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Denna studie bygger på fyra musiklärares resonemang och erfarenheter beträffande 

begreppet elevinflytande och huruvida det är implementerat i undervisningen inom 

ämnet musik. Syftet är att med hjälp av kvalitativa intervjuer beskriva och ge en inblick 

i hur lärare aktiva i yrket, reflekterar kring begreppet elevinflytande. Dels utifrån de 

lagliga kraven och dels utifrån deras subjektiva åsikter och uppfattningar i 

undervisningen de bedriver. Genom på förhand redan formulerade frågeställningar så 

har dessa lärare intervjuats individuellt och därefter har materialet bearbetats utifrån en 

fenomenologisk ansats. I resultatkapitlet framkommer vad som kan ses som både 

positiva och negativa aspekter, när det gäller elevinflytande i undervisningen. Bland 

annat visar respondenternas intervjuer på hur det upplevs problematiskt, att som lärare 

hinna ge elevinflytandet det utrymme som läroplanen kräver. Därför visar sig tidsbrist 

vara en betydande faktor och växer fram som gemensam nämnare för samtliga lärare, då 

sett som en negativ aspekt kring begreppet. Men resultatet lyfter även fram flertalet 

fördelar kopplat till elevers inflytande i undervisningssammanhang och då utrymme ges 

skapar det märkbart resultat,  med ökad motivation och delaktighet som biprodukt.  
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Tack 

Jag vill rikta ett stort tack till de lärare som deltagit i denna undersökning. Deras 

erfarenhet och resonemang har gett mig möjlighet att se på elevinflytande utifrån nya 

perspektiv, vilket har skapat en djupare förståelse inför mitt kommande musikläraryrke.  
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1 Bakgrund 

Inledningsvis redogörs författarens utgångspunkt för ämnet kopplat till aktuella styrdokument.  

 

Demokrati handlar om alla människors lika värde och rättigheter. Rätten till att göra sin röst 

hörd, vare sig det gäller i skolans värld eller i övriga delar av samhället är en förutsättning för 

en demokrati. Att känna sig sedd, delaktig och som elev kunna påverka är således viktiga 

faktorer som har fångat mitt intresse för denna undersökning. Skolan har som uppdrag att 

förmedla ”grundläggande värden och främja elevers lärande” (Skolverket Lgr 11, 1 Skolans 

värdegrund och uppdrag). Inflytande kan således ur ett demokratiskt perspektiv vara en 

förutsättning för att elever ska kunna utvecklas till samhällsdugliga medborgare. Detta 

värdegrundsarbete ska alltså genomsyra utbildningen i skolan, så att alla elever ska kunna känna 

sig trygga. Men de ska också få möjlighet till att få påverka genom delaktighet och inflytande 

samt utveckla förmågor för att aktivt delta i demokratin. På skolverkets hemsida står följande 

och har tolkats där efter att barn och elever förväntas utveckla demokratiska förmågor genom 

att de deltar i beslutsfattande processer. Samt de grundläggande värden som förskolans och 

skolans värdegrund omfattar, ligger i linje med de värden som vårt demokratiska samhälle vilar 

på. 

 

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta 

alla elever. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas 

inom ramen för deras inflytande över utbildningen. 

(Skolverket Lgr 11, 2.3 Elevernas ansvar och inflytande) 

 

Skolan är en plats som tidigt kan förmedla demokratiska värden till samhällets medborgare och 

jag anser det därför vara en viktig pusselbit. Som skapar en nyfikenhet om att undersöka de 

tillvägagångssätt som kan finnas för att implementera detta elevinflytande i undervisningen. 

Under min egen högstadietid brukade exempelvis läraren på förhand ofta utan kommunikation 

med oss elever, bestämma vad vi skulle ägna oss åt på lektionerna. Elevinflytande gavs därför 

inte utrymme i någon större utsträckning, vilket i sin tur resulterade i att motivation och 

engagemang inför ämnet musik minskade. Vilket krockar med min uppfattning om att 

musikundervisning bör byggas genom delaktighet och inflytande, lärare och elev sinsemellan. 

Inflytandets roll i undervisningen blir därför en essentiell utgångspunkt och är det i 

undersökningen som jag ämnar bredda mina kunskaper inom. 



 Elevinflytande en överblick  

 

Skolverket ger oss en inblick i hur begreppet elevinflytande beskrivs i bland annat läroplaner 

och belyser ytterligare att barn ska ges möjlighet att fritt kunna uttrycka sina åsikter i frågor 

som rör barnet, vilket går att läsa både i barnkonventionen samt skollagen (Skolverket 2015, 

Elevinflytande). Dessa demokratiformer låter i sin tur skapa kunskap hos eleverna och främja 

möjlighet till kommunikation.  

 
Elevinflytande främjar elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära. Det 

stärker även relationen mellan lärare och elever och leder till en större acceptans för de 

beslut som fattas. 

(Skolverket 2015, Elevinflytande)  

 

Elevinflytande utifrån följande punkter nedan har utgjort en grund för tolkning av vad 

delaktighet och inflytande kan vara i undervisningen: 

 

• Vilket läromedel som ska användas 

• I vilken takt och ordning olika uppgifter ska göras 

• Vilka arbetsformer man ska använda 

• På vilket sätt en uppgift ska redovisas (Skolverket 2016). 

 

I ett utdrag från folkhälsomyndigheten och från skolverket så beskrivs delaktighet vidare 

också som en förutsättning för god hälsa: 

 

Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande förutsättningarna 

för folkhälsan. Brist på inflytande och möjligheter att påverka de egna livsvillkoren och 

utvecklingen av samhället har ett samband med hälsa.  

(Folkhälsomyndigheten 2016) 

 

Vidare går att läsa på skolverkets hemsida om hur barn i förskolan ska få delta i olika former 

av samarbete och beslutsfattande. I skolan ska elever kunna utöva reellt inflytande när det 

gäller arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll (Skolverket 2016). 

 

 Offentliga utredningar 

 



Utifrån det skolverket beskriver rörande inflytandets roll och implementering så verkar det dock 

finnas två sidor av myntet. Iallafall om man ska tolka det som Mats Danell (2003) talar om i 

boken Vad händer i skolans hus?, där han belyser utredningar genomförda mellan 1980- och 

1990-talet. Han hänvisar bland annat till den nationella utvärderingen av grundskolan som 

skolverket genomförde 1993, som kom att visa på hur skolans fostran till demokrati på många 

sätt misslyckats. Elevernas inflytande visade sig ha haft ett begränsat genomslag och att beslut 

som rört undervisningen ofta tagits ovanför elevernas huvuden. Danell belyser även 

skolkommitténs betänkande Inflytande på riktigt, där det framkom att skolorna inte lyckats nå 

upp till läroplanernas ambitionsnivå. Även om kommittén ansåg att fokus borde ligga på att 

elever gavs inflytande i den vardagliga undervisningen och i sitt egna lärande. I skolkommitténs 

slutbetänkande Om skolan i ny tid så kunde det ytterligare konstateras, då eleverna enligt dem 

själva inte upplevde sig ha elevinflytande, varken på grund- eller gymnasieskolenivå.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Syfte och frågeställningar 

Följande kommer en redogörelse innefattande problemformulering, syfte samt frågeställningar 

ges för att skapa uppfattning om vad studien har som mål att undersöka. 

 

 Problemformulering 

Studien ämnar undersöka hur musiklärare resonerar kring elevinflytande och vilka erfarenheter 

de har av att implementera kraven på elevinflytande i musikundervisningen. Då skolverkets 

riktlinjer att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever kan detta ses 

som en utmaning. Med fokus på om elevinflytande är något som lärare har möjlighet att ge 

eleverna i den utsträckning som läroplaner kräver i dagens målstyrda skola. Hur implementerar 

lärare det i sin undervisning? Samt vilka faktorer kan komma att påverka implementeringen av 

elevinflytande, med förhoppning att få nya perspektiv.  

 

 Syfte 

Enligt skolverket ska eleverna alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas 

inom ramen för deras inflytande över utbildningen, vilket i sin tur har skapat en utgångspunkt. 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare resonerar kring fenomenet elevinflytande och 

beskriva på vilka sätt de arbetar för att implementera kraven på elevinflytande i 

musikundervisningen. Samt vilka svårigheter som kan finnas med detta. 

 

 Frågeställningar 

 

• Hur resonerar lärare kring elevinflytande inom ämnet musik?  

 

• Hur implementerar lärare elevinflytande och ser till att inflytande råder i 

undervisningen? 

 

• Vilka svårigheter kan finnas som hindrar lärare från att ge elevinflytande utrymme i 

undervisningen?  

 

 



3 Litteratur och tidigare forskning   

Inledningsvis kommer litteratur och tidigare forskning, relevant för studien att presenteras 

genom valda delar ur Främja elevers lärande genom elevinflytande (2001) av Gunvor Selberg, 

Eva Österlinds doktorsavhandling Disciplinering via frihet. Elevers planering av sitt eget 

arbete (1998), följt av Relationell specialpedagogik – i teori och praktik (2013) av Jonas 

Aspelin, Lärobokskunskap, styrning och elevinflytande skriven av Boel Englund (1999) och 

Eva Forsbergs Elevinflytande i ett didaktiskt perspektiv (1994) samt Elevinflytandets många 

ansikten (2000). Slutligen så beskrivs även vald teoretisk utgångspunkt för studien.  

 Elevinflytande i undervisningen 

Gunvor Selberg är fil. dr i lärande och arbetar inom forskning, utveckling och utvärdering. I 

boken Främja elevers lärande genom elevinflytande (2001) beskriver hon olika faktorer som 

kan påverka och underlätta ett elevinflytanderikt arbete. En viktig faktor menar hon är 

diskussion med eleverna och där läraren spelar en viktig roll i deras vardagliga arbete. När 

lärare sedan ger stöd och bjuder in till dialog så bidrar det till att eleverna blir mer medvetna 

om sitt inflytande och således skapar delaktighet. Hur inflytande sedan väljer att visa sig beror 

sedan på de förutsättningar och den kunskap, elev och lärare tillsammans skapat. Selberg 

betonar därför att samtal med eleverna bör ledas med rätt inställning till individen och på ett 

planerat sätt. Genom det ges elever möjlighet till valfrihet och samarbete sinsemellan (Selberg 

2001, s. 9). 

 

Selberg presenterar i boken (2001) en modell (se figur 1) av hur lärandeprocessen kan gå till 

när elever anses ha inflytande i undervisningen. Modellen är indelad i åtta olika steg: Steg 1. 

Ingång till lärandet Det första steget är alltså själva introduktionen där eleven lyfter frågor som 

är intressanta och väcker nyfikenhet. Steg 2. Förberedelser för val av arbetsmoment Eleven 

insamlar så mycket tankar, idéer och förslag som möjligt och motiverar förslagen samt 

bestämmer arbetsgången till ett val. Steg 3. Val av arbete Eleven presenterar sitt valda område, 

innehåll, arbetsformer, vilka förkunskaper som redan finns och tillgång till läroplaner och 

kursplaner ges. Steg 4. Planering av arbetet När eleven har valt område ligger fokus på vilka 

mål som ska uppfyllas samt planering rörande tid, redovisning osv. Steg 5. Genomförande av 

planerat arbete Eleven väljer metoder och arbetsredskap och söker svar på sina frågor och 

hypoteser. Steg 6. Planering av redovisning av lärandet Eleven försöker se mönster och dra 

slutsatser för att sedan välja det som är relevant vid en redovisning. Steg 7. Redovisning av 



läranderesultatet Eleven redovisar sina resultat och släpper in andra för diskussion. Steg 8. 

Utvärdering/värdering av resultatet Eleven reflekterar över huruvida målen uppnåtts samt vilka 

nya områden som kan vara intressanta för vidare forskning och förbättringar (Selberg 2001 s. 

9) 

 

Utifrån min forskning av lärande framstår nedanstående beskrivningar av arbetsmoment 

som möjliga för den skola som vill utveckla ett rikt lärande och där graden av 

elevinflytande är högt… För att det ska bli ett meningsfullt lärande, ska eleverna vara 

delaktiga i alla steg (Selberg 2001, s. 10).  

 

 

 

 

 

Selbergs modell kan fungera som en mall och hur mycket den sedan implementeras i 

undervisningen är upp till läraren menar hon. I en lärandemiljö där eleven bara varit aktiv i två 

steg, exempelvis genomförande och redovisning har då individen getts mycket litet inflytande. 

Läraren har då varit den drivande kraften och stakat ut uppgifter på förhand, vilket lett till att 

stegen kapats. Eleverna har på så sätt blivit uteslutna från att utveckla de kompetenser som 

nationella styrdokument förväntar sig att utbildningen innehåller (Selberg 2001, s. 16).  
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Figur 1: Modell för att främja elevinflytande 

(Selberg 2001, s. 10) 



Från Selberg sker nu en förflyttning till Eva Österlind som i Disciplinering via frihet – elevers 

planering av sitt eget arbete (1998) beskriver hur arbetsformen eget arbete kan fungera som ett 

verktyg för att tillämpa elevinflytande i klassrummet. Likt Selberg talar hon om inflytande men 

medan lärare kan välja bort olika steg i Selbergs modell, riktar Österlind mer fokus på att eleven 

är den som styr allt. Eleverna får bland annat själva välja studietakt, oberoende av hur de andra 

kamraterna arbetar. Detta medför enligt Österlind att läraren inte alltför sällan får mer tid över 

för individuell hjälp till eleverna. Eleverna får alltså planera arbetet inom satt tidsram och sedan 

tala om när arbetet är utfört, vilket i sin tur kan ge eleverna mer inflytande över när och var de 

väljer att arbeta med sitt material (Österlind 1998 s.14). Planering kan dock betyda olika för 

eleverna och Österlind menar att dess innebörd kan påverkas av olika nivåer av kognitiv 

utveckling, men även sociala och kulturella skillnader i en miljö påverkar. Hon betonar att 

lärarens roll därför främst blir att gå in och styra upp, om denne anser att eleven gör det för lätt 

kontra för svårt för sig utifrån sin egen kapacitet (Österlind 1998, s. 16). Österlind belyser vidare 

likt Selberg vikten av att alla elever känner sig delaktiga i de uppgifter de förväntas utföra. Men 

hon påtalar också de faktorer som bör ses över mer noggrant när man använder sig av 

arbetsmetoden eget arbete. Vikten att stämma av och dokumentera varje elevs arbete blir 

således allt större, vilket i sin tur kan leda till att de fördelar och den dynamik som en 

klassdiskussion, gruppdiskussion eller lärarledd lektion kan ge går förlorad (Österlind 1998 

s.14).  

 

Jonas Aspelin som är professor i pedagogik belyser relationernas betydelse i undervisningen 

mellan lärare och elev. I Relationell specialpedagogik – i teori och praktik (2013) tar han upp 

relationell pedagogik och dess innebörd. Begreppet kan enligt Aspelin beskrivas som ett 

teoretiskt synsätt på utbildning där fokus ligger på relationer. Det mest centrala är alltså 

relationen lärare och elev emellan men även andra relationer till exempel mellan lärare-grupp, 

elev-grupp, elev-elev inkluderas.  

 

Inom det relationella paradigmet definieras utbildningens brännpunkt i termer av 

relationsprocesser; närmare bestämt som ett skeende mellan lärare och elev. Det verkligt 

avgörande är då inte vad läraren gör med eleven eller vad eleven gör med sig själv utan 

vad som existerar eller inträffar dem emellan (Aspelin 2013, s. 19). 

 



Aspelin stärker således Selbergs uttalanden kring hur viktiga relationer och kommunikation är 

i elevers lärande processer och möjligheter till goda förutsättningar för inflytande. Aspelin tar 

upp exempel på hur god relation lärare-elev gör att man som lärare kan hitta olika vägar för att 

nå elever och skapa de förutsättningar som Selberg beskriver måste finnas för ett gott 

elevinflytande. Samtidigt som det för eleven skapar kommunikationsvägar att påverka sitt eget 

arbete.  

 

Aspelin menar vidare att om vi tillämpar den relationella pedagogiken på en inter-personell 

kontext, kan aspekterna förklaras utifrån de två olika begreppen sam-verkan och sam-varo. 

Sam-verkan innefattar den process där minst två eller flera individer samordnar sina handlingar 

och kan vara en målmedveten aktivitet, samt att den kännetecknas av att den är förutsägbar och 

samordnad. Sam-varo däremot kan beskrivas som ett personligt möte och sker på en ömsesidig 

basis mellan olika individer. Det skiljer sig också ifrån det tidigare begreppet då detta sker i 

oförutsägbarhet och där inga handlingar är strukturerade sedan tidigare. När individer 

interagerar blir de på så sätt sedan delaktiga i varandras väsen menar han (Aspelin 2013, s. 19). 

Ett första möte mellan en lärare och en elev sker därför genom sam-varo och där varje elev kan 

ses som ett unikt subjekt. Sam-varo och sam-verkan spelar på så sätt ett en stor roll för hur 

möten med elever sker och blir en relationell utgångspunkt i bland annat undervisningen 

(Aspelin 2013, s. 19).  

 

 

 Elevinflytande ett komplext begrepp?  

 

I en artikel av Boel Englund Lärobokskunskap, styrning och elevinflytande (1999) så diskuteras 

elevinflytande och dess komplexitet. Författaren menar att elevinflytande är ett svårdefinierat 

och brett begrepp och hur det uppfattas och implementeras inte är någon självklarhet, då det är 

flertalet olika aspekter som bör beaktas. Elevinflytande utifrån att elever har möjlighet att 

påverka kan vara både direkt som indirekt. Med detta menar Englund (1999) att det indirekta 

inflytandet kan vara omedvetet hos den individ som påverkar, medan det direkta är medvetet 

(Englund 1999, s. 328). Englund talar också om att det finns en ytterligare aspekt rörande 

inflytande kallat för empowerment och innefattar att långsiktigt tillgodose människor med 

verktyg, som sedan kan fungera i samhället eller skolan som självständiga och styrande 

individer (Englund 1999, s. 329). Likt det Englund tar upp kring begreppet empowerment 



skapas kopplingar till Österlind och arbetsformen eget arbete, som också kan ses som ett slags 

förberedande verktyg inför att bli självständig som individ (Österlind 1998 s.14). 

 

I Elevinflytande i ett didaktiskt perspektiv (1994) menar Eva Forsberg att elevinflytande ofta 

förväxlas och jämförs med andra liknande begrepp, vilket kan komma att öka förvirringen kring 

området (Forsberg 1994, s. 10). Forsberg talar om hur vi kan se på begreppet utifrån olika 

perspektiv och i Elevinflytandets många ansikten (2000) beskrivs det bland annat som ett 

maktperspektiv. Makt är något som skapar möjlighet till att påverka medvetet direkt eller 

indirekt och rent individuellt äger ingen denna makt menar Forsberg. Utan det är i sociala 

samspel med andra som den uppstår och därför innehar varken lärare eller elev denna 

maktposition utan en interaktion. På så sätt blir inte det essentiella i frågan om elever upplever 

sig få ta del av elevinflytande, utan snarare bör fokus riktas kring de elevinflytande som råder i 

nuläget menar Forsberg och huruvida det är positivt eller negativt (Forsberg 2000, s. 130). Boel 

Englund leder vidare i sin artikel (1999) in på lärare och den press de upplever som yrkesgrupp 

då de ständigt granskas, vilket hon menar att det i viss mån bör vara. Då läraren är den som 

förmedlar inflytandet till eleverna ur en maktposition (Englund 1999, s. 343).  

 

 

 Teoretisk utgångspunkt  

 

Denna undersökning kommer att utgå från en fenomenologisk ansats som ämnar skapa en 

djupare förståelse kring fenomenet elevinflytande. I Den kvalitativa forskningsintervjun (2014) 

av Steinar Kvale så beskrivs fenomenologi vara grundat kring år 1900 av filosofen Edmund 

Husserl. Fenomenologi var till en början fokuserat på själva medvetandet och upplevelser av 

ett fenomen, för att sedan utvecklas ytterligare och innefatta den mänskliga livsvärlden med 

bland annat Martin Heidegger i spetsen och sedan mot ett mer existentiellt och dialektiskt 

synsätt av Jean-Paul Sartre.  

 

Generellt är fenomenologi i kvalitativa studier en term som pekar på ett intresse av att 

förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva världen som den 

upplevs av dem enligt antagandet att den relevanta verkligheten är vad människor 

uppfattar att den är (Kvale 2014, s. 44).  

 



Fenomenologisk forskning ämnar alltså belysa människans medvetande, upplevelser och 

erfarande som essentiellt och vi är ständigt sökande efter att förstå världen vi befinner oss i. När 

vi sedan tolkar den information omkring oss, blir upplevelsen som skapas en stor del av hur ett 

fenomen påverkar vårt agerande och synsätt på omgivningen. Det är av denna anledning som 

studien utgått ifrån en fenomenologisk ansats med fokus på att forskaren objektivt analyserar 

och försöker förstå det material som framkommit av respondenternas erfarenheter och 

resonemang. Det är av stor vikt att forskaren undviker att blanda in sin egen förförståelse i 

tolkningen av någon annans upplevelse av ett fenomen och detta beskriver Kvale som 

fenomenologisk reduktion. Men vad är då ett fenomen? Enligt Husserl är det något som är 

synligt och kan bestå av sådant vi rent visuellt kan uppfatta men som också kan finnas i våra 

tankar. Därför kan det i stort sett vara vad som helst och Husserl menar att vi först måste ha 

betraktat fenomenet/föremålet, följt av att det sedan skett en eftertanke kring föremålet. Först 

då kan det räknas som ett fenomen (Kvale 2014, s. 44). 

 

 

 Fenomenologiskt synsätt  

Christer Bjurwill (1995) menar att det fenomenologiska synsättet kan jämföras med ett slags 

glasögon och huruvida vi är medvetna om de är på eller av vid forskning. Författaren menar att 

synsättet att använda glasögon är relativt förekommande men att det inom fenomenologi skiljer 

sig i en märkbar riktning, då han beskriver dess visuella skillnad. Inom det fenomenologiska 

synsättet är det viktigt att förstå glasögonen och dess uppbyggnad av två glas, där det första 

glaset eller ögat är det naturalistiska ögat som riktar fokus mot verkligheten och mot naturen, 

samt det som anses som det omedelbart givna. Medan det andra kallas för det transcendentala 

ögat och inriktar sig på medvetandet och det intuitiva skådandet av helheter. Själva syftet med 

glasögonen blir då att de kan ”ge oss en utblick i ett vidare sammanhang” (Bjurwill 1995, s. 

49). Författaren delar upp dess användningsområde inom 6 olika punkter: 

 

• Glasögonen kan på ett direkt och intuitivt sätt ge människan tillgång till världen utan 

några förutfattade meningar. 

• De ämnar få oss att sammanställa intryck vi har till större delar där vi kan se världen i 

stort. 

• De verkar för att fånga vår uppmärksamhet till att se världen på de olika sätt som finns. 



• De vill skapa medvetenhet i vårt eget sätt att tänka och bygga upp föreställningar om 

världen. 

• De uppmanar oss att vara självkritiska till det vi upplever om världen och därför inte 

kategoriserar den för snabbt.  

• De möjliggör att skapa tolkningar av meningar, innebörder och motiv i det som sker i 

omvärlden, men som kan vara dolt för människan erfarenhetsmässigt (Bjurwill 1995, s. 

49)  

 
3.4.1 Tolkningsverktyg  

 

Då vi föds in en värld som kan förefalla sig främmande för oss, bombaderas vi sedan av olika 

fenomen. Individen försöker sedan sortera alla dessa intryck och fenomenologi kan därför 

fungera som ett verktyg för hur vi ser på världen och tolkar den. Men då teoribildningen är 

stor till sin omfattning har förtydligande samt val av del varit nödvändigt och stor fokus 

kommer därför riktas på de tidigare nämnda naturalistiska och transcendentala glasögon som 

Bjurwill presenterar (Bjurwill 1995, s. 49). Detta tolkningsverktyg kommer representera 

fenomenologin i diskussionsdelen, när litteratur och tidigare forsknings sammanvävs med 

intervjuernas resultat. Syftet är att genom det naturalistiska och transcendentala 

förhållningsättet skapa en bredare kontext kring elevinflytande. Material som samlas in från 

vardagliga situationer blir till intryck, som sedan kan leda till större perspektiv om satt i ett 

sammanhang. Även kopplingar som kan komma att visa sig är av intresse för 

diskussionsdelen och genom en fenomenologisk ansats, skapa en utblick i ett vidare 

sammanhang inom elevinflytande.  

 

 

 

 

 

 



4 Metod   

I metodkapitlet presenteras först vald metod, sedan urval och genomförande, följt av 

hanteringen av material samt vilka etiska överväganden som har präglat denna studie.  

 

 Val av metod 

En kvalitativ undersökningsmetod med fokus på den öppna intervjun har legat till grund för 

studien. Med öppen intervju menas att respondenten fritt talar om hur han/hon uppfattar ett 

fenomen eller begrepp. Respondenten berättar sedan om sammanhang som anses vara 

betydelsefulla för beskrivningen av fenomenet. 

 

Intervjuaren söker på empatisk väg följa individens tänkande. Intervjuarens följsamhet 

gör det möjligt att förstå hur och på vilket sätt den sociala verkligheten är konstruerad 

och ordnad ur respondentens perspektiv (Lantz 2013, s. 43).   

 

Respondenten definierar eller karaktäriserar fenomenet utifrån sina egna subjektiva 

erfarenheter och var en av anledningarna till varför valet föll på en kvalitativ undersökning. Då 

det kan vara en möjlighet för studien att få en inblick i respondenternas resonemang kring 

elevinflytande. Annika Lantz talar också om de fallgropar som bör uppmärksammas och om att 

mening är alltid sammanhangsbestämt (Lantz 2013). Alltså att ett ord får sin innebörd av de 

andra orden som följer i en mening och på vilket sätt det sägs. Det kan därför vara en hårfin 

balans mellan att bli förstådd eller missförstådd samt om någon tolkar något vi sagt ur dess 

sammanhang, kan innebörden bli helt annorlunda än vad talaren avsett (Lantz 2013, s. 43).  

 

 Urval och genomförande 

Intervjufrågorna som ställdes var på förhand konstruerade och intervjuerna skedde individuellt 

med samma frågor där respondenterna fick diskutera fritt. Dessa frågor finns bifogade som 

bilaga. Fyra lärare som arbetar på medelstora högstadieskolor i södra Sverige ställde upp på att 

bli intervjuade och jag kom i kontakt med dem genom telefon och mail. Efter att jag hade fått 

klartecken så genomfördes samtliga intervjuer på respektive lärares skola och de fyra har 

erfarenheter både som musiklärare, samt aktiva musiker under många år. Av de skolor som 

svarat så har alla lärare varit män men inget urval har riktats speciellt mot detta kön.  

 



 Databearbetning  

Intervjuerna spelades in dels för att ge möjlighet för senare lyssning efter genomförd intervju, 

men också för att minimera risken för misstolkningar. Transkriberingen påbörjades sedan 

omgående efter att intervjutillfällena hade ägt rum, för att omvandlas till skriftspråk. Det 

lagrade materialet förvarades på en dator med extern hårddisk i hemmet och som bara jag hade 

administratörsrättigheter till. Omfattningen på intervjumaterialet efter transkriberingen var 

följande: Lärare 1. 2915 ord och tog 18 minuter, Lärare 2. 1256 ord och tog 10 minuter, Lärare 

3. 1166 ord och tog 13 minuter och den sista intervjun med Lärare 4. innefattade 1100 och tog 

15 minuter. Materialet från intervjuerna sammanställdes sedan i teman som skapats utifrån 

frågeställningarna, för att få en tydligare överblick samt säkerhetskopierades.  

 

 Etiska överväganden 

Studiens etiska överväganden har till stor del utgått ifrån Vetenskapsrådets Forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002). För att förankra 

undersökningen etiskt ska man enligt Vetenskapsrådet följa fyra huvudkrav, ett slags 

grundpelare för ett professionellt och etiskt förhållningssätt. Det första av dessa fyra är 

Informationskravet som innebär att deltagaren måste informeras om deras uppgift i intervjun 

och vad projektet handlar om. Det är också viktigt att upplysa att deltagandet är helt frivilligt. 

Vidare beskrivs Samtyckeskravet där forskaren ska se till att den som deltar samtycker till att 

ställa upp på intervjun. Det tredje kravet är Konfidentialitetskravet vilket innebär att 

respondenten inte ska kunna identifieras genom deltagande i intervjun, efter att resultatet 

offentliggörs. Beskrivningarna av personer får därför heller inte vara alltför detaljerade. Sist 

finner vi Nyttjandekravet som står för att de material en forskare samlar in endast får användas 

för forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002, s. 6-14). I boken Enkäten i praktiken – en 

handbok talar Göran Ejlertsson ytterligare om vikten av att alla fyra kraven uppfylls för att 

kunna vara etiskt riktigt genomförda, då de är beroende av varandra (Ejlertsson 2005, s. 30) 

Detta för att individen som ställer upp på en intervju ska kunna känna sig säker att svara på 

frågorna.  

 

Samtliga respondenter gavs tydlig information innan intervjun om dess syfte och att deltagande 

när som helst kunde avbrytas. Respondenterna fick sedan ta ställning till om de fann 

undersökningen intressant och om det var något de kunde tänkas ställa upp på, så att deltagande 

ej påtvingats. Efter att ha erhållit respondenternas godkännande och efter att intervjuerna sedan 



hade ägt rum så transkriberades materialet. Inga ingående detaljer finns om de fyra lärare som 

har medverkat och deras namn byttes ut mot alias, vilket skapar ett klimat där de kan känna sig 

trygga och svara fritt. Materialet har sedan förvarats så att ingen obehörig har kunnat ta del av 

eller använda det felaktigt. Samtliga lärare gav också sitt medgivande till att bli inspelade vid 

intervjutillfäna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5  Resultat 
I detta kapitel kommer intervjumaterialet redovisas för genom tre rubriker och teman, kopplade 

utifrån de frågeställningar som undersökningen har för avsikt att få svar på. Materialet har 

bearbetats genom de transcendentala och naturalistiska glasögon inom fenomenologi, med 

fokus på att förutsättningslöst transkribera materialet. För att sedan i diskussionsdelen försöka 

se det ur ett större sammanhang. Utifrån Vetenskapsrådets (2002) etiska riktlinjer har 

respondenterna i studien tilldelats alias och benämns nu som Karl, Mats, Måns och Patrik. 

Intervjuerna är en viktig pusselbit för studien och nedan presenteras resultaten som ämnar fånga 

hur lärarna resonerar kring ämnet, på vilka sätt de arbetar för att implementera inflytande samt 

vilka svårigheter som finns. 

 

 Elevinflytande 

 

5.1.1 Vikten av elevinflytande 

Samtliga fyra lärare anser det vara viktigt att låta elevernas röster bli hörda i undervisningen. 

Patrik menar till och med att utan elevinflytande så blir det inte är lönt att bedriva undervisning. 

Alltså att det blir föga intressant och interaktivt om eleverna lämnas utanför menar han, samt 

att det i längden skulle bli tråkigt att bestämma allt själv. Dock betonar han vikten av att läraren 

bör ha grundidén för ett område klart först, för att sedan låta eleverna komma med infallsvinklar 

och på så sätt känna sig delaktiga. Patriks lyfter det vidare och menar att även om eleverna inte 

är vuxna ännu, så bör deras idéer bli tagna på allvar. Lärarens ansvar blir sedan på att styra upp 

dessa idéer till något genomförbart. Måns bygger vidare och berättar om de positiva effekter 

det kan ha. När han menar att elevinflytande i många fall får elever att bli mer motiverade när 

en lärare inte påtvingar något. Detta styrker också Mats och Karl som menar att motivation 

utvecklas genom delaktighet och elevinflytande. Dessa begrepp kanske således kan ge ringar 

på vattnet och leda till fler positiva aspekter hos elever som har inflytande. 

 

Ja, fördelen är motivationen. Dem tycker det är helt fantastiskt när de kan spela 

en låt som de hört sin favoritartist på radion göra (Måns, 2015). 

 

Respondenterna anser sig således uppmuntra kunskapsutbyte samt se på elevinflytande som en 

väg möjlig för detta. Kunskapsutbyte kan därför ske automatiskt genom interaktion i en 

inflytanderik miljö menar dem. I samtliga lärares fall pågå övningar där delaktighet och 

acceptans tränas utifrån värdegrunden samt demokratiskt. Bland annat i Måns fall där det 



motiverar eleverna till att vilja utvecklas ännu mer, samt Patriks där han anser elevinflytande 

oavsett vilket utrymme det ges, te sig mer gynnsamt än om bara läraren sätter ramarna. 

 

5.1.2 Olika sorters inflytande 

Respondenternas svar kom att exponera olika sorters inflytande som lärarna använder sig av. I 

Måns fall handlar det till stor del om ett slags inflytande baserat på olika val som eleverna gör, 

men som sker inom vissa ramar. Där eleverna får ett antal alternativ att välja på, snarare än att 

välja helt fritt. Han anser detta vara ett sätt att föredra för att få elevinflytande i musiken att 

fungera. Elevinflytande verkar således även enligt Karl handla om styrda val för individen, då 

han talar om hur elevinflytande definieras genom att elever har möjlighet att komma med 

förslag till undervisningen såsom låtval, upplägg på projekt osv, fast med ramar sedan tidigare 

konstruerade av en lärare. Patrik använder sig också utav dessa ramar som i viss mån begränsar 

elevinflytande. Han menade därför att diskussioner var viktigt i hans undervisning, just för att 

kunna göra sin röst hörd som elev. Alltså ett slags friare inflytande med diskussioner som 

plattform för mer inflytanderikt klimat. Ytterligare ett exempel från svaren kring olika sorters 

inflytande och som kan liknas med helt fritt inflytande, är att både Patrik och Karls elever ibland 

ges möjlighet att arbeta utifrån lärarens roll. Då eleverna fick planera en lektion och sedan hålla 

den inför klassen. Med ombytta roller innehar plötsligt eleven makt där de kan välja att följa i 

lärarens fotspår, eller på ett nytänkande sätt skapa förslag på andra undervisningsformer samt 

implementera elevinflytande på. 

 

 

 Elevinflytande i klassrummet 

 

5.2.1 Relationer 

Elevinflytande enligt samtliga respondenter ger sken av att bestå inte utav bara en utan flertalet 

komponenter. Ett slags relationellt lärande verkar ligga till grund för elevinflytandets 

implementering i skolans värld. Sett ur ett fenomenologiskt perspektiv kan relationers och 

känslornas betydelse därför anses vara en viktig komponent för elevinflytande, i det här fallet 

mellan lärare och elev. Intervjuerna visar då att lärare såsom elev ingår i ett socialt inlärt och 

kommunicerande mönster, där bland annat Patrik lyfter öppen dialog och dess nyckelroll i 

undervisningen. Utifrån det fenomenologiska naturalistiska ögat så uppfattar Patrik 

kommunikation som något som ger en direkt respons i och med att eleven kommunicerar 

tillbaka.  ”Det gäller att våga ha en relation till eleven, att våga visa vem man är, vad man vill 



och fråga vad eleven vill och vad de tycker? (Patrik, 2015)”.  Han förklarar vidare att man aldrig 

får skapa metertjocka murar emellan och att en lärare aldrig når fram till en elev om man inte 

vågar skapa relationer. Även utifrån det transcendentala ögat visar sig Patriks kommunikation 

och dess resultat som en produkt av den känsla av delaktighet och accepterande miljö som den 

skapar hos eleverna.  Eftersom Patrik menar att ingen elev heller är den andre lik, så blir 

diskussion just därför väldigt givande. Även Mats talar om relationer och att lärare inte kan 

ändra de mål som eleverna ska uppnå, men däremot påverka sättet man möter elever på och 

vägen till hur de uppnår målen. Respondenterna beskriver på så sätt hur relationer kan påverka 

kommunikationer eller mindre framgångsrikt mellan olika individer, samt utveckla elevers 

prestationer. Problematik kan dock ligga i huruvida läraren ska bli ”kompis” med elever och 

fortfarande behålla sin roll som ledare då Måns och Patrik främst menar att inte alla elever 

klarar sig utan ramar och styrt elevinflytande. En annan problematik som respondenterna 

beskriver är att detta relationskapande kan hindras av olika faktorer. Patrik menar att det var 

mindre klasser och grupper förr och att tidigare läroplaner gav inflytande mer utrymme, men 

att det skedde en förändring vad det gäller detta på mitten av 80-talet. Numera är det större 

klasser beskriver han och det har på så sätt blivit svårare att skapa ett inflytanderikt 

klassrumsklimat. Därför menar Patrik att halvklass ger bättre förutsättningar att skapa 

relationer, som i sin tur leder till att lärare hinner ge mer individuell handledning och då visa 

vad eleven ska göra vilket leder till snabbare uppfyllda mål. Måns bedriver enbart 

halvklassundervisning av denna anledning då elevers individuella tid annars framkommer 

minska samt påverkas negativt ur ett relationskapade perspektiv.  Han menar därför likt Patrik 

att halvklass är det enda godtagbara om en lärare ska hinna förmedla elevinflytande. 

Det framkommer även hur lärarna försöker skapa goda relationer när bland annat Patrik 

förklarar vikten av att tala om för eleverna deras lika värde samt att dem känner sig accepterade 

som de är.  Han påtalar därför att lärare alltid bör vara tillgängliga för eleverna och att de ska 

kunna känna sig välkomna. För att på så sätt bygga ett lärande- och klassrumsklimat som är 

accepterande och värdegrundshållbart. Utifrån respondenternas svar synliggörs en parallell 

genom fenomenologins transcendentala och naturalistiska glasögon, då relationer på många sätt 

kan ses handla om bekräftelse och det är viktigt att förstå att vi människor naturligt söker detta. 

Detta sökande kan ske både i skolans värld men också ute i samhället. Respondenterna lägger 

grunden genom relationer och sättet dem väljer att arbeta kring det. Både Måns och Patrik 

förklarar därför hur stora elevantal leder till minskad tid för bekräftelse hos individen. Vilket i 

värsta fall inte bara kan komma att påverka prestationer, utan också välbefinnandet och den 

lärandemiljön Patrik, Måns, Mats och Karl försökt bygga upp. 



 

Det är elever som knackar på hela tiden och då har man ju inte skrämt bort dem i alla 

fall… Jag har ju själv öppnat dörren för dem. Det ska vara öppna dörrar! Stänger du 

dörren, så stänger du dörren för dig själv också (Patrik, 2015). 

 

5.2.2 Digitala verktyg 

I dagens skola finns det numera fler sätt att bedriva sin undervisning i och med digitala verktyg. 

Teknik som utvecklas ständigt och ökar även möjligheterna för elevinflytande enligt Måns. Han 

beskriver hur eleverna får välja ut material själva till olika uppgifter, dock inom styrda ramar. 

Han använder sig av digitala verktyg utifrån läroplanen (Lgr11) genom att använda Ipads där 

eleverna får gå in på en blogg där cirka 60 låtar finns. På så sätt menar han att det oftast finns 

någon låt tillgodoser elevernas önskemål. Måns använder inte heller material i form av papper 

till eleverna i undervisningen, utan låtarna finns i deras Ipad. Inte heller i Patriks undervisning 

används papper i samma utsträckning som tidige, utan där har varje elev en dator där de arbetar 

med olika digitala verktyg. 

Det visar samband på att samtliga respondenter anser att tydlighet mot eleverna är en 

förutsättning för lärande. Inte allra minst när digitala verktyg används och elever ges mer frihet. 

Dessa verktyg kan bland annat underlätta vid en redovisning av ett genomfört projekt, med 

hjälp av exempelvis Powerpoint, Logic, Pro Tools och Prezi presentationer menar Mats. Av 

intervjuerna framgår att i och med att tekniken ständigt går framåt så krävs det också om än 

mer av framtidens lärare, att vara lyhörda för de redskap och dess användning. Som i sin tur 

kan komma att främja inflytande samt för att bibehålla kunskapsutbyte och intresse hos eleverna 

inom ämnet musik. 

 

5.2.3 Musikämnets status 

Samtliga fyra lärare anser att genom elevinflytande och delaktighet så skapas ämnets status. 

Ämnet musik kan anses ha givna högtider då elever ges extra utrymme att utöva och visa upp 

kunskap, både inom skola och samhälle i en bredare utsträckning. Detta beskriver också Karl 

då han menar att musikämnet är säsongsbetonat och att man bör ta till vara på konserter med 

teman som exempelvis vid jul eller sommaravslutning. Karl menar vidare att de går att frångå 

ramen kring hur ett traditionellt avslut av terminen kan se ut. Det är situation där eleverna kan 

komma med infallsvinklar för att utöka elevinflytande. 

 



Måns menar att musikundervisningen har blivit ett populärt ämne på skolan han arbetar och att 

det till stor del beror på att deras undervisning består av 80 % spelande, samt att eleverna själva 

får välja instrument. Hans elever får sedan extra inflytande i årskurs 9 när de skriver egna låtar, 

som slutligen spelas in i en studio och mynnar ut i en konsert. Även Mats och Patrik arbetar 

med ett projekt som kallas för Song Contest, där eleverna i årskurs 9 skriver och framför samt 

tävlar med egna låtar. Enligt respondenterna är dessa konserter och tävlingar också en av de 

bakomliggande faktorer för ämnets status, då de har en stark koppling till samhällets 

musikförmedling. Då Patrik talar om att eleverna numera kan väldigt mycket om dagens musik 

och att det spelar en viktig roll i deras identitetsskapande. I intervjun med Måns och Mats 

framkommer också ett begrepp inom inflytande som kallas för entreprenöriellt lärande. Dem 

menar att detta numera prioriteras både på skolor och i läroplaner, då eleverna förväntas 

utveckla och vara företagsamma i en större utsträckning än tidigare. Eleverna kan då komma i 

kontakt med samhället och implementera inflytande och samarbete ur ett entrepenöriellt 

perspektiv. Men Måns betonar och ser även kritiskt på den ständiga utvecklingen, som på 

många sätt ställer högre krav på läraren. 

 

 

 Svårigheter med elevinflytande 

 

5.3.1 Läroplanens betydelse 

Respondenterna belyser många fördelar i ett inflytanderikt klimat men det framgår även i det 

insamlade materialet vilka svårigheter det kan föra med sig. Detta kommer nu presenteras nedan 

för att visa på två sidor av myntet gällande elevinflytande. 

I intervjuerna framkommer respondenternas tankar om bland annat läroplanens roll i 

undervisningen. Samtliga lärare delar uppfattningen att tid satt i relation till det som ska hinnas 

med i undervisningen blir en stressfaktor hos läraren, vilket i sin tur påverkar eleverna. Tidsbrist 

löper således som en röd tråd i intervjuerna och visar på ett intressant samband. Nuvarande 

läroplan fokuserar mer på själva spelandet och i ensemblegrupper menar Patrik. Detta leder till 

att elevernas val av låt och instrument blir en stor del av inflytandet och ett sätt att få utöva det. 

Vilket Måns ser som ett bekymmer då läraren måste hinna med att tillgodose detta. Karl menar 

också att det blir en kamp mot klockan, då han ibland får bedriva undervisning efter skoltid 

eftersom lektionstiden inte alltid räcker till. Vidare anser Patrik visserligen att läroplanen är 

tillräckligt tydlig gällande hur undervisningen ska bedrivas, men att problematiken snarare 

ligger i att det är nästintill omöjligt att hinna med allt det som den kräver. Att lära en elev att 



spela är därför heller inte något som är realistiskt genomförbart på 4-5 lektioner enligt Måns. 

Patrik menar liknande med att vissa elever går på en musikskola privat, medan det finns elever 

som i princip aldrig tidigare spelat ett instrument. Om det i bästa av världar skulle ges lika 

mycket elevinflytande till alla elever, så finns det fortfarande svårigheter menar Mats. Då elever 

kan olika mycket sedan tidigare kan de kanske mer eller mindre effektivt hantera detta 

elevinflytande. Därför är det således svårt när läroplanen kräver att eleverna ska vara samspelta 

och kunna samarbeta i grupp och i ensemblespel. Vilket leder till den frustration från lärarnas 

sida som intervjuns svar visar, då bland annat Måns har en stark kritisk syn på Lgr11 och som 

han menar saknar verklighetsinsikt. 

 

Jag släpper inte någonting förens alla är med och det tar tid… annars så skapar jag för 

många elever en marginalisering och jag kan inte som pedagog tycka att det är rätt (Patrik, 

2015). 

 

Det växer ur respondenternas svar fram en bild av hur lärare tack vare tidspress i många fall 

behöver vara en ”kameleont” i de situationer som kan dyka upp. Vidare talar Patrik och Måns 

att dem måste kunna se en process och få eleven att känna sig delaktig, om de ska lyckas få 

tillräckligt med material för en bedömning. Mats talar även han om processen och beskriver 

ämnet musik som unikt ur den synpunkten att slutresultatet inte alltid syns lika tydligt som i 

andra ämnen, utan måste bedömas under processens gång. Samtliga respondenter talar alltså 

om att en process måste kunna gå att se och bedöma över tid, men när då lärare belyser just tid 

som problemfaktor så visas ett samband på svårigheter med både summativ och formativ 

bedömning. Vilket i sin tur sätter en stor press på både lärare och elev, samt påverkar 

lärandeklimatet menar Patrik och Måns. Tidsbrist synliggörs utifrån intervjuerna således som 

en vardaglig situation för respondenterna. 

 

5.3.2 Utöka elevinflytande? 

 
Det är bra som det är, vi skulle inte orka ha mer och man ska veta att det kräver mer jobb… 

ju mer elevinflytande desto mer jobb (Måns, 2015). 

 

De intervjuade respondenterna ger en uppfattning om att elevinflytandet som råder i nuläget 

inte bör utökas och som citatet belyser verkar tiden vara en avgörande faktor, som återigen 

hindrar inflytande från att verka i den utsträckning som annars anses önskvärd. Måns menar att 



det vidare finns ett flertal faktorer som läraren inte kan påverka och som kan störa 

undervisningen i klassrummet. Bland annat kan sådant som händer på raster, bråk och mobiler 

vara bakomliggande dilemman. Det är alltså inte alltid som drömscenariot uppstår menar han, 

då eleverna ibland tappar fokus. Vidare talar han också om att det inte går att följa Lgr 11 helt 

och hållet, då det skulle kräva mycket mer resurser än i nuläget. Även Karl och Patrik diskuterar 

att situationer som uppstår både före- och efter lektionstid kan ta tid och i sin tur påverkar 

kvalitéten på undervisningen. Samtliga respondenter och framförallt Patrik och Måns önskar 

återigen att klasserna borde minskas, snarare än att fokusera på att utöka elevinflytande. Då 

dem menar att det går hand i hand och att mindre klasser istället leder till mer inflytande för 

eleverna. 

 

 Sammanfattning av resultat 

Resultatet lyfter fram respondenternas resonemang kring begreppet elevinflytande. Både 

positiva och negativa aspekter lyfts fram kring begreppet, samt hur det implementeras i varje 

lärares fall. 

 

Börjar vi med att se de positiva fördelar som framkommer så anser samtliga respondenter 

elevinflytande vara en väg samt en förutsättning för att elever ska få göra sin röst hörd.  Eleverna 

menar dem då ha skarpa idéer samt olika perspektiv som kan ses som en tillgång. Vidare så 

visar resultatet på relationernas betydelse som en nyckelfunktion för elevers prestationer, 

kopplat till de utrymme elevinflytande ges. Dvs eleverna får möjlighet att både kunna framföra 

sina åsikter men också ta ett större ansvar som är målet med att vi fostrar demokratiska 

medborgare om satt i ett större perspektiv. Relationers betydelse synliggörs därför för studien 

som en möjlig faktor till att påverka resultat mer eller mindre effektivt, men enligt 

respondenterna övervägande positivt. Måns och Mats resonemang om halvklass bygger vidare 

på relationsskapandet som på så sätt förenklas vid mindre elevantal. Detta framhölls klart som 

det mest gynnande för elevinflytande. Elevantalet kan på så sätt positivt påverka en ökad 

implementeringen av elevinflytande 

 

Även negativa aspekter fanns och som respondenterna ansåg påverka mer negativt. Där betonas 

främst hur de upplever inflytande ogenomförbart i för stor utsträckning, utifrån de resursers och 

ramar de beskriver finnas i nuläget. Trots att läroplanernas mål är tydliga så visar resultatet på 

hur det verkar upplevas som en stor påfrestning för samtliga respondenter. Tiden lyfts fram som 



en av de större påverkande faktorerna i resultatet. Intervjuerna visar tydligt på att tid sett till det 

som lärare är ålagda att göra, är svårare att uppnå än vad som verkar önskvärt rörande 

elevinflytande. Det finns även baksidor enligt respondenterna när elevinflytande faktiskt ges 

större utrymme. Bland annat kan det finnas svårigheter med att deras förmåga att bestämma 

tenderar att bli alltför ostrukturerad när eleverna väljer helt själva. De fyra lärarna delar därför 

starkt åsikten att det inte bör ges mer elevinflytande i nuläget då det kan riskera att eskalera på 

ett negativt sätt. Ytterligare faktorer som lärarna lyfter fram och visar ha en stor påverkan på 

elevinflytande är huruvida man har möjlighet till helklass eller halvklass i dagens skola. 

Respondenternas svar tolkas således som att stora elevantal minskar möjligheten till inflytande. 

 

Begreppet elevinflytande samt hur det implementeras, visas i resultatdelen på att det lämnas ett 

relativt stort utrymme för tolkning hos respondenterna. Som på olika sätt valt vägar för att 

försöka implementera detta i sin undervisning. De belyser bland annat vikten av att låta eleverna 

känna sig välkomna i klassrummet och accepterade av läraren. Läraren är på så sätt den som 

skapar bra lärandeklimat och att det annars blir problematiskt att skapa relationer om inte rätt 

attityd och inställning finns. Dialog används mer eller mindre av samtliga respondenter och 

synliggörs som ett tillvägagångsätt för att ge plats för elevinflytande. Det menades få eleverna 

att känna sig välinformerade och delaktiga. Vidare visar resultatet på att majoriteten av 

respondenterna lägger fokus på att eleverna får välja instrument och låtar. För att på så sätt ges 

inflytande genom själva spelandet. Här framkommer också att digitala verktyg kan vara en väg 

framåt för att öka inflytande i undervisningen. Detta skapar en bild av att inflytande förvisso 

implementeras men till en stor del styrt av läraren och att det slutliga beslutsföreträdet således 

tillhör lärarna i undervisningen. Avslutningsvis framkommer i resultatet nya perspektiv sett ur 

ett större sammanhang genom respondenternas verklighetsbild, som i sin tur väcker nya tankar 

och frågor. Respondenternas svar under intervjuerna har därför skapat en grund kring 

elevinflytandets olika sidor och huruvida det ges utrymme, vilket nu kommer att belysas i 

diskussionsdelen. 

 

 

 

 

 

 



6 Diskussion 
 

I diskussionsdelen kommer nu litteratur och tidigare forsknings sammanvävas med 

intervjuernas resultat samt problematiseringar av bearbetat material. För att utifrån det belysa 

skillnader såväl likheter genom fenomenologins naturalistiska och transcendentala glasögon. 

Dessa fenomenologiska beståndsdelar arbetar för att finna svar på de frågeställningar som ligger 

till grund för studien, samt se på elevinflytande både förutsättningslöst, kritiskt och ur ett större 

sammanhang. Diskussionsdelen nedan är uppbyggd utifrån studiens tre frågeställningar. 

 

 Hur resonerar lärare kring elevinflytande inom ämnet musik? 

 

Intervjuerna talar om att inställningen till elevinflytande både är positiv och negativ, men att 

respondenterna ändå anser det vara en viktig del i deras undervisning. Selberg (2001) visar på 

en modell (se figur 1) för lärandeprocessen, där hon förklarar just vikten av att elever är 

delaktiga i ett projekt. Lärarens och elevens åtaganden samt interaktionen mellan lärare och 

elev förblir därför viktig menare både respondenter samt litteratur. Läraren kan vi på så sätt se 

fungera som en bro för lärande, när han/hon bestämmer inflytandets utrymme i undervisningen 

tolkat av (Selberg 2001, s. 9). Vidare framkom faktorer som anses gynnsamma för att 

elevinflytande såsom att respondenterna strävar efter att låta eleverna komma med synpunkter 

och att dem ges möjlighet till att utrycka dessa i diskussioner. Vilket även Selberg (2001) 

bekräftar som viktigt ”Att läraren låter eleverna komma till tals och håller en dialog har en stor 

inverkan på att alla känner sig delaktiga” (Selberg 2001, s. 9). Möjligheten att göra sig hörd i 

klassrummet enligt Selberg (2001) och huruvida det genomförs mer eller mindre framgångsrikt 

kan utifrån främst det transcendentala glasögonen tolkas få stor betydelse för elevers ”sociala 

överlevnad” i senare skeden. Dvs om vi ser det ur ett större fenomenologiskt sammanhang 

utifrån Bjurwill (1995) men också Selberg (2001) samt Aspelin (2013), så kan det vi gör och 

hur vi formas i skolan påverka eleverna och deras steg ut i samhället. 

 

I resultatet gavs respondenternas tankar kring musikämnet och dess numera populära status. De 

trodde bland annat det berodde på att eleverna fick större möjlighet att välja instrument och 

låtar själva, men också att skolan är en identitetsskapande period där musik spelar en roll. Vilket 

går att koppla till vad Bjurwill (1995) men också transcendentalt som i detta fall kan ”ge oss 

en utblick i ett vidare sammanhang” (Bjurwill 1995, s. 49). Dvs att samhällets spelar en viktig 

roll för elevers identitet och att elevers känslor inte bara påverkas i skolan. Om man ska tolka 



det Bjurwill (1995) belyser så kan vikten av att ha anknytningar till elevers sociala liv i 

undervisningen, verka för att skapa gynnsamma lärandemiljöer. Dock är det samtidigt en 

utmaning då lärare oftast bara ser eleven på lektioner. Detta styrker både Patrik och Måns som 

menade att sådant som händer utanför klassrummet även påverkar undervisningen inne i 

klassrummet. På så vis genom det direkta och naturalistiska ögat av Bjurwill (1995) kan det 

skapas missförstånd kring hur lärare tolkar elever, om endast en vag helhetsbild om deras 

sociala liv finns (Bjurwill 1995, s. 49). 

 

Utifrån studiens syfte var det viktigt att försöka förstå i vilken utsträckning lärarna ansåg att 

eleverna gavs möjlighet till inflytande i undervisningen. Intervjumaterialet visade att samtliga 

respondenter ansåg elevinflytande som en grundförutsättning för lärande hos eleverna. 

Österlind (1998) ansåg likt respondenterna elevinflytande vara en förutsättning för 

undervisning samt leda till ökat intresse och motivation hos elever (Österlind 1998 s.14). Vidare 

genom respondenternas resonemang framkommer att inflytande ges utrymme och 

uppmärksammas från deras håll, men att dem använder sig av det på olika sätt. Det kan tyda på 

att respondenterna medvetet eller omedvetet använder sig av fenomenologiska glasögon. Även 

Englund (1999) talar om indirekt och direkt inflytande som hos en individ kan ske medvetet 

eller omedvetet (Englund 1999, s. 328). Då i exempelvis Patriks fall där han talar om vikten av 

att se en elevs utveckling snarare än själva slutprodukten. Han lägger i och med detta fokus på 

de transcendentala glasögonen av Bjurwill (1995), som hjälper till att skapa en bredare bild och 

väga in fler faktorer som påverkar. Medan Mats istället efterfrågade slutprodukten och på så 

sätt har en mer målstyrd och direkt blick, samt en snävare bild sett utifrån det naturalistiska ögat 

(Bjurwill 1995, s. 49). 

 

 

 Hur implementerar lärare elevinflytande och ser till att inflytande råder 
i undervisningen? 

 

För studien har det varit essentiellt att förstå hur elevinflytande implementeras. Vad som för 

studien har växt fram är relationers och kommunikationens betydelse kopplat till inflytande, 

som kan ses som påverkande faktorer. Om vi ska tolka det Aspelin (2013) talar om då han 

menar att genom god interaktion lärare och elev sinsemellan, skapar ämnet i sig till en kreativ 

och accepterande miljö (Aspelin 2013, s. 19). Men också av respondenterna som bland annat 

Patrik menar att diskussioner och relationer är nyckeln till inflytande och som hans 



undervisning till stor del är uppbyggd på. Detta för att elever ska få komma till tals och påverka, 

vilket blir en väg för elever att få inflytande över det egna lärandet. Likheter i Patriks arbetssätt 

finns således inom relationell diskussion som Aspelin (2013) förespråkar (Aspelin 2013, s. 19). 

Selberg (2001) menar vidare att diskussioner med elever måste ske under vissa förutsättningar 

för att det ska bli givande. Bland annat så måste läraren ha rätt inställning till individer och det 

bör ske på ett planerat sätt menar hon (Selberg 2001, s. 9). Detta bygger även Karl vidare på 

med när han menar att lärare behöver visa att alla blir accepterade i klassrummet, om förmedling 

av elevinflytande ska vara möjligt. Detta styrks genom Aspelins (2013) forskning kring 

relationellt lärande och vikten av relation/kommunikation mellan lärare och elev. 

Kommunikation sker ständigt i undervisning och känslor kan skapa förutsättningar för hur 

dialogen förs mer eller mindre framgångsrikt, både från elevers och lärares håll (Aspelin 2013, 

s. 19). Genom det transcendentala ögat och ur ett fenomenologiskt synsätt av Bjurwill (1995) 

blir då diskussioner ett slags sätt att få en bredare bild av hur eleverna mår, i ett förhoppningsvis 

demokratiskt klimat där alla får komma till tals. Gräver vi då sedan djupare i detta ur ett 

fenomenologiskt perspektiv, dvs ser på det i ett större sammanhang framkommer det vid 

närmare granskning att det finns flera olika sorters kommunikation Bjurwill (1995, s. 49). Tar 

vi Patriks exempel om att det är viktigt att inte ”stänga dörren” för elever, får något så 

grundläggande som att hålla den öppen både en fysisk och metaforisk betydelse. Som i sin tur 

kan visa på och signalera om en elev uppfattar sig som välkommen eller inte. I Karls fall 

däremot visade sig inflytande inte bara ske innanför klassrummet utan även på raster när elever 

gav önskemål rörande musikundervisningen. Alltså att inflytande inte bara ter sig i 

undervisningen, utan fenomenologiskt sett möjligtvis också på fritiden där elever 

implementerar det själva? 

 

Samtliga respondenter talar om att alla elever ska känna sig sedda i undervisningen. Men hur 

eleverna får ta del av det skiljer sig. Genom både naturalistiska och transcendentala glasögon 

Bjurwill (1995) kan musiken sägas fungera som ett slags forum ut mot samhället, i och med 

ökad fokus på entreprenöriellt lärande som Måns skola arbetar med frekvent. Men också inom 

projektet låtskriveri i årskurs 9, där även Patrik, Karl och Mats använder liknande upplägg i 

undervisningen. Fenomenologi försöker tolka det som kan uppfattas som ett eller flera fenomen 

menar (Kvale 2014, s. 44). När då denna studie tolkar det som sker i skolan, upplevs samhällets 

roll som dold, men som genom respondenternas svar växer fram som en påverkande faktor för 

inflytande. Eftersom inflytande också förekommer i andra miljöer och kan såldes också 

implementeras på en fotbollsträning, privat musikskola, hemma osv. Därför förefaller sig 



inflytandet i skolan som en del i ett större sammanhang, än vad studien först haft vetskap om. 

Vidare talar Patrik om just musikskolor som också kan fungera som forum där inflytande 

implementeras, då elever valt det frivilligt utanför skoltid Ytterligare moment som bland annat 

Karl beskrev handlade om när elever fick testa på att hålla i egna lektioner och som kan ses som 

ett arbetssätt för att implementera elevinflytande. Vilket går att finna kopplingar även inom det 

Österlind talar om när elever ges möjlighet att vara den som styr (Österlind 1998 s.14). Andra 

tillvägagångsätt som inte upplevs fullt så fria som i Karls fall för att förmedla elevinflytande i 

undervisningen, var att ge eleverna olika val och som i Måns och Mats fall handlade om att låta 

eleverna välja instrument och låtmaterial individuellt. Eleverna blir genom detta delaktiga i 

vissa steg med andra steg kapas, vilket kan kopplas till Selbergs lärandeprocessmodell (Selberg 

2001, s. 10). Det ska dock också framhävas att respondenterna menar att vissa elever har svårt 

att klara den frihet som obegränsat med inflytande kan ge, medan andra utvecklas mer genom 

den. Ett sätt att tolka inflytande vidare utifrån en fenomenologisk syn och hur det implementeras 

kan då vara att dra slutsatsen att vi alla lär olika. En möjlig slutsats kan då vara att om elever 

hanterar inflytande olika, bör kanske varje elev också ges olika mycket implementering av 

inflytande. Då rätt mängd inflytande hos individen möjligen leder till optimal prestation? 

 

Vidare framkommer tekniken genom digitala verktyg fungera som ett hjälpmedel för 

implementering av elevinflytande, inte bara inom skolan utan också i hemmet då eleverna har 

varsin Ipad på Måns skola. Det finns idag flertalet digitala hjälpmedel som kan underlätta för 

eleverna då de själva kan bestämma inlärningsmetod vilket både Selberg visar i sin modell 

(Selberg 2001, s. 10) samt Österlind (1998) belyser som gynnande för elevinflytande (Österlind 

1998 s.14). Vidare talade Mats om olika redovisningsformer såsom bland annat Power Point 

och det framkom att eleverna i många fall även kunde mer än lärarna inom digitala verktyg. 

Detta kan för lärare därför förefalla sig främmande menar Patrik, men att det bör omfamnas, 

snarare än att avfärdas. Vilket i sin tur gör att man kan lära sig av varandra menar han. Detta 

belyser även Kvale (2014) genom hur vi ständigt bombaderas av främmande fenomen och 

försöker förstå dem (Kvale 2014, s. 44). Digitala verktyg kan därför uppfattas som ett positivt 

fenomen sett utifrån ett fenomenologiskt perspektiv och kan kanske skapa förståelse kring 

vikten av att implementera även teknisk utveckling? Då samhället i sig ständigt utvecklas, blir 

skolan en förberedande plattform där elever kan komma i kontakt med denna utveckling. 

 

 



 Vilka svårigheter kan finnas som hindrar lärare från att ge elevinflytande 
utrymme i undervisningen? 

 

I studien har tidigare forskning och respondenternas svar alltmer mer tydligt tillhandahållit att 

det är en utmaning att slå fast vad elevinflytande egentligen är. Det används av respondenterna 

på olika sätt trots samma direktiv i läroplaner, vilket därför upplevs diffust och svårt att 

konkretisera. Även Englund (1999) menar att elevinflytande och hur det tolkas är ett komplext 

begrepp (Englund 1999, s. 328). Vilket kanske är det en av anledningarna bakom att det skiljer 

sig mellan lärarnas olika sätt att undervisa och de val som eleverna ges? Vilket även Forsberg 

(1994) styrker när hon visar på tydliga problemfaktorer med begreppet elevinflytande och hur 

det kan tolkas olika (Forsberg 1994, s. 10). Utifrån en fenomenologisk ansats menar Kvale (2014) 

att eftersom vi människor också just alltid strävar efter att tolka och förstå situationer vi befinner 

oss i. Står lärare numera inför utmaningen att inte bara tolka, utan att också tolka rätt (Kvale 

2014, s. 44). Samtliga lärare visar sig också dela denna bild och i många fall känna uppgivenhet 

inför denna utmaning. Denna kritiska syn på läroplanen kan således utifrån litteratur och 

respondenter alltså bottna i en begreppsdefinitionsfråga där elevinflytande tolkas olika? 

Tolkningsverktyg kan således genom fenomenologi verka för att synliggöra skådandet av 

verklighet och helheter.  Studien visar därför att det finns till synes inte någon självklar ”mall”, 

trots läroplaner. På så sätt blir läroplanen ett ideal och en ambition att nå upp till, men som inte 

stämmer överens med respondenternas verklighetsbild 

 

Vidare visar resultatet på hur respondenterna anser det finnas problematik i att ständigt känna 

sig pressad av läroplaner, ha för lite tid samt brist på resurser. Från ett fenomenologiskt 

perspektiv kan detta synliggöras och liknas vid ramar. Dessa ramar missar vi sedan kanske att 

uppmärksamma, då det till stor del handlar om rutiner. Men en målstyrd skola är uppbyggd till 

stor del av ramar. Lärare granskas också ofta utifrån dessa ramar enligt Englund, men hon menar 

att det är nödvändigt för att se till att kraven för elevinflytande uppfylls (Englund 1999, s. 343). 

Men det blir alltmer tydligt när främst Patrik och Mats talar om hur svårt det är att hinna med 

det som läroplanen kräver. Speciellt när det gäller helklassundervisning och där läroplanen i 

vissa fall verka stjälpa, snarare än att hjälpa lärare. Problematiken som respondenterna talar om 

beror bland annat på att klasserna har ökat i elevantal och därmed har den individuella relationen 

med eleverna blivit allt svårare att tillgodose. Detta menade samtliga lärare i värsta fall kunna 

påverka elevernas lärandesituation och utifrån Aspelin (2013) styrks detta, då han menar att 

relationen till elever är fundamental för lärande (Aspelin 2013, s. 19). En problematisering som 



växer fram för studien är att om både respondenter och forskning visar på tvetydigheter kring 

begreppet, hur ska då elever få likvärdig utbildning och inflytande på olika skolor runt om i 

landet? Studien visar också såldes att respondenterna önskar tydligare förhållningssätt och 

metoder på hur inflytande ska ges utrymme i undervisningen. 

 

Då det är lärarna som har det slutliga beslutsföreträdet för elevinflytande likt Patrik och Mats 

beskrev, menar Forsberg (2000) att det går att likna med ett slags maktbegrepp. där läraren i 

stort sett kan välja hur mycket eller hur lite inflytande som ska implementeras. Dock med viss 

betoning på att det inte enbart tillfaller läraren per automatik utan kräver ett socialt samspel, för 

att någon ska kunna äga den makten (Forsberg 2000, s. 130). Men om lärare då inte 

uppmärksammar det som en slags makt, riskerar också fallgroparna bli fler där eleven kan bli 

lidande. Eftersom läraren kan påverka vilka demokratiska grunder som råder i undervisningen 

och sätter genom det en ribba för hur elever förväntas agera.  Implementering av inflytande 

hålls således i lärarens grepp och dennes egna värderingar sett utifrån ett transcendentalt 

perspektiv påverkar det utrymmet i undervisningen. Exempelvis talar Måns om och hur det i 

stort sett skulle vara omöjligt att utöka dagens elevinflytande, då det kräver mycket mera jobb. 

Detta resonemang delar också Patrik, då han menade att resultatet och lärandet blir lidande om 

eleverna misslyckas med att behålla fokus på det inflytande de getts. Här skiljer sig 

respondenternas svar mot det Österlind (1998) strävar mot, då hon anser eleverna behöva mer 

frihet över sitt eget inflytande (Österlind 1998 s.14). Ser vi på det utifrån det naturalistiska ögat 

så är det heller inte säkert att det är helt enkelt att bryta mönster och hitta nya sätt att förmedla 

inflytande. Det kan i många fall ”sitta i väggarna” och att undervisning har bedrivits på samma 

sätt sedan en lång tid tillbaka. Således krävs kanske en mer transcendental blick för att hitta nya 

vägar, snarare än en naturalistisk (Bjurwill 1995, s. 49). 

 

 

 Sammanfattning av diskussion 

Sammanfattningen kommer att vara disponerad utifrån samma tre frågeställningar som 

diskussion. 

 

Hur resonerar lärare kring elevinflytande inom ämnet musik? 

 

Samtliga respondenter trots deras positionering i olika kommuner, delar liknande åsikter på 

flertalet punkter i intervjumaterialet. De fyra anser elevinflytande vara viktigt för både deras 

egen och elevernas del. Litteraturen går flertalet gånger i linje med hur respondenternas 



tillvägagångsätt ser ut i verkligheten. Flera faktorer har också uppmärksammats som 

problematiska, men även lösningar och möjligheter har lyfts fram i undervisningen. Några 

tydliga rätt eller fel visar sig därför svårt att synliggöra helt, dock ges indikation på mer eller 

mindre framgångsrika sätt om man ska sammanfatta det respondenterna svarat. Lärarna samt 

Aspelin (2013) påtalar frekvent i undersökningen relationernas styrka och fördelar, som de 

belyser ge möjlighet till inflytande och delaktighet. Jag ser det därför som ett åtagande från 

bägge parter d.v.s. för att elevinflytande ska kunna frodas krävs rätt inställning till individer 

både hos lärare och elever. Det framkommer också att elevers sociala liv utanför skolan kan 

påverka. Vilket tyder på att elevinflytande inte bara stannar innanför klassrumsdörren, utan kan 

ges möjlighet att få blomstra i alla miljöer.  Därför bör respondenterna göra sitt bästa för att 

försöka tolka elevernas vardag även utanför skolan, för att öka förståelsen på faktorer som 

påverkar. Respondenterna resonerar följande utifrån frågeställningen. Elevinflytande anses av 

samtliga respondenter som väldigt viktigt för elevernas möjlighet att känna delaktighet. Genom 

detta menar de att eleverna kan prestera bättre men också göra yrket mer lustfyllt för lärarna 

genom dialog sinsemellan. 

 

Hur implementerar lärare elevinflytande och ser till att inflytande råder i 

undervisningen? 

 

Respondenterna förespråkar elevers interaktion i implementeringen av undervisningen samt 

tydlighet i instruktioner. Måns och Mats menar vidare att elever blir mer motiverade när inte 

läraren tvingar dem och på så sätt kan en accepterande lärandemiljö skapas. Det framkommer 

dock finnas olika vägar och val för att implementera inflytande även om en lärare har 

konstruerat grundstrukturen av en lektion tidigare. I exempelvis Måns fall där han låter eleverna 

välja instrument och sedan låtar som läraren försöker tillgodose, har eleven fått ta del av 

inflytandet i form av val. Vilket jag utifrån egna erfarenheter anser vara ett av de dominerande 

sätten att bedriva sin musikundervisning. Med det menat att läraren bestämmer en uppgift och 

att eleven sedan ges val utefter det, snarare än att vara med och påverka vid uppstarten av ett 

projekt. Med hjälp av bland annat fenomenologiska glasögon har också en bild vuxit fram om 

huruvida det är möjligt att implementera inflytande eller icke i en större utsträckning. Ser vi till 

lärandeprocessmodellen av Selberg (2001) så menar hon att vi kan innefatta eleverna i alla 

stegen. Vilket jag också tror är väldigt utvecklande för eleverna. Men också det som 

framkommer genom Österlinds (1998) forskning kring att låta eleverna stå på egna ben. Dvs 

att eleverna inte får testa detta i tidig ålder så kan det få stor påverkan i deras tid efter skolan. 

 



Diskussion framhålls vidare som en viktig nyckelroll i respondenternas arsenal för att lyckas få 

elever delaktiga.  Problematiserat sätter detta stora krav på att läraren bjuder in alla till 

diskussion så att inte tystare elever hamnar utanför. Men jag håller med om att genom 

diskussion så utvecklas undervisningen till det bättre. Även digitala verktyg kan komma bli ett 

sätt där eleverna ges inflytande och kan träna detta hemma. Respondenternas svar ger också en 

överblick om hur eleverna hanterar digitala verktyg, ibland många gånger bättre än lärare. Detta 

kan därför hjälpa till att skapa goda förutsättningar för ett relationellt lärande på fler sätt än 

tidigare och att dagens musikindustri och digitala verktyg kan ses som en möjlighet att öka 

musikämnets status och allmänintresse. Respondenternas svar sammanfattas utifrån 

frågeställningen följande. Respondenterna använder sig av olika sätt att implementera 

elevinflytande. Det skiljer sig mellan deras sätt att förmedla i större eller mindre utsträckning, 

men oavsett sätt så använder samtliga sig av elevinflytande i undervisningen. 

 

 

Vilka svårigheter kan finnas som hindrar lärare från att ge elevinflytande utrymme i 

undervisningen? 

 

Viss problematik uppstår i och med att antalet elever i klassrummet kontra antalet lärare/tid inte 

alltid räcker till. Frågeställningarna tar upp vilka svårigheter lärare kan stöta på och tidsaspekten 

får sägas vara den faktor som växte fram kraftigast ur resultatmaterialet och dess påverkan för 

elevinflytande, vilket tidigare varit dolt för studien. Jag tror likt Måns att halvklass i 

undervisningen skulle kunna vara en lösning, men det gäller att vara medveten om att det kräver 

mer resurser. Majoriteten av eleverna tolkas på så sätt få störst genomslagskraft när det gäller 

elevinflytande i och med stora elevantal där lärare inte räcker till. Det ger således en indikation 

av att eleverna har lättare att kunna påverka och få igenom beslut på en kollektiv nivå, snarare 

än på individuell nivå trots att dem ska ges lika stort utrymme i läroplanen individuellt. Samtliga 

lärare delar liknande uppfattning om att det på många sätt är en omöjlig vision att följa varje 

punkt i läroplanen. De verkar också mena att på så sätt blir man tvungen att ta genvägar för att 

försöka uppnå målen, vilket i värsta fall påverkar elever. Tyvärr tror jag inte heller detta är unikt 

för någon skola och det finns därför en risk att lärarna står fast vid att elevinflytandet inte bör 

utökas, vilket i sin tur minskar inflytandes utsträckning och utveckling för eleverna. Detta kan 

således ses som ett misslyckande för implementeringen av elevinflytande och i skolkommitténs 

betänkande i inledningen av studien. Där visade utredningar på att detta var ett stort problem 

under 80 och 90-talet och genom intervjuerna på att detta fortfarande är ett problem under 2000-

talet. Slutligen sammanfattas respondenternas svar utifrån den sista frågeställningen. För 



studien växer tidsaspekten fram som en stor problematik i lärarnas fall. Men även elevantal 

påverkar undervisningen och chansen till elevinflytande. En lösning som framkommer kan vara 

att minska elevantalen av denna anledning, men vilket kräver mer resurser. Elevinflytande 

framkommer genom detta avslutningsvis vara långt ifrån ett tydligt begrepp och som alla 

arbetar likadant med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 Avslutande reflektion  
 

Resultatet från respondenterna har gett undersökningen en möjlighet att försöka förstå deras 

resonemang kring fenomenet elevinflytande och på sätt få en fördjupad kunskapssyn inom 

området. Utifrån mina frågeställningar har sedan svar vuxit fram successivt och genom ett 

fenomenologiskt perspektiv så har respondenternas relation till fenomenet elevinflytande 

tolkats. Jag har således fått en ökad förståelse kring hur lärarna anser elevernas möjlighet till 

att göra sig hörda som en viktig aspekt för inflytande, samt en ökad medvetenhet kring 

läroplanernas betydelse för inflytande och lärarnas möjligheter till att tillgodose dess krav. De 

fyra lärarna som intervjuats menar att elevinflytandet inte bör utökas, vilket kan vara förståeligt 

utifrån deras beskrivningar kring den rådande undervisningen. Men som pedagog kan jag dock 

tycka det är synd att läroplanerna som ska utgöra grunden och vara ett stöd för lärares 

undervisning, får så mycket kritik av respondenterna. Det var heller inte ett svar som var helt 

väntat men desto mer oroväckande och som jag tar med mig inför kommande yrkesroll, med 

förhoppning att det går att implementera annorlunda.  

 

Studien visar att elevinflytande inte är helt lätt att fastställa vad det är. Personligen har jag också 

svårt att sätta finger på begreppet. Om jag utgår från inledningen av studien då jag skriver att 

läraren ofta bara startade lektionen, så kanske det ändå kan ses som inflytande då vi hade 

möjlighet att styra själva. Men det paradoxala som då uppstod var att den friheten man fick, 

gjorde att man ofta saknade en lärarledd lektion där man fick just lära sig något. För att öva på 

en gitarr utan hjälp från en lärare är inte lätt vid de första stapplande stegen. Därför tror jag att 

de elevinflytande som lärarna ger elever bygger på tidigare erfarenheter om vad som är mest 

gynnsamt för kollektivet, alltså att sådant som de märker fungerar bäst utifrån de förutsättningar 

som finns.  

 

De olika sorters elevinflytande jag tycker mig se i undersökningen är att alla lärare ger det 

utrymme, men att den mängd som implementeras skiljer sig mellan de fyra. Följande 

förekommer inflytande i form av olika val, samt inflytande i form utav delaktighet i uppstart 

projekt men i också styrt inflytande där läraren bestämmer i princip allt. Vad som skulle kunna 

kallas för helt fritt inflytande likt Selbergs modell ser jag inte som förekommande i någon större 

utsträckning dock. Den arbetsmetod som jag personligen anser vara mest lämplig för att ge 

möjlighet för elevinflytande följer heller inte Selbergs modell, utan är en kombination av styrt 

och mindre styrt. Sedan får en bedömning alltid göras huruvida eleven klarar mer eller mindre 



av det men självklart bör elevens ges möjlighet att träna detta. Avslutnings så har syftet med 

studien varit att undersöka och göra en djupdykning i lärares erfarenheter kring fenomenet 

elevinflytande och hur de upplever det i undervisningen. Detta har gett mig värdefull 

information och som jag hoppas kunna vara intressant och givande även för andra musiklärare.  

 

 Förslag på framtida forskning 

 

I en fortsatt undersökning inom valt område hade fokus riktats mot att intervjua elever för att 

sedan sammanföra och jämföra det med lärarnas svar, samt att observationer hade kunnat varit 

ett komplement för att styrka svaren. Mycket av den nuvarande forskning som finns berör 

elevernas perspektiv men mer sällan hur lärares erfarenheter kring elevinflytande ser ut. Därför 

föll valet på detta och väckte min nyfikenhet. I denna undersökning har det skapats en 

uppfattning om än smal, om hur fenomenet elevinflytande implementeras i undervisningen. 

Undersökningen visar bland annat på tydliga svårigheter med att ge inflytande i den omfattning 

som läroplanen kräver. Dessa resultaten kommer bara ifrån fyra olika skolor i södra Sverige. 

Frågan är hur det då ser ut i resterande svenska skolor?  och om en studie genomförs mer 

fullskaligt likt skolkommitténs betänkande och visar på liknande resultat. Finner det relevans 

både för ett internationellt och nationellt demokratiskt intresse.  
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 Källor 

 

Lärare 1. Intervjuades 2015-12-15 kl. 09.30 – 09.48 

Lärare 2. Intervjuades 2015-12-10 kl. 14.15 – 14.25 

Lärare 3. Intervjuades 2016-06-08 kl. 13.30 – 13.43 

Lärare 4. Intervjuades 2016-06-13 kl. 11.00. – 11.15 

  



 Bilaga 1 Intervjufrågor 

 

 
1. Hur länge har du jobbat som musiklärare? 

 
2. Vilken tidigare utbildning har du? 

 
3. Vad är elevinflytande för dig? Hur skulle du definiera det? 

 
4. Vilken betydelse tror du att elevinflytande kan ha för eleverna inom ämnet musik? 

 
5. Har du märkt någon skillnad över tid vad det gäller elevinflytande i undervisningen? 

 
6. Finns det något område inom musik där du märker att eleverna verkar vilja ha mer 

inflytande? 

 
7. Om du får beskriva utifrån de elevinflytande som råder idag, tycker du att eleverna bör 

ha mer eller mindre av det? 

 
8. Finns det några för- och nackdelar som du har märkt inom området elevinflytande? 

 
9. Hur arbetar du som lärare med att elevinflytande ska ges plats i din undervisning? 

 
10. Känner du dig införstådd med hur läroplanerna beskriver att elevinflytande ska 

implementeras i undervisningen? 

 
11. Finns det något som du som lärare skulle vilja ändra på vad det gäller elevinflytande 

idag? 

 


