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1. Inledning 
 
Vårt intresse för elevinflytande väcktes under tidigare perioder av verksamhetsförlagd 
utbildning. Vi fick då intrycket av att det kan föreligga en svårighet i att tillämpa 
elevinflytande. För lärare ser vi hur det finns en risk att gå i en potentiell fälla om 
resonemanget är att de med sin utbildning anser sig veta vad som är mest gynnsamt för 
eleverna och på vilket sätt eller med vilken metod som de lär bäst. Följden kan då bli att 
elevernas åsikter inte tas i beaktande. Vi som blivande lärare har ett betydelsefullt uppdrag, 
där vikten läggs vid att fostra eleverna till demokratiska medborgare samt att förmedla 
kunskap. Enligt styrdokumenten är elevinflytande en rättighet samt en viktig grund i det 
demokratiska fostransuppdraget och ska utgöra en del i verksamheten. Ur ett lärarperspektiv 
ser vi hur elevinflytande kan ha positiva effekter för elevernas arbetssituation i skolan. Om 
eleverna får vara med i en beslutande process och påverka sin utbildning, tror vi, att det kan 
medföra att de känner sig sedda och uppmärksammade. Självförtroendet ökar och de blir 
benägna att ta mer ansvar då de upplever att deras åsikter är betydelsefulla. Genom detta 
menar vi att elevinflytande kan ha till följd en ökad motivation och en lust att lära. Detta 
medför i sig att lärandet underlättas och förbättras. Dessa uppfattningar delas av Hörnqvist 
(2000:99f) och Lindgren (1994:109f) som menar att om eleverna görs delaktiga i beslutandet 
kring undervisningen upplever de att de är aktiva deltagare i sin egen lärandeprocess. Detta 
ökar motivationen och lusten att ta ett större ansvar genom att arbetet ses som stimulerande 
eftersom det bygger på deras personliga inflytande.  Samtidigt finns av allt att döma en del 
hinder i skolverksamheten för elevinflytande. Forsberg (1994:60) lyfter fram en rad hinder i 
anknytning till detta. Tidsaspekten anses som ett hinder, då pressen att hinna med ett 
kursanknutet läromedel styr undervisningen. Ett eventuellt förhållningssätt att ett 
demokratiskt arbetssätt inte skulle gå att förena med kunskapsinhämtning utgör ett annat 
hinder. Det innebär att begreppen står i motsats till varandra och att sambandet mellan dem 
inte tas tillvara.  
 
Elevinflytande är, som tidigare nämnts, något som betonas både i Lpo 94 och i Skollagen och 
ska vara en del i skolverksamheten. I Skollagen 2 § står det följande: ”Eleverna skall ha 
inflytande över hur deras utbildning utformas. Omfattningen och utformningen av elevernas 
inflytande skall anpassas efter deras ålder och mognad” (Lärarförbundet, 2002: 72). I Lpo 94 
står det följande under Skolans värdegrund och uppdrag: 
 

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

                                                                                                                  (Lärarförbundet, 2002:11) 
 
Ett av skolans viktigaste uppdrag är att fostra eleverna till demokratiska samhällsmedborgare. 
Boquist m.fl. (2003:16) menar att skolan inte blir demokratisk endast genom 
kunskapsförmedling om politiska partier och innebörden av ordet demokrati. Det krävs även 
att skolan har ett demokratiskt arbetssätt där följden blir att eleverna får en upplevelse av hur 
demokrati fungerar. Genom elevinflytande, där eleverna får möjlighet att vara delaktiga i 
beslutsfattande processer, uttrycka åsikter, bli sedda, respekterade och ta ansvar, får de lära 
sig att tillämpa de demokratiska principerna.  
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Skolverkets attitydundersökningar från 2003, Attityder till skolan 2003 (2003:63-75) och 
Yngre elevers attityder till skolan 2003 (2004:47, 81), visar på att elevernas inflytande inte är 
så stort som de skulle önska. Drygt hälften av lärarna anser att elevernas inflytande ska öka. 
Genom detta ser vi hur det i skolan borde finnas både vilja och potential för elevinflytande. 
 
Eftersom vi inom en snar framtid tar vår lärarexamen och själva blir yrkesverksamma, finner 
vi det intressant att utifrån ovanstående resonemang undersöka faktorer ur lärares perspektiv 
kring tillämpningen av elevinflytande. 
 

1.1 Syfte   
 
Vårt syfte är att belysa lärares uppfattningar kring elevinflytande i förhållande till deras 
uppdrag att fostra eleverna till demokratiska medborgare, samt i förhållande till de 
möjligheter och svårigheter som finns i anknytning till tillämpningen. 
 

1.2 Problemformulering 
 
Vår problemformulering blir som följer: Hur upplever och utformar lärare arbetet med 
elevinflytande i skolan i ljuset av läraruppdragets formella krav? 
 
  

2. Teoretiska utgångspunkter 
 
I nedanstående teoretiska utgångspunkter kommer vi inledningsvis att ge en kort historisk 
tillbakablick på begreppet elevinflytande och dess tillämpning. Därefter följer en beskrivning 
av begreppets innebörd och utformning.  Med hjälp av dessa avsnitt är vår ambition att i vår 
studie ta reda på om lärare ser elevinflytande med både en formell och en informell innebörd, 
och hur det då påverkar tillämpningen. Vidare vill vi även belysa lärares syn på arbetslagets 
funktion i arbetet med elevinflytande. I enlighet med vårt syfte redogör vi även för 
elevinflytandets fördelar och svårigheter. 
 

2.1 Historisk tillbakablick 
 
Elevinflytande är inget nytt begrepp utan framstående pedagogiska tänkare, såsom John 
Dewey, Ellen Key och Célestin Freinet, formulerade tidigt tankar kring elevernas möjlighet 
till delaktighet och inflytande över undervisningen. Dessa har influerat läroplaner och synsätt 
på hur undervisningen bör bedrivas. I deras tankar tar vi avstamp i vår studie.  
 
Dewey formulerade tankar kring skolan under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Han menade 
att skolan i sin verksamhet skulle utgå från elevernas idéer och föreställningsvärld och såg 
skolan som ett demokratiskt projekt (Fritzén, 2007-01-22). Hans pedagogiska tankar var med 
och grundlade den så kallade aktivitetspedagogiken.  Förhållandet mellan lärare och elev är 
av stor betydelse. Dewey ser varje elevs rätt att bli sedd som medmänniska samt med respekt 
och ser lärandet som en process som bör ske mellan likvärdiga parter. Typiska 
elevaktiverande arbetsmetoder inom denna pedagogik är temastudier och projektarbeten. 
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Projektarbete kräver elevernas deltagande i planering och genomförande. De får ta initiativ, 
samarbeta, ha medinflytande, medansvar samt känna engagemang och under tiden utveckla 
dessa förmågor (Maltén, 2003:208, 210). 
   
Key redogör i boken Barnets århundrade (1900) för sina pedagogiska tankar om barns rätt till 
delaktighet i skolan. Barnens tankar och idéer ska uppmuntras och tas till vara i 
undervisningen och de ska inte matas med färdig kunskap (Ellen Key, Internet, 2007-04-17).  
  
Freinet utvecklade den pedagogiska riktningen som vi i Sverige benämner som ”Arbetets 
pedagogik”. Isaksson (1996:11) skriver hur barnens lust att lära är den mest betydelsefulla 
drivande kraften för lärande. Denna lust skapas genom att eleverna själva tillåts upptäcka och 
undersöka företeelser ute i samhället. Nordheden (1998:170ff, 179f) beskriver hur 
undervisningen ska bedrivas utifrån de behov som enskilda elever eller klassen har. Eleverna 
görs delaktiga i planering, utformning och genomförande av det gemensamma arbetet. Enligt 
denna pedagogik är elevernas inflytande över sina studier en väsentlighet för en positiv 
lärandeprocess där de själva är medskapare. 
 
Elevinflytande är något som i stigande grad har haft en plats i den svenska skolan sedan 
1940-talet. Efter andra världskriget skulle innebörden i svenska samhällets värdegrund även 
innefatta skolans verksamhet. 1946 tillsattes en skolkommission, som betonade demokratisk 
fostran (Tham, 1998:5f). Eleverna skulle ges möjlighet att ge förslag till hur skolarbetet skulle 
vara upplagt och diskutera detsamma med rektor och lärare. Elevernas inflytande skulle även 
omfatta skolans ordningsregler och miljö. Vidare står det att inflytande under ansvar skulle 
gynna deras väg in i samhället som demokratiska medborgare. I Lgr 62 framhölls elevernas 
ansvar över det som berör skolan och klassen. Elevrådet fick även stor betydelse. Lgr 69 
betonade elevinflytande med större eftertryck än tidigare. Där omtalas tre instanser för 
elevinflytande; klassråd, elevråd och samarbetsnämnden. Den sistnämnda skulle arbeta med 
frågor som var av vikt för olika intressegrupper på skolan. I Lgr 69 lyftes det fram att 
elevernas ansvar och inflytande skulle gagna deras utveckling i skolan. Val av arbetsmetod 
samt innehållet i undervisningen borde ske i samverkan mellan lärare och elever. I Lgr 80 
markerades än mer bestämt elevernas rätt att vara delaktiga i den pedagogiska planeringen, 
dvs. i valet av innehåll och arbetssätt. Vidare står det hur en demokratisk samhälls- och 
människosyn skulle känneteckna skolans verksamhet (Carlsson & Åverling, 1994:14ff, 
Utbildningsdepartementet 1995:54). 
   
Skolan i Sverige var fram till 1970-talet regelstyrd med innebörden att staten stod som 
huvudman och satte upp regler och riktlinjer för skolans organisation. Skolorna fick klara 
direktiv från kommun eller stat kring årskursindelning, gymnasieprogram, kurs- och 
timplaner samt resursfördelning.  Syftet var att få en likvärdig måluppfyllelse på skolorna. 
1974 framlades den så kallade SIA-reformen (Skolans Inre Arbete), vars syfte bland annat var 
att djupare befästa elevers inflytande över och deltagande i sin skolsituation. Reformen lade 
även fram förslag för detta, exempelvis var ambitionen att reformera arbetssätt så att elever 
skulle ha möjlighet att göra sin röst hörd och lyfta sina frågor. Därefter övergick skolan 
gradvis under 1970- och 1980-talet från att vara statligt reglerad till att bli en mer lokalt 
influerad verksamhet där kommunerna fick större handlings- och beslutsutrymme. Under 
1990-talet uppstod det diskussioner, då det upplevdes att elevinflytande var så viktigt att det 
skulle motivera en plats i Skollagen. Regelstyrningen avskaffades helt och ersattes med 
målstyrning, med färre regler och tydligare mål, genom kommunaliseringen av skolan i 
början av 1990-talet. Kommunaliseringen innebar att ansvaret för skolan flyttades från stat till 
kommun.  Staten sätter sedan dess ramarna för skolan genom styrdokumenten medan 
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kommunen får större valfrihet vad gäller metod för måluppfyllelse. Till följd av detta skulle 
ansvaret för skolverksamheten flyttas närmare lärarna genom det utvidgade handlings- och 
tolkningsutrymmet. Att skolan ska arbeta med att främja elevernas möjlighet till inflytande 
över sin skolsituation nämns påtagligt i dagens styrdokument. Det fria tolkningsutrymmet 
innebär även att lärarna har större möjlighet att tillsammans med eleverna diskutera hur ett 
arbete mot målen ska se ut vilket främjar elevinflytande (Alexandersson, 1999:13, Danell, 
2003:18, Richardson, 1977: 162-167, Selberg, 2001:158, Tham, 1998:6, Tham, 2005:19f). 

 

2.2 Vad innebär elevinflytande? 
 
Elevinflytande innebär att eleven i stor utsträckning har möjlighet att påverka och vara 
delaktig i sitt eget skolarbete och i sin egen lärandeprocess. Inflytelserikt arbete kännetecknas 
av ett samarbetsförhållande mellan läraren och eleven där de tillsammans planerar, genomför 
och reflekterar kring resultat av undervisningen. Läraren har en mer handledande roll och 
tillhandahåller redskap för lärande och skapar förutsättningar för samtliga elever att aktivt 
deltaga i dessa moment (Selberg, 2001:23).   
 
Likväl som skolan är en arbetsplats för lärare är den även det för eleverna. Därmed gäller 
arbetsmiljölagen (AML), där det står följande: ”Arbetstagaren skall ges möjlighet att 
medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och 
utvecklingsarbete som rör hans eget arbete. (AML 2:1)” (Boquist m.fl., 2003:17). Lagen 
innebär för elever att de ska ha inflytande över undervisningen, regler, arbetsmiljö, 
skolkonferens, den lokala arbetsplanen och schemaläggning med mera. Vad gäller 
undervisningen ska lärare och elever gemensamt planera och utvärdera utifrån kursplaner och 
dylikt. Eleverna ska ha inflytande över undervisningens innehåll, genomförande och 
examinationsformer (ibid). För att förtydliga detta använder vi oss av nedanstående citat ur 
Lpo 94 som står att läsa under Mål och riktlinjer: 
 

Läraren skall: 
- se till att alla elever oavsett kön, och social och kulturell bakgrund får ett reellt  
inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll, samt att detta  
inflytande ökar med stigande ålder och mognad,  
- verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme 
 i undervisningen, svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och  
arbetsformer och tillsammans med eleverna planera och utvärdera  
undervisningen och förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för 
de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle. 
                                                                         (Lärarförbundet, 2002:18)    
 

Elevinflytande kan ta sig uttryck i undervisningen i form av ”eget arbete” där eleven får 
tillfälle att göra en egen planering under en tidsperiod utifrån lärarens satta ramar för vad som 
ska ha behandlats. Eleverna planerar uppgifternas ordningsföljd och arbetets mängd vid de 
olika arbetspassen. De får möjlighet att arbeta individuellt och i sin egen takt. Lärarnas syfte 
är att öka elevernas motivation och att ge dem tillfälle att utveckla ansvar för sitt eget lärande 
(Danell m.fl, 1999:15f).    
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2.3 Olika typer av elevinflytande 
 
Enligt Skollagen ska elevinflytande vara en del i skolans verksamhet. Det är dock upp till 
varje skola att bestämma hur elevinflytande ska tillämpas. Rektorn har det yttersta ansvaret 
att elevinflytande råder. Sedan 1997 ska det på ett tydligare och mer uttalat sätt formuleras i 
varje skolas lokala arbetsplan hur elevinflytandet ska definieras och hur det konkret ska 
integreras i verksamheten (Boquist m.fl. 2003:16f, 22, Tham,1998:7). Enligt Danell m.fl. 
(1999:57) anser många lärare att ett väl fungerande arbetslag med gott samarbete är en 
förutsättning för ett arbetssätt där eleverna ges möjlighet till att vara aktiva och deltagande. I 
arbetslaget kan arbetet underlättas genom utbyte av erfarenheter, stöttning, samt genom 
samarbete kring beslutstagande. Genom samarbetet kan lärarna även ta vara på varandras 
kompetenser och därigenom ge eleverna sammanhang och en helhetssyn då ämnen integreras. 
 
Enligt Moreau (2005:40) kan elevinflytande praktiseras på två olika sätt, dels informellt 
genom det dagliga arbetet i skolan, dels formellt genom klassråd, elevråd och dylikt. Nilsson 
(1997b:7) menar att det ska finnas klassråd i varje klass för att ta upp det som rör samtliga 
elever, såsom undervisning, skolmiljö, eller sammanhållning men även för att praktisera 
demokratiska principer. Då skolans demokratiska fostran utövas kollektivt, är samarbete och 
förmåga till tolerans och hänsynstagande viktiga aspekter i verksamhetens elevinflytande. Det 
är viktigt att framhäva individens liksom gruppens möjlighet att uttrycka åsikter som rör ens 
egen och gruppens skolsituation (Moreau, 2005:39). Klassråd bör hållas veckovis för att 
eleverna kontinuerligt ska få uttrycka sina åsikter (Nilsson, 1997b:7). Boquist m.fl. (2003:20) 
menar däremot att det inte finns någon lag som uttrycker att elevråd måste existera. Dock 
finns elevråd på praktiskt taget alla skolor (Nilsson, 1997a:5).  

 

2.4 Elevinflytande – en rättighet  
 
Följande står i FN: s Barnkonvention, artikel 12: Åsiktsfrihet och rätten till att bli hörd: 
”Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att 
fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse 
i förhållande till barnets ålder och mognad” (Rädda Barnen, Internet, 2007-04-11).  
 
Utifrån detta motiverar Elvstrand (2004:55) elevinflytande som viktigt genom att det 
betraktas som en mänsklig rättighet, att få göra sin röst hörd. Detsamma menar Moreau 
(2005:36f) som betonar att elevinflytande också handlar om att bli sedd och respekterad. 
Eftersom skolan är en del av samhället är det en angelägenhet att samhällets regler och 
normer även ska appliceras på skolans verksamhet. Då relationen inte är jämlik står eleven i 
beroendeställning till lärarens godhet och professionalism, vilken inte får missbrukas. För att 
elevinflytande ska komma till stånd krävs därmed lärarens samtycke. Det råder alltså ett, 
enligt Kansanen (2000:41), asymmetriskt förhållande mellan lärare och elev eftersom läraren 
har en annan position genom sin erfarenhet, kompetens och ansvar över undervisningen.  
Relationen mellan lärare och elev kan dock fungera demokratiskt även om det pedagogiska 
förhållandet inte är jämlikt. 
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Bergström & Holm (2005:6) använder nedanstående figur, som är hämtad från 
demokratiutredningen SOU 2000:1, i resonemanget kring delaktighet i skolan. Figuren visar 
olika komponenter som, enligt demokratiutredningen, måste tas i beaktande för att delaktighet 
på ett fungerande sätt ska komma till stånd. 
 
 
 

Delaktighet 
 

Öppenhet  Politisk jämlikhet 
  och insyn 
 
 
 
 

Deltagande         Meningsfullt deltagande         Inflytande 
 

(Fig. 1 ”Det dynamiska medborgarskapet”  SOU 2000:1) 
 
 
 
Deltagande 
 
Öppenhet och insyn   
 
 
 
Politisk jämlikhet 
 
 
 
Inflytande  
 
 
 
Meningsfullt deltagande 
 
 
 
Delaktighet 
 
 
 

Motsvaras att få vara med. 
 
Motsvaras av att bli insatt i vad som 
planeras och för övrigt händer. 
 
 
Motsvaras av att bli respektfullt bemött, 
med innebörden att bli hörd och tagen på 
allvar. 
 
Genom ovanstående begrepp, deltagande, 
öppenhet och insyn samt politisk jämlikhet 
får eleverna möjlighet att utöva inflytande. 
 
För att deltagandet ska anses meningsfullt 
måste det finnas möjlighet att utöva 
inflytande. 
 
Om samtliga ovanstående faktorer 
samspelar kan eleverna förväntas uppleva 
delaktighet (Bergström & Holm, 2005:6,  
SOU2000:1).

 
Elever har både rättigheter och skyldigheter i skolan. Alla barn i Sverige har enligt Skollagen 
skolplikt. Skolplikten innebär att skolan är obligatorisk. Beroende på vilken inställning 
eleverna har gentemot skolplikten, rättighet eller skyldighet, medför detta konsekvenser för 
vilken elevroll de intar och för skolans organisation. Om skolplikten upplevs främst som en 
rättighet blir följden en deltagande och medverkande elev, där denna blir mer positivt inställd 
till att utöva inflytande. Ses skolplikten däremot som en skyldighet medför detta att eleven tar 
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en mindre aktiv roll och ses främst som en passivt deltagande åskådare, som betraktar skolan 
likt en förvaringsplats (Bergström & Holm 2005:16f).  

 

2.5 Fördelar med elevinflytande 
 
Motivationen väcks när eleverna görs delaktiga redan i presentationen av ett nytt 
arbetsområde. Läraren får genom elevernas frågor och tankar en bild av hur deras 
förkunskaper ser ut, och kan därefter lägga upp arbetet utefter dessa. Eleverna känner på så 
vis att undervisningen utgår från deras föreställningsvärld och upplever arbetet som 
meningsfullt (Gustafsson, 1994:93). Ju mer frekvent som eleverna känner att de har möjlighet 
att påverka ett visst område inom skolan upplever de ofta denna del som positiv. Om det finns 
möjlighet till inflytande över deras arbetssituation ökar elevernas intresse för skolarbetet 
(Skolverket, 2004:46,52). Vi använder oss av ett exempel för att förtydliga ovanstående 
resonemang. Om eleverna får vara med och bestämma utformningen av ett temaarbete 
upplever de ofta arbetet roligt och känner ett större engagemang.  
 

2.5.1 Elevinflytande som utgångspunkt för det livslånga lärandet 
 
I skriften Lyssna på eleverna! Om elevinflytande i praktiken (Lärarförbundet & 
Elevorganisationen i Sverige, 1999:3) går det att läsa om hur elevernas delaktighet inte bara 
gynnar deras process mot att bli ansvarstagande och självständiga individer utan att det även 
har en positiv effekt på undervisningen. Författarna menar att undervisningen blir mer 
produktiv samt att elevernas medverkan i planering och genomförande ökar deras intresse och 
motivation för sitt lärande. Det är även en positiv faktor för läraren, då intresserade och 
deltagande elever bidrar till en gynnsam och stimulerande lärmiljö. Arbetssituationen 
underlättas på så vis för läraren. 
 
Selberg (2001: 47ff, 26, 64) menar att inflytande över undervisningen och en ökad vana av 
ansvarstagande har en positiv effekt på lärandet. Elevernas drivkraft är något som läraren bör 
uppmärksamma och tillvarata, vilken får till följd en ökad aktivitet hos eleverna som känner 
tilltro till sin egen förmåga. När eleverna och lärarna arbetar tillsammans finns möjligheten 
till att lärandet utvecklas. Eleverna använder sina tidigare kunskaper för att utveckla nya 
förmågor. Genom att aktivt deltaga i initiativstadiet, planeringen, genomförandet samt 
utvärderingen av sitt arbete liksom i sitt lärande får de en ökad förståelse och mer bestående 
kunskaper. Motivationen samt lusten att lära växer och kunskapen utvecklas. Kunskapen 
utvecklas i ett samspel av tidigare erfarenheter, viljan att lära mer och nya upplevelser och 
intryck. 
 
Elevernas engagemang är en viktig förutsättning i lärandet och har eleverna möjlighet att 
påverka sin studiesituation ökar detta. Om inte engagemanget finns uppstår risken att eleverna 
bara arbetar på utan vidare reflektion kring vad de har presterat och fokus läggs istället på vad 
de tror att läraren förväntar sig och önskar. Elever som har lite inflytande över sina studier är 
mer benägna att endast ”plugga in” vad de anser att läraren eftersträvar. Dessa elever 
utvecklar inga bestående kunskaper utan memorerar endast svar ur en lärobok till ett prov 
(Selberg, 2001:33ff,108,161). Om elever är vana vid inflytande ser de meningen med att lära 
för sin egen skull och inte för läraren eller föräldrar (Moreau, 2005:36). Elever med större 
erfarenhet av detsamma visar en mer utvecklad förmåga att ta ansvar för sitt eget skolarbete. 
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Detta genom att de kan göra egna val, samarbeta och ha ett ömsesidigt utbyte av varandras 
kunskaper och erfarenheter. De kan även hitta olika former för informationssökning, samt 
resonera kring undervisningens innehåll på ett bättre sätt (Skolverket, 2004:46, Selberg, 
2001:139). Eleverna utvecklar på så vis färdigheter och kunskaper som de nationella målen 
strävar efter när de själva är aktiva i sin lärandeprocess. Elever som har vana av inflytande 
och ofta deltar i beslutande processer tillsammans med lärarna visar en större tilltro till sin 
egen förmåga och har en annorlunda inställning till vem som ska bestämma över vad i 
undervisningen. De är även mer vana vid och förtrogna med att sätta upp egna mål i sin 
lärandeprocess.  Om eleverna inte ges tillfälle att vara kreativa, ta initiativ och vara med och 
påverka bidrar det till att eleverna intar en mer passiv hållning till studierna. Elever, som inte 
har stor vana vid inflytelserikt arbete och i mindre uträckning är bekanta med det som handlar 
om eget ansvar och initiativtagande vid planering och genomförande i sina studier, har 
svårare att utveckla kompetenser för att nå upp till de nationellt satta målen. Dessa elever 
väcker inga frågor eller tankar kring arbetet utan arbetar oreflekterat och inväntar lärarens 
instruktioner. De upplever dessutom ingen större meningsfullhet med arbetet och har 
svårigheter att självständigt lägga upp strategier och planering för arbetsgången. Förutom 
detta har de svårt att se samband med sitt arbete i ett större ämnesövergripande perspektiv 
(Selberg, 2001:159, 161, 37, 16, 136f). 
  
Vidare skapar delaktigheten goda relationer mellan läraren och eleverna, då de känner att de 
har chans att inverka på sin skolmiljö. Goda relationer är i sig ett villkor för ett gott 
arbetsklimat, där samtliga känner respekt och förtroende för varandra (Lärarförbundet & 
Elevorganisationen i Sverige, 1999:3). Söderström (2004:33) menar att goda relationer 
mellan läraren och eleverna hjälper eleverna att vilja ta ett eget ansvar. Det är viktigt att 
lärarens ansvarstagande inte inkräktar på elevernas möjlighet och utrymme att utöva 
detsamma. Elevernas möjlighet till inflytande är, som Selberg (2001: 9f,27,46) beskriver, 
beroende av vilken inställning läraren har och de bästa miljöerna för detta är då läraren 
tillsammans med eleverna har skapat förutsättningarna för ett gynnsamt lärande i form av en 
dialog, där båda parter har möjlighet att delge sina tankar eller idéer. Lärarens tilltro till 
eleven är av betydande vikt för en givande och fungerande dialog, som även kräver lärarens 
handledning och styrning mot ett inflytelserikt elevarbete. Det är alltså betydelsefullt att 
läraren intar en ställning där åsikten är förtroende för elevens förmågor samt en tillit till att 
denna vill och klarar av att ta ansvar och påverka sitt eget lärande.  
 
Ambitionen med skolans arbete är att erbjuda eleverna redskapen för att utveckla förmågor 
som är av vikt i samhällslivet. Skolan är även en plats för livslångt lärande. Eleverna ska 
utveckla en tillit till sin egen förmåga och få utöva inflytande över och delta i beslut rörande 
deras skolgång. På så vis utvecklar de en vana av ansvarstagande (ibid:160). 
 
Att vara delaktig och ha möjlighet till inflytande kräver ett stort ansvar (Lärarbundet & 
Elevorganisationen i Sverige, 1993:3).  I Lpo 94 står det att varje lärare ska utgå ifrån att 
samtliga elever vill och kan ta ett ansvar för sina studier (Lärarförbundet, 2002:18). 
Söderström (2005:7) menar att detta inte är en självklarhet utan att elever ibland kan uppleva 
det som svårt och att viljan och engagemanget kan saknas. Om eleverna upplever att de har 
kontroll över sin skolsituation är de mer benägna att ta ansvar för sitt agerande. Författaren 
menar vidare att fri vilja är en förutsättning för detta. I valsituationer går det inte endast att 
förlita sig på rådande regler och normer utan individen måste själv kunna avgöra vad som är 
rätt eller fel för sig själv.  
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2.6 Svårigheter med elevinflytande 
 
Det finns en del hinder med tillämpningen av elevinflytande. Tham (2005:18ff) menar att ett 
ökat elevinflytande medför att den traditionella lärarrollen förändras. Det kan till exempel 
innebära elevernas ifrågasättande av metoder och innehåll. Detta kan få till följd att läraren 
upplever sin ställning hotad och därför inte vill bidra till dess utveckling i någon större 
utsträckning. För att skydda sin traditionella roll kan läraren medvetet sätta upp en gräns. 
Vidare går det att läsa att svårigheter att få in elevinflytande i skolverksamheten kan bero på 
att den lokala arbetsplanen och arbetslagets verksamhet inte har tydligt dokumenterat hur det 
ska tillämpas. Alla skolor arbetar inte på ett medvetet sätt för att få förståelse för vad 
elevinflytande betyder, både för elever och för lärares eget arbete. Carlsson & Åverling 
(1994:21, 24) skriver att ett hinder kan bestå i elevers bristande erfarenhet, vilket kan skapa 
en oro hos läraren eftersom eleven inte vet vad undervisningen bör innehålla. Det finns en 
risk att eleverna inte tillägnar sig den kunskap som läraren anser vara väsentlig. Ett annat 
hinder kan vara de yttre ramar som är satta av stat och kommun i form av styrdokument eller 
ekonomiska förutsättningar.  
 
Forsberg (1994:60) nämner bland annat inställningen hos elever, föräldrar samt lärare att 
undervisningen ska bedrivas i samma former och med samma stoff som den vanligtvis består 
i som ett hinder. Ytterligare ett hinder skapas om läraren ser eleverna som objekt istället för 
subjekt. Detta får konsekvenser som, enligt Thelander (2004:63) innebär att elevens rätt till 
delaktighet och inflytande inte ses som en självklarhet. Forsberg (1994:60) menar även att 
elever som är ovana vid varierade undervisningsformer, där lärare och elever i sina roller går 
ifrån sina inarbetade arbetssätt,  är ett hinder för elevinflytande. Enligt Elvstrand (2004:55) 
motiveras ofta varför elever inte ska få utöva inflytande i någon större utsträckning, med att 
de inte på samma sätt som läraren vet vad som är bäst för dem. Barn ges ofta inte möjlighet 
till inflytande eftersom de inte ses som kompetenta nog. En del vuxnas inställning är att om 
barn fick möjligheten skulle de välja ett sämre alternativ för sig själva än vad en vuxen skulle 
ha gjort. Även Selberg (2001:38) skriver att det finns en oro hos lärare som menar att besluten 
skulle bli av sämre kvalitet då eleverna är med och beslutar samt att de skulle ha svårt att 
komma överens. I föregående stycke där elevers bristande erfarenhet sågs som ett hinder, ser 
vi en koppling till den oro som Selberg uttrycker att lärare kan uppleva i samband med 
elevers medverkan i beslut. 
 
Forsberg (1994:60) talar även om lärarens egen utbildnings upplägg med bristande möjlighet 
till inflytande och demokratiskt utövande, som medför att läraren inte har det demokratiska 
arbetssättet som eftersträvas i skolans verksamhet. Vidare nämns hur andra hinder kan vara 
att skolan ses som en obligatorisk verksamhet genom skolplikten, vilket kan ha till följd att 
eleven blir en passiv deltagare. Ytterligare ett hinder är att undervisningen många gånger har 
en osammanhängande struktur vilket försvårar elevens möjlighet att se helhet och mening.  
 
En del elever upplever, enligt Söderström (2005:11), att de inte har den kunskap, mognad 
eller kvalifikation som krävs för att kunna utöva inflytande i någon högre grad. Eftersom 
inflytande ofta kopplas ihop med ett ökat ansvarstagande och därigenom en ökad arbetsbörda 
känner somliga elever att de inte är villiga att ta konsekvenserna av ökat inflytande. Forsberg 
(1994:62) menar att det faktum att många elever upplever att de inte kan påverka sin situation 
i skolan också utgör ett hinder för inflytande. Eleverna blir istället passiva och detta kan 
medföra att lärandet försämras. Passiviteten menar vi har till följd att eleverna intar en 
bekväm roll där de inte är aktiva och drivande i sitt arbete, utan inväntar färdiga instruktioner 
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från läraren. Arbetet blir mer som en produkt som ska genomföras och lämnas in utan djupare 
reflektion om innehållet och dess mening.    

  

3. Metod  
 
Den metod som vi har tillämpat för att uppnå vårt syfte är den kvalitativa 
undersökningsmetoden. Den kvalitativa forskningens fokus är deltagarnas tankar kring och 
upplevelser av sin sociala verklighet och deras tolkning av densamma. Innebörden är kort 
sagt att forskaren intresserar sig för vad, hur och varför deltagarna uppfattar faktorer i sin 
omgivning som de gör.  Inom den kvalitativa forskningen finns ett flertal olika metoder, där 
vi har använt oss av kvalitativa intervjuer. Vikten läggs vid deltagarnas ord och därmed ges 
ett djup i studien. Detta i jämförelse med den kvantitativa forskningen, där tyngden läggs vid 
antalet svar, vilka då ger undersökningen en större bredd och möjlighet till generaliseringar. 
Den kvalitativa intervjumetoden tillät oss att gå utanför de ursprungliga frågeställningarna 
och gav möjlighet att anpassa utgången av intervjun med följdfrågor utefter vad 
intervjupersonen sade (Bryman, 2002:249ff, 272f, 300).   
  

3.1 Reliabilitet och validitet 
 
Inom den kvalitativa forskningsmetoden kan begreppet reliabilitet vara svårt att nå upp till. 
Reliabilitet innebär graden av tillförlitlighet i en undersökning, dvs. att resultatet ska bli 
detsamma oberoende av vem som utför undersökningen eller om den genomförs igen. Det 
kan finnas en svårighet i att åstadkomma en god reliabilitet genom kvalitativa intervjuer. 
Intervjuarens subjektiva reaktioner och respons på intervjupersonens svar kan påverka 
eventuella följdfrågor och dylikt. Det kan också uppstå problem med 
reliabiliteten/tillförlitligheten i att resultaten inte kan generaliseras, utan bara kan hänföras till 
de enskilda intervjupersonernas subjektiva åsikter och tankar. Vad gäller validiteten i en 
kvalitativ undersökning handlar det om att kontrollera om undersökningen mäter det som den 
säger sig göra. I våra intervjuer var det viktigt att ställa frågor som var i enlighet med vårt 
syfte. På grund av det begränsade antalet intervjupersoner i vår studie kan en god validitet 
vara svår att uppnå (Bryman, 2002:86-90,257f). 

 

3.2 Avgränsning  
 
I undersökningen valde vi att begränsa oss till att intervjua sex lärare angående deras tankar 
och attityder kring elevinflytande. Detta gjorde vi av den anledningen att vi var intresserade 
av hur de upplevde begreppet. Lärarnas inställning och öppenhet till elevinflytande är ett 
villkor för att det överhuvudtaget ska tillämpas. Avgränsningen gjorde vi även på grund av 
tidsbrist och för att undersökningen inte skulle bli alltför omfattande. Genom denna 
avgränsning bedömde vi validiteten som relativt god på det viset att intervjuerna skedde med 
lärare, vilket var i enlighet med vårt syfte. 
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3.3 Urval 
 
I vår undersökning använde vi oss av, det som Bryman (2002:313) benämner som 
bekvämlighetsurval. Detta valde vi eftersom lärare i allmänhet, enligt vår mening, kan vara 
svåra att nå och etablera en god kontakt med inför intervjustudien, speciellt så här långt fram 
på våren, då det är mycket som ska hinnas med innan terminsslut. Därför gjorde vi vårt urval 
av intervjupersoner, utifrån de som vi tidigare har kommit i kontakt med under 
verksamhetsförlagda utbildningar. Vi intervjuade sex lärare på två olika skolor, som är 
belägna på landsbygden i Växjö respektive Älmhults kommun. Den ena skolan är en F-6-
skola där de tre intervjuobjekten representerar åldersgruppen 40-50 år, samt arbetar med 
elever i årskurs 4-6. Den andra skolan är en F-9-skola, men de tre lärarna som vi intervjuade 
arbetar med år 6-9. De tillhör samma generation och är i 30-årsåldern. Båda skolor har mellan 
cirka 100-250 elever. Vi intervjuade lärare såväl från tidiga som senare skolår eftersom vi, i 
vår lärarutbildning, har valt att inrikta oss på olika stadier. Något som kunde ha ökat 
spännvidden i svaren samt höjt validiteten är om vi hade valt att intervjua fler lärare från ett 
större antal skolor. Anledningen till att vi endast valde att intervjua sex respondenter var brist 
på tid. 
  

3.4 Genomförande 
 
Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2002, 301f, 304f). Innebörden av 
detta är att intervjun utgår ifrån ett par teman eller några allmänt formulerade frågor i form av 
en intervjuguide. Vi behövde inte följa dessa i ordning utan det fanns en viss flexibilitet och 
frihet i intervjusituationen, vilket gjorde att ordningsföljden kunde ändras utifrån deltagarens 
svar. Vidare kunde följdfrågor ställas som inte ingick i intervjuguiden. Tack vare denna 
möjlighet ser vi hur validiteten stärktes eftersom vi hade ytterligare chans att ställa frågor som 
är överensstämmande med syftet. Detta innebär samtidigt att reliabiliteten kan ifrågasättas i 
viss grad, då följdfrågorna kunde variera utifrån vad de olika respondenterna svarade. Vidare 
kan reliabiliteten försvåras genom att intervjuresultatet var bundet till en specifik situation 
och kan förändras eller variera om intervjun hade skett vid ett annat tillfälle.    Frågorna bör 
vara öppna och inte ledande för att ge deltagaren utrymme att uttrycka sig. Enligt Bryman 
(2002:301-306) finns det ett par krav på forskaren vid intervjutillfället, som vi tog fasta på i 
våra intervjuer. Det är viktigt att hålla fokus på sitt syfte för att få ut tillfredsställande och 
syfteenliga svar av respondenten. Forskaren bör även vara strukturerad och tydlig i sin 
intervju och vara noggrann med att frågorna är relevanta och begripliga. Respondenten bör i 
inledningsskedet bli insatt i syftet med intervjun. Det är viktigt att forskaren visar deltagaren 
hänsyn och lyssnar uppmärksamt och samtidigt är beredd att inta en kritisk ställning till 
svaren. Till intervjuerna använde vi en diktafon eftersom koncentrationen då kunde fokuseras 
på samtalet istället för att anteckna deras svar.  Risken för att vi skulle förlora eller feltolka 
information minimerades. För att underlätta vår analys av deltagarnas svar transkriberade vi 
intervjuerna dvs. vi skrev ordagrant ner intervjuernas innehåll. Sammanlagt fick vi 24 sidor 
transkriberad text och i snitt gav varje intervju cirka 4 sidor. 
 
Det finns även en del etiska aspekter beskrivna av Bryman (2002: 440f, 261) att ta hänsyn till 
inför intervjuerna, vilket vi gjorde. Innan intervjun börjar ska som tidigare nämnts syftet 
klargöras och frågan om respondenten accepterar att intervjun spelas in på band ska ställas. 
Respondenterna informerades om att deras deltagande var frivilligt, att uppgifterna skulle 
komma att behandlas konfidentiellt samt enbart användas i denna specifika undersökning. 
Ytterligare aspekter för oss att ha i åtanke var att frågorna som ställdes inte skulle vara 
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kränkande på något sätt eller få respondenten att känna obehag eller utsatthet. Det var även 
viktigt att vi försökte ha i åtanke att hålla oss så objektiva som möjligt i undersökningen så att 
våra subjektiva värderingar och åsikter inte färgade resultatet. Vi tycker att vi under 
intervjuerna kunde förhålla oss väl till dessa etiska aspekter.  
 
Intervjuerna skedde enskilt och i en avskiljd miljö, där deltagarna och vi kunde föra ett ostört 
samtal. Detta är något som Bryman (2002:306,310ff) rekommenderar för att deltagarna inte 
ska känna oro inför att någon utomstående ska höra eller för att samtalet ska störas av oljud. 
Vi valde att intervjua lärarna individuellt och vi motiverade detta med att vi ville ha deras 
individuella tankar och åsikter som inte var påverkade av någon annan. På så vis upprätthölls 
en god reliabilitet eftersom vi förhoppningsvis fick deras ärliga svar. Däremot kan 
reliabiliteten bli osäker då svaren var subjektiva och inte kan generaliseras till att gälla för en 
allmän lärarkår.  
 
Vid våra första två intervjuers genomförande var vi inte så strukturerade och samlade som vi 
hade önskat. Detta eftersom vår intervjuguide ändrades bokstavligen i sista minuten, vilket 
hade till följd att vi upplevde oss något stressade och splittrade. För intervjuernas del 
medförde detta att vi inte kunde sitta helt avslappnat och fokusera på intervjusituationen utan 
vi kände samtidigt en oro för att missa de nya instruktioner som vi erhållit via handledning. 
Detta kan ha gjort att vi missade att ställa fruktbara följdfrågor vilket i sin tur kan ha en 
negativ inverkan på reliabiliteten. Däremot upplevde vi vid de fyra resterande intervjuerna att 
vi hade ett annat lugn och fokus så att intervjuerna kunde genomföras på ett mer 
tillfredsställande och strukturerat vis och vi tror att vi var mer lyhörda och beredda med 
följdfrågor. Vid dessa tillfällen ser vi att reliabiliteten i resultaten blev god. Trots 
variationerna vid intervjutillfällena visade sig resultatet ändå vara användbart. 
 
Efter intervjuerna skickade vi den transkriberade texten till respondenterna respektive 
kontaktade dem via telefon för så kallad respondentvalidering. Detta gjorde vi för att de 
skulle få chans att bemöta innehållet och rätta till eventuella missuppfattningar (ibid:258f). 
Samtliga respondenter godtog den transkriberade texten utan några invändningar. 
 
Vi genomförde resultat och analys i den här studien på så vis att vi läste de transkriberade 
intervjuerna för att urskilja mönster bland svaren. Efter detta delade vi in avsnittet i teman, 
som vi skapade utefter hur saker och ting hängde samman. Någon eller några frågor utgör ett 
tema. Därefter redogjorde vi för resultaten och belyste vissa områden med citat. I analysen 
kopplade vi respondenternas resonemang, med andra ord empirin, till passande teori och drog 
även en del slutsatser kring detta. 
 
 

4. Resultat och Analys 
 
Nedan redogör vi för de resultat som framkommit i våra intervjuer samt analysen av 
detsamma. Vi har valt att dela in resultaten och analysen i olika teman som ska ge en 
övergripande bild av de intervjuade lärarnas uppfattningar kring elevinflytande och dess 
utformning. Våra olika teman är: Lärarsyn på elevinflytandets innebörd, Arbetssätt för 
elevinflytande, Elevinflytandets fördelar, Elevinflytandets svårigheter, Lärares uppfattningar 
om elevernas syn på sitt eget inflytande och Demokratiskt fostransuppdrag.  
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4.1  Lärarsyn på elevinflytandets innebörd 
 
Samtliga sex respondenter ansåg att elevinflytande innebär medbestämmande. Eleverna ska 
ges möjlighet till att vara delaktiga i och vara med och bestämma samt påverka sin egen 
skolvardag.  
 
”Att eleverna får vara med och bestämma.” (Respondent 2, 2007-05-04) 
 
En av respondenterna uttryckte även hur elevinflytande inte enbart är en rättighet utan att 
eleverna även har skyldigheter. Eleverna måste ta ansvar för sitt lärande och inte enbart 
fokusera på att det ska vara roligt.  
 
”Sen är ju elevinflytande ett stort ansvar med för dom för det är ju inte bara liksom att de ska 
ha rättigheter i att bestämma utan dom har ju faktiskt skyldigheter i det hela också […] de 
kan inte bara tänka på att det ska vara roligt utan dom har ju sin skyldighet i att på då viset 
måste de ju också lära sig någonting…” (Respondent 1, 2007-05-04) 
 
Samtliga respondenter uppfattade innebörden i elevinflytande på samma vis. Samma innebörd 
lyfter Selberg (2001: 23) fram och menar att eleven ska ha möjlighet att påverka och vara 
delaktig i sitt eget skolarbete. Det står i FN:s barnkonvention, artikel 12 att barn har rätt att bli 
hörda och uttrycka sina åsikter. Denna rättighet är även något som respondenten uttrycker. 
Detta tycker vi är ett tydligt tecken på att läraren har en medvetenhet om elevers rätt, 
samtidigt som elevernas skyldighet i det hela betonas. Vi ser även en koppling till 
Arbetsmiljölagen 2 kap 1 § (Boquist m.fl. 2003:17), vars innebörd för elever består i att de 
ska ha inflytande över undervisningens innehåll, genomförande och examinationsformer samt 
bland annat arbetsmiljö. 
 
I en koppling till Bergströms & Holms (2005:6) figur från SOU 2000:1 kan flera av deras 
begrepp komma till uttryck i respondenternas uppfattningar. Genom att eleverna får vara med 
och bestämma och påverka och därmed blir lyssnade till kan begreppen deltagande, öppenhet 
och insyn samt politisk jämlikhet knytas härtill. Genom att dessa tre begrepp råder har 
eleverna möjlighet att utöva inflytande. 
 

4.2 Arbetssätt för elevinflytande 
 
Vid båda skolorna är temaarbete ett vanligt förekommande arbetssätt. Temats ämne 
bestämmer lärarna utefter kurs- och läroplan. Eleverna ges tillfälle att komma med 
synpunkter på hur arbetet ska läggas upp. Detta får de göra innan temaarbetet inleds. Det kan 
ske i form av en tankekarta på tavlan, där elevernas idéer kommer fram i en diskussion eller i 
en dialog tillsammans med läraren. Ett annat sätt att få fram elevernas synpunkter är att några 
sätts samman till en mindre grupp, där de tillsammans med ett par lärare går igenom ett nytt 
tema. Eleverna får uttrycka sina åsikter över innehållet och tar sedan upp till diskussion med 
övriga klassmedlemmar, för att även få deras åsikter. I övrigt vad gäller elevers påverkan över 
undervisningen sätter lärarna ramarna för vad innehållet ska bestå i, medan eleverna kan vara 
med och bestämma hur arbetet kan genomföras. Det finns trots allt styrdokument, vars 
innehåll måste följas och inte kan väljas bort, menar respondenterna.  
 
”Jag tycker att de ska få ha större möjlighet att påverka hur saker görs istället för vad som 
ska göras” (Respondent 4, 2007-05-09) 
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Temaarbete är ett vanligt förekommande arbetssätt, enligt respondenterna. Detta är ett 
elevaktivt arbetssätt, där eleven är delaktig, vilket är i enlighet med John Deweys 
aktivitetspedagogik (Maltén, 2003:208ff). Carlsson & Åverling (1994:24) menar att de yttre 
ramar i form av styrdokument, satta av stat och kommun kan utgöra ett hinder. Ramarna 
bestämmer vad som måste behandlas i undervisningen, vilket begränsar elevernas möjlighet 
till att påverka det. Istället blir det som respondenterna säger, elevernas lott att i högre grad 
bestämma hur arbetet ska genomföras.  
 
En respondent beskriver tydligt sin metod för att göra eleverna delaktiga. Till en början 
redovisas de nationellt satta målen för eleverna och därefter får de komma med förslag på hur 
de kan arbeta mot målen. En annan respondent betonar även vikten av att ”löpa linan ut”. Det 
vill säga har elever bjudits in att delta måste läraren vara beredd att ta konsekvenserna av det 
beslutet. Det går alltså inte att vara inkonsekvent utan läraren måste följa elevernas vilja och 
kan inte gå tillbaka i sitt beslut bara för att elevernas åsikter strider mot lärarens ursprungliga 
plan och tanke för arbetet.  
 
Förutom vid ämnesövergripande teman förekommer det inte något samarbete eller 
diskussioner bland lärarna kring elevinflytande på den ena skolan. På grund av tidsbrist finns 
det inte utrymme för några diskussioner i arbetslaget för sådant som ligger utanför den 
dagliga verksamheten, menar en av respondenterna. Personen ser ett värde i att diskutera 
elevinflytande för att få nya synvinklar och tips på hur det skulle kunna tillämpas.  
 
”Tidsbrist, så fort man har nåt man vill diskutera, ja, nej, men det finns ingen tid, utan några 
såna diskussioner har inte vi.” (Respondent 3, 2007-05-04) 
 
Vid den andra skolan ser en av respondenterna den relativt nya arbetslagskonstellationen som 
något som krånglar till det vid beslutsfattande. Beslutsvägen blir längre eftersom kollegorna 
måste tillfrågas vid varje fråga då de inte ännu har hunnit arbeta ihop sig och vet var de står i 
olika frågor. Om en elev kommer till en av lärarna med ett förslag eller idé på till exempel 
arbetssätt, måste frågan gå till samtliga kollegor innan läraren kan svara eleven. Vidare 
uttrycks dock en tilltro till att samarbetet i arbetslaget kommer att fungera smidigare med 
tiden. Detta i takt med att de lär känna varandra och kommer överens om hur de ska arbeta 
och vilken gemensam hållning de ska ta. 
 
Klassråd och elevråd är något som hålls kontinuerligt på den ena skolan och fungerar väl men 
på den andra skolan finns det en del brister. Klassråd hålls sällan på grund av bristande 
intresse och engagemang från elevernas sida. De lyfter inga frågor, enligt respondenterna, 
trots att de får chansen. Elevråd hålls varannan vecka men det är endast i undantagsfall som 
elevrådet fyller sin funktion i att klassrepresentanterna meddelar nyheter och beslut till den 
övriga klassen. Samtliga lärare är mentorer för eleverna och genom mentorssamtal och 
mentorsböcker respektive mentorstider, kan eleverna uttrycka tankar och åsikter direkt till 
läraren. Nilsson (1997b:7) menar att klassråd bör hållas veckovis för att eleverna 
kontinuerligt ska kunna uttrycka åsikter. Detta fungerar inte fullt ut på båda skolor. Då 
eleverna i denna undersökning har tillgång till mentorstider, mentorssamtal eller 
mentorsböcker, ser vi ändå att det finns möjlighet för dem att fortlöpande nå fram med sina 
tankar och idéer.  
 
Tidigare har båda skolor haft olika typer av råd, till exempel biblioteksråd, för att få in 
elevinflytande på olika sätt i verksamheten. Dessa råd finns inte längre på någon av skolorna 
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dels på grund av elevernas brist på engagemang dels på grund av personalbrist, vilket gör att 
det är svårt att få det att fungera. Personalbrist är en resursfråga och såsom Carlsson & 
Åverling (1994:21) beskriver är yttre ramar i form av ekonomiska förutsättningar en faktor 
som på så vis kan försvåra möjligheten till elevinflytande.  
 
Andra områden där eleverna är med och bestämmer är inom fritidsområdet, raster, skolgård, 
klassens timme och trivselregler. Eleverna tillåts bestämma innehåll för Klassens timme och 
Elevens val samt planera och genomföra lektioner i viss utsträckning. Eleverna ges möjlighet 
att vara med och påverka det som rör undervisningen, regler, skolgård och raster, vilket är i 
enlighet med vad som står i både Lpo 94 (Lärarförbundet, 2002:18) under Mål och riktlinjer 
för vad läraren skall göra samt i Arbetsmiljölagen kap 2 1 §, vars innehåll tolkas av Boquist 
m.fl. (2003:17). Enligt författarna innebär lagen, som tidigare nämnts att eleverna ska få 
utöva inflytande bland annat över undervisning, regler och arbetsmiljö. 
 
Samtliga lärare anser inte att elevinflytandet ska minska inom något område. Något som 
däremot betonas, av en av respondenterna, är att eleverna inte tillåts bestämma grupperingar 
eller gruppindelningar. Givetvis får de komma med önskemål men på grund av risken för 
elitgrupper eller utanförskap bestämmer läraren grupperna. Områden såsom friluftsdagar är 
något som eleverna skulle kunna planera lika bra som de vuxna, tror samma respondent. En 
annan respondent menar att vuxna ofta tar snabba beslut som eleverna lika gärna kunde ha 
tagit. Detta motiveras med tidsbrist, då det skulle ta längre tid att gå omvägen om eleverna 
istället för att avgöra själv. Det kan exempelvis gälla att läraren endast har en kort paus före 
nästa lektion och inte träffar eleverna. Då upplever respondenten att det blir smidigare att 
ensam fatta beslut.  
 
Det framkommer att respondenterna överlag inte är insatta i vad skolans lokala arbetsplan 
säger om elevinflytande. Istället tillämpas det utefter varje lärares tycke.  Elevinflytande står 
dock med som ett prioriterat mål från kommunernas sida, enligt ett par av respondenterna. 
Det känns, enligt en av dem, som om att det endast är något som står på ett papper och att det 
inte följs i någon större utsträckning. Det var endast en av de tillfrågade som sa sig veta en del 
om vad som står i arbetsplanen.  
 
”[…] det ska ju vara med som ett av de prioriterade målen från kommunen […] så känns det 
som en floskel för att det är något som står på ett papper / tanken är väl att vi ska komma 
dithän och att de ska va beredda att ta bollen och faktiskt vilja påverka.” (Respondent 5, 
2007-05-09) 
 
Eftersom respondenterna överlag varken har kunskap om eller följer några riktlinjer kring 
elevinflytande i skolornas arbetsplan kan det ha samband med i vilken grad som det tillämpas. 
Detta menar även Tham (2005:18ff) innebär en svårighet för elevinflytandets tillämpning. 
Liksom författaren anser vi att om det inte finns tydligt dokumenterat i skolplanen eller den 
lokala arbetsplanen och inte heller diskuteras i arbetslagets verksamhet försvåras lärarnas 
möjlighet att finna en gemensam väg för elevinflytande. Danell m.fl. (1999:57) skriver hur ett 
väl fungerande arbetslag med bra samarbete är en förutsättning för ett arbetssätt där eleverna 
ges möjlighet till att vara aktiva och deltagande. Arbetet i arbetslaget underlättas av 
erfarenhetsutbyte, stöttning samt genom ett samarbete kring beslutstagande. Hos en av 
respondenterna fanns det en önskan och en vilja att ha diskussioner samt utbyte av tankar och 
erfarenheter kring elevinflytande i arbetslaget. Detta för att denna uttryckte en osäkerhet i sitt 
eget arbete med tillämpningen av det.   
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4.3 Elevinflytandets fördelar 
 

Vad gäller elevinflytandets fördelar samtyckte lärarna om att de tror att elevinflytande ökar 
delaktigheten, engagemanget och att det fungerar motivationshöjande. En av respondenterna 
uttryckte det som att arbetet berör på ett djupare plan för att det handlar om ”mig”. Om eleven 
får vara med och bestämma om det som rör sin egen vardag upplevs arbetet som mer 
meningsfullt och roligt. Läraren får elevernas syn på saker och ting och chansen finns att det 
kommer nya synvinklar eller förslag som läraren inte tänkt på från början vid egen planering. 
Tre av respondenterna uttryckte även att inflytande skulle generera bättre studieresultat. En 
annan lyfter fram hur den tror att eleverna kan känna att de är viktiga när läraren har lyssnat 
till dem.  
 
”Som delaktig så tror jag att man blir mer motiverad och det blir ett bättre resultat.” 
(Respondent 2, 2007-05-04)   
 
” Jag tror att det är det här med motivation att man känner att man kan styra sin vardag lite 
mer så blir man mer delaktig och man gör bättre ifrån sig istället för att ha mycket styrande 
uppgifter, det här ska du göra, nu gör du detta och nu gör du detta och så och förstår inte 
varför man ska göra så. Det får förhoppningsvis lite mer mening.” (Respondent 5, 2007-05-
09) 
 
En av respondenterna betonade vikten av att låta eleverna vara med och påverka sin situation.  
Eleverna upplever därmed att deras åsikter tas i beaktande och att de är delaktiga i 
beslutandet. Effekten blir inte bara att de matas med information utan de är själva medskapare 
i sitt lärande och är mer benägna att jobba hårdare för goda resultat. 
 
”Jag tror att om man får vara med och bestämma så är det lättare att, ”Ja vi är delaktiga i 
det här”, det är gott. Då gör man mer utav det om man själv får vara med och driva. Då är 
det lättare att jobba hårt också.” (Respondent 4, 2007-05-09) 
  
Gustafsson (1994:93) menar, att när undervisningen utgår ifrån elevernas föreställningsvärld 
och deras idéer, upplevs den som mer meningsfull, vilket även respondenterna trodde. I en 
koppling till Bergströms & Holms (2005:6) figur hämtad från SOU 2000:1 (se s. 7) är 
inflytandet en förutsättning för att deltagandet ska upplevas som meningsfullt, därav 
begreppet meningsfullt deltagande. Elevernas engagemang och motivation för studierna ökar 
vid delaktighet i beslut rörande deras eget lärande (Selberg, 2001:47ff). Denna delaktighet har 
även positiva effekter på studieresultatet, vilket hälften av respondenterna också ansåg. Vi 
kopplar även ovanstående resonemang till de pedagogiska tänkarna John Dewey, Ellen Key 
samt Célestin Freinet, vilka framhåller att undervisningen ska grundas i elevernas idéer för att 
hos eleverna skapa ett engagemang och en lust att lära.  
 
 

4.4 Elevinflytandets svårigheter 
 
I motsats till vad tre respondenter tidigare nämnt angående elevinflytandets positiva effekter 
på studieresultatet, ansåg en annan att det inte alls behöver vara så. Personen menade att 
elever inte behöver lära sig mer genom att de upplever någonting som roligt. Istället menade 
denna att det kan finnas en risk att eleverna inte tar arbetet på allvar, utan ser det mer som 
”skoj och lek”. 
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Selberg (2001:64) betonar lusten som en drivande faktor för lärandet och att den har en 
positiv effekt på detsamma. Ovanstående respondent är av uppfattningen att det inte behöver 
vara en självklarhet. Beroende på hur ”skoj och lek” betraktas, kan det ha en oseriös ton 
genom att arbetet inte tas på allvar. Det kan också inta innebörden att den positiva känslan för 
arbetet fungerar som en motor för lärande.  
 
Hälften av respondenterna anser att en svårighet med elevinflytande är att jobba mot en stor 
grupp. Svårigheten ligger bland annat i att alla ska känna sig nöjda, att gruppen ska komma 
överens samt att det finns en risk att några i gruppen beslutar på andras bekostnad. På det 
viset blir det inte elevinflytande utan beslutet grundar sig på några få individers åsikter. 
 
”Några tycker det är bra, några tycker det är dåligt, några tycker det har varit för mycket, 
några tycker det har varit för lite. Så att det är hela tiden sånt är det så. Så att det är svårt att 
nöja alla.” (Respondent 1, 2007-05-04) 
 
En annan åsikt som framkom i en intervju är att det kan vara svårt att engagera eleverna i 
frågor som berör dem. Det kan handla om klassråd, elevråd eller upplägg och innehåll av 
undervisning. Detta kan, enligt respondenten bero på att det finns elever som inte vågar ta 
plats och sticka ut. Istället gäller det att hänga med i det som ”den stora massan” tycker. 
Därmed är eleverna tysta och vågar inte uttrycka sina tankar och idéer. Det anses heller inte 
tufft att vara engagerad och involverad i skolarbetet. Respondenten upplever att det är svårt 
att få elevinflytandet att fungera och att varken lärare eller elever bryr sig om det. Trots 
försök att få eleverna att delta mera och ta ansvar blir utgången ändå enligt lärarens 
ursprungliga tanke och planering. Vidare menar respondenten att en svårighet ligger i att 
eleverna både är vana vid och tycker att det är skönt att bli ”matade” med instruktioner och 
slippa tänka själva och ta det ansvar som förväntas av dem. Respondenten upplever att när 
eleverna får möjligheten att komma med förslag på med vad och hur de vill arbeta, ser de 
detta som ytterligare en uppgift att klara av. De vill alltså inte lägga ner någon större 
ansträngning på det utan ser det som en börda. De vill hellre få en uppgift som de gör klart 
och lämnar in till läraren för bedömning. Det framkommer också i en annan intervju den 
åsikten att en anledning till att eleverna inte tar chansen att delta och påverka, beror på att 
människan av naturen väljer minsta möjliga motstånd i form av den enkla vägen och gör inte 
mer än vad som absolut krävs. Om eleverna får möjlighet att välja finns det en risk att de 
endast väljer att göra saker som de tycker är roliga. Därmed kan det föreligga en fara i att 
viktiga bitar ratas. 
 
”[…] att lärare inte bryr sig och att elever inte bryr sig, - äh, jag skiter i det här, att förankra 
det och få det att funka, det är svårt, man känner att man försöker få med dem och göra saker 
men i verkligheten blir det ändå som man själv har tänkt det.” (Respondent 3, 2007-05-07) 
 
”Människan har ju nånstans, man vill följa minsta motståndets lag och kan man göra nånting 
som är kul jämt så gör man ju det […]” (Respondent 4, 2007-05-09)  
 
Vad gäller vissa elevers bekvämlighet i form av att gärna bli matade med instruktioner och att 
slippa tänka själva och ta ansvar, menar Forsberg (1994:60) likt ett par av respondenterna, att 
det innebär ett hinder för elevinflytande. Detta för att eleverna kanske inte har vanan av olika 
arbetssätt och därmed inte har erfarenhet av att ta initiativ till nya metoder och ta ansvar för 
sitt eget lärande. Söderström (2005:11) menar vidare att en del elevers inställning att de inte 
är  villiga att ta det ökade ansvaret som elevinflytande kräver, kan vara en bidragande orsak 
till deras bristande engagemang. 
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Tre av respondenterna ser elevernas bristande förkunskaper kring styrdokumenten eller om 
olika avsnitt som ska behandlas som en svårighet. Eleverna har inte den helhetsbild som 
läraren har, över hur arbetet kan läggas upp eller vilka bitar som anses vara obligatoriska och 
betydelsefulla. En av respondenterna ansåg att den genomgångna lärarutbildningen har gett 
kunskaper inom dessa områden som eleverna inte kan ha införskaffat sig ännu i samma 
utsträckning. Vid en annan intervju framkom åsikten att elever inte har samma erfarenhet som 
lärare av olika arbetssätt, utan känner sig trygga och bekväma i tidigare metoder eftersom de 
inte känner till några andra. En annan respondent sade samma sak och var av åsikten att detta 
kunde bero på att eleverna sällan har behövt ta ansvar utan ideligen har fått anvisningar från 
läraren för arbetssätt och område. 
 
”Jag tror jag har bättre koll på vad som är viktigt än vad dom har / någonstans / man har 
gått igenom en lärarutbildning där man läser det viktigaste av det viktiga, typ.” (Respondent 
4, 2007-05-09) 
 
”Det svåraste är verkligen att få det att bli nånting riktigt. Att man säger, ja nu ska vi prata 
om det här temat, hur vill ni jobba med det här? De har inga förkunskaper, de vet inte riktigt, 
det är svårt för dem att ge nån feedback från början vad det handlar om och det är svårt för 
dem att komma med konstruktiva förslag när de inte vet alls vad som förväntas av dem från 
början. Ofta blir det ju, men vi frågade ju er, men hur ska de veta från början vad det handlar 
om? (Respondent 3, 2007-05-07) 
 
”[…] det är kanske det att de inte har hela bilden klart för sig och inte är så insatta i 
styrdokument som lärarna vad som ska göras. Om man inte riktigt vet vart man ska är det 
svårt att ställa rätt frågor […]” (Respondent 5, 2007-05-09) 
 
Ytterligare en svårighet som framkom i intervjuerna är att det ibland händer att när eleverna 
erbjuds valfrihet väljer de inte alltid ett utvecklande alternativ. Det är ofta ett grundlagt 
intresse som styr valet av arbete, vilket gör att nya kunskaper inte förvärvas. 
 
”En elev är hästintresserad och då vill den om den får fördjupa sig i nånting så väljer den 
hästar och sen är det liksom, nästa gång är det samma sak, att man många gånger håller fast 
vid det som man som elev vet att man är bäst på. Och sen att man inte går vidare och vidgar 
sina vyer i så fall.” (Respondent 2, 2007-05-04) 
 
Såsom Carlsson & Åverling (1994:21,24) nämner kan en svårighet bestå i elevers bristande 
erfarenhet, vilket i sig kan skapa en oro hos läraren att de inte tillägnar sig den kunskap som 
av denne anses vara väsentlig. Detta är något som hälften av respondenterna uttryckte som en 
svårighet samt motiverade varför eleverna får vara med och bestämma hur men inte i samma 
utsträckning vad som ska behandlas. En av dessa menade också att lärare med en gedigen 
utbildning har förvärvat kunskaper om metoder och nödvändigt innehåll utefter 
styrdokumenten. Eleverna har inte samma erfarenhet inom dessa områden så att de kan vara 
med och bestämma inom alla områden på samma sätt. En av respondenterna uttryckte det 
som att eleverna har bristande förkunskaper, vilket försvårar deras möjlighet att se till 
helheten kring varför saker och ting är viktiga att ha med i undervisningen. Kansanen 
(2000:41) menar att det råder ett asymmetriskt förhållande mellan elever och lärare, eftersom 
läraren genom sin erfarenhet, kompetens och ansvar över undervisningen, har en annan 
position. Det pedagogiska förhållandet blir därmed inte jämlikt men kan ändå fungera 
demokratiskt. Elvstrand (2004:55) och Selberg (2001:38) skriver hur det ofta motiveras 
varför elever inte ska ges fullt utrymme för inflytande med att det finns risk att de väljer ett 
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sämre alternativ än vad en lärare hade gjort. En av respondenterna menar att det finns risk att 
elever endast väljer sådant som är roligt, eller ett alternativ som är baserat på intresse och 
därmed inte utvecklar ny kunskap. Selberg (2001:64) beskriver hur kunskap utvecklas i ett 
samspel mellan tidigare erfarenheter, viljan att lära mer och nya intryck och upplevelser. Om 
eleven upprepade gånger vid valfrihet väljer alternativ som de redan känner till och har goda 
kunskaper om utvecklas de inte kunskapsmässigt. Därför ser respondenterna betydelsen av att 
läraren till stor del är med och sätter ramarna för arbetet så att eleverna inte går miste om 
grundläggande eller obligatoriska områden.  
 
I ett resonemang kring elevinflytandets effekter på undervisningen, diskuteras av en av 
respondenterna hur inflytandet kan bidra till att göra klassrummet mer levande, men att det 
samtidigt kan innebära en svårighet. Denna består i att vid ett elevaktivt arbetssätt, då den 
innehållsliga variationen och elevernas självständighet kan vara stor, måste läraren inta en 
mer handledande roll. Respondenten liksom Selberg (2001:23) menar hur läraren dessutom 
måste vara mer kreativ i sitt tänkande och i sitt arbete och tillhandahålla tips eller idéer för 
moment som eleverna aktivt kan delta i. Om en lärare inte är beredd att frångå sin 
traditionella ”expertroll”, där samtliga elever ges samma uppgifter utefter en bestämd 
arbetsgång, uppstår problem med att få in elevinflytande i undervisningen, enligt 
respondenten. Även Tham (2005:18ff) menar att den traditionella lärarrollen förändras genom 
ett ökat elevinflytande, och att det kan bli ett hinder för tillämpningen genom att läraren kan 
uppleva sin ställning som hotad. Det var ingen av respondenterna som själva personligen 
upplevde detta som ett hinder, men en av dem såg att det skulle kunna vara det beroende på 
vilken inställning respektive lärare har.  
 
Ännu en svårighet som framkom vid en intervju var att det enligt respondenten alltid finns de 
elever som upplever skolan som jobbig och ”något som bara alla vuxna har hittat på” 
(Respondent 5, 2007-05-09) De ser heller inte meningen med att ta chansen och påverka sin 
skolsituation och ger inga förslag på arbetsmetod eller innehåll. Forsberg (1994:60, 62) samt 
Bergström & Holm (2005:16f) lyfter fram hur elevers synsätt på skolan enbart som en plikt 
eller skyldighet blir ett hinder för elevinflytande genom att eleven intar en passiv roll.  I likhet 
med ovanstående respondents resonemang blir följden alltså att eleven inte upplever skolan 
som meningsfull och tar därigenom inga egna initiativ eller verkar drivande i sitt lärande, 
vilket då kan försämras. Beroende på hur elever uppfattar skolan, som en rättighet eller 
skyldighet, får det alltså konsekvenser för elevernas inflytande. Ses skolan som en rättighet är 
eleven aktiv och deltagande och mer benägen att utnyttja sin chans till inflytande. 
 
    

4.5 Lärares uppfattningar om elevernas syn på sitt eget inflytande 
 
Vid frågorna om lärares syn på om eleverna upplever sig få och kunna utöva inflytande (se 
bilaga 1) fick vi spridda svar. Alltifrån att lärarna inte tror att eleverna känner att de varken 
kan eller får vara med och bestämma, till att det beror på vilken elev som tillfrågas, då vissa 
anser att de ges möjligheten medan andra inte känner detsamma. Det framkommer även att 
det finns elever som brukar tycka att de får vara med, samtidigt finns det de som önskar att 
delaktigheten ska öka. Vid direkt fråga om eleverna upplever att de har inflytande anges att 
svaret ofta blir ”Nej, vi får aldrig bestämma”. I en följande diskussion om arbetets gång blir 
eleverna påminda och medvetna om att de faktiskt har deltagit i beslut och format arbetet. En 
av respondenterna påtalade en anledning till vissa elevers åsikt att de inte får vara med och 
bestämma, som att det var elever som inte var så studiemotiverade, utan helst hade varit ute 
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på rast hela tiden.  Oavsett vad läraren föreslår upplever dessa elever allt ändå som tråkigt. 
Elever upplever ofta ett område inom skolan som mer positivt om de känner att de har 
möjlighet att utöva inflytande över det (Skolverket, 2004:46, 52). Enligt respondenten finns 
det alltid de elever som upplever skolan som trist.  
 
Anledningen till att elever känner att de varken kan eller får utöva inflytande är, enligt en av 
våra intervjuade lärare, att de frågor som eleverna anser är viktiga för dem ofta är praktiskt 
svåra att genomföra och därför får de många gånger ett nekande svar till sin önskan. Eleverna 
anses inte ha helhetstänkandet och kunna se vilka effekterna eller konsekvenserna kan bli av 
ett agerande. För att hänvisa till citatet nedan, skulle det till exempel innebära en 
säkerhetsrisk om eleverna tilläts att fritt cykla eller åka skateboard på skolgården under 
gemensamma raster.  
 
”Nej, det tror jag inte att de tycker […], de har ofta en fråga som de vill ha igenom, ofta den 
de inte kommer att få igenom, man kommer ju alltid med nåt argument, nej, det får ni inte för 
att… men tack för att ni var med. Jag tror ofta att de känner att det här var den enda saken vi 
ville och det fick vi inte och sen att vi pratar mål, det är inte det som är viktigt för dem, - Får 
vi ha skateboard eller cykla på skolgården eller? Det är de frågor där de har minst inflytande 
egentligen […] sen tycker man att ni får ju va med och bestämma hur ni vill redovisa –Men 
det skiter väl vi i! […] (Respondent 3, 2007-05-07) 
 
Även om respondenten anser att eleverna tillåts delta i beslut eller påverka arbetsmetoden, 
menar densamma att resultatet blir att engagemanget brister i dessa frågor eftersom eleverna 
inte får gehör i de frågor som är av vikt för dem. På så vis upplever eleverna inte deras 
deltagande som meningsfullt. Enligt Forsberg (1994:62) försvåras elevernas känsla för 
inflytande av om de inte upplever att de kan påverka sin situation i skolan. Eleverna blir 
istället passiva och intar en bekväm roll där de inte är aktivt deltagande i skolarbetet. Vi ser 
här en koppling till respondentens slutsats kring elevernas brist på engagemang. Elevernas 
uppfattning om huruvida de kan utöva inflytande påverkar deras delaktighet. 
 

4.6 Demokratiskt fostransuppdrag 
 
Innebörden i uppdraget genomsyrar verksamheten i skolan enligt lärarna, och är något som de 
kontinuerligt sysslar med. Om lärarna hör eller ser någonting kränkande bemöter de detta 
direkt och tar upp för diskussion. Samtliga betonar människors lika värde och att alla ska få 
komma till tals oavsett vem det är, och att åsikter kan skilja sig åt. Eleverna ska fostras in i att 
känna att de inte behöver vara av samma åsikt som alla andra, utan våga tänka själva. Lärarna 
försöker även ingjuta i eleverna att just deras åsikter är viktiga och värda någonting. Lärarna 
påpekar även vikten av att ta chansen att föra fram sina åsikter så att en önskad förändring 
kan komma till stånd.  
 
Vid ett beslut som har tagits av en majoritet måste eleverna lära sig att följa det, för att det är 
det som är demokrati. Vidare påtalas att det finns vissa regler som eleverna måste lära sig 
följa i skolan, och att dessa kan likställas med samhällets lagar. I en diskussion kring 
demokrati och val betonas att det är viktigt att hålla det på elevernas nivå så att det blir 
förståeligt för dem. Annars finns risken att det blir abstrakt. En koppling görs till den dagliga 
verksamheten vad gäller majoritetsbeslut och i valsituationer, då de ska komma överens om 
något gemensamt.  
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”[…] vi hade ju lite typ det här när vi målade o det här med gardinerna […].. Då var det ju 
några stycken, de var väl benhårda i sin åsikt och så vidare, men de vann ju inte då […] då 
vet jag att då diskuterade vi det och lyfte upp det att så här fungerar det i en demokrati, 
liksom, att det går ju inte att tre stycken bara tjurar och ska vägra vara med i klassen för att 
inte dom får sina gardiner eller så va.” (Respondent 6, 2007-05-14) 
 
Lärarna framhäver även elevråd och klassråd som instanser där eleverna har möjlighet att 
påverka. Hälften av respondenterna uttrycker att klassråd respektive elevråd inte fungerar 
tillfredsställande. Detta eftersom eleverna sällan har frågor att ta upp till diskussion vid 
klassråd, vilket gör att det sällan förekommer. En av anledningarna till detta är elevernas 
bristande engagemang och avsaknad av trygghet i att uttrycka åsikter. Organisationen kring 
elevråd fungerar inte riktigt som det ska. Val av klassrepresentanter till elevrådet utfaller 
kanske inte alltid på bästa sätt och informationen som tas upp vid elevråd når sällan övriga 
elever. Det är tydligt att respondenterna har insikt om elevinflytande, både i en formell och i 
en informell betydelse. Det informella elevinflytandet kan bedrivas i den dagliga 
undervisningen och det formella kan bedrivas genom klassråd, elevråd eller dylika instanser 
(Moreau, 2005:40). 
 
Det står skrivet i Lpo 94 (Lärarförbundet, 2002) att skolan har ett demokratiskt 
fostransuppdrag, vilket betyder att skolan ska fostra eleverna till demokratiska 
samhällsmedborgare. Detta innebär även att skolan ska bedriva sin verksamhet enligt 
demokratiska arbetsformer. Det är tydligt att respondenterna arbetar utifrån detta 
förhållningssätt när de betonar människors lika värde, att alla ska få komma till tals, samt när 
de betonar vikten av att uttrycka åsikter. Denna ståndpunkt stärks även genom att skolorna 
erbjuder eleverna möjligheten att uttrycka åsikter och komma med förslag via klassråd och 
elevråd. Eleverna tar uppenbarligen denna chans i varierande grad, trots att de har 
möjligheten.  

 

5. Slutdiskussion 
 
Efter genomförd studie har det visat sig att samtliga deltagande lärare har en ambition att få 
elevinflytande att fungera. Lärarna försöker att utforma elevinflytande i verksamheten på 
olika vis genom att låta eleverna vara med och bestämma i frågor som berör dem. Eleverna 
ges i större utsträckning möjlighet att påverka hur ett område kan behandlas än vad innehållet 
ska bestå av, exempelvis vid temaarbete. Eleverna kan också göra sig hörda och påverka 
genom klassråd, elevråd, mentorstider, mentorssamtal samt mentorsböcker. Det framträder i 
studien hur lärarna arbetar både på ett informellt och formellt plan med elevinflytande. 
Lärarna ser tydligt elevinflytandets positiva effekter i form av att det fungerar 
motivationshöjande, det kan förbättra studieresultatet, det ger eleverna större mening i arbetet 
samt kan bidra till att göra det roligare. Dessa resultat ser även Selberg (2001:47ff) att 
elevinflytande för med sig. Lärarna tror även att elevinflytande kan medföra att eleverna 
känner sig lyssnade till och att de upplever sig som viktiga. En annan positiv effekt är att det 
ökar delaktigheten och engagemanget.  
 
Trots dessa positiva effekter upplever lärarna att det finns vissa aspekter som sätter käppar i 
hjulet för elevinflytandets genomförande. Lärarna upplever att det finns svårigheter med att 
jobba mot en stor grupp där alla ska bli nöjda med besluten. Eleverna anses heller inte ha 
samma förkunskaper som lärarna kring styrdokument och viktiga obligatoriska moment. 
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Detta begränsar elevernas delaktighet i beslut kring innehållet eftersom de inte har 
helhetsbilden. Lärarna sätter ramarna för innehållet för att viktiga bitar inte ska väljas bort, 
vilket de tror att det finns en risk för om eleverna hade fått välja fritt. Bristen på engagemang 
anges av flera lärare som något som försvårar delaktigheten. Även om eleverna erbjuds 
inflytande tar de denna chans i varierande grad. Detta anses bero på att eleverna kan vara 
bekväma eller trygga i inarbetade arbetssätt, där de blivit servade med instruktioner och inte 
har vanan av att ta eget ansvar och vara delaktiga. Söderström (2005:11) menar att ökad 
delaktighet kräver ett större ansvar och detta kan somliga elever uppleva som en ökad 
arbetsbörda och därför blir de ovilliga att medverka. Vi ser hur det kan vara problematiskt att 
kräva ansvarstagande av eleverna om de inte tidigare har fått öva på det i någon större 
utsträckning, utan fått det mesta serverat för sig i skolan. Vidare kan det bristande 
engagemanget bero på att eleverna inte vill eller vågar sticka ut ifrån mängden med en åsikt 
som kanske inte godkänns av alla andra. Det anses inte heller tufft att vara engagerad och bry 
sig om skolan. Vi ser att detta till viss del kan vara knutet till åldern, då vi i intervjuerna såg 
att detta gällde enbart empirin från lärarna för årskurs 6-9. Utefter egna erfarenheter vet vi att 
tonåren är en känslig ålder där mycket handlar om att både passa och smälta in i 
gemenskapen. Vidare kan skillnaderna mellan de tidigare och senare åren, knytas till att det 
vid skolgång i högre åldrar krävs ett större ansvarstagande av eleverna.  
 
En lärare uttryckte att elevernas intresse för att delta i beslut kring undervisningen försvagas, 
eftersom de inte får gehör för de frågor som är viktiga för dem. Eleverna ser därmed ingen 
mening i att vara med och bestämma i övriga frågor där de tillåts, utan upplever att deras röst 
ändå är oväsentlig. Detta ser vi försvårar lärarens försök att bjuda in eleverna till inflytande. 
Av olika anledningar är inte alla idéer praktiskt genomförbara. Därför tror vi att det är en 
nödvändighet att ha en dialog med eleverna där motiven tydligt anges till varför deras förslag 
inte fungerar. Det kan möjligtvis bli enklare för eleverna att förstå än om de bara får ett enkelt 
nej. Något som också har visat sig är en medvetenhet hos en lärare om att de vuxna ibland tar 
snabba beslut som eleverna skulle ha kunnat ta del i. Detta motiveras med tidsbrist och att det 
då är smidigare att ta beslutet själv. Vi tolkar det som att det härmed kan vara svårt att förena 
det praktiska arbetet med de formella kraven på elevinflytande, i form av styrdokument, i 
kombination med tidsbrist.  
 
Något som vi ser kan försvåra arbetet med elevinflytande är att lärarna i stort i vår studie inte 
är insatta i vad skolans lokala arbetsplan säger om begreppet. Det står som ett prioriterat mål i 
båda kommunerna men det upplevs av en lärare, som något som endast står på ett papper som 
en ”floskel”, eftersom det inte direkt finns ett konkret arbete med det. Det förekommer inte 
heller några direkta diskussioner eller utbyten av erfarenheter eller idéer inom två av de tre 
arbetslagen, förutom vid ämnesövergripande temaarbeten. En av lärarna efterlyser samarbete 
kring elevinflytande för att få ytterligare synpunkter för att vidga sitt eget sätt att arbeta men 
menar samtidigt att det inte finns någon tid för det. Vi ser hur detta tyder på att det kan vara 
svårt att få elevinflytande att fungera fullt ut. Hade fler lärare varit insatta i vad som står 
dokumenterat och om arbetslaget hade haft ett större samarbete kring detta, tror vi att 
förutsättningarna för att få det till stånd eventuellt hade varit bättre. Eleverna hade då haft 
större vana vid arbetssättet att ta större ansvar och eventuellt känt ett större engagemang om 
lärarna i sin tur hade haft en gemensam utgångspunkt. Även Danell m.fl. (1999:57) betonar 
vikten av ett väl fungerande arbetslag med samarbete och erfarenhetsutbyte, för ett elevaktivt 
arbetssätt. 
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Studien har även visat på att lärarna arbetar i enlighet med sitt demokratiska fostransuppdrag 
genom att de i sitt dagliga arbete betonar allas lika värde, vikten av att våga uttrycka sina 
åsikter och att acceptera oliktänkande. Genom det här arbetet ser vi hur deras strävan är att 
eleverna ska ta till sig ovanstående värden och därmed bli demokratiska medborgare och ta 
sin chans att utöva inflytande. Vi har tolkat empirin som att det inte är lärarnas ambition som 
brister, utan att det exempelvis kan vara elevernas stundtals bristande engagemang som 
försvårar det hela. Dock ställer vi oss frågan varför detta bristande engagemang i senare 
skolår tillåts styra arbetet med elevernas delaktighet. Låter lärarna eleverna komma undan för 
enkelt? Borde lärarna vara mer enträgna i sina försök att engagera eleverna i beslut som rör 
deras egen skolvardag? Är det tiden som återigen är faktor? Är det något i 
klassrumssituationen som försvårar det hela? Det är betydelsefullt, enligt oss, att läraren 
ingjuter självförtroende i samtliga elever genom att påtala att allas åsikter är lika värda och att 
alla ska ha lika stor chans att uttrycka tankar, idéer och önskemål. Om läraren och klassen har 
arbetat med ett demokratiskt tankesätt och lyckats skapa ett tryggt klimat, tror vi att detta 
gynnar ett arbetssätt för elevinflytande. Samtidigt som vi ser att lärarna har en ambition att få 
elevinflytandet att fungera och arbetar med det på olika sätt, så är det inte ett etablerat 
arbetssätt som fungerar fullt ut tillfredställande. Det är ändå lärarna som har det slutliga 
ansvaret för att få ett fungerande inflytelserikt arbetssätt för eleverna till stånd.  
 
För att utveckla denna studie vid ett annat tillfälle, tycker vi att det hade varit intressant att 
göra undersökningen i en större skala. Vi skulle gärna intervjua fler lärare vid fler skolor. 
Detta tror vi hade bidragit till att höja validiteten i undersökningen. Vidare hade det även varit 
intressant att intervjua elever samt skolledning för att få en bredare spännvidd av 
uppfattningar kring elevinflytande och dess tillämpning.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 
 

• Vad innebär elevinflytande för dig? Vad lägger du i begreppet? 

•  Vilka fördelar/positiva aspekter finns det med elevinflytande? 

• Vilka svårigheter/negativa aspekter finns det med elevinflytande? 

• Tror du att elevinflytande kan ha några effekter på undervisningen? /för eleverna 

• Inom vilka områden är eleverna med och bestämmer? 

• Hur arbetar ni med elevinflytande i arbetslaget? Du som enskild lärare? 

• Tror du att eleverna upplever att de får vara med och bestämma? 

• Tror du att eleverna upplever att de kan vara med och bestämma? 

• Tycker du att det finns tillfällen där elevernas inflytande kan vara större respektive 

mindre? Varför? 

• När du reflekterar kring din undervisning/ditt arbete, vad kommer du oftast fram till 

då i förhållande till elevernas möjlighet till inflytande? 

• Finns det något i skolans lokala arbetsplan om elevinflytande? Vad? Arbetar ni efter 

något? Vad? 

• I vår senaste kurs ”Förskolan/Skolans villkor, möjligheter och hinder” pratade vi 

mycket om läraruppdraget och dess innebörd. Det står bland annat i Lpo 94 om 

lärarens demokratiska fostransuppdrag och om hur elever ska ges möjlighet till 

inflytande och delaktighet osv. Hur arbetar ni mot det demokratiska 

fostransuppdraget? 
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