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Syftet med uppsatsen var att undersöka hur elever i år 4-6 såg på sitt informella inflytande. Meningen var främst 
att undersöka hur eleverna uppfattade sitt inflytande över arbetsformerna, innehållet i undervisningen samt vilka 
möjligheter och begränsningar de hade i sitt informella inflytande.  
 
Vår undersökning var av kvalitativ art, vi genomförde observationer och enskilda intervjuer. Vi har sammanlagt 
intervjuat 18 elever. Vår undersökning visade att elevernas informella inflytande var begränsat. Eleverna ansåg 
att de hade inflytande över hur de skulle arbeta men inte över vad de skulle arbeta med. Eleverna tyckte att de 
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mestadels enskilt. Det framkom även att vissa elever föredrog att arbeta enskilt medan andra tyckte bäst om att 
arbeta i grupp. De svar vi fått i undersökningen tydde på att det fanns en brist att arbeta aktivt med 
elevinflytande i samtliga klasser. Vi märkte att eleverna uppskattade att läraren lyssnade på deras åsikter 
samtidigt som de var införstådda med att läraren inte alltid kunde genomföra deras förslag. Det är individuellt 
för varje individ hur den uppfattar elevinflytande. Vi kan konstatera, dels via den litteratur vi tagit del av och 
dels genom den undersökning vi har gjort, att det finns mycket att förbättra för att styrdokumentens mål, som 
rör elevinflytande, ska förverkligas i skolans verksamhet.       
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Inledning 
Elevers rätt till inflytande över sin utbildning har ökat. I skollagen kan bland annat utläsas att: 

”Eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas. /…/”.1 Skolan har en 

uppgift att fostra demokratiska medborgare och detta kan då ses som ett led i den riktningen. 

Vi har själva mött elever under vår verksamhetsförlagda utbildning (vfu), som inte anser att 

de har något inflytande över sin undervisning. Vår avsikt är att undersöka hur elever ser på sitt 

inflytande. ”Det finns inget recept för elevinflytande. Men det finns något gemensamt för de 

elever som har inflytande. De tycks möta sig själva, de möter sin egen förmåga och styrka.”2 

Rektorn och filosofie doktorn i lärande, Gunvor Selberg skriver i sin doktorsavhandling i 

pedagogik, att det först är i samspelet mellan elever och lärare som inflytandet kommer till sin 

fulla rätt.3  

 

Eva Forsberg, filosofie doktor i pedagogik, poängterar att det är av stort intresse för 

samhällets utveckling att studier om elevinflytande finns.4 Vi tolkar detta som att Forsberg 

syftar till att det är i skolan eleverna fostras för att de ska bli en del av samhället och därför är 

elevinflytande viktigt att studera så att eleverna faktiskt lär sig de demokratiska grunderna, 

vilka samhället vilar på. Skolverket genomför vart tredje år en nationell undersökning som 

bland annat redovisar vilket elevinflytande elever har. Fram till år 2003 har endast elever i år 

7-9 samt gymnasiet varit med i undersökningen. År 2003 valde Skolverket att utvidga sin 

undersökning och även ta med elever i år 4-6.5 Huvudredaktören Amelie Tham poängterar att 

det framförallt är de vuxna inom skolans värld som bestämmer innebörden av begreppet 

elevinflytande. Detta medför att det är de vuxna som bedömer hur mycket inflytande eleverna 

har.6 Forskare brukar skilja på elevers formella och informella inflytande. Elevers formella 

inflytande är förknippat med klassråd och elevråd som återkommer med jämna mellanrum. 

Elevernas informella inflytande äger rum i den vardagliga undervisningen.7 Vi vill med denna 

studie ta reda på hur elever i år 4-6 ser på sitt informella inflytande. 

                                                 
1 Lärarförbundet. (2002). Lärarens handbok. Solna: Tryckindustri Information. s. 72 
2 Tham, Amelie. (1998). Jag vill ha inflytande över allt. Stockholm: Skolverket. s. 114  
3 Selberg, Gunvor. (1999). Elevinflytande i lärandet. En studie om vad som händer när elever har inflytande i 
sitt eget lärande och när elever har olika erfarenheter av sådant inflytande. Luleå: Universitetstryckeriet. s. 47ff 
4 Forsberg, Eva. (2000). Elevinflytandets många ansikten. Stockholm: Elanders Gotab. s. 22 
5 Samuelsson, Charlotte. (2004). Yngre elevers attityder till skolan 2003. Hur elever i årskurs 4-6 upplever 
skolan. Stockholm: Skolverket. s. 3 
6 Tham, (1998). s. 7 
7 Gustafsson, Britt-Marie. (1994). ”Morgondagens lärare – en viktig kugge i demokratin!” (s. 86-99). I Lindgren, 
Anita (red.) (1994). UTMANING! Om elevinflytande i skolan. Göteborg: Förlagshuset Gothia. s. 88f 
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Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte är att genom intervjuer undersöka hur elever i år 4-6 ser på sitt informella 

inflytande. För att få en bättre bakgrund vill vi även ta del av studier inom området och 

undersöka vad dessa har kommit fram till om elevers uppfattningar om sitt informella 

inflytande.  

 

För att precisera vårt syfte väljer vi att framförallt koncentrera oss på att besvara nedanstående 

frågeställningar i uppsatsen, utifrån elevers synsätt: 

- Hur ser elevers inflytande över arbetsformerna ut? 

- Hur ser elevers inflytande på innehållet i undervisningen ut? 

- Vilka möjligheter och begränsningar finns för elevinflytande?  

 

 

Avgränsningar 
Det finns mycket skrivet inom området elevinflytande. Många undersökningar har genomförts 

på elever i år 7 och uppåt, de presenterar elevernas åsikter om elevinflytande. Vi har inte lagt 

någon större vikt vid dessa elevers åsikter utan vi har fokuserat på åsikterna från de elever 

som gått i år 4-6. Vi har inte undersökt elevernas formella inflytande så som skolgårdens 

utformning eller klassråd.  
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Teoretisk utgångspunkt 
Vi kommer i detta avsnitt att presentera några centrala teoretiker och pedagoger som vår 

studie har hämtat inspiration från. Gunvor Selberg har i sin doktorsavhandling Elevinflytande 

i lärandet, kommit fram till slutsatser som har varit betydelsefulla för vårt arbete. Eva 

Forsbergs doktorsavhandling Elevinflytandets många ansikten, är influerad av Selbergs 

slutsatser. Selberg har studerat relationen mellan lärande och elevinflytande. Hon har utgått 

från elevernas synsätt. Forsberg har fördjupat sig i tidigare studier inom området och 

elevinflytandets framväxt i de olika läroplanerna. Hon har därigenom fokuserat på 

elevinflytande i praktiken och dess förhållande till den statliga styrningen. Hon har lagt större 

fokus på det formella och informella inflytandet i sin avhandling. I Mats Danells 

doktorsavhandling På tal om elevinflytande, återfinns både Selberg och Forsberg. Han utgår 

främst från pedagogers samtal för att utveckla elevinflytande i praktiken. Selberg och 

Forsberg ser vi som centrala skolbildare inom ämnet bland annat eftersom de Statliga 

Offentliga Utredningars (SOU:s) rapporter och Skolverkets rapporter som vi tagit del av 

återkommande refererar till dem. Nedan presenterar vi hur de teoretiker och pedagoger, som 

mest influerat Selberg, ser på barns lärande. Denna presentation ligger till grund för en ökad 

förståelse för vår kommande litteraturgenomgång. 

 

John Dewey, amerikansk professor i filosofi, myntade det berömda uttrycket, learning by 

doing. Han ser det kompetenta barnet som behöver få möjlighet att experimentera och pröva 

sig fram med vägledning av en kompetent lärare. Dewey menar att skolans personal måste se 

till varje enskild individ. Läraren ska använda barnets aktivitet och intresse som utgångspunkt 

för ny kunskap.8 Dewey anser att skolans uppgift är att uppmuntra eleverna att samarbeta. 

Eleverna når genom detta samarbete tillsammans ett slutligt mål. Kombinationen av det 

individuella och kollektiva arbete, som han förordar, förbereder eleven för det liv som råder i 

samhället.9  

 

Paulo Freire, professor i pedagogik, anser att alla människor oavsett tidigare kunskaper kan 

utvecklas genom samspel med andra. Freire menar att, ”Dialogrelationer är oumbärliga i 

                                                 
8 Selberg, (1999). s. 34 
9 Svedberg, Lars och Zaar, Monica. (2002). Boken om pedagogerna. (4:e upplagan) Falköping: Elanders 
Gummessons. s. 42 
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kunskapsakten.”.10 Han framhåller att lärandet hos eleven är beroende av en fungerande 

dialog, mellan elever och mellan lärare och elev. Freire vill att undervisningen ska bygga på 

problem som kan relateras till elevernas egen verklighet för att upprätthålla deras intresse och 

förståelse för undervisningen.11

 

Psykologen Lev S Vygotskij förespråkar, att läraren bör erbjuda eleven flera valmöjligheter i 

undervisningen för att eleven ska kunna hitta en lärprocess som kan relateras till sin 

verklighet. För att inlärning ska bli fruktbar menar Vygotskij, att den bör stämma överens 

med elevens förkunskap och mognad.12 Det är även viktigt att barnen utför en uppgift 

frivilligt med intresse och inte känner något tvång för att de ska nå bästa möjliga resultat.13 

Undervisningen är som mest fruktbar när den befinner sig på barnets kunskapsnivå, men 

samtidigt utvecklas till att gå vidare förbi tidigare erhållen kunskap. Detta kallar Vygotskij för 

den potentiella utvecklingszonen.14

 

 

                                                 
10 Selberg, (1999). s. 35 
11 Ibid., s. 35 
12 Vygotskij, Lev Semёnovič. (2002). Fantasi och kreativitet i barndomen. (Första upplagan, tredje tryckningen.) 
Uddevalla: MediaPrint i Uddevalla AB. s. 54ff 
13 Ibid., s. 75
14 Selberg, (1999). s. 36 
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Litteraturgenomgång 
Vi har i databasen Educational Resources Information Center (ERIC) funnit för oss mycket 

relevanta artiklar som berör elevinflytande. På Skolverkets hemsida fann vi rapporter som 

varit speciellt relevanta och centrala för vår studie. I följande del av litteraturgenomgången 

kommer vi att presentera elevinflytande och definiera vissa centrala begrepp för vår studie.  

 

Elevinflytande 
I Forsbergs doktorsavhandling, skriver hon att det inte finns ett klart eller enkelt sätt att 

definiera begreppet elevinflytande. Hon menar att elevinflytande skulle kunna delas i två 

delar, en formell del såsom klassråd samt en informell del där hon poängterar att den 

vardagliga arbetsmiljön i klassrummet bör vara i fokus.15 I rapporten, Jag vill ha inflytande 

över allt påpekar Tham att elevinflytande är ett mångtydigt begrepp. Hon nämner att det 

handlar mycket om det som äger rum i skolan. Författaren pekar på verksamheten i skolan, de 

formella beslutsprocesserna samt arbetsmiljön i skolan. Hon poängterar att elevinflytande bör 

bli mer preciserat. Vidare framhåller hon att elever måste förstå och bli medvetna om när och 

hur de kan vara med och påverka. Elevinflytande handlar först och främst om ett helhjärtat 

intresse, men också om delaktighet och ansvar.16  

 

Formellt inflytande 
Pedagogen Britt-Marie Gustafsson menar att formellt inflytande i skolan ofta handlar om 

exempelvis klassråd. Det formella inflytandet är planerat och återkommer enligt henne varje 

vecka. I det formella inflytandet lär eleverna sig beslutsprocessens gång, en fråga tas upp och 

behandlas sedan vidare i olika steg. Frågan kan bli aktuell för elevrådet på skolan.17  

 

Informellt inflytande 
Motsatsen till det formella inflytandet är det informella, som representerar inflytandet i den 

vardagliga undervisningen. Det informella inflytandet handlar om det som ständigt pågår i 

klassrummet. I det informella inflytandet möts elevers och lärares åsikter, exempelvis vid 

                                                 
15 Forsberg, (2000). s. 45 
16 Tham, (1998). s. 3 
17 Gustafsson, (1994). s. 88f 
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planering av undervisningens utformning.18 Gustafsson menar att informellt inflytande 

handlar om att göra eleverna medvetna om och delaktiga i sitt lärande.19   

 

Makt 
”Om kunskap är makt, så kan man klart påstå att det handlar om makt i 

undervisningssituationen.”20 Studierektorn och forskaren Anita Lindgren poägterar att det är 

läraren som har makten i undervisningssituationen. Hon konstaterar att ju tryggare en lärare 

känner sig i sin yrkesroll, desto lättare har hon att ge eleverna en chans till delad makt i 

klassrummet. Konsekvensen av detta är att eleverna ges möjlighet till inflytande över sitt eget 

inhämtande av kunskap menar Lindgren. Hon konstaterar att de då blir ”/.../ ägare av den mest 

demokratiska källan till makt, nämligen kunskap.”.21  

 

För att eleverna ska bli demokratiska medborgare är det viktigt att de tidigt lär sig att 

samspela med andra människor, samt får möjligheten till inflytande i skolan.  

”Människan kan själv påverka sin situation och låta sig påverkas och formas i en 
interaktion med andra. Lärandet är en aktiv process som pågår ständigt och bygger 
på tidigare erfarenheter och på problem som upplevs angelägna av människan. 
Inflytande kräver dialog med någon eller några som man kan dela inflytande 
med.”22  

 

Styrdokument 
Nedan kommer vi att presentera vad barnkonventionen, skollagen och läroplanen för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) skriver om elevers 

inflytande. 

 

Barnkonventionen 
I barnkonventionen som är gemensamt beslutad av Förenta Nationerna (FN) återfinns regler 

för barn och ungdomars mänskliga rättigheter. Artikel 29 handlar om skolans verksamhet och 

dess syfte. Här kan utläsas att skolan ska: 
                                                 
18 Gustafsson, (1994). s. 88f 
19 Ibid., s. 96 
20 Lindgren, Anita. (1994). ”Elevinflytande- en fråga om makt?” (s. 100-115). I Lindgren, Anita (red.) (1994). 
UTMANING! Om elevinflytande i skolan. Göteborg: Förlagshuset Gothia. s. 114 
21 Ibid., s. 114 
22 Selberg, (1999). s. 49 
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”…förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda och 
förståelse, fred, tolerans, jämlikhet mellan könen och vänskap mellan alla folk, 
etniska, nationella och religiösa grupper och personer som tillhör 
urbefolkningar…”23

 

Skollagen  
Det är Sveriges riksdag som bestämmer skollagens innehåll. Den ligger till grund för samtliga 

skolors verksamhetsutformning.24 Fjärde kapitlet i skollagen behandlar bestämmelser för 

grundskolan. I andra paragrafen kan utläsas att: 

 

”Eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas. Omfattningen och 
utformningen av elevernas inflytande skall anpassas efter deras ålder och mognad.” 
25

  

Läroplanen  
Läroplanerna fastställs av regeringen och de är individuella för de olika skolformerna. I 

Lpo94 förtydligas mål och riktlinjer för skolans verksamhet. Där kan bland annat utläsas: 

 

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.(…) 
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 ta ansvar.26  

 

Olika moment som ger elever möjlighet till inflytande 
Här kommer vi att presentera slutsatser av några studier inom ämnet elevinflytande. Vi har 

valt att dela upp materialet under tre rubriker som är; inflytande över arbetssätt, inflytande 

över innehållet i undervisningen och inflytandets möjligheter och begränsningar. Med 

arbetssätt menar vi olika arbetsformer så som enskilt arbete och grupparbete. Med innehåll i 

undervisningen syftar vi på utformningen av undervisningens innehåll och hur den förmedlas. 

 

                                                 
23 Barnombudsmannen <http://www.bo.se/gen_print.aspx?pageid=44> Hämtat 2007-02-06 kl.16.10. 
24 Lärarförbundet, (2002). s. 5 
25 Ibid., s. 72 
26 Ibid., s. 10f 
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Inflytande över arbetssätt 
Selberg skriver i sin doktorsavhandling, att hon genom sin studie har sett att elever som har 

mindre inflytande över arbetsformerna ”/…/ har svårare att organisera det egna lärandet 

/…/”27 och de arbetar dessutom oftare ensamma. Eleverna valde hellre att söka information ur 

de allmänna förekommande handböckerna som fanns i dess närhet. Deras arbete bestod ofta 

av att kopiera texter ur böcker. De reflekterade inte vidare om vad de lärt sig därför bildade de 

sig inte en egen uppfattning om vad de lärt sig, menar Selberg. Hon såg även att elevgrupper 

som hade mer vana av inflytande i regel använde sig mer av att söka flera referenser. Hon 

poängterar att de på så sätt skapade sig en egenformulerad uppfattning om ämnet de sökte 

information om. Selberg konstaterar också att elever som har erfarenhet av inflytande har 

lättare att göra egna val när det gäller att bestämma vad de vill lära sig samt hur de sedan ska 

finna mer information och lära sig om ämnet. De har med andra ord ett försprång gentemot de 

elever med mindre erfarenhet vad det gäller att ta ett självständigt ansvar för sitt eget lärande 

samt att erhålla mer beständig kunskap.28

 

I USA genomförde studenten Janice Moriarity med flera, en studie, Increasing Student 

Motivation Through the Use of Instructional Strategies  vid Saint Xavier University, om 

elevers inflytande och motivation i deras läs- och skrivutveckling. De kom fram till att elever 

som inte fokuserade på undervisningen lätt fastnar i ett mönster av upprepade misslyckanden. 

De är inte lockade av undervisningen på grund av att de inte ser någon koppling till sin 

verklighet. Dessa elever upplever att deras ansträngningar i lärandet inte leder till ett, för dem, 

tillfredställande resultat. Genom att eleverna får mer inflytande och mer förståelse för sitt 

lärande skapas en positiv inställning till skolan och detta leder till att eleverna når 

undervisningsmålen på ett mer framgångsrikt sätt. Moriarity med flera, anser att grupparbete 

är ett bra arbetssätt för att få eleverna att hjälpas åt för att förbättra sitt lärande.29

 

I Thams rapport, framkommer det att det kan finnas en risk med eget arbete. Denna risk kan 

innebära att arbetet utförs enskilt och inte tränar eleven på de mål som kursplanen föreskriver. 

Den kunskap som framkommer ur detta skulle kunna leda till att eleverna lika gärna skulle 

kunna utföra arbetet i hemmet, vilket hon betraktar som negativt. Hon påpekar att skolan ska 

                                                 
27 Selberg, (1999). s. 149 
28 Ibid., s. 149f 
29 Moriarity, Janice m.fl. (2001). Increasing Student Motivation Through the Use of  Instructional Strategies. 
Master of Arts Action Research Project, Saint Xavier University & SkyLight U.S. Illinois. s. 20ff   
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utveckla elevers argumentation samt samarbete med andra, vilket oftast hamnar i skymundan 

vid eget arbete.30 Filosofie doktor i pedagogik Ulf Blossing menar att arbetssätt där eleven 

arbetar individuellt med till exempel eget arbete är mest förekommande i skolan. Författaren 

poängterar att genom individuella arbetssätt är det svårt för eleverna att känna delaktighet, 

vilket har en stor betydelse för elevernas inflytande.31

 

Undervisningsrådet på Skolverket Mona Bergman och skolrådet Berit Hörnqvist skriver att 

elever uppskattar att få möjlighet att välja om de vill arbeta i klassrum, grupprum eller vid 

något bord i korridoren. Anledningen är att de på så sätt upplever en känsla av frihet. Elever 

kan ibland känna en begränsning av att tvingas sitta i klassrummet med resten av klassen runt 

omkring sig.32 Eleverna värderar ett varierade arbetssätt högt, de vill arbeta både självständigt 

samt i grupp.33  

 

Inflytande över innehållet i undervisningen 
Selberg konstaterar att de elever som inte har så mycket inflytande över sin undervisning, 

tolkar meningen med sitt kunskapsinhämtande i skolan som något som lärs in för att klara av 

nästa prov. De får därför ingen förståelse för varför de ska lära sig något. De följer lärobokens 

text och frågor samt lärarens upplägg av undervisningen. ”De här eleverna blir duktiga på att 

memorera, sådant som elever med mer självstyrd undervisning knappast sysslar med.”34 

Elever som är vana vid att ha mer inflytande och använder kursplanen som ett hjälpmedel i 

den dagliga undervisningen, har lättare att tillsammans med läraren bygga upp en förståelse 

för anledningen till ett visst arbetsområdes utformning och målet med kunskapen.35    

 

Lindgren ifrågasätter varför lärare ska ställa alla frågor till eleverna. Hon menar att det vore 

mer naturligt att eleverna ställer frågor till läraren eftersom läraren oftare besitter svaren och 

inte tvärtom. Hon påpekar att eleverna skulle kunna bli mer delaktiga, samtidigt som det 

uppstår ett samarbete mellan eleverna och läraren för att söka svaren på elevernas frågor. Det 

                                                 
30 Tham, (2004). s. 87ff 
31 Blossing, Ulf. (2003). Skolförbättring i praktiken. Lund: Studentlitteratur. s. 125 
32 Bergman, Mona och Hörnqvist, Berit. (1999). Inflytandets villkor. En rapport om 41 skolors arbete med 
elevinflytande. Stockholm: Skolverket. s. 18 
33 Ibid., s. 25 
34 Selberg, (1999). s. 151 
35 Ibid., s. 151 
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är inte nödvändigtvis så att läraren måste besitta svaren utan de kan sökas tillsammans med 

klassen.36

   

Eleverna framhåller i rapporten, skriven av Bergman och Hörnqvist att det är lärarnas 

förhållningssätt till dem som är en avgörande faktor för deras möjlighet att påverka 

undervisningens utformning. Det absolut viktigaste för eleverna är att läraren lyssnar till deras 

funderingar och förslag.37 Stockholms skolförvaltnings enhetschef Ann-Katrin Wirén menar i 

sin rapport, Där man inte har något inflytande finns inget personligt ansvar, att det är viktigt 

att elevernas åsikter ges plats i undervisningens utformning. Om läraren inte låter eleverna 

vara delaktiga blir målen för den vardagliga verksamheten i skolan ouppnåeliga. Det är av stor 

betydelse att eleverna får ta eget ansvar över sitt kunskapsinhämtande. Individens individuella 

utveckling ska vara i fokus i undervisningen för att en skola ska drivas i en demokratisk anda. 

Tyvärr visar deras undersökning att det är inom detta område, det informella, som eleverna 

upplever att de minst kan påverka sin undervisning.38  

 

I studien som Bergman och Hörnqvist genomfört, är det uppenbart att elever som får arbeta 

självständigt i upplägget av sin undervisning samtidigt som de får ta ansvar lyckas bra. Det är 

tydligt att de elever som har denna förutsättning mer lär för sin egen skull och inte enbart för 

lärarens. De utvecklar lust och engagemang för sitt lärande och finner det lustfyllt att arbeta.39 

Författarna poängterar att eleverna uppskattar när de själva får välja vad de ska arbeta med. 

Eleverna vill själva lägga upp sitt schema och därefter välja vad de ska arbeta med. De 

upplever att det på så sätt blir mer lustfyllt samtidigt som det är positivt för deras lärande.40  

 

Professorn i pedagogik Ingrid Carlgren och skolrådet Berit Hörnqvist poängterar, att elever i 

de lägre klasserna får vara mer delaktiga men endast genom att välja mellan redan av läraren 

bestämda uppgifter. Deras inflytande över undervisningens innehåll är fortfarande 

                                                 
36 Lindgren, (1994). s. 112 
37 Bergman och Hörnqvist, (1999). s. 26 
38Wirén, Ann-Katrin. (1995). Där man inte har något inflytande finns inget personligt ansvar. En översyn av 
elev- och föräldrainflytandet i skolan. (Utbildningsdepartementet. 1995:5) Stockholm: Fritzes Offentliga 
publikationer. s. 57f 
39 Bergman och Hörnqvist, (1999). s. 62 
40 Ibid., s. 63 
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begränsat.41 I Danells doktorsavhandling, framkommer det att elever tycker sig ha inflytande 

över det individuella arbetet. Men innehållet i undervisningen bestäms oftast av läraren som 

ger olika alternativ för eleverna att välja mellan. I de kollektiva besluten tycker inte eleverna 

att de har något inflytande.42

 

Det framkommer att elever på låg- och mellanstadiet har större möjlighet att påverka sin 

undervisnings utformning.43 Detta tror författarna beror på att eleverna i dessa stadier har en 

klasslärare som har kontakt med eleverna under hela skoldagen.44 Pedagogen Christer Ferm 

konstaterar i sin pedagogiska handbok Demokrati i praktiken, att ju äldre elever blir desto 

mindre inflytande får de, vilket han menar är raka motsatsen till vad skollagen samt 

läroplanen föreskriver.45 Det återkommer i samtliga undersökningar som Skolverket 

genomfört på nationell basis att grundskoleelever vill ha mer inflytande i skolan än de för 

närvarande har.46 Med tanke på vad skollagen förespråkar ”/…/ att omfattningen och 

utformningen av elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad kan man 

förvänta sig att elever i årskurs 6 oftare än elever i årskurs 4 får vara med och bestämma i 

skolan.”.47

 

Inflytandets möjligheter och begränsningar 
Selberg menar att det är viktigt att läraren för en dialog tillsammans med sina elever, det är 

också av stor vikt att elever för en dialog sinsemellan för att ett ömsesidigt inflytande ska 

kunna äga rum. För att denna dialog ska kunna uppstå krävs det att eleverna och lärarna visar 

varandra gemensam hänsyn samt tar hänsyn till tidigare erfarenheter och förkunskaper. 

Meningen med detta är att eleverna ska komma fram till ett eget kunskapssökande med 

läraren som vägledare. Det är lärarens inställning till elevinflytande som är avgörande för hur 

denna process ska fungera.48 Även Ferm poängterar, att det är lärarens förhållningssätt till 

                                                 
41 Carlgren, Ingrid och Hörnqvist, Berit. (1999). Skola i utveckling. När inget facit finns… - om skolutveckling i 
en decentraliserad skola. Stockholm: Enskede Offset AB. s. 57 
42 Danell, Mats. (2006). På tal om elevinflytande. Hur skolans praktik formas i pedagogers samtal. Luleå 
tekniska universitet: Institutionen för utbildningsvetenskap. s. 111ff 
43 Wirén, (1995). s. 68 
44 Ibid., s. 124 
45 Ferm, Christer. (1993). Demokrati i praktiken. Handbok för lärare om samverkan med elever och föräldrar. 
Stockholm: Runa Förlag. s. 8 
46 Samuelsson, (2004). s. 46 
47 Ibid., s. 50 
48 Selberg, (1999). s. 47ff 
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eleverna och undervisningens innehåll som är de avgörande faktorerna för elevinflytande i 

praktiken.49  

 

Forsberg konstaterar att elever ofta ser sitt inflytande som begränsat. En stor del av de elever 

som varit med i hennes studie anser att de har liten möjlighet att påverka det vardagliga i 

undervisningen.50 Hon poängterar att de elever som upplever att de har inflytande trivs bättre 

i skolan, de är i högre grad mer positivt inställda till undervisningen och till skolans personal. 

Eleverna tycker även att deras åsikter tas tillvara och att möjligheten finns att det kan leda till 

en förändring av undervisningen. Dessa elever, konstaterar Forsberg, tar tillfällen i akt att 

förändra och de är ofta framgångsrika i sina förändringsförslag.51

 

Dominic Wyse, lektor i pedagogik vid Liverpool John Moores University, genomförde en 

undersökning, Felt Tips Pens and School Councils: Children`s Participation Rights in Four 

English schools, av fyra engelska grundskolor. På dessa skolor undersökte han elevers 

delaktighet i sin utbildning och framförallt elevernas rätt till påverkan i förhållanden som rör 

deras utbildning. Wyse skriver att målen i den engelska läroplanen är att utveckla eleverna till 

aktiva medborgare. De ska enligt läroplanen även få möjlighet att påverka sin undervisning 

och ha ett reellt inflytande. Trots detta visar Wyse´s studie att elevernas möjligheter till 

inflytandet är mycket begränsade. Därmed har eleverna mindre möjlighet att påverka 

innehållet i sin egen undervisning än vad läroplanen påskiner. Wyse menar även att eftersom 

eleverna inte är tillräckligt medvetna om sina rättigheter till elevinflytande har de svårt att 

känna att deras inflytande blir meningsfullt. Lärarna ser, enligt honom, inte eleverna som 

tillräckligt kompetenta att ta ansvar för sin utbildning.52  

 

Bergman och Hörnqvist genomförde en undersökning av 41 skolors arbete med 

elevinflytande. I undersökningen framkommer det att samspelet mellan alla berörda parter 

som befinner sig i skolan som är starkt avgörande för sättet att bruka elevinflytande i 

verksamheten. Vidare framkom att lärarens syn på kunskap och elevernas inflytande är 

                                                 
49 Ferm, (1993). s. 73 
50 Forsberg, (2000). s. 46f 
51 Ibid., s. 53f 
52 Wyse, Dominic. (2001). Felt Tips Pens and School Councils: Children`s Participation Rights in Four English 
schools. Children & Society. Volume 15, ss. 209-218. 
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beroende av varandra. Det är läraren som väljer arbetssätt utifrån vilken kunskap som 

förväntas nås av eleven.53 Mats Danells doktorsavhandling visar att elevers möjlighet att 

bestämma över sin undervisning är beroende av hur läraren ”/…/ uppfattar elevens förmåga 

att klara av sina arbetsuppgifter.”.54 Bergman och Hörnqvist kom även fram till att elever 

tycker att det är svårt att avgöra vart gränsen för sitt inflytande bör gå i undervisningen.55

 

Eva Forsberg menar att det är svårt att dra gränsen för i vilken utsträckning elevinflytande ska 

återfinnas i undervisningen. Däremot är styrdokumenten tydliga när de beskriver elevernas 

rättigheter till inflytande. Det är svårt att infria dessa mål fullt ut i verksamheten.56 

Skolkommitténs utbildningsledare Olle Holmberg konstaterar i rapporten Inflytande på 

riktigt, att det i samtliga undersökningar där eleverna fått sin röst hörd framkommer, att det 

betyder mycket för eleverna att samspelet mellan elever och lärare fungerar. Det är viktigt att 

eleverna känner att de tas på allvar och att vuxna lyssnar till deras åsikter. Författaren 

fastställer att elevernas förslag sällan genomförs utan bemöts ofta med en bortförklaring från 

lärarna.57  

 

Ferm menar att det finns en maktstruktur som måste accepteras i klassen. Läraren har makten 

att välja i vilken form elevinflytande utövas i klassen. Det måste till organiserade former för 

inflytande där elever lyssnar på varandra, samt när läraren och eleverna lyssnar och 

tillsammans bestämmer hur det ska fungera. Utöver detta anser Ferm att inflytandet lätt 

försvinner och inte tas på allvar av vare sig lärare eller elever.58  

 

Forsberg konstaterar att elever har ett visst inflytande över det formella beslutsfattandet 

genom klassråd, men det är framförallt viktigt att de har inflytande över den informella 

undervisningen.59 Wirén menar att elevinflytande främst kopplas till den formella 

undervisningen. Hon skriver liksom Forsberg, att det är av stor vikt att elevinflytande även 

                                                 
53 Bergman och Hörnqvist, (1999). s. 32 
54 Danell, (2006). s. 112 
55 Bergman och Hörnqvist, (1999). s. 34 
56 Forsberg, (2000). s. 45 
57 Holmberg, Olle m.fl. (1996). Inflytande på riktigt, om elevers rätt till inflytande, delaktighet och ansvar. 
(Statens Offentliga Utredningar (SOU):1996:22 Delbetänkande av Skolkommittén). Stockholm: Fritzes 
Offentliga Publikationers. s. 46 
58 Ferm, (1993). s. 75f 
59 Forsberg, (2000). s. 45 
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kopplas till den informella undervisningen.60 Det är annars svårt att få elevinflytande att 

fungera i praktiken. Det borde finnas klarare regler och mål för hur elevinflytande ska 

användas i verksamheten.61 För att ytterligare öka arbetet med elevinflytandet måste det 

utövas mer aktivt och eleverna måste tidigt i sin skolgång utveckla ett ansvarsfullt 

förhållningssätt till sitt skolarbete, konstaterar Forsberg.62

 

Blossing poängterar, ”Att bygga undervisningen på elevers erfarenhet och att låta 

elevinflytandet bli en naturlig del av vardagsarbetet är inte tankegods som finns tillgängligt i 

ett arbetssocialt liv där man arbetar isolerat från varandra.”.63  Författaren menar att det skiljer 

mycket mellan olika skolors arbete med elevinflytande. De skolor som använder elevernas 

synpunkter och de lärare som utbyter erfarenheter med kollegor är framgångsrika, i arbetet 

med det praktiska elevinflytandet i hela skolans verksamhet.64

 

 

                                                 
60 Wirén, (1995). s. 55 
61 Ibid., s. 81 
62 Forsberg, (2000). s. 54 
63Blossing, (2003). s. 144 
64 Ibid., s. 144 
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Metod 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för hur vi gått tillväga i vår undersökning för att ta del 

av elevers åsikter om sitt informella inflytande i skolan. Vi valde elever i år 4-6 eftersom 

dessa med stor sannolikhet redan har erfarenhet av olika pedagogers sätt att bruka 

elevinflytande i skolverksamheten. 

 

Kvalitativ metod 
Filosofie doktor i pedagogik Staffan Stukát, skriver att när valet av metod sker är det 

uppsatsens syfte och frågeställningar som ligger i fokus.65 Författaren poängterar att det är 

oerhört viktigt att fundera över vilken metod som ska användas för att få ut så mycket som 

möjligt av analysen av forskningsresultaten.66   

 

Jarl Backman som arbetar som professor vid Umeå universitet, skriver i studien Rapporter 

och uppsatser, att den kvalitativa metoden används när forskaren försöker tolka hur och 

varför människors uppfattning om sin omvärld ser ut som den gör. Vid kvalitativa studier är 

det exempelvis intervjupersonens sätt att förmedla sina tankar och åsikter som är i fokus. 

Individen hamnar alltså i centrum. Forskaren försöker förstå hur personens tidigare 

erfarenheter och förkunskaper har format individens uppfattning om fenomenet.67 Med 

anledning av detta har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod i vår undersökning. 

 

Urval och bortfall 
Vi hoppades att valet av elever i olika år skulle medverka till att vi skulle kunna urskilja 

elevers olika sätt att se på elevinflytande. En av oss hade tidigare genomfört sin vfu i en klass 

på den valda skolan. För att sträva mot ett mindre skevt resultat vände vi oss istället till tre 

klasser i vår undersökning. Vi har genomfört lika många intervjuer var i undersökningen. 

Eleverna i den klassen där en av oss haft vfu, intervjuades inte av vederbörande. Vi ansåg inte 

att det var lämpligt eftersom den personen och de eleverna redan hade en uppfattning av 

varandra. 

 

                                                 
65 Stukát, Staffan. (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. s. 123 
66 Ibid., s. 36 
67 Backman, Jarl. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. s. 47f 
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Eftersom tidsramen för denna uppsats var begränsad insåg vi att det var omöjligt att intervjua 

alla elever som fick och ville delta. Därför valde vi att lotta fram de elever som skulle bli 

aktuella för vår intervju. Vi placerade lapparna med namnen på de elever som fick delta i en 

hög, delat på pojkar och flickor. Därefter drog vi slumpvis ut tre namn ur varje hög och år. Vi 

lottade även fram två extra elever från varje klass eftersom någon av de utlottade kanske inte 

ville vara med när det väl blev aktuellt. Vi hoppades på att det skulle blir mer variation i de 

svar vi fick från eleverna om vi intervjuade lika många flickor som pojkar. När vi skulle 

intervjua eleverna var det en elev i år 5 och två elever i år 6 som inte ville delta i intervjun. 

Därför var det bra att vi varit förutseende och lottat fram ytterligare elever. 

 

Etik och moral 
Vi utformade ett brev, se bilaga 1, som de berörda eleverna i klasserna fick ta med sig hem för 

att vi på så sätt skulle kunna få deras föräldrars eventuella tillstånd att intervjua deras barn. 

Stukát skriver att det är viktigt att informera om vad undersökningen innebär samt att det är 

frivilligt att delta.68 Vi formulerade brevet så att både elever och föräldrar skulle kunna förstå 

vad intervjun innebar. I brevet presenterade vi vilka vi var och vad vårt syfte med intervjun 

var. Intervjuerna byggde på frivillighet vilket vi även skrev i brevet som eleverna fick med sig 

hem. Professor i psykologi Steinar Kvale understryker vikten av att informera 

intervjupersonerna om att inga data ska kunna gå att spåra till den berörda personen.69  

 

Procedur  
När vi besökte den berörda skolan sökte vi upp klassföreståndarna för år 4-6. Vi presenterade 

oss och berättade om vårt ärende. Vi poängterade att vår avsikt med undersökningen inte var 

att studera lärarnas arbetssätt, utan att vårt intresse var elevernas uppfattning om sitt 

inflytande. Vi gjorde detta i förhoppning om att de dels inte skulle tacka nej och med önskan 

om att det skulle bidra till att vi skulle få ta del av en mer rättvis och naturlig klassrumsmiljö. 

När vi presenterade oss i klasserna för att tala om vårt syfte med undersökningen samtalade vi 

med eleverna om elevinflytande. Eleverna fick då en möjlighet att ställa frågor till oss samt få 

ett mer personligt bemötande. De var inte bekanta med begreppet, de kopplade elevinflytande 

till hur de skötte sig i skolan. Vi insåg därmed, med anledning av detta att vi var tvungna att 

prata med varje elev som skulle delta i undersökningen enskilt inför intervjuerna.  
                                                 
68 Stukát, (2005). s. 131 
69 Kvale, Steinar. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. s. 109 
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När vi samlat in de brev som vi fått tillbaka från elevernas föräldrar, framgick det att det var 

flera föräldrar som inte gav sitt barn sitt tillstånd att delta i intervjun. Vi funderade på om vi 

varit otydliga i brevet eftersom vi inte tyckte att vår undersökning var av känslig art. 

Bortfallet kan även ha berott på att eleverna inte själva ville medverka eftersom de inte kände 

oss.  

 

Observation 
Kvale betonar vikten av att besöka den miljö som undersökningen ska genomföras i. 

Forskaren får då en inblick i de dagliga rutinerna samtidigt som den skapar sig en uppfattning 

av de maktstrukturer som finns i den omgivande miljön.70 Stukát menar att under en 

observation är det svårt att komma åt emotioner och hur informanterna tänker. Däremot är 

observationens styrka att det valda fenomenet belyses i sitt naturliga sammanhang.71 För att vi 

själva skulle få en uppfattning om hur det såg ut i elevernas dagliga miljö genomförde vi först 

en pilotobservation. Denna observation genomförde vi i en klass som inte skulle vara med i 

vår undersökning. Med denna observation skapade vi oss en bild och fick insikt i hur deras 

lärare tog tillvara på elevernas förslag under lektionerna. Vi studerade även om de fick arbeta 

fritt i de omkringliggande lokalerna.  

 

Av pilotobservationen lärde vi oss att fokusera på hur elevers åsikter togs tillvara av läraren. 

Vi tittade även på vilka arbetssätt som användes. När vi sedan observerade de berörda 

klasserna fokuserade vi på det vi intresserat oss för under pilotobservationen. Observationerna 

var till stor hjälp för oss när vi formulerade de frågor som vi ville ställa till eleverna, se bilaga 

2. Vi fann även hjälp av kunskapen om ämnet vi fått genom den litteratur vi studerat. 

 

Pilotintervju 
För att fördjupa oss följde vi även upp observationerna med intervjuer, för att försöka ta del 

av elevernas egna tankar om fenomenet. Kvale poängterar vikten av att genomföra 

pilotintervjuer för att på så sätt få möjlighet att testa de frågor som ska ingå i den riktiga 

intervjun. Intervjuarens roll kan ses som ett forskningsverktyg. Intervjuaren ska kunna agera 
                                                 
70 Kvale, (1997). s. 92 
71 Stukát, (2005). s. 49 
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som en expert inom ämnet samt vara en god människokännare. Genom att testa 

intervjufrågorna på ett antal personer innan den verkliga intervjun äger rum, skapas tillfällen 

som oftast leder till att intervjufrågorna kan slipas till lite extra och intervjuaren blir mer säker 

i sin roll.72  

 

Intervjufrågorna provade vi på några barn i 10-årsåldern som inte hade någon koppling till de 

elever vi skulle använda i huvudintervjun. Pilotintervjun gav oss en uppfattning om hur lång 

tid intervjuerna skulle ta. Eftersom vi intervjuade sammanlagt 18 elever tyckte vi att det blev 

extra viktigt att intervjufrågorna var korta och koncisa. Pilotintervjun gav oss även en bild 

över hur eleverna uppfattade intervjufrågorna. Vi upptäckte att vi inte lagt formuleringen av 

intervjufrågorna på en nivå som var tillräckligt lättförståelig för eleverna. Vi hade för mycket 

vuxenspråk och därför upptäckte vi att vi i pilotintervjun lätt gav eleverna ledande alternativ 

när de inte direkt förstod frågan. Med anledning av detta blev vi tvungna att förändra våra 

intervjufrågor genom att förenkla och förkorta frågeformuleringarna.   

 

Enskilda intervjuer 
Intervjuerna genomfördes med en elev och en intervjuare i taget. Detta eftersom vi inte ville 

att eleven skulle känna att intervjuaren hade ett övertag. Vi använde oss inte av 

gruppintervjuer eftersom vi trodde att det skulle ha hämmat vissa elever och vi ville undvika 

att eleverna påverkade varandras åsikter.  

 

Vi använde oss av en ostrukturerad intervjuguide. Detta eftersom dess styrka är att det utifrån 

de utformade intervjufrågorna lätt går att individualisera följdfrågor. Alla intervjuade får 

samma huvudfrågor men därefter kan intervjuaren välja följdfråga utifrån hur eleven uppfattar 

huvudfrågan.73  Detta såg vi som en fördel eftersom vi trodde att det fanns en viss skillnad i 

mognad hos eleverna. Stukát menar att ostrukturerade intervjuer leder till att intervjuaren får 

informanten att berätta mer utförligt och ge en djupare insyn i hur den ser på det aktuella 

fenomenet.74  

 

                                                 
72 Kvale, (1997). s. 137 
73 Stukát, (2005). s. 39 
74 Ibid., s. 39 
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För att finna en så bra miljö som möjligt undersökte vi vilka möjligheter skolans lokaler hade. 

Pedagogikforskarna Elisabet Doverborg och Ingrid Pramling Samuelsson menar att det är 

viktigt att finna en så ostörd miljö som möjligt eftersom barnet lätt kan tappa 

koncentrationen.75 Även Stukát påpekar vikten av att intervjun genomförs i en så ostörd miljö 

som möjligt. Han poängterar även att informanten bör känna sig trygg i miljön där intervjun 

ska äga rum.76 Genom samråd med skolans lärare valde vi ett resursrum. Rummet var 

färgglatt inrett, vilket vi upplevde gav ett ombonat intryck och lärarna på skolan sa att 

eleverna brukade trivas i detta rum. 

 

Doverborg och Pramling Samuelsson anser att det är viktigt att barnet som ska intervjuas 

förstår förutsättningarna för intervjun. De menar även att det är bra om barnet från början 

upplever att de är speciellt utsedda för intervjun och att intervjuaren är mycket intresserad av 

deras åsikter.77 Innan varje enskild intervju påbörjades, pratade vi med eleven om syftet med 

intervjun och hur viktigt det var för oss att just de medverkade, se bilaga 2. Under 

intervjuerna använde vi oss av en bandspelare. Vi ville undvika att föra anteckningar under 

intervjuernas gång. På så sätt hoppades vi att eleverna kände att vi var intresserade och 

engagerade av det de sa, eftersom vi kunde ha ögonkontakt med dem under hela intervjun.  

 

Databearbetning 
När vi transkriberade intervjuerna bytte vi ut elevernas namn till siffror som stod för den 

årskurs eleven gick i och vilket kön eleven hade.78 Vi skrev sedan ut datamaterialet och läste 

det upprepade gånger för att se samband. För att underlätta arbetet använde vi färgade pennor, 

där de åsikter från eleverna som vi ansåg överensstämde med varandra fick samma färg. 

Därefter klippte vi ut de åsikter från eleverna, som var mest talande för de mönster vi urskilt. 

Dessa citat placerades i de kategorier som blev följande: inflytande över arbetssätt, inflytande 

över undervisningens innehåll samt möjligheter och begränsningar för elevernas inflytande. 

Vi analyserade sedan en kategori i taget för att lättare se vilka åsikter som liknade varandra 

samt skilde sig från varandra.  

                                                 
75 Doverborg, Elisabet och Pramling Samuelsson, Ingrid. (2003). Att förstå barns tankar. Metodik för 
barnintervjuer (3:e upplagan). Stockholm: Liber AB. s. 25 
76 Stukát, (2005). s. 40 
77 Doverborg och Pramling Samuelsson, (2003). s. 28 
78 Till exempel 4:1 och 4:4. Den första siffran, 4 visar vilket år eleven går. Nästa siffra, 1 och 4, i detta exempel, 
visar elevens kön. I varje klass har pojkarna siffrorna 1-3 och flickorna 4-6. 
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Studiens tillförlitlighet 
Kvalitén på reliabiliteten rörde sig i vårt fall i första hand om tillförlitlighet och 

noggrannheten i undersökningens moment. Observationerna använde vi för att själva få en 

inblick i elevernas vardag. Vi kommer att redovisa resultat från dessa i uppsatsens resultatdel 

för att ytterligare tydliggöra elevernas åsikter. Vi hade från början ett rum avsatt för intervjun 

men när vi skulle genomföra intervjun blev vi tvungna att byta rum. Vi tyckte att det blev till 

det bättre men vi blev vid två tillfällen störda under intervjuernas gång. Detta påverkade en av 

eleverna på så sätt att eleven blev tyst och väntade med att svara på frågan tills personen som 

kommit in i rummet gått ut igen. Vid det andra tillfället verkade inte eleven beröras av att det 

knackade på dörren, utan eleven fortsatte att prata. Vi är införstådda med att det är av stor vikt 

att använda ett rum där inga störande moment kan förekomma.  

 

Vi är medvetna om att skolor arbetar på olika sätt och kommit olika långt med arbetet med 

elevinflytande, därför kan vi inte generalisera de svar vi fått från eleverna i vår undersökning. 

Vi insåg att det skulle ha varit bra om vi genomfört pilotintervjuerna med elever i samma 

skola som vår undersökning genomfördes på. Detta eftersom vi omformulerade våra 

intervjufrågor efter de elever som ingått i pilotintervjun, dessa elever hade ett betydligt större 

elevinflytande än de elever som kom att ingå i undersökningen.    
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Resultat 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vårt resultat av observationerna och intervjuerna. Vi 

kommer att dela upp intervjuresultatet i tre delar. Först redovisar vi vilket inflytande eleverna 

ansåg sig ha vid val av arbetssätt. Därefter redovisas hur eleverna såg på sitt inflytande över 

innehållet i undervisningen och slutligen redogör vi för elevernas åsikter om sina möjligheter 

och begränsningar till inflytande.  

 

Inflytande över arbetssätt 
När vi observerade klasserna arbetade eleverna enskilt i samtliga klasser. Under intervjuerna 

var det just arbetssättet som eleverna upplevde att de hade inflytande över. Det framkom dock 

att det var läraren som i de flesta fall bestämde vilket arbetssätt som skulle användas i 

slutändan. Det förklarade eleverna med att det skulle vara ordning i klassen samt att läraren 

visste vilket arbetssätt som fungerade bäst för de olika uppgifterna. När vi frågade eleverna 

varför läraren måste bestämma, svarade en elev: ”Hon är ju liksom lärare så då vet ju hon 

vilka sätt man kan göra på, vi ska ju lära oss.”79 och ”/…/ hon har ju liksom blivit utbildad 

och så, så hon vet ju mest.”.80  

 

I intervjuerna menade eleverna att deras åsikter om vilket arbetssätt de skulle använda ofta 

diskuterades tillsammans med läraren. De flesta elever påtalade att de fick komma med 

förslag på förändringar av arbetssättet. Några uttryckte det så här: ”Ja, det får vi och ibland 

säger hon att det är lika bra att göra som hon säger.”81, ”Vi får önska men det är inte alltid det 

blir så.”82 och ”/…/ man kanske frågar om man får jobba med en kompis eller nånting då 

säger hon ja eller nej beroende på vilken uppgift det är.”.83

 

Det mest förekommande arbetssättet var enskilt arbete. Generellt var det grupparbete eller två 

och två som var de arbetssätt som eleverna föredrog. Det fanns elever som föredrog enskilt 

arbete och ansåg att det var bra eftersom de jobbade i sin egen takt och inte behövde ta hänsyn 

till andra, vilket de menade att de var tvungna att göra i en grupp. Vid grupparbete menade 

eleverna att lärarna poängterade att alla var tvungna att vara delaktiga och bestämma lika 
                                                 
79 Intervjuperson 6:6 
80 Intervjuperson 4:5 
81 Intervjuperson 5:6 
82 Intervjuperson 5:1 
83 Intervjuperson 4:4 

 23



mycket över arbetsgången. I intervjuerna nämndes att de vid exempelvis prov var tvungna att 

arbeta enskilt för att de skulle kunna visa upp sin individuella kunskap. En av eleverna 

uttryckte sig så här: ”/…/ men det är ju så också man måste ju lära sig något själv också.”.84  

 

Inflytande över innehållet i undervisningen  
Under observationerna såg vi att undervisningen till stor del var läromedelstyrd. Små inslag 

av undersökande verksamhet förekom och elevernas åsikter tyckte vi togs tillvara genom att 

de räckte upp handen och uttryckte sin åsikt. 

 

Generellt sett sa de elever som deltog i intervjuerna att läraren redan själv bestämt innehållet i 

undervisningen när de skulle börja arbeta med något nytt. Genomgången skedde framme vid 

tavlan i klassrummet, inför hela klassen. ”Hon skriver upp saker på tavlan.”.85 Det som skrevs 

på tavlan av läraren hade de litet inflytande över. Detta gällde inte bara när de skulle börja 

arbeta med något nytt område utan genomgångarna skedde oftast i helklass vid tavlan. ”Ja, 

först går hon igenom hur man ska göra och så här då. Hur, till exempel om det är nåt på 

matten som vi inte lärt oss, så går hon igenom hur vi ska tänka /…/”.86 Eleverna verkade 

tycka att det var bra att läraren bestämde innehållet i undervisningen, en elev uttryckte sig så 

här: ”/…/ när vi ska gå igenom olika saker då tycker jag att hon måste bestämma över hur 

mycke man, hur mycke man ska gå igenom eller nånting så att alla, alla förstår.”.87 Detta var 

återkommande i samtliga tre klasser vi intervjuade. 

 

Eleverna hade svårt att förklara hur deras inflytande över innehållet såg ut. De såg det själva 

som att de hade inflytande genom att till exempel välja en stencil som extra uppgift, när de 

arbetat färdigt med ett kapitel. Eleverna ansåg att läraren var tvungen att bestämma över 

mycket av innehållet i undervisningen. ”… om vi inte vet nånting om hur man gör (paus) får 

ju hon bestämma och visa hur man gör.”.88 Under intervjuerna framkom det att eleverna inte 

tyckte att de kunde ha så mycket inflytande över innehållet i matematik och engelska. 

Eleverna tyckte att dessa ämnen var mycket lärarstyrda på grund av att det krävdes mer 

                                                 
84 Intervjuperson 4:4 
85 Intervjuperson 6:4 
86 Intervjuperson 6:5 
87 Intervjuperson 4:4 
88 Intervjuperson 4:2 
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förklaringar. ”/…/ engelska är ju ett helt annat språk och då är det ju mest lärarna som 

bestämmer. Så det tycker jag att lärarna måste bestämma väldigt mycket i engelska.”.89 

Däremot verkade det som No-ämnen, svenska och bild var de ämnen som eleverna, om än i 

begränsad utsträckning fick vara delaktiga i utformandet av lektionernas innehåll. Elevernas 

egna idéer togs tillvara främst i dessa ämnen, ”Då kanske man gör den om det är på bilden 

eller så…”.90 Inom dessa ämnen fick eleverna forska och de upplevde på så sätt att de hade 

inflytande över vad de forskade om och hur mycket de ville gå på djupet i sin forskning. 

 

Överlag ansåg eleverna att de inte kunde bestämma vad de skulle lära sig men i viss 

utsträckning hur de skulle lära sig. När vi frågade vad eleverna tyckte att läraren måste 

bestämma över, fick vi detta svar från en av eleverna: ”Vad vi ska lära oss (skratt)…”.91 När 

vi frågade vidare hur hon trodde det kom sig svarade hon: ”För att annars om vi tycker att vi 

ska måla så lär vi ju oss ingenting annat än det är ju liksom, vi måste ju lära oss att och räkna 

och så.”.92 Denna elev tycker vi var medveten om att läraren hade ett uppdrag, att förmedla 

kunskap till eleverna, samt att se till att de lärde sig olika ämnen. När eleverna fick frågan, 

vad tycker du inte att du kan vara med och bestämma över under lektionerna?, svarade några 

så här: ”… vad vi ska ha för ämnen för dagen.”93, ”Ja, vad vi ska göra men hur vi ska göra 

och så. Bestämma lite.”94 samt ”… det är väl liksom vad vi ska göra och så där. Och, ja vi får 

ju va med och bestämma hur vi ska göra men vad vi ska göra kan vi inte ändra på.”.95  

 

Några av de intervjuade eleverna uttryckte att de skulle vilja ha mer inflytande. ”… ibland då 

får vi komma på egna idéer på vad vi vill göra men det skulle vara roligare om vi fick göra så 

oftare. Alla jobbar ju desto mer om man har nåt som man själv vill göra.”.96 I detta citat 

framgår det att eleven fann lust att lära när hon hade möjlighet att påverka sin undervisning. 

Denna elev nämnde också att hon uppskattade att läraren genom att skriva upp veckans 

planering på tavlan, uppmuntrade klassen att själva ta ansvar för att arbetet genomfördes inom 

veckans tidsram. ”Jag tycker det är väldigt bra att hon skriver upp vissa saker som ska vara 

                                                 
89 Intervjuperson 5:4 
90 Intervjuperson 6:2 
91 Intervjuperson 4:6  
92 Intervjuperson 4:6 
93 Intervjuperson 5:6 
94 Intervjuperson 6:6 
95 Intervjuperson 6:5 
96 Intervjuperson 6:4 
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gjort under veckan på tavlan. För då kan man ju ta det när som helst och göra färdigt. Det 

tycker jag verkligen är bra /.../”.97 Ytterligare en elev i år 6 såg fördelar med att läraren delvis 

ställde krav samtidigt som hon överlät ett visst ansvar till den enskilda eleven, ”… så ska det 

vara en gräns så att om man inte hinner det så får man det i läxa för då försöker man jobba lite 

extra hårt ju.”.98

 

Möjligheter och begränsningar 
Efter våra observationer insåg vi att läroplanens och kursplanernas mål var uppsatta i samtliga 

klassrum. Dock såg vi inte att de fyllde någon funktion under de lektioner vi observerade.  

 

När eleverna fick frågan, hur de gör för att få vara med och bestämma svarade många, att de 

räckte upp handen. De poängterade att de genom att räcka upp handen hade möjlighet att 

uttrycka sina tankar och idéer om undervisningen. ”… man räcker upp handen så frågar hon 

ju så här lite vem som räcker upp först, då tar hon den sen tar hon lite i ordning /…/”99 och 

”Räcker upp handen och säger vad man vill säga.”.100 Eleverna uppskattade att läraren 

lyssnade till deras åsikter men de insåg att läraren inte alltid kunde fullfölja deras önskemål. 

Det var vissa elever som ville prata enskilt med läraren istället för att räcka upp handen och 

prata inför hela klassen. Eleverna tyckte även att det var bra att framföra sina åsikter genom 

att skriva lappar till läraren.  

 

Det var ganska individuellt hur eleverna tog tillvara på sina möjligheter till inflytande. Vissa 

elever tyckte att det var självklart att säga vad de tyckte och tänkte, medan andra föredrog att 

hålla sina idéer för sig själva. En elev i år 6 och en elev i år 4 uttryckte sig så här: 

 
”… vissa är blyga och vill inte säga någonting och vissa är väldigt pratsamma och 
jag är en av dom. Men då liksom, då hör ju läraren oss och då tar hon liksom våra 
förslag. 

Intervjuaren: Mm… 

Det är ingen annan som vågar säga till om, det är jag och några mer också men det 
är inte alla som vågar säga till om saker och ting och då vet ju inte läraren vad dom 
tycker och då tror ju hon att det är bra och då liksom så. Men ibland frågar hon, vad 

                                                 
97 Intervjuperson 6:4 
98 Intervjuperson 6:3 
99 Intervjuperson 4:4 
100 Intervjuperson 5:3 
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tycker ni, då sådär? Och då brukar dom ju svara, men så finns det vissa som är 
väldigt, väldigt blyga och så.”101

 

”Det är ju en del som säger mer, en del säger mer och en del säger mindre men det 
beror ju helt på hur man är, om man vill säga mycket eller om man vill vara lite 
tystare.”102

 

Under intervjuerna menade många av eleverna att det var läraren som i slutändan var tvungen 

att bestämma. En elev förklarade det med, ”… hon har väl typ makten över oss.”.103 Många 

elever tyckte att läraren skulle bestämma över att det skulle vara tyst i klassen så att alla fick 

arbetsro. Några elever tyckte även att det var bra då läraren bestämde vilka som skulle arbeta 

tillsammans.   ”/…/ så att dom bestämmer vilka man är med, så att ingen känner att man blir 

vald sist.”.104 Det framkom också, ”Hon vet ju vilka som passar ihop och vilka som inte 

passar ihop att jobba med.”.105 Det var en allmän åsikt bland eleverna i undersökningen att de 

tyckte att lärarna lyssnade men, ”Det beror på vilken fröken vi har, om vi har en sträng då är 

det ju, då kan hon lyssna lite grann… tar mest av sina egna idéer men om vi har en annan 

lärare då lyssnar dom väldigt mycket och försöker så gott dom kan att ta våra idéer.”.106  

 

Eleverna menade att det fanns ett visst stressmoment, speciellt i slutet av terminerna samt 

inför prov. ”/…/ men i slutet av terminerna så är det väldigt stressigt.”107 samt ”… vi måste ju 

lära oss inför dom nationella proven å sånt.”.108 Vissa av eleverna i år 6 påpekade att det var 

mycket de skulle hinna med innan de skulle börja högstadiet och att deras inflytande inte fick 

plats, eftersom de var tvungna att stämma av att de hunnit med det de skulle. ”/…/ då har hon 

bestämt allting som vi ska göra. Fram till den veckan och så har inte vi något och säga till om. 

Och det kan vara rätt så jobbigt.”.109  

   

Det framgick under intervjuerna att eleverna generellt sett föredrog att arbeta i grupp eller två 

och två. För att eleverna skulle få möjligheten till inflytande över detta poängterade flera 

                                                 
101 Intervjuperson 6:4 
102 Intervjuperson 4:4 
103 Intervjuperson 5:1 
104 Intervjuperson 5:1 
105 Intervjuperson 6:1 
106 Intervjuperson 5:4 
107 Intervjuperson 6:4 
108 Intervjuperson 5:4 
109 Intervjuperson 6:4 
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elever att det fanns vissa förutsättningar för att de skulle få arbeta på detta sätt. ”Jaa, ibland så 

när man jobbat klart med kapitlet får man sitta men nån utanför klassrummet och så.”110 samt 

”… hon har sagt, om va heter det, vi är tysta i en vecka så kan vi få grupparbete.”.111 

Grupparbete fungerade olika bra i de olika årskurserna. ”… läraren har ju märkt att vi inte 

klarar det så vi kör mest enskilt men med lätta grejer som på matten får vi jobba i 

grupp…”.112 Eleverna var medvetna om att möjligheten att använda det arbetssätt som de 

föredrog inte alltid var möjligt.  

 

Under intervjuerna kom elevernas formella inflytande på tal. Någon elev nämnde att han hade 

varit med i elevrådet och genom det haft inflytande men för tillfället var han bokvärd,               

”…i biblioteket tycker jag är det jättebra liksom för att då är det jag som ger boktips /…/ lånar 

ut böcker och så.”.113 Två andra elever talade om att de kunde framföra sina önskemål, ”… vi 

brukar överföra det till rektorn och så brukar vi prata med dom och så brukar det till slut bli så 

det, liksom händer nånting i alla fall.”114 och ”Vi har ju så här klassråd.”.115

 

                                                 
110 Intervjuperson 6:1 
111 Intervjuperson 5:2 
112 Intervjuperson 5:4 
113 Intervjuperson 4:3 
114 Intervjuperson 6:4 
115 Intervjuperson 4:4 
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Analys 
I detta avsnitt kommer vi att analysera de resultat vi fick i vår undersökning och koppla dessa 

till studier som vi berört tidigare i uppsatsen. 

 

Mats Danells, Ann-Katrin Wiréns, Dominic Wyse´s samt Ingrid Carlgrens och Berit 

Hörnqvists studier visar att elever har ett begränsat inflytande över sitt informella 

inflytande.116 Vår undersökning pekar i samma riktning, eleverna hade endast ett begränsat 

inflytande och detta främst över utformandet av lektionernas innehåll. Mycket av 

undervisningen var lärarledd och genomgångarna skedde framme vid tavlan. Det läraren 

undervisade om var av läraren redan bestämt och eleverna var sällan med och utformade 

undervisningens innehåll. Detta kan jämföras med Gunvor Selbergs resonemang kring elever 

som har mindre inflytande över sin undervisning. Hon menar att dessa elever har svårt att se 

kopplingen mellan teori och praktik.117 Detta anser vi överensstämmer med kommentarerna 

från vissa elever i år 5 respektive år 6 i vår undersökning, de uttryckte att de i huvudsak lärde 

sig inför de nationella proven och för att vara väl förberedda inför högstadiet. 

 

De intervjuade eleverna tyckte att läraren var tvungen att bestämma över innehållet i 

undervisningen i stor utsträckning. Det kan liksom Eva Forsberg konstaterar, ses som en 

begränsning i elevernas informella inflytande. I Forsbergs studie framkom det att elever har 

liten möjlighet att påverka den vardagliga undervisningen.118 Eleverna som vi intervjuade 

tränades inte aktivt i det som skollagen och Lpo94 föreskriver. Trots att målen var uppsatta i 

samtliga klassrum nämnde eleverna inte dess funktion under intervjuerna. Detta kan bero på 

att eleverna inte var bekanta med begreppet elevinflytande och inte var medvetna om hur 

deras inflytande skulle kunna se ut. Läraren hade troligtvis inte informerat eleverna om 

målens innebörd. Även Wyse fann i sin studie, att elever inte var tillräckligt medvetna om i 

vilken utsträckning deras inflytande skulle kunna öka.119 Detta har vi även funnit i flera 

svenska studier, bland annat hos Bergman och Hörnqvist som framhåller att elever saknar 

insyn i hur deras inflytande bättre skulle kunna se ut.120 I vår undersökning framkom det att 

                                                 
116 Carlgren och Hörnqvist, (1999). s. 57, Danell, (2006). s. 111ff, Wirén, (1995). s. 57f och Wyse, (2001). ss. 
209-218. 
117 Selberg, (1999). s. 151 
118 Forsberg, (2000). s. 46f 
119 Wyse, (2001). ss. 209-218 och Forsberg, (2000). s. 45 
120 Bergman och Hörnqvist, (1999). s. 34 
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eleverna kopplade inflytande över innehållet till att få välja bland redan förutbestämda 

stenciler i klassrummet. Även i Carlgrens och Hörnqvists rapport framkommer det att elever 

upplever inflytande när de väljer mellan uppgifter som redan är bestämda av läraren.121 

Eleverna saknade kunskap om vad de skulle kunna ha inflytande över. 

 

Vi tycker att det är anmärkningsvärt att vår undersökning uppmärksammade det som Anita 

Lindgren ifrågasätter. Eleverna menade att innehållet i undervisningen mestadels var bestämt 

och att genomgångarna skedde vid tavlan. Det framkom dock att eleverna uppmuntrades att 

vara delaktiga under genomgångarna, genom att räcka upp handen och ställa frågor till 

läraren. Lindgren ställer sig frågande till varför inte läraren delvis bygger sin undervisning på 

de frågor eleverna har, eftersom hon menar att ett samspel mellan läraren och eleverna lätt 

kan uppstå när de tillsammans får söka svaren.122 När eleverna räckte upp handen för att 

framföra sina idéer och förslag såg de sig som delaktiga.   

 

Gunvor Selberg, Amelie Tham och Ulf Blossing nämner att det finns risker med enskilt 

arbete.123 Vår undersökning visar att eleverna till stor del arbetade enskilt. Vissa elever 

framhöll att de fann mer lust att lära, genom att arbeta självständigt och bestämma 

arbetsutformningen tillsammans. Dessa elever ansåg att det var när de främst hade ett reellt 

inflytande som de fann lust att lära. Det är noterbart att eleverna såg sitt inflytande som störst 

över just sitt arbetssätt eftersom de faktiskt ansåg att läraren bestämde vilket arbetssätt som i 

slutändan skulle användas. Dock var det positivt att elevernas åsikter gällande arbetssättet 

diskuterades i dialog med läraren. Selberg nämner att dialogen mellan elev och lärare samt 

elev och elev är betydande för att ett reellt inflytande ska äga rum.124 Även i Christer Ferms, 

Olle Holmbergs och Mona Bergmans och Berit Hörnqvists studier framhålls samspelet mellan 

skolans personal och elever som viktigt för elevinflytande.125 Vygotskij poängterar vikten av 

att eleverna uppfattar undervisningen intressant.126 Vi anser att det är värdefullt att på detta 

sätt motivera eleverna i sin utbildning så att de blir spontant intresserade av undervisningens 

innehåll och därigenom lär av eget intresse. 

                                                 
121 Carlgren och Hörnqvist, (1999). s. 57 
122 Lindgren, (1994). s. 112 
123 Selberg, (1999). s. 149f, Tham, (1998). s. 87ff, Blossing, (2003). s. 125 
124 Selberg, (1999). s. 47ff 
125 Ferm, (1993). s. 73, Holmberg m.fl., (1996). s. 46 och Bergman och Hörnqvist, (1999). s. 32 
126 Vygotskij, (2002). s. 54ff 
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Vår undersökning visar att eleverna upplevde att lärarna lyssnade till dem och att samspelet 

mellan elev och lärare fanns. Efter att vi genomfört observationerna kan även vi bekräfta 

detta. Eleverna verkade inte ha funderat så mycket över om lärarna lyssnade utan tog det som 

en självklarhet. Det framkom också att vissa elever upplevde att lärarnas förhållningssätt till 

dem var olika beroende på vilken lärare de hade. Lindgren menar att lärarens makt i 

undervisningen tar sig olika uttryck beroende på hur trygg läraren känner sig i sin yrkesroll.127 

Eleverna kopplade lärarens kunskap till makt men såg inte det som något negativt utan som 

ett ofrånkomligt faktum. ”/…/ hon har väl typ makten över oss.”.128 En av klasserna i vår 

undersökning hade bytt lärare under terminen och i den klassen påtalade eleverna att det fanns 

en skillnad mellan hur lyhörda de olika lärarna var till elevernas åsikter. Även Ferm menar att 

det är läraren som avgör hur mycket plats elevernas inflytande ska få ta. Han poängterar att 

det är viktigt att det förekommer organiserade former för elevinflytande, där lärare och elever 

möts i dialoger, annars försvinner lätt elevinflytande i det tomma intet.129  

 

Freire, Vygotskij och Moriarity med flera förespråkar, att eleverna bör se en kopplig till sin 

verklighet för att mer bli framgångsrika i sitt lärande.130 Bergman och Hörnqvist menar att 

elever som får vara med i beslut som rör sin utbildning finner lärandeprocessen mer 

lustfylld.131 Detta tycker vi även framkom i vår undersökning, framförallt när en elev menade 

att de arbetade mycket bättre om de fick arbeta med något de själva varit med och beslutat 

om. Dewey och Moriarity med flera menar, att elever sällan uppfattar att de misslyckas när de 

arbetar tillsammans.132 Eleverna i vår undersökning uppskattade grupparbete och menade att 

de vid grupparbete uppmuntrades att samarbeta på lika villkor. Det framkom även att eleverna 

tyckte att det var individuellt hur mycket de vågade uttrycka sina åsikter. En elev påpekade att 

det var viktigt att säga vad man tyckte, annars kunde läraren lätt tro att de höll med och var 

nöjda. Forsberg såg i sin studie att eleverna som uppfattade att deras åsikter togs tillvara 

oftare tog tillfället i akt att förändra, de var också mer framgångsrika i sina 

förändringsförslag.133    

 

                                                 
127 Lindgren, (1994). s. 114 
128 Intervjuperson 5:1 
129 Ferm, (1993). s. 75 
130 Selberg, (1999). s. 35, Vygotskij, (2002). s. 54ff och Moriarity m.fl. (2001). s. 20ff  
131 Bergman och Hörnqvist, (1999). s. 63 
132 Svedberg och Zaar, (2002). s. 42 och Moriarity m.fl. (2001). s. 20ff 
133 Forsberg, (2000). s. 53f 
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Vi fick uppfattningen att de elever som gick i år 4 använde sig av grupparbete i större 

utsträckning än de övriga klasserna i vår undersökning. År 5 kopplade grupparbete till någon 

form av belöning när de arbetat bra i klassrummet. De elever som gick i år 6 kopplade i viss 

mån grupparbete till en individuell belöning, efter exempelvis avslutat kapitel. Vi är medvetna 

om att eleverna var mycket fokuserade på vad som hände just då. Eleverna i år 4 arbetade 

exempelvis med grupparbete om vikingatiden vid tiden för intervjuerna. De elever som gick i 

år 5 hade vid tidpunkten för intervjun grupparbete som en belöning när det blivit bättre 

ordning i klassen efter en tid.  

 

 32



Diskussion och slutsatser 
Vårt syfte med denna uppsats har varit att genom intervjuer undersöka hur elever i år 4-6 såg 

på sitt informella inflytande. Vi har genom detta arbete även tagit del av tidigare studiers 

resultat och därigenom till stor del fått våra egna tankar om informellt elevinflytande 

bekräftade. Vår undersökning är endast genomförd på en skola och därför kan vi inte 

generalisera några av våra resultat. Det är sannolikt skillnad på hur långt skolor kommit med 

sitt arbete med elevinflytande. Vi har nu en klarare bild av informellt elevinflytande och vi 

har insett att det är ett omfattande arbete som kvarstår innan styrdokumenten och läroplanerna 

efterföljs. Det informella elevinflytandet i skolan är begränsat i reell bemärkelse, därför är det 

viktigt att sträva efter att elevernas inflytande ökar. Vi har genom observationer och intervjuer 

uppfattat att det är av stor vikt att läraren kontinuerligt arbetar med att samtala med eleverna 

för att ett reellt inflytande ska kunna äga rum.  

 

Vi fick uppfattningen att eleverna i vår undersökning nöjde sig med att räcka upp handen och 

tala om vad de tyckte, för att på så sätt ha inflytande. När vi frågade eleverna hur de gjorde för 

att vara med och bestämma svarade nästintill alla elever, att de räckte upp handen. Detta 

berodde troligtvis på att eleverna tyckte att frågan var konstig, för enligt dem var det självklart 

att de räckte upp handen för att säga vad de tyckte. Med största sannolikhet är det så att 

eleverna inte var vana att arbeta aktivt med informellt elevinflytande, utan detta är 

förklarningen till deras begränsade syn på möjligheterna för sitt inflytande. Eleverna 

reflekterade inte över hur deras idéer kom till användning utan de ansåg sig ha inflytande 

genom handuppräckning och exempelvis genom att välja stenciler. När läraren redan valt 

vilka stenciler som ska användas anser inte vi att det är ett reellt inflytande eleverna har. Vi 

anser inte att eleverna tränas aktivt på att ha inflytande över undervisningens innehåll i och 

med detta. Vi konstaterade att begreppet elevinflytande var relativt okänt för eleverna och de 

var inte medvetna om hur mycket inflytande de skulle kunna ha. Utifrån det arbetssätt, enskilt 

och lärarstyrt, anser vi det svårt för eleverna att få ett reellt inflytande över sin undervisning.  

 

I inledningen nämns Gunvor Selberg, då hon menar att elevinflytande kommer till sin fulla 

rätt i samspelet mellan elever och lärare. Detta tycker vi är mycket talande för vår inställning 

till elevinflytande. Vi önskar att alla elever ska känna att deras åsikter tas tillvara vid 

utformandet av deras undervisning. Vi har insett att det är betydelsefullt för alla som jobbar i 
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skolan att arbeta aktivt med elevinflytande. Vi är också medvetna om att det är individuellt för 

varje elev hur den uppfattar sitt inflytande. Vi menar att alla elever uppfattar sin möjlighet till 

inflytande på olika sätt, en del elever mår bra av att inte ha flera valmöjligheter utan behöver 

mer styrd undervisning, medan andra klarar av att fatta egna beslut i en större utsträckning. 

Om eleverna ska klara av att ta ett större ansvar med stigande ålder krävs det att de tränas 

aktivt och får möjligheten att ta ansvar successivt. Eftersom eleverna i vår undersökning 

tyckte att läraren var tvungen att ta mycket av detta ansvar åt dem, förutsätter vi att de inte 

arbetat speciellt mycket med detta. Vi finner det intressant att veta hur målen används som 

satt uppsatta i klassrummen eftersom vi varken under observationerna eller under intervjuerna 

uppfattat att de fyllt någon funktion. Vi har både i de utländska och svenska studierna funnit 

att det är lång väg kvar innan läroplanernas mål efterföljs och uppnås.   

 

De elever som ville att läraren skulle bestämma vilka som skulle arbeta tillsammans, menar 

att läraren vet vilka som fungerar bäst ihop. Vi uppfattade att eleverna inte hade så höga krav 

på var de skulle utföra sina arbetsuppgifter. Det räcker oftast att få frihet vid ett bord i 

korridoren, det handlar alltså inte om att fly skolans område. Vi anser att det handlar om att få 

ta eget ansvar och alla elever arbetar olika bra i olika miljöer. För en del är klassrummet 

utmärkt men för andra är det istället en begränsning. Vi menar att elevinflytande handlar 

mycket om att läraren är lyhörd inför elevers förslag, men läraren behöver inte nödvändigtvis 

låta alla förslag genomföras. 

 

Vi håller med Forsberg när hon skriver att det är extra viktigt att elever har inflytande över 

den informella undervisningen. Det framgår även av Freire och Vygotskij, att det är bra om 

eleven känner koppling till sin egen verklighet. Det kan även enligt dem, leda till att läraren 

kan känna sig lyckad i sin yrkesutövning. Den makt läraren besitter över undervisningen är 

ofrånkomlig. Elevinflytande är inte fråga om att frånta läraren den beslutsmakt som ändå 

måste finnas. Läraren har ett uppdrag som måste fullföljas men vi menar att eleverna oftare 

borde få delta i en dialog med läraren gällande deras informella inflytande.  

 

Den förståelse som eleverna visade när de kommenterade att de olika arbetssätten hade sina 

för och nackdelar, tycker vi visar på en medvetenhet hos eleverna, att läraren måste bedöma 

vilken kunskap de erövrat. De hade även förståelse för att de inte alltid kunde få jobba på det 

sätt de tyckte var roligast. Under observationerna uppfattade vi att det delvis var en 
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resursfråga eftersom det i alla tre klasserna var närmare trettio elever och oftast endast en 

lärare som arbetade. Det är kanske en förklaring till att eleverna menade att läraren lyssnade, 

men av förklariga skäl inte kunde genomföra deras önskemål rent praktiskt vid alla tillfällen. 

För att hålla klassrumsklimatet på en nivå så att alla elever kunde arbeta påtalade många 

elever att läraren var tvungen att ta ansvar för ordningen i klassen. Vår önskan för att kunna 

bedriva bättre pedagogiskverksamhet, är i första hand mindre klasser, och i andra hand större 

klassrum. Detta anser vi delvis vara en förutsättning för att elevinflytande ska realiseras i 

verksamheten. 

  

Vi har med detta arbete fått en djupare förståelse för vikten av att arbeta med informellt 

elevinflytande.  I vårt kommande yrke hoppas vi att vi kommer att ta vara på elevernas frågor 

och deras intressen i olika ämnen. Detta leder troligtvis till att eleverna känner sig mer 

motiverade och betydelsefulla, samtidigt som vi stimuleras i vår yrkesroll. Vi är övertygade 

om att det gynnar alla som befinner sig i skolans värld att arbeta aktivt med elevinflytande.  

 

Fördjupning 
Eftersom vår undersökning endast är genomförd på en skola vore det intressant att studera 

flera skolors elever i år 4-6, åsikter om sitt informella inflytande. Vi menar att olika skolor har 

kommit olika långt i sitt arbete med elevinflytande och det skulle därför vara intressant att 

jämföra elevers åsikter från flera skolor för att skapa sig en vidare uppfattning. Vi skulle även 

önska oss fler studier i hur pedagoger använder läroplanen i den dagliga undervisningen.  

 

 

 35



Referenslista 
Backman, Jarl. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 

 

Bergman, Mona och Hörnqvist, Berit. (1999). Inflytandets villkor. En rapport om 41 skolors 
arbete med elevinflytande. Stockholm: Skolverket. 

 

Blossing, Ulf. (2003). Skolförbättring i praktiken. Lund: Studentlitteratur. 

 

Carlgren, Ingrid och Hörnqvist Berit. (1999). Skola i utveckling. När inget facit finns…- om 
skolutveckling i en decentraliserad skola. Stockholm: Enskede Offset AB. 

 

Danell, Mats. (2006). På tal om elevinflytande. Hur skolans praktik formas i pedagogers 
samtal. Luleå tekniska universitet: Institutionen för utbildningsvetenskap. 

  

Doverborg, Elisabet och Pramling Samuelsson, Ingrid. (2003). Att förstå barns tankar. 
Metodik för barnintervjuer (3:e upplagan). Stockholm: Liber AB. 

 

Ferm, Christer. (1993). Demokrati i praktiken. Handbok för lärare om samverkan med elever 
och föräldrar. Stockholm: Runa Förlag. 

  

Forsberg, Eva. (2000). Elevinflytandets många ansikten. Stockholm: Elanders Gotab. 

 

Gustafsson, Britt-Marie. (1994). ”Morgondagens lärare – en viktig kugge i demokratin!” I 
Lindgren, Anita (red.) (1994). UTMANING! Om elevinflytande i skolan. Göteborg: 
Förlagshuset Gothia.  
 

Holmberg, Olle m.fl. (1996). Inflytande på riktigt, om elevers rätt till inflytande, delaktighet 
och ansvar. (Statens Offentliga Utredningar (SOU):1996:22 Delbetänkande av 
Skolkommittén). Stockholm: Fritzes Offentliga Publikationer. 

 

Kvale, Steinar. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

 

Lindgren, Anita. (1994). ”Elevinflytande- en fråga om makt?” I Lindgren, Anita (red.) (1994). 
UTMANING! Om elevinflytande i skolan. Göteborg: Förlagshuset Gothia. 

 

Lärarförbundet. (2002). Lärarens handbok. Solna: Tryckindustri Information. 

 

 36



Moriarity, Janice, Pavelonis, Kim, Pellouchoud, Deborah, Wilson, Jeanne. (2001). Increasing 
Student Motivation Through the Use of Instructional Strategies. Master of Arts Action 
Research Project, Saint Xavier University & SkyLight U.S. Illinois.  

 

Samuelsson, Charlotte. (2004). Yngre elevers attityder till skolan 2003. Hur elever i årskurs 
4-6 upplever skolan. Stockholm: Skolverket. 

 

Selberg, Gunvor. (1999). Elevinflytande i lärandet. En studie om vad som händer när elever 
har inflytande i sitt eget lärande och när elever har olika erfarenheter av sådant inflytande. 
Luleå: Universitetstryckeriet. 

 

Stukát, Staffan. (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 
Studentlitteratur. 

 

Svedberg, Lars och Zaar, Monica. (2002). Boken om pedagogerna. (4:e upplagan) Falköping: 
Elanders Gummessons. 

 

Tham, Amelie. (1998). Jag vill ha inflytande över allt. Stockholm: Skolverket. 

 

Vygotskij, Lev Semёnovič. (2002). Fantasi och kreativitet i barndomen. (Första upplagan, 
tredje tryckningen.) Uddevalla: MediaPrint i Uddevalla AB. 

 

Wirén, Ann-Katrin. (1995). Där man inte har något inflytande finns inget personligt ansvar. 
En översyn av elev- och föräldrainflytandet i skolan. (Utbildningsdepartementet. 1995:5) 
Stockholm:Fritzes Offentliga publikationer.  

 

Wyse, Dominic. (2001). Felt Tips Pens and School Councils: Children`s Participation Rights 
in Four English schools. Children & Society. Volume 15, ss. 209-218. 

 

Elektroniska referenser 
Barnombudmannen <http://www.bo.se/gen_print.aspx?pageid=44> Hämtat 2007-02-06 
kl.16.10. En kopia finns hos författarna 6 månader framåt.

 37



Bilaga 1 

 
Hej föräldrar och elever på XXX! 

 

Vi är två studenter som läser på Lärarprogrammet i Norrköping. Vi ska skriva ett 
examensarbete på 10 poäng där vi ska undersöka hur elever ser på elevinflytande.  

 

För att kunna göra detta behöver vi intervjua elever för att ta del av deras åsikter och tankar 
om ämnet. Vi kommer att spela in intervjuerna på band men vi kommer inte att publicera 
barnens namn i arbetet. Ingen utomstående kommer alltså att kunna identifiera 
intervjupersonerna i arbetet.  

 

Det är naturligtvis frivilligt för eleverna att delta i intervjuerna men vi behöver ditt 
godkännande för att ditt barn ska kunna delta. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Therese Engelke och Jenny Carlsson 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Får delta i intervju    Får inte delta i intervju   

 

 

Elevens namn: _______________________________________ 

 

Målsmans underskrift: __________________________________________ 

 

Lämnas åter till klassföreståndaren senast onsdag 31/1-2007 
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Bilaga 2 
Vi är två studenter, Jenny och Therese, som kommer från Lärarprogrammet i Norrköping. Vi 

skriver en uppsats där vi vill intervjua elever för att vi ska få elevers åsikter om 

elevinflytande. Vi kommer att spela in intervjuerna på bandspelare. Ingen kommer att få veta 

vem som sagt vad, varje elev kommer att vara anonym. Vårt material kommer vi att 

transkribera och även spara under sex månader, därefter kommer vi att förstöra banden. Vi är 

mycket tacksamma för att du vill vara med i vår intervju. Det kommer att hjälpa oss i uppsats 

och förhoppningsvis leda till att elever i framtiden kommer att se förändringar i sitt informella 

inflytande.  

 

Frågor till intervjuerna 
 

1. På vilket sätt tycker du att du har inflytande under lektionerna? 

När får du vara med och bestämma? 

På vilket sätt tycker du att läraren använder dina idéer? 

Hur gör du själv för att vara med och bestämma? 

 

2. Berätta för mig hur ni brukar börja jobba med något nytt som ni inte arbetat med förut? 

       

3. Hur brukar ni arbeta under lektionerna? 

Är det olika? 

Vem är det som bestämmer hur ni ska arbeta? 

Vilket tycker du är bäst? 

 

4. Är det någon som bestämmer mer än någon annan under lektionerna? 

Hur tror du det kommer sig? 

 

5. Vad tycker du att du inte kan bestämma över under lektionerna? 

Vad tycker du att läraren måste bestämma över?  

     

 
Ett stort tack för att du ville delta i vår intervju. 
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