomföra något på ett visst sätt. Jag tycker att ovanstående två motiv kan kopplas till motivet 
att eleven måste ha inflytande över undervisningen för att bli motiverad att lära sig. 
 
Två av de motiv lärarna nämner tycker jag skiljer sig från de motiv som nämns i litteraturen. 
Tre av lärarna menar att elevinflytande kan verka enande för klassen som grupp. Genom att 
låta eleverna få vara med och påverka sådant som rör deras klass, eller att eleverna kan enas 
runt en fråga och driva den t ex i elevrådet, kan en vikänsla skapas i klassen. Det andra 
motivet jag inte kan koppla till litteraturens motiv är att elevernas personlighet ges möjlighet 
att utvecklas genom att de ges elevinflytande, vilket en lärare menar. 
 
Jag tycker att de flesta motiv lärarna ger till varför elever ska ha inflytande, handlar om vilken 
funktion elevinflytandet ges i skolan. Deras motiv tar upp hur elevinflytande kan ha positiv 
påverkan inom olika områden, t ex elevens inlärning. Att så många lärare tar upp 
demokratifostran som ett motiv är inte konstigt, eftersom skolan har det som uppdrag. Ingen 
av lärarna nämner att elevinflytande kan ses som en mänsklig rättighet. Jag hade inte heller 
någon tanke på att det kan vara så innan jag läste om det. På skolor jag varit vet jag att man 
tagit upp Barnkonventionen med eleverna, men jag vet inte om man diskuterat barns rätt att 
uttrycka sina åsikter och att de åsikterna ska respekteras ur ett elevinflytandeperspektiv. 
 
I detta sammanhang tycker jag också det är vikigt att nämna att några lärare även gav exempel 
på tillfällen då elever enligt dem inte ska ha eller kan ges elevinflytande. Skälen de gav till det 
verkar helt rimliga så som jag ser det. Det kan faktiskt vara så att en elevs vilja eller åsikt inte 
stämmer överens med skolans styrdokument eller att det som ligger i en elevs intresse 
kommer att vara negativt för andra elever.  
 
8.3 Elevers inflytande i skolan  
Jag har schematiskt i litteraturgenomgången tagit upp hur omfattningen av elevernas 
inflytande ser ut i skolan. Kortfattat kan man säga att undersökningar visat att elever inte har 
tillräckligt stort inflytande i skolan. (Carlsson och Åverling 1994, Forsberg 2000, SOU 
1996:22) Carlsson och Åverling (1994) menar att elevinflytandet ökar under lågstadietiden, 
förblir på en statisk nivå under mellanstadietiden och minskar på högstadiet. 
 
Bara en av lärarna, L5, har sagt att eleverna inte har så mycket inflytande. Hon arbetar i år ett 
till tre. Detta beror enligt henne på att barnen är så små. De andra lärarna har inte gjort någon 
uppskattning av hur stort elevinflytandet är på deras respektive skolor och jag har inte frågat 
dem. Ingen av lärarna har sagt att de tror att eleverna har större inflytande i de åren de 
undervisar än i andra. L2 menar att eleverna kanske ibland har större reellt inflytande på 
lågstadiet om man jämför med senare skolår. L3 var den enda som pratade mycket om när 
eleverna anses ha mest inflytande. Hon ifrågasatte undersökningar som säger att 
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elevinflytandet minskar på högstadiet. Hennes uppfattning står alltså i motsättning till 
Carlssons och Åverlings (1994) undersökning. 
 
Jag ska nu gå vidare med att ta upp exempel ur litteraturen och intervjuerna på hur eleverna 
kan ha inflytande i skolan. 
 
Den vanligaste formella formen för elevinflytande som lärarna tar upp är klassrådet. Flera 
nämner också elevrådet. En orsak till varför lärarna säger att de har klassråd verkar vara att 
eleverna ska lära sig hur den demokratiska processen fungerar, vilket också ges som en 
anledning till att ha klassråd i litteraturen. (Persson 2000) Lärarna tar också upp andra 
formella elevinflytandekanaler t ex elevskyddsombud. 
 
I litteraturgenomgången har jag tagit upp eget arbete, vilket två av de lärare jag intervjuat, L4 
och L5, arbetar med. Jag tycker inte att L4 :s beskrivning av eget arbete skiljer sig från hur eget 
arbete beskrivs av Österlind (1998) och Danell m fl (1999). Eget arbete handlar om att 
eleverna ska planera sin undervisning. De ska avgöra hur mycket de ska göra av något, i 
vilken takt de ska göra det o s v. L5 :s elever kan påverka när de vill göra något. 
 
I litteraturen tas negativa sidor med eget arbete upp: att elevernas kollektiva makt minskar, att 
elever som har en kulturell bakgrund som skiljer sig från skolkulturen kan ha svårare för 
arbetsformen och att elevinflytandet i eget arbete kan bli ganska ytligt. Ingen av de två lärarna 
tar upp att de problemen kan uppstå vid eget arbete. Däremot anser L5 att ansvaret med det 
egna arbetet kan bli för tungt för vissa elever. Hon verkar dock mena att det beror på att alla 
elever kanske inte är mogna att ta ett så stort ansvar. 
 
Jag har även tagit upp andra sätt genom vilket eleverna ges inflytande över undervisningen: 
elevinflytanderikt lärande, som det beskrivs av Selberg (1999) och Gustafsson (1994) och 
Abildrup Johansens m fls (1999) beskrivning av arbete med tema enligt Bifrostskolans metod. 
Genom båda sätten att arbete ges eleverna inflytande över var de ska arbeta, vad de ska arbeta 
med, hur de ska arbeta med det, när de ska göra det och varför de ska göra det, samt 
utvärderingen av arbetet. Ingen av de lärare jag intervjuat har gett exempel på att de arbetar 
med dessa områden på ett så strukturerat sätt som Selberg (1999), Gustafsson (1994) och 
Abildrup Johansen m fl (1999) ger exempel på, vad gäller elevinflytande. Det innebär inte att 
lärarna aldrig ger de elever de undervisar inflytande över dessa områden. Elevinflytandet 
verkar dock ske på ett mer informellt sätt. Flera lärare ger exempel på hur de kan låta eleverna 
vara med och påverka dessa områden i ett arbetsområde eller under en lektion. Det verkar dok 
inte som att eleverna får påverka alla områden på en gång. 
 
I exemplet med temaarbete från Bifrostskolan tas vikten av att eleverna skolas in i arbetssättet 
upp. Flera av lärarna tar också upp att eleverna måste lära sig hur de kan ha inflytande i 
skolan dels genom klassråd mm, men också i direkta undervisningssituationer. Läraren kan 
inte förvänta sig att eleverna vet hur de kan utöva elevinflytande och vad de kan ha inflytande 
över om de aldrig lärt sig det. 
 
8.4 Elevinflytande och ansvar   
Gålnander och Renberg (1999) samt Forsberg (2000) tar upp elevernas ansvar i samband med 
elevinflytandebegreppet. Gålnander och Renberg (1999) menar att elevansvar är en del av 
elevdemokrati, liksom elevinflytande och elevmedverkan. Enligt Forsberg (2000) ses ofta 
elevansvar och elevinflytande som bundna till varandra. Jag har inte gått in särskilt mycket 
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mer på elevansvar än så i litteraturgenomgången. Ändå har jag frågat lärarna hur de ser på 
elevernas möjlighet att ta det ansvar som elevinflytande innebär. Jag har alltså utgått från att 
eleverna om de ges inflytande även måste ta ansvar. Lärarna hade ganska mycket att säga om 
elevernas ansvar och gav olika förklaringar till varför elevernas förmåga eller beredskap att ta 
ansvar skiljer mellan dem.   
 
En syn som några lärare ger på elevinflytande och ansvar är att elevernas förmåga att ta 
ansvar är en förutsättning för att de ska kunna ha inflytande, men att eleverna också kan tränas 
att ta ansvar genom sitt elevinflytande. 
 
8.5 Avslutning 
Genom mina frågeställningar ville jag ta reda på vad elevinflytande innebär, varför elever ska 
ha inflytande och hur de kan ha elevinflytande. Nedan ska jag kort redogöra för hur jag tycker 
att mina frågor besvarades. 
 
Jag kan fortfarande inte säga att jag är helt säker på vad elevinflytandebegreppet innebär, 
eftersom jag inte har hittat en entydig definition av begreppet. Om jag ska hålla mig till 
lärarnas uppfattning handlar det om att eleverna vågar och kan påverka det som händer i 
skolan allt från det som rör skolan i stort till klassen och slutligen den enskilda eleven. 
Inflytandet kan utövas av en individ eller av eleverna som grupp. Det finns dock tillfällen då 
eleverna inte kan ha inflytande dels för att lärarna bedömer att de inte klarar av det och dels 
för att styrdokumenten redan fastlagt vad som ska gälla. Forsberg (2000) menar att 
elevinflytande handlar om social påverkan mellan olika aktörer i eller utanför skolan, vilket 
jag tycker kan kopplas till lärarnas uppfattningar. 
 
Varför elever ska ha inflytande finns det flera motiv till. Även om man kanske inte kan säga 
att ett motiv är viktigare än de andra, tycker jag att uppfattningen att skolan blir intressantare 
eller mer lustfylld genom elevinflytande är ett tungt vägande skäl till varför elever ska ha 
inflytande. 
 
Det finns många olika sätt att ge eleverna inflytande i skolan på, som avser både det 
informella och det formella inflytandet. Jag har visat på några men det finns säkert fler. 
Lärarna har tagit upp hur viktigt det är att eleverna lär sig hur de kan öva inflytande i skolan 
och vikten av att elevernas inflytande uppmärksammas. Har eleverna lyckts påverka något ska 
de göras medvetna om det och har de inte lyckats påverka något måste de få reda på varför de 
misslyckades. Elevinflytandet måste vara meningsfullt för eleverna. 
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Bilaga 
 
Intervjufrågor 
 
Vad innebär elevinflytande för dig? 
 
När ger du eleverna inflytande? 
 
Hur ger du eleverna inflytande? 
 
Varför ger du eleverna inflytande? 
 
Hur uppfattar du elevernas möjlighet att ta det ansvar som ökat elevinflytande innebär? 
 
 
 


