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SAMMANFATTNING 
 
Uppsatsen beskriver lärares och elevers syn på elevinflytande i skolan samt hur lärarna skulle 
vilja förbättra elevernas inflytande. Genom litteraturstudier framkom att elevers inflytande 
inte är så stort och att det minskar med stigande ålder. Samtidigt finns det ett ökat tryck på 
elevinflytande i grundskolans styrdokument. Studien bygger på ett tiotal intervjuer med lärare 
samt ett tjugotal intervjuer med elever från år fem till år nio. Resultaten från intervjuerna visar 
på att elever inte har så stort inflytande som de vill. Eleverna vill gärna påverka ämnenas 
innehåll och hur lärarna undervisar i något större utsträckning. Resultatet visar också på att 
både lärare och elever uppskattar mentorskap och att de gärna vill utveckla det mer, så att man 
planerar mer tillsammans. Undersökningen visar dessutom på att många lärare skulle vilja ge 
elever mer inflytande i undervisningen än vad de gör. 
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1. BAKGRUND 
 
Det föreligger ett starkt uttalat samhällsintresse för elevinflytande, i synnerhet från statens 
sida men också från andra. Elevers inflytande och ansvar har lyfts fram i reformeringen av 
skolan. I och med 1994 års läroplaner betonas elevinflytande med större kraft än tidigare. 
 
Mitt intresse för elevinflytande väcktes efter något års studier på lärarutbildningen. Vi har ofta 
diskuterat vad som står skrivet i läroplanen och där kan man läsa att 
 

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.1 

 
Elevinflytandet ska alltså vara en del av undervisningen. Jag blev nyfiken på hur det tillämpas 
ute i skolorna och iakttog lärares sätt att arbeta med detta under de praktikveckor som ingår i 
utbildningen.  
 
Elevinflytande är ett mångtydigt begrepp. Det handlar om arbetet i skolan, skolans arbetsmiljö 
och formella beslutsprocesser. Men elevinflytande handlar dessutom om inflytande på arbetet 
i klassrummet och det egna lärandet. Det verkar inte finnas några enkla svar varken på vad 
som kan avses med elevinflytande eller hur det kan studeras, beskrivas och förstås.  
 
För att utveckla formerna för demokrati i skolan och lusten att lära och lära tillsammans, 
krävs en livfull och oavbruten dialog i en anda av ömsesidig respekt. Elevinflytandet måste bli 
tydligt i hela sin mångfald. Relationer, uttryck och sammanhang där elevers inflytande 
kommer in och påverkar skolans liv måste bli synliga för alla, inte minst för eleverna. 
 
Mot bakgrund av vad som här uppmärksammats vill jag med detta examensarbete på ett mer 
övergripande plan delta i och bidra till den offentliga diskussionen om elevers inflytande. 
 

                                                           
1 Lpo 94, sidan 7. 
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
 
Det övergripande syftet med detta arbete är att undersöka vad lärare och elever har för 
uppfattning om elevers inflytande i skolan. Min ambition är att få en bild över hur detta 
inflytande kan te sig. I detta arbete vill jag också undersöka om det finns någon skillnad 
mellan lärares och elevers syn på elevinflytande. 
 
Med utgångspunkt från dessa syften har följande frågor formulerats: 
 
�� Hur uppfattar elever respektive lärare elevinflytandet i skolan? 
�� Hur arbetar lärare med elevinflytande och vad tycker eleverna om det? 
�� Hur skulle lärare vilja arbeta med elevinflytande i skolan?  
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3. LITTERATURSTUDIE 
 
Mitt litteraturavsnitt är indelat i tre delar. Dels en del som behandlar tidigare forskning om 
elevinflytande, en del som behandlar begreppet demokrati samt en del där jag redogör för hur 
elevinflytandet har förändrats genom åren i de olika läroplanerna.  
 
På senare år har det forskats mer och mer på skolan gällande elevers inflytande. För åtta år 
sedan konstaterade Lindgren efter en genomgång av undersökningar om elevinflytande att: 
 

Vilken utredning eller forskning man väljer att referera, så fastslås hela tiden samma sak: 
elevernas inflytande i skolan är mycket litet.2 

 
Jag har därför valt att ta fram några forskares och några rapporters uppfattningar om elevers 
inflytande i skolan. 
 
 
3.1 Tidigare forskning 
 
Ekholm och Lindvall har belyst hur eleverna på ett antal högstadieskolor uppfattar sitt 
inflytande.3 De valde ett antal skolor som man satsat mycket på elevinflytande och där 
avsikten var att eleverna skulle ha en verklig möjlighet att praktisera inflytande. Trots detta 
visar undersökningen att elevernas möjligheter att påverka innehållet i lektionerna och vilka 
läromedel som ska användas är mycket liten. Eleverna har inte heller mycket att säga till om  
gällande prov och hemuppgifter.  
 
Elevinflytande har i vardagsspråket kommit att fungera som en samlingsbeteckning på en rad 
olika företeelser. Detta framgår bl.a. av en studie om inflytande på 41 skolor. Danell m.fl. 
konstaterar att elevinflytande knyts till både formella och informella beslutsprocesser, 
valmöjligheter, elevaktiva arbetssätt, eget arbete, tema med fördjupningsuppgifter samt 
ansvarstagande.4 
 
Med Svensson kan konstateras att det finns hinder för elevinflytande som är att hänföra till 
såväl objektiva som subjektiva faktorer. De förstnämnda syftar på ramfaktorer av olika slag 
och de sistnämnda på skilda gruppers självförståelse. Särskilt framhålls skolans arbetsformer, 
lärares dominans i klassrummet och elevers passivisering som skäl för elevers bristande 
inflytande. Andra förklaringsfaktorer som betonas är: lärarutbildningen, skolans tradition och 
kultur, bristande erfarenheter, föreställningar om ett motsatsförhållande mellan 
kunskapsinhämtande och demokratiska arbetsformer, samhälls- människo- och kunskapssyn, 
skolans sorterande funktion, skolan som tvångsorganisation, skolans fysiska miljö samt 
skolans arbetsorganisation. 
 
Wetterström uppmärksammar i sin avhandling elevinflytandet för elever på låg-, mellan- och 
högstadiet sett utifrån skolledares, lärares och elevers uppfattningar om och inställning till 
elevinflytande.5 Elevinflytande förstås som en fråga om att få vara med och bestämma. 
Frågorna, som avser inflytande i skolan och i undervisningen har en övergripande karaktär 
och enkäter används för att samla in data. Resultaten tyder på att elevernas inflytande är ringa 

                                                           
2 Lindgren, A. Utmaning om elevinflytande i skolan. Sidan 108. 
3 Ekholm M. & Lindvall K. Eleverna och demokratin i skolan.  
4 Danell, M. Inflytandets villkor: en rapport om 41 skolors arbete med elevinflytande. 
5 Wetterström. M. Medinflytande i skolan: några berörda gruppers åsikter. 
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och att det minskar med stigande ålder. Wetterström konstaterar att de vuxnas attityd är av 
stor vikt för elevinflytande.  
 
Svanberg som intresserar sig för medansvar uppger att hon förgäves försökte finna en 
definition i litteraturen.6 När en etablerad definition inte gick att finna, valde Svanberg en 
alternativ strategi. Utifrån personalens uppfattningar och egen förförståelse konstruerades en 
definition. Med intervjudata som grund redovisar Svanberg tre nivåer för hur medansvar kan 
förstås: oreflekterad, konkret och bearbetad. Den sistnämnda utgör kärnan i Svanbergs 
uppfattning om medansvar. 
Svanberg menar att resultaten inte kan förklaras enbart utifrån ramfaktorer, utan anser att även 
personalens förståelse av medansvar, utformande av läroplansdirektiv, studerandes erfarenhet 
av ämnet, undervisningssituationen, ämnets karaktär och personalens erfarenhet påverkar 
graden av de studerandes medansvar. 
 
I en undersökning om elevers inflytande över det egna lärandet konstaterar Sehlberg att de 
flesta elever inte tycker att de har någonting att säga till om i valet av kunskapsområden i 
skolan.7 Huvuddelen av eleverna i undersökningen anser inte att de har diskuterat syftet med 
valet av eller målet för kunskapsområdet, dvs. vad man ska arbeta med i undervisningen. 
Flertalet anser inte heller att de har haft någon större möjlighet att formulera egna tankar och 
frågor kring detta. I stället styr lärarna och läroboken undervisningen helt. Få elever anser sig 
ha möjlighet att diskutera de kunskaper som de redan har, skulle kunna ha eller borde ha 
utifrån sina egna behov och önskningar. 
 
Åke Isling, som under många år arbetat mycket med skolans demokratiska uppdrag, har i sin 
doktorsavhandling8 kartlagt den svenska skolans utveckling genom två århundranden. Han 
pekar på strävandena att demokratisera den obligatoriska skolan. Om man med hjälp av 
skolan vill verka för ett mera jämlikt samhälle, ska man, enligt Isling, ge eleverna resurser för 
medinflytande och självkontroll. Isling ger i sitt arbete en god bild av den utveckling som lett 
fram till 1990-talets skola.  
 
Skolverkets nationella utvärdering av grundskolan 1992 belyser elevinflytandet i grundskolan 
från olika utgångspunkter.9 Förutom uppgifter insamlade vid skolbedömningar och enkäter 
ställda till elever, föräldrar och lärare har elevernas inflytande på undervisningen beskrivits i 
de ämnesvisa utvärderingar som ingår i undersökningen. Skolbildsundersökningen 
kompletterar bilden.10 Den riktades till ungdomar i grundskolans högre år och i 
gymnasieskolan. De båda undersökningarna visar att den formella demokratin med klassråd 
som forum för inflytande är etablerad inom de flesta skolor. Men när det gäller elevernas 
inflytande på själva undervisningen och på skolarbetets uppläggning och planering, finns det 
problem och skolorna kan knappast sägas leva upp till läroplanernas ambitionsnivå. Båda 
undersökningarna visar att eleverna tycker att det är viktigt att kunna påverka sin 
skolsituation. Detta intresse växer också med stigande ålder. Framför allt vill eleverna kunna 
påverka hur man ska arbeta på lektionerna och kunna välja ämnen och skola. Det är inte 
många som tror sig kunna påverka ämnenas innehåll och hur lärarna undervisar i någon större 
utsträckning. Än mindre anser de sig kunna påverka läromedlen. 
 

                                                           
6 Svanberg. Medansvar i undervisningen. 
7 Sehlberg, G. Det utlovade elevinflytande – Undersökning om elevers inflytande i deras eget lärande. 
8 Isling Å. Kampen för och emot en demokratisk skola. 
9 Skolverket. Bilden av skolan 1993. 
10 Skolverket.  Attityder till skolan – Skolbildsundersökningen 1993/94. 
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Skolverkets undersökningar visar också att det finns ett samband mellan elevernas uppfattning 
om skolans kvalitet och deras inställning till inflytande. Ju sämre betyg eleverna ger läraren 
och innehållet i ämnena, desto mindre tycker de att de kan påverka undervisningen och desto 
mer skulle de vilja kunna det. Undantaget utgör de elever som ger undervisningen det allra 
sämsta omdömet. De bryr sig inte om att försöka påverka och har förmodligen helt gett upp 
om skolan. Skolverkets resultat bekräftas av andra undersökningar. I en rapport konstaterar 
Forsberg att både elever, lärare och skolledare anser att elevernas inflytande över 
undervisningsprocessen och arbetsmiljön är ytterst begränsat.11 Många elever är så 
desillusionerade att de inte ser det som meningsfullt att försöka åstadkomma förändringar. 
När det gäller sambandet mellan inflytande och framgång i studierna sammanfattar Forsberg: 
 

Elevgruppen som, jämfört med andra elever, bedömer elevernas inflytande som större, trivs bättre 
i skolan och med lärarna samt andra vuxna på skolan. De är också i högre grad nöjda med 
undervisningen och till denna direkt knutna frågor. En större andel av dem anser att lärarna lyssnar 
på eleverna och att det går att få lärarna att ändra undervisningen. Dessa elever tar också oftare 
initiativ och är även mer framgångsrika i sina förändringsförsök. Samtidigt, vilket är intressant, 
anser fler av dem att det är bäst om lärarna bestämmer vad eleverna ska arbeta med och på vilket 
sätt arbetet ska bedrivas. Dessutom anser de i högre grad än de andra eleverna att det är viktigt att 
alltid följa skolans ordningsregler och göra som de vuxna på skolan bestämmer.12 

 
 
3.2 Begreppet demokrati 
 
Skollagen slår fast att verksamheten ska utformas i överensstämmelse med demokratiska 
värderingar och att var och en som verkar inom skolan ska främja aktning för varje människas 
egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö13. Detta utvecklas på ett mycket konkret 
sätt i läroplanen och kursplanerna. I det pågående utvecklingsarbetet på central nivå betonas 
frågan om inflytande och ansvar. Skolkommittén skriver bland annat: 
 

Barn och vuxna har olika perspektiv på verksamheten i skolan, men de är inte varandras motparter 
även om det kan tyckas så ibland. De är beroende av varandras glädje och välbefinnande. Det är 
till exempel svårt att tala om elevers inflytande frikopplat från lärares inflytande. Om en lärare ska 
se och höra sina elever måste hon eller han också bli sedd eller hörd. Om elever ska vara trygga 
måste läraren vara trygg. Demokratiseringen av en skola gäller därför hela skolan, både elever och 
personal.14 
 
Det finns ingen valfrihet när det gäller elevernas inflytande i skolan. Det står i 4 och 5 kap. 2§ 
skollagen (1985:1100) att ”Eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas.” I 
fjärde kapitlet, som gäller grundskolan, finns tillägget att ”omfattningen av elevernas inflytande 
skall anpassas efter deras ålder och mognad”.15 
 

Åke Isling placerar demokratibegreppet på en värdegrund bestående av respekten för 
mänskligt liv, människolivets okränkbarhet samt uppfattningen om alla människors lika 
värde16. Han tar vidare upp debatten mellan dem som ser demokratin enbart som ett medel för 
beslutsfattande och dem som ser den också som ett mål. Isling ansluter sig till den senare 
gruppen. Han argumenterar för en demokratisyn som förväntar sig medborgarnas aktiva 

                                                           
11 Forsberg, E. Verksamhetsideal och skolverklighet – En processutvärdering av projektet Skola 2000. 
12 Forsberg, E. Verksamhetsideal och skolverklighet – En processutvärdering av projektet Skola 2000. 
13 Skollagen. 1985:1100. 1 kap. 2§. 
14 SOU 1996:22. Inflytande på riktigt – om elevers rätt till inflytande, delaktighet och ansvar. sidan 7. 
15 SOU 1996:22. Inflytande på riktigt – om elevers rätt till inflytande, delaktighet och ansvar. sidan 55. 
16 Isling Å. Kampen för och emot en demokratisk skola. Sidan 21. 
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deltagande, en normativ participationsmodell17. Han diskuterar begrepp som form och 
innehåll, mål och medel och utgår alltså från ett normativt demokratibegrepp för skolan: 
 

Demokrati skall för skolan och inom skolan ses som både medel och mål, som både form och 
innehåll.18 
 

För att hitta en användbar definition på en demokratisk skola har jag bestämt mig för Islings 
sammanfattning: 
 

…en skola för hela folket och en skola grundad på demokratins ideal och värderingar. 
 
…en skola som svarar mot demokratins ideal och som i sig skall främja en demokratisk 
utveckling. 
 
…en skola som förbereder för demokratins funktioner genom att åt alla ge så lika politiska 
resurser som möjligt. 
 
Vidare har konstaterats att kraven om en demokratisk skola inte kan anses uppfyllda genom att 
besluten om skolreformer fattas på ett korrekt demokratiskt sätt. Kraven uppfylls endast om 
beslutens innehåll är sådant att skolan blir mer demokratiskt i betydelsen mer jämlik och att på så 
sätt också själv blir en demokratiskt verkande kraft i samhället.19 

 
 
3.3 Elevinflytandets utveckling i läroplanerna 
 
I detta avsnitt redogörs för innehållet i elevernas inflytande över skolan som framkommit ur 
de olika läroplanerna. Syftet med återblicken är att lyfta fram hur synen på eleverna och deras 
inflytande förändrats över tid. I varje läroplan för grundskolan framkommer en önskan om att 
eleverna ska ges ett inflytande över skolan.  
 
I skollagens 4:e kapitel 2§ lagfästs elevinflytandet med skrivningen: 
 

Eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas. Omfattningen och utformningen 
av elevernas inflytande skall anpassas efter deras ålder och mognad. 
 

Elevinflytandet har inte tidigare varit lagfäst. Nu ska det förekomma, däremot ska innehållet 
och formerna för inflytandet fastställas på kommunal och lokal nivå. Detta möjliggör den 
önskade anpassningen till lokala förutsättningar och behov.  
 

3.3.1 Lgr 62 
 
I Lgr 62 uttrycks att elevernas inflytande ska komma till stånd genom officiellt organiserade 
kollektiva kanaler. Som en sådan kanal beskrivs elevråd.20 Detta medinflytande framstår som 
indirekt och gemensamt för dem som inte deltar i elevrådet medan de som deltar som 
elevrepresentanter erhåller ett direkt gemensamt inflytande. Vidare skrivs om elevrådet att:  
 

…vissa konkreta disciplinfrågor kan vara av sådan art, att de kan läggas fram för elevernas 
förtroendemän”.21 

                                                           
17 Isling Å. Kampen för och emot en demokratisk skola. Sidan 22-23. 
18 Isling Å. Kampen för och emot en demokratisk skola. Sidan 33-34. 
19 Isling Å. Kampen för och emot en demokratisk skola. Sidan 33. 
20 Lgr 62, sidan 54 
21 Lgr 62, sidan 54 
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Det kollektiva inflytandet, genom elevrådet, gäller därmed dels tid utom den direkta 
undervisningen och dels utom skoltid. Som argument för elevernas inflytande över sin 
skolsituation uttrycks:  
 

Anonymitet i hopar och köer, ordningsföreskrifternas många påbud och den likriktning, som ofta 
får sätta sin prägel på arbete och samvaro, påpekar ofta negativt ansvarskänsla och uppförande. 
Det är särskilt viktigt  i de större skolenheterna och för övrigt alltid i de högre klasserna, att man 
låter eleverna på lämpligt sätt bära sin del av ansvaret för hela skolans eller klassens gemensamma 
angelägenheter.22 
 

En strävan att eleverna ska känna sig delaktiga i skolans verksamhet förväntas påverka deras 
ansvarstagande och uppförande. Inflytandet framstår därmed som en väg till disciplinering av 
eleverna. 
 
Förutom val av kurser framställs också en möjlighet att välja material och arbetssätt inom 
kursernas innehåll. Detta framstår genom att: 
 

…sättet att lösa uppgifterna kan ofta individualiseras. Detta sker, när elever, som har samma eller 
ungefär samma arbetsuppgifter, väljer böcker och andra källor vid individuellt arbete samt planerar 
och genomför sitt arbete på ett personligt sätt.23 
 

Denna typ av individualisering medger ett direkt, individuellt inflytande över vilket material 
och vilket arbetssätt som används. Vidare skrivs att man även kan individualisera efter 
elevernas arbetstakt.24 Detta innebär att eleverna tillskrivs ett indirekt inflytande över 
undervisningen genom sin arbetstakt. 
 
Läroplanen anger att elevinflytande kan komma till stånd via hemuppgifter, det vill säga 
utanför skoltiden. 
 

Hemuppgifter ger eleverna tillfälle att ta ansvar, organisera lärostoffet och disponera tid.25 
 

Detta inflytande grundas på rätten att välja hur arbetet ska bedrivas samt när det ska göras. 
Innehållet i hemuppgifterna tillskrivs eleverna inget inflytande över. 
 

3.3.2 Lgr 69 
 
Inflytandet expanderas genom att skolans personal  
 

måste ständigt vara beredda att låta eleverna vara med om att påverka förutsättningarna för 
samvaron och arbetet i skolan”.26  
 

Det inflytande som eleverna tillskrivs i Lgr 69 berör, till skillnad mot Lgr 62, även 
utvecklings- och förändringsfrågor. Perspektivet vidgas av orden måste ständigt. Detta 
innebär dels ett krav på att inflytande ska komma till stånd som inte fanns i Lgr 62 och dels att 
detta krav gäller hela tiden. 
 

                                                           
22 Lgr 62, sidan 54 
23 Lgr 62, sidan 52 
24 Lgr 62, sidan 52 
25 Lgr 62, sidan 57 
26 Lgr 69, sidan 28 
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En önskan som uttrycks är att: 
 

Elevrådet medverkar i skolmiljöns utformning. Ett väl fungerande elevråd där den enskilde eleven 
har möjlighet att göra sig hörd bidrar till att eleven upplever delaktighet i skolans beslutsprocess.27 
 

Här visas, till skillnad mot i Lgr 62, att ett individuellt inflytande över gruppen eftersträvas. 
Det gemensamma inflytandet gäller inte bara skolan som helhet, utan också inom klassen. 
 

Om flertalet elever skall kunna engageras i skolans verksamhet bör de i första hand få försöka 
behandla och lösa gemensamma frågor i det enskilda klassrummet. Ett klassråd kan utgöra ett 
forum för detta arbete.28 
 

En klar gräns för individens inflytande utgörs av att elevernas engagemang i skolan tillskrivs 
en gemensam grund via klassråd, elevföreningar och dylikt. 
Om planeringsarbetet skrivs: 
 

…leds således av en eller flera lärare som tillsammans med annan personal och elever utgör ett 
arbetslag, vilket i samråd väljer och planerar lärostoff och arbetsuppgifter, genomför arbetet och 
sammanfattar och diskuterar arbetsresultaten.29 
 

Detta medför att eleverna får en möjlighet att framföra sina åsikter gällande urval av stoff, 
utförande och utvärdering av undervisningen, genom att de deltar i diskussioner om arbetet. 
 
I Lgr 69 återfinns ett gemensamt inflytande. Till skillnad mot tidigare, farmstår parallellt med 
detta även ett individuellt fokuserat inflytande. 
 

Dessutom ska eleverna, enskilt eller i mindre grupper, arbeta med överkursuppgifter, vilkas 
inriktning, omfång och svårighetsgrad blir helt beroende av deras fria val.30 
 

Inflytandet över överkursuppgifterna framstår som gemensamt genom samarbete mellan 
elever och lärare. Eleverna ges även inflytande över urvalet av uppgifter. 
 
I Lgr 69 formuleras tydligt ett innehåll för inflytandet och för första gången beskrivs 
utövandet av inflytande som en kunskap av eget värde. Att lära sig planera framställs som 
viktigare än själva planen. Gemensam planering framstår som ett led i samverkansarbetet. 
 

3.3.3 Lgr 80 
 
Texten i läroplanen ger intryck av ett inflytande som eleverna ges över resurstilldelningen 
genom sina behov. Eftersom skolan har en behovsstyrd resurstilldelning får därmed eleverna 
ett indirekt inflytande över denna tilldelning genom sina behov. 
 

Att vara till nytta, att erkännas för sin egen skull, att få ta ansvar är påtagliga och grundläggande 
behov för alla barn. Detta måste skolan ta de praktiska konsekvenserna av utifrån de 
förutsättningar som finns just på deras skola.31 
 

                                                           
27 Lgr 69, sidan 30 
28 Lgr 69, sidan 29 
29 Lgr 69, sidan 106 
30 Lgr 69, sidan 45 
31 Lgr 80, sidan 18 
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Det inflytande som ges framstår som individuellt genom att det beskrivs gälla alla barn. 
Vidare framstår en möjlighet till lokala variationer i elevernas inflytande. 
 

Ett av skolans mål är att ge barn och ungdomar en demokratisk fostran. Eleverna skall bl.a. 
tillsammans med kamrater kunna fördela arbetsuppgifter, organisera redovisningar och 
utställningar, ta ansvar för yngre kamrater som behöver hjälp och ta del av arbetet på en god 
skolmiljö.32 
 

Ett gemensamt inflytande över arbetets utförande och redovisning framkommer genom att 
inflytandet utövas i grupp. Syftet med elevernas inflytande framstår som att fostra eleverna till 
demokratiska medborgare. Övning av förmågan att utöva inflytande framstår som en metod 
för demokratisk fostran, där inflytandet framstår som en kunskap. Även i Lgr 80 tillskrivs 
eleverna inflytande över hur arbetet ska gå till. Däremot finns inget uttryck för inflytande över 
innehållet. 
 

…lärare och elever avgör hur lång tid de vill ägna åt olika moment, i vilken ordning de skall ta upp 
olika frågor, med vilka metoder frågorna skall bearbetas och vilka läromedel man kan använda.33 
 

Det uttrycks i Lgr 80 att undervisningsfrågor blir ämne för elevernas inflytande genom att de 
behandlas av klassrådet eller i ämneskonferenser.34 Klassrådet utgör därmed en kanal för 
eleverna att nå inflytande, även över undervisningsfrågorna. Genom att elevernas inflytande 
ska utövas via klassrådet, anges att inflytandet snarare är gemensamt än individuellt. 
 

3.3.4 Lpo 94 och Lpo 98  
 
Lpo 98 är inte en ny läroplan, utan en revision av Lpo 94 och därför är de sammanförda under 
en rubrik. Förutsättningar för elevernas inflytande över skolan och gruppen uttrycks i de båda 
som: 
 

Att den enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll och arbetsformer är en förutsättning för 
elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan.35 
 

Här framkommer att det lokalt tolkade innehållet i läroplanen ska bilda en utgångspunkt för 
elevernas inflytande. Om skolan som arbetsmiljö skrivs att: 
 

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 sin förmåga att arbeta i demokratiska former.36 
 

Inflytandet över skolan tillskrivs varje elev. Det tolkar jag som att ett individuellt inflytande 
ses som eftersträvansvärt. Inflytandet över skolan är, förutom sin individuella inriktning, 
fokuserat på social träning. Vidare beskrivs att skolans utveckling 
 

…kräver att undervisningsmålen ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya 
metoder prövas och utvecklas.37 
 

                                                           
32 Lgr 80, sidan 64 
33 Lgr 80, sidan 29 
34 Lgr 80, sidan 41 
35 Lpo 94, sidan 6. Lpo 98 sidan 6 
36 Lpo 94, sidan 13. Lpo 98, sidan 15 
37 Lpo 94, sidan 9. Lpo 98, sidan 9 
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Genom detta citat framstår ett elevinflytande över skolans utveckling som är eftersträvansvärt. 
I Lpo98 har rektors uppdrag i fråga om elevinflytande expanderats i och med att han eller hon 
har ansvar för att arbetsformerna utvecklas så att elevinflytandet gynnas.38 Någon jämförbar 
ordalydelse finns inte i Lpo 94. Skrivningen utgör alltså ett ökat tryck på elevinflytande i 
grundskolans styrdokument. 
 
Inflytandet över planering och utvärdering framstår som gemensamt, genom att det sker i 
samverkan mellan lärare och elever. 
 

Läraren skall tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen.39 
 
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 ökar med 
stigande ålder och mognad.40 
 

Fokuseringen av inflytandet över arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen 
uttrycks som individuellt, eftersom alla elever tillskrivs detta inflytande. Skrivningar gällande 
vad inflytandet ska innehålla finns inte i Lpo 94 och Lpo 98, däremot uttrycks att 
elevinflytande ska finnas inom områden som formuleras av så vida begrepp att 
undervisningen och utbildningen som helheter faller inom dessa ramar. Det medför att 
inflytandet framstår som viktigare i sig, än dess innehåll. 
 
 

                                                           
38 Lpo 98, sidan 18 
39 Lpo 94, sidan 14. Lpo 98, sidan 16 
40 Lpo 94, sidan 14. Lpo 98, sidan 15 
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4. METOD 
 
 
4.1 Metodval 
 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka lärares och elevers uppfattningar om 
elevinflytande i skolan. Målet var också att förstå deras resonemang och tankar om olika 
fenomen som har med elevinflytande att göra. Syftet med studien har inte varit att göra en 
statistisk analys eller försöka hitta bevis för olika saker. Min ambition har inte heller varit att 
försöka dra några generella slutsatser från det insamlade materialet. I stället ville jag genom 
undersökningen få insikt i ämnet och hitta mönster i det insamlade materialet. Detta medförde 
att jag valde en kvalitativ intervjumetod som datainsamling eftersom det bäst passade mina 
syften. 
 
4.2 Intervjuerna 
 
Intervjuerna är halvstrukturerade och genomfördes med hjälp av en intervjuguide. En 
intervjuguide möjliggör ett öppet samtal med informanten där han eller hon får möjlighet att 
berätta om sina erfarenheter och med egna ord formulera sina tankar. Intervjuguiden gör det 
också möjligt för intervjuaren att hoppa mellan frågorna och därmed följa den intervjuades 
tankar.41 
 
Intervjun delades in på så sätt att de första frågorna var mer öppna och de senare mer 
specifika. Syftet med detta var att under intervjusituationen skapa en relation mellan mig och 
den intervjuade så att man mot slutet av intervjun kunde tala lättare om de erfarenheter och 
tankar som kan vara känsliga. 
 
För att se så att mina frågor förstods och inte var invecklade utfördes provintervjuer med en 
lärare och en elev. Efter provintervjuerna omformulerades någon fråga. 
 
4.3 Urval 
 
För att få variation i mitt material önskades lärare och elever på olika stadier. Då jag vid det 
tillfället skulle ha min slutpraktik på två olika skolor, en år 7-9 skola och en f-6 skola, valdes 
det slumpmässigt lärare samt elever från de båda skolorna. Totalt intervjuade jag fyra lärare 
samt åtta elever på vardera skola. När vi bestämde tid och plats för intervjun, gjordes en kort 
presentation om vad intervjun skulle handla om. 
 
4.4 Intervjuernas genomförande 
 
Alla intervjuer genomfördes på respektive skola, i arbetsrum, konferensrum eller liknande. 
Intervjuerna spelades in på band och de transkriberades sedan för att möjliggöra analyserna. I 
samband med intervjun berättade jag att citat från dem skulle användas i examensarbetet men 
att de skulle vara anonyma. Intervjuerna tog mellan 15 och 50 minuter att genomföra. 
 

                                                           
41 Trost, J. 1993. Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 
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4.5 Analysen av intervjumaterialet 
 
När intervjuerna genomförts och skrivits ut vidtog en bearbetning av det insamlade materialet. 
Intervjusvaren lästes igenom och sammanställdes för att underlätta den fortsatta analysen. I 
resultatdelen återges de kategorier som framkommit av det insamlade materialet. 
Huvudkategorierna är gjorda med hänsyn till mina frågeställningar.  
 
4.6 Metoddiskussion 
 
Det uppstår alltid tvivel om man har valt ett rätt tillvägagångssätt. Jag vill här peka på några 
svårigheter som jag upplevt under arbetet med studien. 
 
Det kan vara en nackdel att inte känna till lärarna och eleverna sedan tidigare. För att få reda 
på vad de verkligen tycker, krävs både tillit och tid. Om vi träffats vid upprepade tillfällen 
hade möjligheten funnits att vi lärt känna varandra och fått förtroende för varandra. Jag ser 
dock en fördel med att lärarna och eleverna inte kände till mig och framförallt att jag inte 
kände till dem. Jag hade inga subjektiva uppfattningar om vare sig elever eller lärare eller om 
någon kollega till lärarna, vilket jag tror underlättade i vårt samtal om deras undervisning. 
 
Att använda sig av bandspelare vid intervjutillfällena såg jag som en självklarhet eftersom 
man då kan fokusera mer på samtalet än på att anteckna. Några av de lärare och elever som 
intervjuades kände sig besvärade av bandspelaren som var placerad mellan oss. De flesta 
vande sig dock efter några minuter och glömde bort att de blev inspelade. Trost beskriver 
några saker som underlättar inspelningen om den intervjuade känner sig hämmad. Det rör sig 
bland annat om att bandspelarens rörliga delarna inte ska synas eftersom de påminner om 
inspelningen och att se till att bandet är tillräckligt långt, så att intervjun inte behöver avbrytas 
för att vända sida. 42 
 
Jag upptäckte under intervjuerna med lärarna att det ämne som jag valt var mycket svårt att 
tala om. Lärarna hade svårt att tala om sig själva och hur arbetet i klassrummet planeras. Detta 
kan bero på flera faktorer, där en kan vara att lärarna inte har tid att reflektera över sitt arbete i 
så hög grad som det skulle behövas. En annan faktor kan vara att de kände att de inte använde 
sig av så mycket elevinflytande som de skulle vilja, eftersom jag vid den frågan fick ett 
utfyllande svar. För att få något bättre resultat borde jag även utfört observationer i de olika 
lärarnas klasser. När man ser lärare agera i klassrummet får man ofta mer information än att 
bara intervjua dem. 
 
För att svaren skulle bli spontana och inte konstruerade valde jag att mycket kort informera 
lärarna och eleverna om vad intervjun skulle handla om. Ytterligare information före 
intervjuerna skulle kunna medföra att de inhämtade kunskap i ämnet och intervjun skulle inte 
ge en rättvis bild av hur de resonerar i nuläget. Det fanns dock vissa frågor som skulle fått 
bättre och mer nyanserande svar om framförallt lärarna hade fått mer information innan, eller 
om det genomförts en uppföljande intervju.  
 
 

                                                           
42 Trost, J. 1993. Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 
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5. RESULTAT 
 
 
Denna del av examensarbete innehåller en redogörelse av den analys som gjorts av materialet 
från intervjuerna. Det insamlade materialet har analyserats så att de tillsammans bildar ett 
mönster som visar på lärares och elevers syn på elevers inflytande i skolan. Jag gör alltså en 
gemensam redovisning av lärarnas och elevernas svar.  
 
För att belysa det lärare och elever beskrivit i intervjusituationen har jag tagit med citat. Detta 
dels för att presentera lärarnas och elevernas åsikter och känslor på ett rakt sätt utan alltför 
många omskrivningar och dels för att styrka resultaten. Citaten medför dessutom att texten 
blir mer levande. Vissa citat är varsamt reviderade för att man lättare ska förstå det talade 
språket. 
 
5.1 Hur uppfattar lärare respektive elever elevinflytandet i skolan? 
 
När lärare och elever beskriver inflytandet i skolan görs det utifrån flera synvinklar. Följande 
underrubriker visar på de utsagor informanterna beskrivit: schema, planering, eget ansvar, 
åldersintegrerade klasser samt mentorskap. 

5.1.1 Schema 
 
En lärare diskuterade lite fram och tillbaka huruvida han tyckte schemat kunde vara lite 
flytande.  
 

”Många elever orienterar sig efter raster. För dem kan det bli svårt med en viss schemafrihet. För 
andra kan det vara bra, eftersom de ofta precis kommit igång med sitt arbete och sen är det dags att 
byta ämne. De hinner göra färdigt sina arbeten lättare och antagligen fortare också. Sen måste man 
också tänka på timplanen. Det blir ett väldans tjafs i personalrummet så fort man gått över fem 
minuter som det är nu.”  
 

En elev i år sex tyckte inte om tanken på flytande schema.  
 

”Det tror jag inte är bra, för då blir det inget gjort, man bara byter grej”.  
 

Ökat prat på bekostnad av arbetsinsatsen ligger nära till hands. En flicka i femman tror att de 
skulle kunna ta ansvar för individuella raster och arbetstider. Några pojkar är bekymrade för 
sina raster med fotboll och tycker att det ändå är bättre med en speciell tid för rasterna. Alla, 
både lärare och elever, hade svårt att tänka sig en skoldag utan fasta raster och lektionstider. 
De ansåg att skoldagen bör ha en fast ram, men att varje elev får så långa arbetspass som 
möjligt för att komma in i ett arbete. 
 
När det gäller flextid ser några elever en risk att slinka undan, att inte ”göra sin tid”. Läraren 
känner sig mer flexibel i sin yrkesroll och får mer tid till eleverna. Dessutom uppfattas läraren 
som mindre sträng. Några elever tycker att de arbetar mer effektivt hemma än i skolan. 
 

”Om jag riktigt koncentrerar mig hemma, kanske en timme, tror jag att jag lär mig mer.”  
 
”Det är mycket lugnare, jag kan ta ett äpple och göra vad jag vill, men ändå koncentrera mig.”  
 

Några i sexan tycker inte alls att det är bra. De vill arbeta med sina kamrater och kunna träffa 
dem under hela skoldagen. 
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5.1.2 Planering 
 
Eget val av arbetsområde och arbetssätt innebär att eleverna introduceras i både strävans- och 
uppnåendemål och sedan får fundera över vilka arbetsområde eller teman som de vill arbeta 
med för att nå målen. Vissa elever tror att det skulle bli för mycket för läraren att hålla reda 
på, eftersom många då skulle arbeta med olika teman. Om man styrde upp det lite mer så att 
ett fåtal områden röstades fram skulle det nog fungera, menade andra. Några lärare menade att 
vissa elevers brist på mognad och ansvar var ett tungt argument mot detta arbetssätt. Bristen 
på ändamålsenliga lokaler framfördes också i detta sammanhang. Några nior trodde att deras 
klass troligtvis skulle kunna arbeta efter denna modell. Även de yngre eleverna efterfrågar 
mer inflytande över det som händer i klassrummet och tror att detta kan vara ett sätt att öka 
inflytandet och ansvarstagandet. Eleverna pekar på en risk i att vissa skulle behöva ett fastare 
stöd från läraren. En flicka i nian undrade om inte de här friare arbetsformerna skulle leda till 
ökad ensamhet för många elever.  
 
Att periodvis få välja själv, exempelvis ett strävansmål som man med läraren lägger upp ett 
arbete kring, trodde många elever skulle passa som fördjupning eller för att nå G-målet. Att få 
hålla på med något som man själv är intresserad av och att få arbeta med samma ämne till 
man själv är nöjd trodde många skulle leda till bättre resultat. En viss skillnad i synen på 
flickor och pojkar framkom också.  
 

Jag tror att man måste ställa mer krav på killarna. Tjejerna är mer ordningsamma , de flesta tjejer 
tänker att de vill ha en bra utbildning för att kunna gå vidare när de är vuxna och så. 

5.1.3 Eget ansvar 
 
Friutrymmet i det egna ansvaret kan visa sig i att man får välja ut glosor som man ska lära sig 
på engelska, i stället för att ha hela listan i läxa. Man får även ta ansvar för att hinna med, 
genom att planera vad som ska göras i skolan och vad som blir hemarbete. Några elever 
påpekar att det är viktigt med koll och förhör. Många elever blir förvirrade när det inte 
genomförs läxförhör.  
 

…och sen så, om man har ett antal sidor i historieboken men det blir inget läxförhör, vem läser på 
då?  

 
Några i sexan tror att det blir mer ansvar för läxor i framtiden. Någon ser det positivt att få 
större utmaningar, medan andra bara tycker att det känns jobbigt. 
 

5.1.4 Åldersintegrerat 
 
Att organisera skolan årskurslöst, åldersblandat för att lättare anpassa studietiden och 
studietakten till varje individs behov och mognad, uppfattades som positivt av de flesta. De 
lärare som arbetar med åldersblandade klasser ser både positiva och negativa saker. Det mest 
positiva var att de bestämmer mer tillsammans än i ”vanliga” klasser. En svårare del är att 
hitta undervisningsmaterial som passar alla representerade åldrar. På så sätt krävs mer 
planering. De elever som gått i en åldersblandad klass i de lägre åren, såg några problem. De 
menar att de äldre eller de som kommit längre ofta får hjälpa sina kamrater vilket leder till att 
de själva inte hinner med så mycket som de skulle vilja. De har dock en viss förståelse för 
systemet och kan se en finess med att kunna nå de olika målen på olika tid. 
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5.1.5 Mentorskap 
 
Mentorskap där lärare har ansvar för 7-10 elever uppskattas av många. Ett regelbundet tillfälle 
för samtal, utvärdering och planering ses som mycket positivt. En dialogbok mellan läraren 
och eleven ser eleverna också som ett sätt att fördjupa relationen till läraren. Någon elev 
menade att lärarens roll ofta går ut på ”att tjata hit elever”. Både elever och lärare ansåg att det 
skulle bli mindre av det om eleverna hade en närmare relation med en eller flera lärare. 
Lärarna menade att man kunde använda sig av mentor tiden till att resonera mer om elevens 
mål och studier samt att eleven får en individuell vägledning och stöd. 
 
 
5.2 Hur arbetar lärare med elevinflytande och vad tycker eleverna om det? 
 
Lärare arbetar med elevinflytande på flera olika sätt. Följande underrubriker visar på de 
yttranden informanterna beskrivit: klassrummet, planering, utvärdering samt klassråd och 
elevråd 
 

5.2.1 Klassrummet 
 
Någon lärare som själv ansåg att hon inte tänker i samma banor som yngre lärare, anser att det 
är viktigare att lära ut demokrati än att eleverna ska ha inflytande. Läraren anser det inte 
genomförbart med inflytande i de lägre åldrarna. Elevernas önskningar blir inte realistiska, 
eleverna är helt enkelt inte mogna. Men eftersom elevinflytande tillhör uppdraget som lärare 
låter hon eleverna ha ett visst inflytande över sin skolbänk, men inte över verksamheten i 
stort. De flesta lärare låter eleverna vara med och bestämma när det gäller möblering i 
klassrum både när det gäller placering av bord och stolar och vad som ska finnas på väggarna. 
Detta ser eleverna mer som en självklarhet och inte som inflytande. 

5.2.2 Planering 
 
Några lärare presenterar ett tema och diskuterar sen med eleverna om vad de skulle vara 
intresserade av att veta mer om. Många gånger får eleverna strukturera arbetet själv. Det 
fungerar olika bra i olika grupper, men lärarna är överens om att eleverna ofta underskattas. 
Ofta kommer även förslag på olika arbetssätt, t.ex. en pjäs om spanska kungar. Ibland passar 
elevernas förslag bra och då arbetar de så. Lärarna anser dock att det är långt ifrån alltid som 
bra förslag kommer fram. 
 
Det ser dock ut som att man planerar ganska lite tillsammans. Ur niornas svar hämtar jag 
följande exempel.  
 

En grupp elever planerar tillsammans med läraren. 
 
Läraren frågar vad vi vill, sen bestämmer hon själv ändå. 
 
Vi bestämmer tillsammans när vi ska ha provet. 
 

Spännvidden är relativt stor och det verkar som om de yngre eleverna har större inflytande 
gällande arbetssätt, medan de äldre eleverna har mer inflytande över arbetsområde. 
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Många elever arbetar efter ett papper med målen för de olika betygsnivåerna i arbetsområdet 
och detta upplevs som enformigt av de flesta som arbetar så. De menar att det är samma sak 
hela tiden. De säger att det enda som de kan påverka är när de ska vara klara för provet.  
 

Vi brukar rösta om två, tre alternativ när provet ska vara. 
 
… fast på No fick vi rösta om vi skulle forska om tryck eller nåt i kemi. 

 
En elev påminner sig om att det före jul fanns några veckor då man själv fick välja vad man 
ville arbeta med i So. Vissa elever minns att de fått ett skrivschema i början av terminen, men 
det har brutits flera gånger, och därmed har dess värde minimerat. 
 
En av de få gånger varje elev måste välja själv är när man ska bestämma vad man ska göra på 
elevens val. Då har alla rätt att prioritera efter eget intresse. Många lärare rekommenderar 
vissa elever, som skulle ha nytta av det, att välja ett speciellt ämne under en period. På så sätt 
får de en chans att förbättra sina kunskaper och sitt betyg med hjälp av den tid som elevens 
val erbjuder. Vissa elever är medvetna om möjligheterna som detta kan ge dem, men vill trots 
detta välja något annat ämne som de tycker är intressant. 
 

5.2.3 Utvärdering 
 
En lärare delar in en kurs i tre olika block och har först en kort introduktion om ämnet och 
presenterar även arbetsinnehåll och hur eleverna ska arbeta med blocken. Efter första blocket 
sker en muntlig utvärdering om det använda arbetssättet. Om eleverna tycker om det, 
använder de samma eller ett liknande arbetssätt under nästkommande block. Annars 
diskuteras ett nytt arbetssätt fram. Andra lärare anser att de inte hinner med utvärderingar. Det 
är så mycket annat som ska hinnas med under terminen. 
 
Utvärderingar genomförs sällan, enligt vissa elever aldrig. Några menar att det inte går att 
vara ärlig eftersom man då kan såra någon lärare eller de kan spåra åsiktslämnaren genom 
handstilen. Andra elever kommer mest ihåg enkäter som lärarkandidater genomfört, eller 
möjligen någon ny lärare som vill veta hur eleverna vill ha det.  
 

”… men han gjorde inte som vi ville och vad är det då för vits med att säga vad man tycker. Till 
slut orkar man inte engagera sig längre.” 

 
Det mest konkreta som eleverna kommer på är att skolmaten blivit bättre, kanske som ett 
resultat av elevenkäter. Flera elever tycker att en kort utvärdering efter ett arbetsområde skulle 
vara bra, om inte annat ses som en andningspaus innan nästa område dras igång. 
 
Elever upplever utvecklingssamtalen för det mesta positivt även om det mest är läraren som 
pratar. Eleverna verkar känna sig lättade när läraren och föräldrarna träffas, för då slipper 
eleven agera budbärare, något som tydligen inte upplevs som en komfortabel roll. Flera elever 
tycker att det är svårt att prata med föräldrarna om hur det går i skolan. Några elever vill 
utvärdera sina lärare med kreativa synpunkter och idéer om förändring. Kanske ett 
utvecklingssamtal där det är läraren och undervisningen som ska avhandlas. 
 
En lärare har tidigare haft en hemskrivning, som eleverna skulle lämna in en vecka senare. 
Läraren tyckte att det var en kul grej, men samtidigt tyckte han att det var alldeles för mycket 
arbete för att han skulle göra det en gång till.  
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Vanliga skrivningar går snabbt att göra och rätta. Men för den sakens skull behöver inte alla prov 
ha samma utformning. Ibland har vi praktiska prov i kemi och det är nog det provet som eleverna 
tycker bäst om. 

 
Några av elevernas reaktioner på hemskrivning var att ”man kunde ju fuska då”. Detta visade 
sig bero på att eleverna tog för givet att provfrågorna var formulerade på samma sätt som på 
skrivningarna i skolan. Detta trots att de äldre eleverna är vana vid de fördjupade och 
reflekterade momenten för de högre betygen. Dessa moment ansågs inte som ”fusk” om de 
genomfördes hemma. Skriftliga prov i skolan ger en trygghet och stabilitet som kan vara svår 
att klara sig utan. Praktiska prov tyckte eleverna bra om, samtidigt som de tyckte att ett sådant 
prov inte ”räknades” lika mycket som de skriftliga proven. Provformer som muntliga förhör 
eller samtal i mindre grupper skulle uppskattas av många elever.  
 

5.2.4 Klassråd och elevråd 
 
De flesta lärarna har klassråd där elevernas egna frågor och funderingar tas upp. Sedan går 
frågorna vidare till elevrådet där elevrepresentanterna diskuterar eventuella problem och tar 
sedan fram någon bra åtgärd. Elevrepresentanterna väljs olika i olika klasser men oftast verkar 
det som om eleverna själva väljer representanter. Många elever brukar vara intresserade i de 
lägre åren, medan intresset verkar svalare bland de äldre eleverna. 
 
En flicka som gärna är med och bestämmer kommer ofta med förslag på klassråden och får då 
höra ”varför ska du alltid bestämma?”. Många verkar inte vara tränade i att säga sin åsikt på 
lektionstid. Två elever som valts till elevrådet menar att endast några få vill uttrycka sina 
åsikter. De tycker att de får gehör hos de vuxna för sina önskemål och synpunkter. 
 
 
5.3 Hur skulle lärare vilja arbeta med elevinflytande i skolan? 
 
Några lärare anser att det är svårt att arbeta med elevinflytande i framför allt teoretiska 
ämnen. Man kan använda sig av betygskriterier, men lärarna tror inte att en elev är mogen nog 
att kunna se slutmålet i sin utbildning. Några skolor arbetar med problembaserad inlärning, 
där man har brainstorming i klassrummet och man pratar om allt tillsammans och skissar ner 
och läraren styr upp det. Några lärare ser detta som ett steg i rätt riktning. 
 
Ett annat sätt kan vara att ändra pedagogiskt arbetssätt. Helhetsbaserad inlärning riktar sig till 
att man som enskild och tillsammans, elev och lärare, siktar in sig mot olika delmål i 
utbildningen och så småningom når ett slutmål. 
 
Läraren har en stor frihet att bestämma aktiviteter och arbetsformer i undervisningen. Valet av 
arbetssätt måste dock betraktas i relation till innehållet och målet med arbetet. Dessutom 
måste arbetet anpassas till de enskilda elevernas förutsättningar och behov. Det handlar inte 
om att hitta ”idealmetoden” menar en lärare. ”Det är istället viktigt för läraren att kunna 
variera arbetsformerna efter skiftande behov.” 
 
Det förekommer en hel del utvärderingar i samband med undervisning, både när det gäller 
lärarens planering av arbetet, under själva arbetets gång och när arbetet slutförts. Nuförtiden 
betraktas utvärderingar eller bedömningar huvudsakligen som en kontroll av elevernas 
inlärningsresultat och är ofta begränsade till prov som ska mäta inlärda kunskaper. Läraren 
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bedömer och kontrollerar resultaten när arbetsperioden är över. Det kommer nog alltid att 
vara en viktig del av utvärderingen att ta reda på vad eleverna lärt sig. En lärare menar att man 
kanske skulle fokusera mindre på kontrollaspekten och mer på att bedömningen ska ge 
underlag för lärande och fortsatt utveckling.  
 

Betona mer den utvärdering som görs efter hand och som innebär handledning och stöd i arbetet. 
Dessutom är det ett viktigt mål att eleverna själva lär sig att bedöma sitt arbete och de resultat som 
de uppnår. Det gör de lättare om de får vara med och bestämma hur vi ska lägga upp hela 
arbetsområdet och hur utvärderingen ska gå till väga. Som lärare måste man vara lyhörd för vad 
eleverna vill. Undervisningen blir mycket trevligare och roligare om alla är överens. Sen blir det ju 
inte alltid som alla vill, lite måste man ju få bestämma som lärare. 

 
En annan lärare anser att det mer handlar om elevdemokrati, när lärare och elev tillsammans 
gör en utbildningsplanering. En sådan elevdemokrati räknar läraren inte med att se under de 
närmaste 25-30 åren. En annan lärare menar att allt ansvar inte kan läggas över på eleverna. 
Hon menar att läraryrket helt skulle försvinna då och att hon inte skulle behövas.  
 
Några lärare skulle vilja arbeta helt utan läromedel, eftersom de inte tillmötesgår varje 
individs behov. Dessutom skulle man då kunna planera lite bättre med eleverna utan att känna 
sig styrd av läromedlet. De tror dock att det kommer kräva mycket arbete, både av läraren och 
eleverna.  
 
5.4 Sammanfattning 
 
För att synliggöra skillnader mellan lärares och elevers syn på elevinflytande redogörs här en 
sammanfattning av resultaten. Sammanfattningen är indelad i två delar, en för lärare och en 
för elever, som i sig är indelad i två kategorier: vilka fördelar respektive nackdelar som finns 
med elevinflytande. 
 
Lärare  

 Fördelar Nackdelar 
 • mer flexibel undervisning • mer planering  
 • mer tid till eleverna • brist på ändamålsenliga lokaler 
 • bättre relation till eleverna • elevers brist på mognad och ansvar 
 • individuell vägledning och stöd 
 • eleverna underskattas 

 
 
Elever 

 Fördelar Nackdelar 
 • mer ansvar • många slinker undan 
 • närmare relation till läraren • planerar tillsammans med läraren för lite 
 • eget arbete • får hjälpa sina kamrater för mycket 
 • behandlad som vuxen  
 • nå målen på min tid 
 • varierat arbetssätt 
 • mer stöd från läraren 
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6. DISKUSSION 
 
I detta avsnitt diskuterar jag resultatet i ljuset av litteraturstudien. Till detta för jag mina 
personliga tankar. Jag belyser både lärarnas uppfattningar om elevinflytande samt elevernas 
uppfattningar. Avsnittet avslutas med en fundering om vad framtida forskning om 
elevinflytande kan tänkas beröra. 
 
6.1 Resultatdiskussion 
 
Det dyker ständigt upp nya förslag till arbetsmetoder och åtgärder för att underlätta inlärning. 
Genom litteratur, utbildning och handledning blir lärare bekanta med nya idéer och nya 
beteckningar. Det skapas lätt ett intryck av att nyckeln till ett lyckat lärararbete är att behärska 
den senaste och rätta metoden.  
 
I Lpo 94 kan man läsa följande.  
 

”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov”.  
 
Detta krav på anpassad undervisning är ett av de centrala elementen i grundskolans uppdrag. 
Kravet överensstämmer med uppfattningen att undervisning är att skapa betingelser för 
inlärningsprocesser. Det förutsätter att lärare lär känna varje enskild elev och elevens miljö. 
 
Innehållet i undervisningen måste betraktas i relation till de mål som ska förverkligas. De 
olika ämneskunskaperna har en central ställning när skolans innehåll ska väljas ut och 
beskrivas. Läroplanen för grundskolan betonar dock att innehållet ska ge underlag för en 
allsidig personlig utveckling. Det förutsätter att det råder bredd och variation i innehållet. Det 
betyder också att det blir för snävt att bara betrakta innehållet i form av lärostoff. För eleverna 
är de arbetsformer som används en lika viktig inlärning, liksom träningen i färdigheter, 
uttrycksformer och aktiviteter. 
 
I regeringens proposition om den förnyade lärarutbildningen43 diskuteras bland annat lärarens 
nya roll i vårt nya samhälle. De menar att villkoren för den framtida läraren hänger nära 
samman med samhällets förändringar i stort. För att hantera dessa förändringar krävs stor 
förmåga hos den enskilde eleven att lära nytt. De snabba samhällsförändringarna innebär 
också att det blir mer angeläget än tidigare att utveckla elevernas förmåga att förstå och 
hantera samhällsutvecklingen. Goda grundläggande kunskaper är en förutsättning för att 
elever ska klara den allt mer viktiga uppgiften att söka efter, självständigt värdera och 
bearbeta ny kunskap. Att utbilda elever som självständigt ställer frågor, söker svar och som 
provar olika tolkningar av fakta och erfarenheter är en väsentlig del av läraruppdraget. 
 
En stor samhällsförändring är att vi nu kommit in i en ny tidsepok, datorsamhället. Lars 
Naeslund har gjort en fallstudie av självständigt arbete med datorstöd44. Pedagogiken som 
framträder i försöksskolan är att eleverna ofta arbetar enskilt med uppsatser och andra 
inlämningsuppgifter vid datorerna. Detta ansvarar eleverna för medan läraren stöder genom 
handledning. Arbetssättet sammanfattas av Naeslund som ojämn aktivitetsnivå, låg 
produktivitet, svårigheter att hitta relevant information, hjälplöshet när basfärdigheterna 
saknas, villrådighet om hjälpmedlens roll samt förväxling mellan begreppen kunskap och 
information.  
                                                           
43 Regeringens proposition. En förnyad lärarutbildning. 
44 Naeslund, L. Att organisera pedagogisk frihet. 
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Auktoritet är något man skaffar sig i en demokratisk process. Läraren måste därför bli en 
samarbetspartner som erhåller sin position genom förtroende, lyhördhet och ett utvecklat 
etiskt handlande. Läraren har ett större ansvar för att starta en verksamhet som innebär att 
elever och lärare utvecklar ömsesidig respekt. 
 
Historiskt sett har lärarens roll varit att lära ut och ensidigt styra undervisningen. Idag betonas 
inlärningen och förmågan att göra elever delaktiga i undervisningens uppläggning. Den nya 
informationstekniken öppnar möjligheter till nya former av information. Lärarens uppgift blir 
att handleda och att ge elever förutsättningar att utvärdera, kritiskt granska och bearbeta 
inhämtad information till användbar kunskap. 
 
Enligt Håkansson har den traditionella undervisningssituationen en ansvarsfördelning som är 
fast etablerad.45 Med traditionell undervisning menas en lärarledd klassrumsundervisning. 
Läraren anger såväl innehåll som metod, vilket skapar en sorts trygghet. Vidare poängterar 
Håkansson att det är viktigt att ramarna anges klart, när eleverna ska vara delaktiga i 
undervisningen. Detta tyckte informanterna i min undersökning var viktigt. I undervisningen 
uppkommer ibland en ostrukturerad situation, som är svår att handskas med såväl ur lärarens 
som elevens synvinkel. Eleverna förväntar sig att läraren ska ta initiativ till och fatta beslut 
om undervisningens struktur. Det ostrukturerade tillståndet pressar ofta läraren till att ingripa 
och rädda situationen, vilket skapar en kortsiktig lösning. Detta skapar inte situationer som 
tvingar eleven att vara med och ta sitt ansvar.  
 
Ett tydligt resultat som undersökningen visar är att eleverna har ett marginellt inflytande över 
sitt lärande. Samma resultat kan man finna hos många forskare som studerat elevers 
inflytande i skolan, bl.a. Sehlberg som konstaterar att eleverna inte anser sig ha någonting att 
säga till om i valet av kunskapsområde. Min undersökning visar även på en positiv vändning i 
och med att lärarna i undersökningen gärna vill ge eleverna mer inflytande. Svårigheten, som 
de anser, med det är att det tar tid och det finns ingen tid att avvara från något annat. Det är 
alltså inte bara ett lärarbekymmer att eleverna inte har mer inflytande, utan ett skolproblem. 
Hela skolan måste engagera sig för att eleverna ska få det inflytande som de ska ha. 
 
I direktiven till Skolkommittén skriver utbildningsdepartementet. 
 

Undervisningens innehåll måste beröra eleverna, få dem att uppleva att det som försiggår i 
klassrummet gäller dem själva. Så är det inte alltid. Alltför många elever uppfattar undervisningen 
som skild från deras egna erfarenheter och framtidsföreställningar. De får därför svårt att ta till sig 
den kunskap som undervisningen skulle hjälpa dem till.46 
 

Här ligger en stor utmaning för lärarna, att verkligen få eleverna att känna att det som de 
arbetar med har betydelse både nu och för framtiden. Vissa moment kanske till och med kan 
strykas för att ersättas av annat som eleverna finner mer relevant. 
 
Det eleverna berättat visar på stora brister vad gäller inflytande. Gemensam planering av 
arbetsområde ser ut att helt saknas, enligt de elever som jag intervjuat. De saknar även 
inflytande över arbetssättet i många ämnen. Vissa elever sa att det enda de kan påverka är 
vilken betygsnivå de vill arbeta efter. Jag menar att eleverna i det fallet inte kan anses ha det 
inflytande som de är berättigade till.  
 

                                                           
45 Håkansson, E. 1973. ”Ansvaret för undervisningen” nordisk Psykologi, 25 årg. 
46 SOU 1996:22. Inflytande på riktigt – om elevers rätt till inflytande, delaktighet och ansvar. Sidan 232. 
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Många elever tror att de skulle gå till skolan, även om det inte var skolplikt, med tanke på 
framtiden. I Skola för bildning kan vi läsa”…skolan måste utvecklas till en plats och miljö dit 
barn och ungdomar gärna går.”47 Det finns mycket kvar innan de intervjuade eleverna kan 
tycka att deras skola nått det målet. 
 
Eleverna vill ha en viss variation och de är inte rädda för att prova nya modeller. Det kan gälla 
arbetssättet, men de verkar vara mest intresserade av inflytandet över ämnets innehåll, vad de 
ska arbeta med. Det är det som kan göra undervisningen mer intressant. 
 
 
6.2 Avslutning 
 
Eleverna finns med i ett system för formellt inflytande via elevråd, skolråd, och liknande, men 
saknar det verkliga inflytandet över undervisningens innehåll och metoder. Det finns mycket 
att förbättra och det bör få inspirera alla som finns i skolan att våga prova nya modeller som 
innehåller ett ökat inflytande för eleverna. 
 
Under detta arbete har jag insett vikten av att arbeta med metoder som utvecklar elevernas 
inflytande över sitt arbetsliv. Detta är framförallt viktigt för elevernas del som då blir väl 
rustade för att leva och arbeta i ett demokratiskt land. 
 
När det gäller framtida forskning finns det stora möjligheter att bedriva ytterligare forskning  
kring elevers inflytande i skolan. En större undersökning med angreppspunkter likartade de 
som finns i detta arbete skulle ge en tydligare och mer nyanserad bild av hur elever respektive 
lärare ser på elevernas inflytande samt hur lärare egentligen skulle vilja arbeta med 
elevinflytande. 
 
Det vore också intressant att närmare studera vilka grundvärderingar som lärare har och hur 
de påverkar lärarens arbete gällande elevinflytande. Här kan det vara av stort intresse att 
studera fler kulturer än den svenska. 
 
Det är bara några av de frågor som detta arbete väckt hos mig. Det råder inte brist på 
forskningsfrågor inom skolans värld. Skolkommittén ägnar ett helt kapitel i sitt delbetänkande 
åt frågor som skulle kunna inspirera till forskning.48 

                                                           
47 SOU 1992:94. Skola för bildning. Sidan 86. 
48 SOU 1996:22. Inflytande på riktigt – om elevers rätt till inflytande, delaktighet och ansvar. Sid. 199-207. 
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INTERVJUGUIDE 
 
Vad får eleverna påverka? Planerar ni utifrån målen i kursplanen, uppnåendemål eller 
strävansmål? 
Vad skulle du ändra på för att bättre nå målen? 
 
Kan alla bli valda till elevrådet? Varför lyssna på andra? 
 
När kan barn/ungdomar ta ansvar för sitt skolarbete, utveckling mot allt mer ansvarstagande. 
Hur var det för dig? Vem har ansvar för intresset? Eleven, läraren? 
 
Hur påverkar miljön arbetsresultatet, socialt, kompisar, arbetstider, lektionspass på 40-60 
minuter eller flextid, vissa hållpunkter och sedan fritt arbete. 
 
Utvecklingssamtalen, vad ger de? 
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