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II 

Sammanfattning 

Syftet med vår studie är att belysa om elever på Handel- och administrationsprogrammet samt 
Omvårdnadsprogrammet har ambitioner om att ha elevinflytande i hur sin 
utbildning/undervisning utformas. Vi vill även undersöka om vad de vill ha inflytande över och 
vad de anser inflytandet leder till. 

 

I vår undersökning har vi kommit fram till att eleverna vill vara delaktiga i sin utbildning, det ger 
ett ökat ansvar och genererar motivation. Undersökningen visar att eleverna har bristande 
kunskaper om innebörden i begreppet ”elevinflytande”. Men när de under undersökningen blev 
varse om vad elevinflytande innebär, utryckte eleverna att de vill ha inflytande i hur utbildningen 
utformas. De vill ha inflytande i examinationsform, lektionsinnehåll samt ett samarbete med 
lärarna och till viss del högre instanser, i hur utbildningen utformas. De var enade om att det 
viktigaste var att inflytande i när prov ska göras och i vilken form de ska testas i kunskaper.  

 

Nyckelord: Elevinflytande, demokrati, motivation, ansvar, rättighet 



III 

Summary 

The aim of our study is to shed light on students in Business and Administration Programme and the 
Health Care Programme has ambitions to have student influence in how their education / teaching 
design. We also want to explore what they want to have influence over and what they consider the 
influence leads to. 
 
In our investigation, we found that students want to be involved in their education, it gives more 
responsibility and generate motivation. The survey shows that students have insufficient knowledge 
about the meaning of the term "student influence." But when the investigation became aware of what 
is student influence, expressed the students that they want to have a say in how education is 
structured. They want influence in exam format, lesson content, and collaboration with teachers and 
in some instances higher, in the course design. They were united on the most important thing was 
that power in cases where the test should be done and in what form they should be tested in 
knowledge. 

 
Keywords: Student influence, democracy, motivation, responsibility, rights 
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Abstract 

Examensarbete inom yrkeslärarutbildningen 15p 

Arbetets titel Elevinflytande – en tillgång? Vad tycker eleven? 

Författare   Bergh, Lena & Insulander, Karin 

Tidpunkt                          Våren & sommaren 2010 

Ansvarig institution  Institutionen för teknik 

Handledare  Barring Hermansson, Katarina 

Examinator   Mouwitz, Lars,  

Rapportnummer  TEK 124/2010 

Beskrivande syfte Syftet med vår studie är att belysa om elever på Handel- och 
administrationsprogrammet samt Omvårdnadsprogrammet 
har ambitioner om att ha elevinflytande i hur sin 
utbildning/undervisning utformas. Vi vill även undersöka 
om vad de vill ha inflytande över och vad de anser 
inflytandet leder till. 

Frågeställningar Finns viljan till elevinflytande i hur 
utbildningen/undervisningen utformas? 

 Hur vill eleverna att elevinflytandet skall ske? 

 Vart leder inflytandet till, enligt eleverna? 

Metod Vi har i vår undersökning gjort kvalitativa intervjuer med åtta 
elever i årskurs två på Omvårdnadsprogrammet och 
Handels- och Administrationsprogrammet på 
gymnasieskolor i Kalmar respektive Skåne län. 
Intervjufrågorna baseras på och analyseras utifrån våra 
frågeställningar och litteratur som vi läst om elevinflytande. 

Resultat  Resultatet belyste tre kategorier som utgick från sex 
underkategorier. Dessa tre kategorier var vilja, samarbete 
och motivation. 
Vilja, till att ha inflytande, beskrevs av respondenterna som 
att de vill ha ett reellt inflytande i examinationsform och 
lektionsinnehåll. Eleverna vill ha ett samarbete med lärarna i 
hur utbildningen ska utformas. Ett ökat elevinflytande leder 
enligt eleverna till ökad motivation, enligt eleverna.   
Bifynd: Begreppet elevinflytande var inte bekant för eleverna. 

Betydelse för läraryrket Studien kan uppmärksamma lärare om att elever ska ha 
elevinflytande, att det är viktigt för elevernas motivation till 
lärande. Det gagnar eleverna att ta mer ansvar för sitt lärande 
om de får vara med och utforma sin utbildning. Det är 
viktigt att läraren verkar på ett demokratiskt sätt, och tänker 
igenom hur det ska genomföras. 

 

Nyckelord Elevinflytande, demokrati, motivation, ansvar, rättighet 
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1. Introduktion 

Under vår yrkeslärarutbildning har elevinflytande och demokrati varit grundläggande 
begrepp och det är därför viktigt att vi arbetar efter detta i vår kommande yrkesroll. Vi 
har uppfattningen att detta ökar elevernas motivation och lusten till att lära. Även 
forskning visar på att eleverna blir mer engagerade och ansvarstagande för sitt eget 
lärande genom inflytande i planeringen av skolarbetet (Selberg 2001, Swahn 2006).  

 

Under vår VFU (verksamhetsförlagd utbildning) har vi dock hört lärare säga att 
eleverna inte klarar av eller vill ta det ansvar som ett elevinflytande innebär De menar 
att eleverna vill att läraren ska bestämma. Några av dessa lärare upplever motstånd när 
de argumenterar och kräver att eleverna ska vara delaktiga. 

 

Vi tror, trots allt det som står i skollagen och i läroplanen, att elever och lärare inte 
alltid klarar att verka i en demokratisk anda. Vårt intryck från VFU är att många tolkar 
det som en skyldighet istället för en rättighet. Elevinflytandet innebär inte samma sak 
för alla som verkar inom skola och utbildning, det ser också olika ut från lärosäte till 
lärosäte. Vi fick även intrycket att eleverna inte efterfrågar inflytande över sin 
utbildning i någon större utsträckning. Enligt viss litteratur (Tham 1998, s.6-7) finns 
det ingen klar och tydlig definition om vad elevinflytande innebär. Hur ska då eleverna 
veta vad de har rätt till?  

 

Vi har valt att intervjua åtta elever på två olika yrkesprogram på gymnasienivå, Handel- 
och administration samt Omvårdnad, för att undersöka vad elever inom de valda 
gymnasieprogrammen anser att elevinflytande är, och om de vill ha elevinflytande över 
sin utbildning och undervisning.  
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2. Bakgrund 

2.1.  Definition Elevinflytande 

Elevinflytande är en term som används för att beskriva och förstå påverkan som kan 
komma tillstånd på olika sätt. Under 1990-talet har inflytande och delaktighet för 
enskilda individer förts fram som en politisk fråga, där utvecklingen och 
demokratiseringen av samhället varit i fokus (Forsberg 2000 s.9). Elevinflytande 
handlar inte bara om att delta i besluten genom elevråd eller klassråd utan också att ge 
dem inflytande i över undervisningens innehåll i det dagliga arbetet.(Svensson 1995 
s.23) 

 

Begreppet elevinflytande, är inte något nytt. Det var med redan på dagordningen när 
1946 års skolkommission krävde fostran och demokrati. Ordet elevinflytande är 
vanligt, men det är ändå otydligt, obestämt och betyder många olika saker och får stå 
för alla möjliga initiativ och aktiviteter i skolan. Elevinflytande har för det mesta en 
positiv laddning, att det är något bra, något gott i sig. (Tham 1998 s. 5) 

 

Skolkommittén föreslår att den så kallade Portalparagrafen i skollagen (1985:1100), 1 
kap. 2 § ska omarbetas med ett tydligare elevperspektiv, där eleven inte ses som objekt 
för skolans verksamhet utan att man ska se eleverna som de viktigaste aktörerna i 
skolan. Det föreslås att man ska lägga ett särskilt ansvar på rektorn för att skolans 
besluts- och arbetsformer ska utvecklas på ett sådant sätt så att eleverna får ett verkligt 
inflytande. I förslaget fanns också förslag att eleverna skulle få inflytande i frågor som 
är av intresse för eleverna. (SOU 1996:22) 

 

Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att de tar ett allt större 
ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön samt att de får ett reellt inflytande på 
utbildningens utformning. Enligt skollagen åligger det alla som arbetar i skolan att 
verka för demokratiska arbetsformer.  Elevernas ansvar för att planera och genomföra 
sina studier samt deras inflytande på såväl innehåll som former skall vara viktiga 
principer i utbildningen.(Lpf94, Kap 2§, skolverket.se 2010). Elevinflytande kan ha 
många olika aspekter. Demokratisk fostran, att lagen slår fast att eleverna ska ha 
inflytande på hur deras utbildning utformas, att det ska generera demokratiska 
värderingar. Personlig utveckling, att eleverna genom att ha inflytande så kallad utveckla 
att ta initiativ, ansvar och självständighet. Pedagogisk utveckling, att eleverna får 
inflytande genom att de är med och bestämmer om undervisningens planering, 
genomförande och utvärdering. Elevinflytande kan därför ses som en inlärningsstategi 
(Svensson 1995 s25). Svensson menar (1995 s26) att elevinflytande är till för att elever 
och lärare diskuterar olika planeringsfrågor och kommer överens om hur 
undervisningsgången ska se ut. Eleverna ska tränas i att ta ansvar, kunna lösa problem, 
att eleverna ska få utrymme för sina egna idéer och intressen.  

 

 

Vad är elevinflytande? 
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Individuellt 

  Individuella   Dialog mellan elev -  

  utvecklingsplaner elev, elev – lärare, elev -  

    rektor 

       Formellt    Informellt 

  Elevråd  Grupp av elever som  

    arbetar för förändringar 

    i skolan 

 

 

 

Kollektivt 

    

Källa: Skolverket. Slutredovisning av regeringsuppdrag om elev- och föräldrainflytande. 2010-05-25, s.5. 

2.2. Elevinflytande förankrat i styrdokumenten 

I Lpf94 står det att eleverna ska kunna påverka, vara delaktiga och ta ansvar för att 
genomföra och planera sina studier. Eleverna ska ha inflytande på både innehåll och 
hur utbildningen skall utformas. Det står också att det åligger alla som arbetar i skolan 
att verka för demokratiska arbetsformer (Werner 2006, s.155).  

 

Målen i Lpf94 är bland annat att skolan ska sträva mot att varje elev aktivt ska utöva 
inflytande över sin utbildning och att varje elev ska få kunskap i demokratiska former, 
som de sedan ska bidra till i demokrati i arbetsliv och samhällsliv. Målet är också att 
stärka elevens tilltro till den egna förmågan att själv och tillsammans med andra ta 
initiativ och ansvar, därigenom kunna påverka sina villkor. Riktlinjerna för läraren är 
att uppmuntra elever som har svårt att framföra sina synpunkter, att göra det. Läraren 
skall planera undervisningen tillsammans med eleverna, pröva olika arbetssätt och 
sedan utvärdera undervisningen tillsammans med eleverna. Läraren ska se till att 
oavsett kön, social bakgrund, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
sexuell läggning eller funktionshinder, ska få ett verkligt inflytande på arbetssätt, 
arbetsformer och innehåll i utbildningen (Werner 2006 s.155). Rektorn har ansvar för 
att former för skolans arbete utvecklas för att gynna ett aktivt elevinflytande (a.a., 
s.159).  

2.2.1. En tillbakablick 

Carlsson & Averling (Lindgren red. 1994, s 15), skriver att 1946 års skolkommission 
(SOU 1948:27) talar för en demokratiskt uppbyggd elevstyrelse som ska ge eleverna 



 

 

4 

Bergh, L & Insulander, K 

bra tillfällen att samarbeta och gemensamt fatta beslut. Elevrepresentanter har nu 
möjlighet att påverka skolans sociala liv och utformningen av skolans 
ordningsföreskrifter med rätten till överläggning med lärare och rektor. I 
undervisningsplanen från 1955 tillkommer bland annat att eleverna själva bör få 
föreslå eller välja uppgifter inom olika områden och 1962 utvecklas detta till att de skall 
ha delansvar i skolans gemensamma angelägenheter (a.a., s.15-16). Läroplanen för 
gymnasiet från 1965 säger att eleverna bör ha möjligheter att påverka på speciella 
frågor som fångar deras uppmärksamhet (Skolöverstyrelsen 1965, s. 35).  

 

Lgy 70, (1970 års läroplan för gymnasieskolan) riktade mer in sig på skoldemokrati, än 
vad tidigare läroplaner hade gjort. I tidigare läroplaner skriver man om elever som 
passiva bisatser. I Lgy 70 beskrivs eleverna mer som individer som har ett eget ansvar 
för att tillägna sig kunskaper.  

”I en demokratisk skola måste gemenskapskänsla, samarbete, medansvar och 
självdisciplin vara riktpunkter för arbetet eftersom detta bland annat syftar till att 
främja elevernas sociala utveckling. För den skull måste skolan verka för att 
gemenskapskretsen vidgas över den enskilda klassen eller gruppen. Skall det lyckas 
måste eleverna känna sig hemma i sin skola, mötas med förtroende och uppskattning 
samt få bära sin del av ansvaret för gruppens och hela skolans gemensamma 
angelägenheter. Inte minst viktig är att eleverna blir delaktiga i uppläggningen av 
undervisningen och urvalet av stoff i den enskilda klassen och gruppen. Verksamhet i 
skolans självstyrelseorgan och i föreningar och klubbar är ett värdefullt medel för 
elevernas sociala utveckling.” (Lgy 70 , SKOLF 1992:4 
www.skolverket.se/skolfs?id=51, 2010-05-12). 

 

Elevinflytandet utvecklades under 1980-talet först på låg- och mellanstadiet där 
eleverna på ett tydligt sätt fick vara med och bestämma (Wennås 1989, s.53). År 1978 
infördes i skolförordningen att elever och föräldrar skulle ha inflytande i 
klasskonferenser och klassråd och 1987 blev rektorer skyldiga att lämna information 
till och samråda med representanter för eleverna. Regeringen skrev i sin proposition 
1990/91:115 att eleverna måste bli delaktiga och engagerade så att utvecklingen av 
elevinflytande formas av vår demokrati och blir ett lärande i hur ett demokratiskt 
samhälle fungerar (Tham 1998, s. 6). 

2.3. Barnkonventionen 

FN:s konvention om barns rättigheter antogs år 1989 enhälligt av alla dåvarande 
medlemsländer. Vuxna, beslutsfattare och makthavare måste tänka i ett barnperspektiv 
och även se till att barn under 18 år har samma rättigheter och värde. Barnens bästa 
måste komma i första hand. I Sverige är det sedan 1993 Barnombudsmannen som ska 
se till att den svenska lagstiftningen överensstämmer med FN:s konvention och att 
barnens rättigheter tillvaratas  

”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” För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att 
höras, antingen direkt eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på 

http://www.skolverket.se/skolfs?id=51
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ett sätt som ä förenligt med den nationella lagstiftningens procedurregler, i 
alla domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet.”   

(Barnkonventionen, 1998, Artikel 12 
http://www.barnombudsmannen.se/Adfinity.aspx?pageid=39.  2010-05-06).   

2.4. Teorier och tidigare forskning 

Lev Vygotskijs teori har ett sociokulturellt perspektiv, om hur kultur och samhälle 
påverkar individen. Kunskapen är en del av kulturen. Teorin fäster stor vikt vid det 
sociala samspelet samt språkets betydelse vid inlärning och utvecklingsprocesser. 
Vygotskij menar, att utvecklingen måste förstås som resultat av flera 
utvecklingsprinciper. Dessa är principer är viktiga olika tider i livet. Det är biologiska 
utvecklingstendenser och sociala förhållanden som blandas med varandra och bildar 
en linje i individens personlighet (Imsen 2005, s. 50-55).  

 

Arfwedson och Arfwedsson (1991, s. 146-156) skriver att när eleven står i centrum, 
den formella teorin, blir elevaktiviteten det centrala istället för undervisningsinnehållet. 
Eleven lär genom en självlärningsprocess och med det menas att eleverna är 
kunskapssökande och inte bara reproducerare av presenterad kunskap. Lärarens roll 
blir att aktivera elevens skapar- och tankeaktivitet. Härmed måste eleven ta egna 
initiativ genom att arbeta och tänka självständigt. I den materiella teorin är 
kunskapsinnehållet överförbart och man eftersträvar att få eleverna att reproducera 
kunskap. 

 

John Dewey, som myntade det kända begreppet ”learning by doing” anser att skolans 
främsta uppgift är att eleverna får lära sig demokrati, vilket förutsätter att skolan själv 
är en förebild i detta. Genom att barn får arbeta tillsammans, i olika problemlösande 
situationer där de tvingas samverka, utvecklas deras demokratiska fostran, som bygger 
på den empatiska förmågan. Dewey menar att den kunskap som tillägnas i processen 
bör belysas mer än den färdiga produkten (Stensmo 1994, s. 183 ff). 

 

För att kunna lära är motivation viktigt och för att elever ska känna motivation måste 
de ha en förståelse för nyttan och relevansen av kunskapen.  Positiva känslor ökar 
motivationen och om eleverna får känna sig delaktiga ökar intresset. Andra viktiga 
motivationsfaktorer är att få vara med och välja arbetsmetoder, sätta upp mål och 
utvärdera. Det är viktigt att läraren läser av varje situation och anpassar sin 
undervisning och lägger upp undervisningen så att eleverna ser sina framsteg. Om 
eleverna ser eller förstår att de kommer att ha nytta av kunskaperna, ökar motivationen 
(Hedin & Svensson 1997, s. 42 ff). Enligt Hedin och Svensson ökar elevernas 
engagemang om de känner att deras behov och åsikter sätts i centrum. Det är 
betydelsefullt att så mycket som möjligt låta elever tillsammans med skolpersonal vara 
med och utforma undervisningssätt, examinationsformer och mål (a.a., s. 49). 

 

I nedanstående modell ses Behov av kunskap som visar, när eleverna får vara med och 
bestämma, till exempel om olika mål. Med Inflytande menas att eleverna kan vara med 

http://www.barnombudsmannen.se/Adfinity.aspx?pageid=39
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och bestämma om till exempel undervisningsmetoder. Lagom kravnivå är när eleverna 
får återkoppling från lärare så att de ser sina framsteg. 

 

 

                       Behov av kunskap             Inflytande            Lagom kravnivå 

 

       VILJA 

  FÖRSTÅ           GÖRA 

  

       KUNNA 

 

Motivationsmodell med ”VILJA” i centrum (Hedin & Svensson 1997, s. 70). 

 

Skolverkets rapport (1999, s.13) som är en utvärdering om 270 skolors arbete med 
elevinflytande. Där slår man slår fast i rapporten att elevinflytande främjar lärande. 
Många lärare menar att om eleverna får större inflytande tar de också mer ansvar, 
studierna blir roligare och de känner större lust till att lära sig. Eleverna måste känna 
en förståelse för att de lär för sig själva. Ett centralt begrepp i kognitiv 
motivationsteori är förväntan, ett exempel är den förväntan vi känner inför att lösa en 
uppgift (Säljö 2000, s. 55 ff).   

 

I Skolverkets rapport, Ung i demokratin (2003) som bland annat mäter elevers 
kunskap om demokrati, står det att eleverna har goda kunskaper i demokrati (a.a., 
s.25). Studien visar även på skillnader när man jämför olika gymnasieprogram. Elever 
på yrkesförberedande program visar sämre resultat än elever på studieförberedande 
program (a.a., s.10). Enligt studien ses den här skillnaden på grund av att elever med 
högutbildade föräldrar söker sig till studieförberedande program medan elever till 
lågutbildade föräldrar söker praktiska gymnasieprogram (a.a., s.25-26). I rapporten kan 
man även läsa att 80 % av eleverna upplever att de har möjlighet att påverka 
planeringen av undervisningen (a.a., s.12). Studien visar att en majoritet av eleverna är 
nöjda och att en tredjedel inte är nöjda med sin möjlighet att utöva inflytande (a.a., 
s.53-61).  

 

Enligt Tham (1998 s.6-7) blir elevernas reella och upplevda inflytande i skolan de 
första erfarenheterna av demokrati. Han skriver också att elevernas rätt till inflytande 
står klart uttryckt i lagar och författningar, bland annat skollagen och FN:s 
barnkonvention men det står inget preciserat om vad elevinflytande är. Handlar det 
om individuellt eller kollektivt inflytande? Eller gäller både och? Det går inte att finna 
svar i lagtexten. Lokala utformningar av elevers inflytande i skolan ska synliggöras 
enligt staten som lägger detta ansvar på rektorerna. Trots detta är det ändå upp till de 
vuxna i skolan att tolka reglerna om elevernas rättigheter till inflytande. Enligt Tham 
tolkas elevinflytande olika i våra skolor.  
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I Myndigheten för skolutvecklings rapport (2007, s.12 ff), handlar uppdraget om hur 
författarna Gunilla Larsson och Agneta Nilsson erfarit olika dimensioner för skolors 
arbete med elevinflytande. En självklar dimension de sett exempel på är elevråd, 
klassråd, gemenskapsaktiviteter, elevutvärderingar, kunskap om demokrati och 
antimobbningsplaner. Men den mer vida dimension, till exempel elevdemokrati, 
elevdelaktighet i likabehandlingsarbetet, ett öppet klassrumsklimat, samtal om 
innebörden av elevinflytande, syn på lärprocess som betonar lärande samtal och 
återkoppling ser väldigt olika ut från skola till skola, och många skolor har inte alls 
hunnit långt i detta arbete. Larsson & Nilsson menar vidare att andra dimensioner som 
fortfarande är ganska okända är till exempel att ha elevstyrda utvecklingssamtal, äldre 
elever som lär yngre om skoldemokrati och samtalsbaserad konfliktlösning. Här finns 
fokus på meningsfullhet, jämställdhet och ett likabehandlingsarbete som byggs upp 
genom inflytande och delaktighet och som tar hänsyn till alla diskrimineringsgrunder 
(a.a., s.12). 
(http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/24/42/168786_slutredovisning_inflytan
de.pdf, s. 12. 2010-05-25.) 
 

 

Larsson ( 2004, s.17), skriver att det är väldigt varierande hur förutsättningarna för 
eleverna är att kunna axla ansvaret för sin utbildning. Den lärarprofessionella uppgiften 
blir att gradvis ge eleverna mer och mer ansvar för sin utbildning och skolgång, vilket 
är ett utav målen i läroplanen. Det är lärarens ansvar att det sker på ett sådant sätt så 
det finns chanser till framgång samt en grund att bygga vidare på.  

 

Enligt Gunvor Selberg (2001, s.163) är det klart att lusten för lärande ökar om 
möjligheter finns till att kunna påverka sin undervisning. Hon menar även att det är 
klart att eleverna vill ha inflytande över sin utbildning, för lärandet och kvaliteten i 
lärandet och inte bara för trivselns skull. Enligt Selberg (2001, s.108-109) tror elever 
som inte har så mycket erfarenhet av elevinflytande att läraren förväntar sig att de 
följer givna instruktioner och lär sig det som läraren säger. Däremot de elevgrupper 
som har mer erfarenhet av elevinflytande tolkar sina lärares förväntningar såsom att ta 
mer eget ansvar för lärandet och agera mer självständigt. Hon ser även att de elever 
som har stor erfarenhet av elevinflytande har nära relationer till lärarna. Eleverna ansåg 
sig få mer lust att lära nytt när det anknyter till det de är intresserade av och 
engagemang. Selbergs menar också, att det är viktigt med beröm från läraren, att det 
gav mer lust till att lära. Hennes egen slutsats här är att eleverna anpassar sig till skolans 
syn på lärande och skolans förväntningar på elevernas lärande. 

 

I Rädda Barnens rapport (2008, s.35), redovisas några kommentarer ur 
undersökningen. Bland annat säger en elev att 

”- Elever ska inte få bestämma något alls, för ungdomar har inte sådant 
ansvar! Och, hur skulle skolan se ut om den styrdes av ungdomar? 
Ungdomar som är där för att lära sig saker? Man kan inte ansvara för 
alltihop när ens hjärna inte är fullt utvecklad.” 

Rädda Barnen. Barnkonventionen. 
http://www.barnombudsmannen.se/Adfinity.aspx?pageid=39 

2010-05-06. 

 

http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/24/42/168786_slutredovisning_inflytande.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/24/42/168786_slutredovisning_inflytande.pdf
http://www.barnombudsmannen.se/Adfinity.aspx?pageid=39
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Janusz Korcak, som är pedagog, barnläkare och författare säger: 

”- Det är orättvist att tvinga deltagare i sammanträden och omröstningar, 
det finns barn som inte vill delta i möten – ska man tvinga dem?” 

(Tham 1998, s.46) 

 

Eva Forsberg, universitetslektor vid Uppsala universitet, menar att många rapporter 
angående elevinflytande i skolan är missvisande, de visar ofta på att skolan inte lever 
upp till kraven som lagar och förordningar säger. Hon menar att resultatet av dessa 
undersökningar beror på vad vi anser att elevinflytande är, och hur vi undersöker det. 
Forsberg, har studerat elever i olika påverkandesituationer och menar att 
inflytandebegreppet och dess förståelse måste vidgas. Elevinflytande är samspelet 
mellan elev och lärare och arbetet mot gemensamma mål. Härmed tydliggörs elevernas 
roll som medproducenter till det som händer i klassrummet. Diskussionen om elever 
har inflytande eller inte, blir härmed meningslös. Forsberg menar att elevinflytande i 
samspel där eleven ges möjligheter formulera och omformulera efter hand sina 
subjektiva intressen känner tecknar ett positivt inflytande. 
(http://www.skolverket.se/sb/d/2229) 2010-06-11. 

 

I Mats Danells doktorsavhandling (2006, s. 94, 107,151), skriver han att de 
bakomliggande hindren för att forma den kollektiva innebörden av elevinflytande 
bottnar i olika uppfattningar hos arbetslaget. Detta innebär elevinflytande framträder i 
arbetslaget utan att ordets innebörd klargörs. Han ser även att andra forskare inom 
området kommit fram till att elevinflytandet är ett både vagt och mångtydigt begrepp. 
I studien kommer han fram till att pedagoger använder olika strategier för att forma 
ordet elevinflytandes innebörd samt att de använder ord som ansvar, valmöjligheter 
och temaarbete som synonymer till elevinflytande. Han ser också en övergång till det 
mer informella inflytandet som till exempel att man mer och mer övergivit klassråd för 
en mer individualisering av demokratibegreppet 
(http://swepub.kb.se/bib/swepub:oai:ltu01:166972). 2010-05-14. 

 

I Ragnhild Swahns doktorsavhandling, (2006, s.155) framkommer det att val av 
arbetssätt och innehåll i undervisningen sker på pedagogernas initiativ, och de tar hjälp 
av läroböcker och kursplaner. Det är pedagogernas tolkningar och 
problemformuleringar som är utgångspunkten för elevernas lärande. Elevernas initiativ 
och utrymme för inflytande finns inom dessa tolkningar. I de fall eleverna erbjuds att 
delta i undervisningsplaneringen, så antas inte erbjudandet och val av innehåll överlåts 
till läraren i dessa fall. Eleverna anger önskemål om arbetssätt och arbetsformer. 
Swahn, (2006, s155), anser att eleverna är beroende av lärarnas handledning för att 
uppnå djupare lärande. Hon menar att med utgångspunkt i Deweys idé om en 
erfarenhetsbaserad undervisning, kan elevernas ansvar för lärande flyttas över till 
eleverna, genom att elever och pedagoger tillsammans formulerar de problem som 
skall utgöra innehåll för undervisningen. En sådan diskussion sker genom det frirum 
som avgränsas av styrdokument och lärare.  
Eleverna skulle bli delaktiga i en dialog om undervisningens innehållfrågor. 
Elevinflytande över centrala undervisningsfrågor skulle därmed kunna bli verkligt. I sin 
sammanfattning om elevernas synsätt på skolans arbetssätt skriver hon: 
 

”Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det eleverna uttrycker 
som viktigt för att känna sig motiverade och intresserade av 

http://www.skolverket.se/sb/d/2229
http://swepub.kb.se/bib/swepub:oai:ltu01:166972
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arbetet är utrymme för eget ansvar, möjlighet till handledning och 
variation med avseende på gruppsammansättning, arbetssätt och 
beslutsfattande. Det handlar således i hög grad om att eleverna 
vill ha möjlighet att utnyttja ett större friutrymme (jmf Berg, 
1999). Detta sammanfaller också väl med Deweys (1899, 1902, 
1938) tankar om att en erfarenhetsbaserad utbildning”  
 
(http://swepub.kb.se/bib/swepub:oai:DiVA.org:liu-6439, s.139).  
2010-05-14. 
 

Sammanfattning tidigare forskning och teorier   

Lev Vygotskijs ( Imsen 2005, s. 50-55) teori belyser mer hur individen reagerar på det 
sociala samspelet, som språket och hur kultur och samhälle har en inverkan under 
olika perioder i livet. Medan Arfwedson och Arfwedsson (1991, s.146-156) tar upp att 
eleven är kunskapssökande och att lärarens roll är att se till att eleven vill skapa, och att 
eleven är aktiv i sina tankar. De har en teori om formell och materiellt inflytande. John 
Dewey, (Sensmo 1994, s. 183) menar att processen är viktigare än den färdiga 
produkten, när det gäller att motivera eleverna. Hedin & Svensson (1997, s.42) 
däremot pekar på att det är viktigt att eleverna ser sina framsteg, och att det är det som 
ger dem motivationen. Skolverket, tar upp att elevinflytande främjar lärandet och att 
om eleverna får större inflytande tar de också mer ansvar. Att de elever som läser 
studieförberedande program har bättre kunskap i demokrati, än de elever som läser 
yrkesförberedande och anledningen är att de som läser studieförberedande har ofta 
föräldrar som är högutbildade, medan de elever som går yrkesförberedande har ofta 
föräldrar som är lågutbildade. Tham (1998, s.6-7) menar att elevinflytande är det första 
mötet med demokrati, och att det står klart och tydligt i lagar och författningar, men 
att det tolkas olika i våra skolor.  

Larsson & Nilsson (2007, s.12) menar att elevinflytande är självklart när det gäller 
klassråd, elevutvärderingar medan arbete med elevdelaktighet i likabehandlingsplaner 
eller samtal om vad elevinflytande innebär är väldigt olika från skola till skola. Medan 
Larsson (2004, s.17) menar att det är väldigt varierande hur eleverna axlar ansvaret för 
sin utbildning, och att det är lärarens ansvar att ge eleverna verktyg att ta ansvar för sin 
utbildning, och att det är ett av målen i läroplanen. Lusten för lärande ökar om 
eleverna kan vara med och påverka, menar Gunvor Selberg (2001, s. 163), hon menar 
också att det ger mer en nära relation till lärarna om de får vara med och påverka sin 
utbildning. Eva Forsberg,(skolverket) pekar på att många rapporter om elevinflytande 
är missvisande och att många skolor inte lever upp till kraven om elevinflytande. Mats 
Danell, (2006, s.94, 107, 151) skriver att arbetslaget har ofta olika uppfattningar om 
elevinflytande och att det bör tydliggöras vad elevinflytande innebär. Ragnhild Swahn 
(2006, s 155) menar att elevinflytande sker genom att eleverna anger önskemål om 
arbetssätt och arbetsformer. Hon förespråkar en erfarenhetsbaserad undervisning där 
elevernas ansvar för lärande flyttas över till eleverna genom att lärare och elev 
tillsammans utformar utbildningen.  

 

http://swepub.kb.se/bib/swepub:oai:DiVA.org:liu-6439
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3. Syfte och frågeställningar   

Syftet med vår studie är att belysa om elever på Handel- och 
administrationsprogrammet samt Omvårdnadsprogrammet har ambitioner om att ha 
elevinflytande i hur sin utbildning/undervisning utformas. Vi vill även undersöka om 
vad de vill ha inflytande över och vad de anser inflytandet leder till. 

 

Våra frågeställningar är följande: 

 

 Finns viljan till elevinflytande i hur utbildningen/undervisningen utformas? 

 Hur vill eleverna att elevinflytandet skall ske? 

 Vart leder inflytandet till, enligt eleverna? 
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4. Metod 

Vi valde intervju som metod för att tydliggöra hur något uppfattas. Den kvalitativa 
metoden handlar om att finna säregna och unika egenskaper eller det eventuella 
avvikande. Den lämpar sig bäst till att ta reda på vad en specifik grupp anser om en 
viss fråga eller en speciell situation (Holme& Solvang 1991, s.78 ff). Vi har valt den 
semistrukturerade intervjun som bygger på färdigformulerade intervjufrågor, utan fasta 
svarsalternativ. Därför har vi har använt oss av en intervjuguide så att ordningsföljden 
på frågorna blir samma till alla respondenterna (Wikipedia, last modified on 31 May 
2010 at 11:19). Kvale (1997, s.37-39) beskriver att det inte är allmänna frågor som 
efterfrågas i den kvalitativa intervjun, utan specifika situationer. Den som intervjuar 
bör vara lyhörd och öppen för nya och oväntade fenomen. Man bör samla in så 
förutsättningslösa beskrivningar som möjligt (a.a., s.54-56). För att inte påverka 
respondenternas svar, lade vi fokus på att sträva efter att bibehålla våra roller som 
objektiva under intervjuerna. Vi använde oss av en intervjuguide vilket gör 
intervjuaren mer objektiv och vi har låtit respondenterna komma till tals och varit 
adekvata i det som undersöks (a.a., s.64-66).  

 

Validitet är att man verkligen undersöker det som skall undersökas. Forskaren 
kontrollerar, ifrågasätter och tolkar materialet och ser till att tolkningen stämmer med 
det som studien avser (Kvale 1997, s. 215). För att förbättra validiteten genomförde vi 
pilotstudier med två gymnasieelever vilket även stärkte tillförlitligheten genom att vi 
provade intervjuteknik och frågor. Vi har försökt att formulera intervjufrågorna så att 
de inte påverkar svaren i en viss riktning. Reliabilitet handlar om att kunna beskriva var 
och på vilket sätt man har samlat in och bearbetat data på ett hederligt och 
systematiskt sätt. Genom att använda pålitliga källor som vi refererat till har vi skapat 
tillgänglighet för granskning. Trovärdigheten handlar om hur bra data och analys 
svarar upp mot studiens syfte (a.a., s.207-209).  

 

Vi vill redovisa metoden på ett tydligt sätt för att åstadkomma trovärdighet och 
möjlighet till att upprepa undersökningen, så kallad intersubjektiv reabilitet (a.a., s.165).  
Överförbarheten eller generaliserbarheten innebär om eller hur det går att överföra 
resultatet till hela eller delar av populationen där stickprovet är hämtat (a.a., s.210). Det 
kan bli ett problem här eftersom vi använt oss av en kvalitativ strategi som handlar om 
ett relativt litet urval. Polit & Hungler (1999, s.430) skriver att det gäller för de 
kvalitativa forskarna att göra ett så detaljerat resultat som möjligt istället för att kräva 
överförbarhet, så att läsaren själv kan avgöra huruvida resultatet är överförbart eller ej. 
Enligt Kvale (1997, s.98) räcker ett fåtal respondenter för att få en generell uppfattning 
om syftet är att pröva hypoteser om flickors och pojkars inställning. Han menar att det 
kan räcka med ett så litet urval som tre flickor och tre pojkar.  

4.1 Urval 

Inklusionskriterier i studien var att respondenterna skulle vara gymnasieelever på 
Omvårdnadsprogrammet samt Handel- och administration, vilka är våra respektive 
inriktningar som blivande yrkeslärare. Vi vände oss till gymnasieskolor i Skånes och 
Kalmar läns gymnasieförbund, i närheten av där vi bor, i syfte att få intervjua fyra 
frivilliga respondenter per län. Urvalet av respondenter var fyra pojkar och fyra flickor 
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i årskurs två på respektive gymnasieprogram. Vi valde årskurs två på grund av att då 
har man gått ett år på gymnasiet och fått en inblick i gymnasieskolans organisation. 
Det var dock en del svårigheter att få elever att vilja delta i undersökningen. Men hjälp 
av lärare för gymnasieprogrammen valdes elever ut. Det fungerade bra på en skola där 
man valde ut var tredje flicka och pojke på klasslistan. På den andra skolan valde 
karaktärsämnesläraren själv ut eleverna. Av dessa elever valde två flickor samt en pojke 
att hoppa av strax före intervjumötet. Anledningen till att de inte vill medverka var för 
en flicka att hon var mycket upptagen av studier och fritid. De andra två eleverna 
svarade att det berodde på personliga skäl. Därefter kontaktades en 
karaktärsämneslärare på en annan skola. Läraren gjorde ett urval av var tredje flicka 
respektive första pojken (fanns endast två pojkar i klassen) på klasslistan vilka valde att 
fullfölja undersökningen.  

4.2 Genomförande av undersökning 

Inledningsvis kontaktades lärare på respektive skola och gymnasieprogram för 
skriftligt godkännande inför denna studie (bilaga 1). De intresserade 
eleverna/respondenterna som lärarna föreslagit kontaktades med ett missivbrev via e-
mail om innehöll forskningspersonsinformation och detaljerad beskrivning av studien 
(bilaga 2). När respondenterna gett ett positivt svar till sin medverkan i studien så 
bokades tid och datum för intervjun. Samtycke har lämnats efter att information om 
syftet med studien givits, att deltagandet är frivilligt, konfidentiellt och att data som 
identifierar respondenterna inte finns med i materialet. Enligt Kvale (1997, s.107-109) 
är det både förnuftigt och rimligt att respondenterna ska vara informerade och givit 
sitt samtycke. Viktigt är också att skydda respondenternas privatliv genom att förändra 
deras namn och identifierade drag vid intervjuredovisningen. 

 

Undersökningen genomfördes under våren och sommaren 2010 med hjälp av 
kvalitativa semistrukturerade intervjuer med åtta gymnasieelever från två olika 
yrkesprogram. Intervjutillfällena ägde rum i en sal på var och en av respondenternas 
skola. Intervjuerna inleddes med ett neutralt samtal med syfte att få respondenterna att 
slappna av och skapa en optimal miljö. Information gavs också om att varje intervju 
spelas in med hjälp av dator samt raderas efter utskrift och att de kunde tacka nej till 
medverkan utan att ange orsak. Slutligen inhämtades ett muntligt samtycke. 
Intervjuerna inleddes med en öppen ingångsfråga: ”Vad menas med elevinflytande 
enligt Dig?” som bland annat följdes av ”Vill Du som elev ha ett verkligt inflytande i 
hur undervisningen utformas?” och så vidare. Under intervjun hjälpte vi 
respondenterna att hålla sig till de aktuella frågor som ställdes och för att följa upp 
respondenternas uttalanden ställdes följdfrågor såsom ”Kan Du nämna någon/några 
situationer då Du anser..?” ”Finns det någon situation/situationer där Du..?” ”Kan Du 
ge något exempel?” samt ”Kan du berätta mer?”. Följdfrågorna varierade från 
respondent till respondent på grund av deras svar på huvudfråga, vilket Kvale (1997, 
s.123) beskriver som syftet med uppföljningsfrågor. Intervjuerna spelades in med hjälp 
av dator, vilket transkriberades ordagrant. Intervjuerna varade mellan 20-30 minuter. 
En intervjumall användes för att grundfrågorna skulle vara identiska för alla 
intervjuerna samt för att få struktur och kunna säkerställa trovärdigheten.  
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4.3 Etiska överväganden 

Innan intervjun påbörjades skrev informanterna på ett godkännande om samtycke till 
deltagande. Respondenterna förutsågs inte lida någon skada av ett deltagande i 
undersökningen. Alla insamlad data behandlades konfidentiellt, namn och platser som 
förekommer i intervjuerna har avidentifierats under transkriberingen. 
Intervjumaterialet och arbetsmaterialet förstördes efter studiens slut. Respondenterna 
informerades om att intervjumaterialet kom att hanteras konfidentiellt och deras rätt 
till att när som helst avbryta sin medverkan utan att ange någon anledning (Kvale 
1997, s.107-109). Vi valde ur ett forskningsetiskt perspektiv att genomföra intervjuerna 
på en skola där ingen av oss arbetar, för att minimera risken för att bli igenkända och 
på så sett få mindre ärlighet i svaren.  

4.4 Databearbetning 

I vår studie har vi som nämnts tidigare använt oss av en kvalitativ innehållsanalys. En 
kvalitativ innehållsanalys är en systematisk och målmedveten metod som används för 
att beskriva specifika budskap, som ger en fördjupad kunskap om företeelsen som 
studerades. De kvalitativa datainsamlingsmetoderna bygger oftast på intervjuer som 
ger berättande svar och den kvalitativa innehållsanalysen är en metod som inriktar sig 
på att tolka underliggande tankar, meningar och samtal (Polit & Hungler 1999, 
s.698,251,585). Vi läste igenom informationen flera gånger för att skapa en helhetsbild 
och förvissade oss om att den belyste vår problemställning. Därefter plockades 
meningsenheter ut för att jämföras med avseende på likheter och skillnader och sedan 
sorteras till sex underkategorier. Efter jämförelse inom och mellan underkategorier 
sammanfördes dessa. Genom detta fick vi överskådlighet över materialet och kunde se 
en ”röd tråd” vilket sedan mynnade ut till tre kategorier (Kvale 1997, s.184). 

4.5 Metodkritik 

Vi tycker att valet av kvalitativ metod har stämt bra med undersökningens syfte för att 
belysa respondenternas egna upplevelser. Genom det personliga mötet som uppstod 
var det för respondenten lätt att uttrycka sina upplevelser, men innebar trots det en 
nervositet och spänning. Det innebär att vi inte känner oss riktigt avslappnade, vilket 
kan påverka det vi säger. Det fanns brister i intervjutekniken på grund av vi inte hade 
någon erfarenhet av att intervjua med ljudinspelning via dator. En svårighet var bland 
annat att ställa bra följdfrågor i synnerhet om eleven svarade kort .  

 

Eftersom valet av respondenter är ett slumpmässigt urval tror vi att resultatet blivit 
mer tillförlitligt. Eftersom det framkom stora likheter i respondenternas upplevelser 
anser vi att det inte blivit några förändringar i svaren om hade vi använt oss av fler 
respondenter. Kvale (1997, s.98) skriver att antalet respondenter inte har så stor 
betydelse eller att det finns några regler för detta i en kvalitativ studie.   

 

Vi anser att vi har haft en fördel av att vara två i att kontrollera förståelsen av det 
bearbetade materialet, för att det inte skulle påverka resultatet. Vi som författat arbetet 
är både en med lång erfarenhet av läraryrket och en som är ny i yrket. Vi har haft 
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fördelen av att kunna föra en dialog med varandra under arbetets gång, dock hade det 
varit bättre om vi hade haft möjlighet att närvara vid varandras intervjutillfällen. Vi 
hade då haft lättare att observera respondentens mimik och kroppsspråk. Vi hade även 
kunnat diskutera intervjusvaren direkt efteråt, samt tagit del i varandras intervjuer med 
mer inlevelse. 

 

Vi har beskrivit dataanalysen på ett tydligt sätt och urvalet av respondenter är väl 
beskrivet.  
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5. Resultat 

Resultatet mynnade ut i tre kategorier: Vilja, Samarbete samt Motivation. 

5.1. Vilja  

I undersökningen kom vi fram till att eleverna vill vara med och påverka i skolan. Det 
är viktigt att få sin röst hörd och att de vuxna i skolan lyssnar på eleverna. Man kunde 
även se att några vill vara med och påverka i större utsträckning än andra. Under 
bearbetningen av det insamlade materialet såg vi ett mönster i vad eleverna tycker är 
viktigast att kunna påverka i skolan. Vi fick på så sätt fram två olika underkategorier 
som sedan ledde till kategorin Vilja. Underkategorierna kom att vara: Påverka 
examinationsformer samt Påverka lektionsinnehåll.  

5.1.1. Påverka examinationsform 

Det väsentligaste är att kunna påverka, känna sig delaktig i och medbestämma om 
examinationsform. Till exempel kan detta yttra sig i att få bestämma om de ska ha 
skriftlig, muntlig eller gemensam examination i grupp. 

”- Man kanske inte alltid vill ha prov på papper med frågor utan man 
kanske vill ha muntligt eller vill ha seminarier eller ett arbete att lämna in 
istället..” .  

De tycker också att det är viktigt att få vara med och bestämma och komma överens 
om tidpunkt för examinationer. De vill ha demokrati och att majoriteten ska 
bestämma tillsammans med läraren. 

”- Det var ju jättemånga förslag (paus) så där (paus) men vissa var ju 
bara en två var liksom som ville, det går nog inte så där, utan det var 
majoritetsbeslut, typ.”   

5.1.2. Påverka lektionsinnehåll 

Eleverna tycker att det är viktigt att vara med och bestämma om lektionsinnehållet. 
Anledningen till att detta är högt prioriterat är att lektionerna blir mer intressanta och 
de lär sig mer. De upplever att de blir mer engagerade och motiverade, undervisningen 
känns som om den är till för dem.  

”- Vi får vara med ibland och lägga upp undervisningen och då har men ett 
visst inflytande (skratt). På historielektionerna fick vi välja vad vi var 
intresserade av. Läraren skrev några saker på tavlan och så fick vi välja. 
Det var kul. Vi fick jobba med olika teman (paus) det var många roliga 
förslag.”    

Det fanns dock en osäkerhet hos eleverna. De ville inte vara med och bestämma i allt 
som ska göras under lektioner. Några nämnde att de vill ha lärargenomgång först för 
att förstå vad som är viktigt att lära sig innan de sätter igång med det egna arbetet. De 
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kanske lär sig mindre om de får bestämma för mycket. Läraren ska ha huvudansvaret 
men ändå lyssna till vad eleverna vill arbeta med. 

”- Jag tycker att vi elever ska få vara med och bestämma men lärarna vet 
nog bäst vilket vi lär oss mest av..” 

5.2 Samarbete 

Eleverna som vi intervjuade önskar ett samarbete i utformandet av deras utbildning. 
Vi delade in det sorterade materialet i två underkategorier Elever och lärare ska bestämma 
samt Elever, lärare, rektor och Skolverket ska bestämma. 

5.2.1. Elever och lärare ska bestämma 

Eleverna tycker att det är viktigt att i samarbete med lärarna utforma sin utbildning. 
Upplever eleverna att något moment inte är relevant för deras utbildning och de tar 
upp det med sin lärare som har samma uppfattning, då ska detta leda till att momentet 
ändras, eller vise versa. 

”- Det är vi (elever och lärare) som vet vad som är bra för oss i skolan. 
Om nåt inte känns bra (paus) då är det väl vi som ska ändra på det.” 

”- Lärarna har kunskapen så dom måste vara med, sen är det ju vi som 
går på skolan (paus) som ser verkligheten.” 

5.2.2. Elever, lärare, rektor och skolverket ska bestämma 

Rektorn och Skolverket ska tillsammans med elever och lärare ha ett visst inflytande, 
men inte lika mycket. Eleverna anser inte att rektorn är lika mycket insatt i vad de ska 
lära sig eller hur de ska lära sig det.  

”- Först och främst är det lärarna och eleverna som har det här ämnet, sen 
vet jag att rektorn är med lite kanske och nån annan där.”  

”- Skolverket ska väl ha en del med det hela, asså, man måste följa 
Skolverket ju.” 

5.3 Motivation  

Eleverna tycker att det är bra om de får lägga upp sin egen planering och arbeta i egen 
takt. Då känner de att de får ta eget ansvar och blir mer motiverade. För vissa är det 
viktigt med ansvar för då presterar de bättre på proven medan andra känner att de 
kämpar mer om de är delaktiga i planering av undervisningen. Det insamlade 
intervjumaterialet genererade bland annat i två underkategorier, Inflytande på 
examinationsform ökar motivationen samt Inflytande på lektionsinnehållet ökar motivationen vilket 
mynnade ut i kategorin Motivation. 
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5.3.1. Inflytande på examinationsform ökar motivationen 

När eleverna får välja examinationsform anser de att de blir mer engagerade, mer 
motiverade och får mer lust till att lära. De tycker att det känns bra för då lyssnar 
läraren på dem och de får känna sig delaktiga. Elever som har läs- och skrivsvårigheter 
har lättare för muntliga förhör. Det visar sig även att om det blir ett muntligt förhör 
eller i grupp då studerar de ofta tillsammans inför testet. Det blir en gemenskap och 
man kämpar för att alla ska klara sig. Om det däremot är enskilt prov blir det 
”betygshets” och dålig stämning.  

”- Jag tycker det är viktigt att få vara med och bestämma vid prov eftersom 
för att vissa har svårt för att skriva på papper, asså svara på frågor. Men 
att vissa har jättesvårt för att kanske prata men vissa har kanske lättare 
för att prata och så är det orättvist om man bara ska ha en form av 
prov…” 

5.3.2. Inflytande på lektionsinnehållet ökar motivationen 

Eleverna upplever att elevinflytande är motiverande för undervisningen. Man kämpar 
mer om man själv är delaktig.  Motivationen skiljer sig beroende på om det är ett 
karaktärsämne eller ett kärnämne. Det som motiverar eleverna är om arbetsområdet är 
intressant eller/och roligt.  

”- ..jag tycker det är viktigt att man står på sig om vad man ska lära sig, 
asså, då tar man mer ansvar (paus) och så..” ” Till exempel är det inte 
lika roligt att få välja på historialektionen som när vi är nere i 
metodrummet. Det blir du som bestämmer vad du ska lära dig. Man blir 
motiverad (paus) man blir intresserad (paus) man blir piggare och gladare 
bara.” 

5.4 Bifynd 

Eleverna i intervjuundersökningen var ovetande om begreppet elevinflytandes 
betydelse. Eftersom begreppet inte var bekant för eleverna, förtydligade vi att det 
handlar om att de kan vara med och bestämma i skolan. Nedan följer några svar på 
frågan om vad som menas med elevinflytande:  

”- Ingen aning!”  

”- Äh, jag vet inte riktigt. Elevinflytande, det kanske är att eleverna är 
med och påverkar kanske.”   

”- Asså, jag vet faktiskt inte riktigt, hmm (paus) elevinflytande, kan du 
utveckla det lite.” 
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6. Diskussion 

Det finns en hel del rapporter skrivna om lärarens attityd gentemot elevinflytande, det 
vill säga att man har frågat lärarna ifall de utövar och tänker på att eleverna ska ha 
elevinflytande på lektionerna, för att kunna påverka utförandet av sin utbildning. 
Skolverket menar, att det inte finns så mycket kunskap idag om hur elevers inflytande i 
utbildningen ser ut. Därför tyckte vi att det var intressant att utifrån elevperspektivet, 
undersöka ifall eleverna upplevde att de har elevinflytande. De nationella och de 
kommunala målen är tydliga, gymnasieelever skall ha inflytande i sin utbildning. De 
offentliga nationella dokumenten belyser tre viktiga motiv för elevinflytande, nämligen 
demokrati som livsform, fostran av unga till eget ansvarstagande och elevinflytande 
som ett verktyg att effektivisera inlärningen.  Man beskriver tre former för 
elevinflytande: att eleven ska ha möjlighet att påverka, att kollektivet – klassen ska ha 
möjlighet att påverka samt man utgår från en demokrati som är representativ. 

 

I vår undersökning fick vi fram ett bifynd, att eleverna inte kände till begreppet 
elevinflytande. I styrdokumenten står det tydligt att elevinflytande ska vara väl förankrat 
i skolverksamheterna samt att det ska öka i ju högre upp i klasserna man kommer, så 
även på gymnasiet. Men vi fick genom vår undersökning motsatt uppfattningen. I 
rapporter om elevinflytande från undersökningar (Tham 1998), (Selberg 2001) på 
grundskolor uttrycker elever ett positivt engagemang i skolfrågor, demokrati och 
jämställdhetsfrågor. Eleverna på gymnasiet missleds kanske en aning när de kan välja 
individuella kurser och tror att det är det som handlar om elevinflytande istället för att 
påverka undervisningen, skolmiljön och lektionsinnehållet. Ett verkligt elevinflytande 
kräver kunskap i form av återkommande undervisning i ämnet. Enligt skollagen ligger 
ansvaret på rektorerna som ska underlätta för lärarna så att elevinflytande kan bli 
möjligt. Sedan är det upp till Skolinspektionen som kontrollerar att skolorna följer lagar 
och förordningar som gäller. Under vår praktik har vi fått uppfattningen av att lärarna 
ser elevinflytande som tidskrävande och svårt att få till stånd. Vi som nu har studerat 
ämnet i några månader ser däremot att det skulle bli en tidsvinst, eftersom elever som 
är mer motiverade och engagerade har lättare för inlärning (Selberg 2001).  

 

Eleverna i vår undersökning motiverar att de vill ha inflytande vad gäller planering av 
prov, inlämningsuppgifter eller om de ska ha en hemtentamen. Enligt undersökningen 
ville eleverna även kunna påverka hur man ska arbeta under lektionerna, vara med och 
bestämma, det vill säga ha informellt inflytande. Däremot nämnde de inte klassråd, 
elevråd eller liknande, formellt inflytande. Några tyckte att det var svårt att bestämma, 
att det var bäst att läraren gjorde det för att han/hon hade bättre kunskaper om hur 
undervisningen skall vara eller om vad de ska lära sig. Att läraren vet bäst om vad som 
måste gås igenom. Undersökningen visade att eleverna är osäkra på hur samt på vilket 
sätt de kan vara med och bestämma. Vi tolkar det utifrån att det finns stora brister 
informationen till eleverna, om att de har rätt till att ha inflytande i sin utbildning, att de 
har rätt att påverka lektionernas utformning.  

 

Efter att vi tagit del av styrdokument och tidigare forskning, anser vi att elevinflytande 
ska ske i undervisningen, innehållet i undervisningen samt på vilket sätt undervisningen 
ska ske. Eleverna ska kunna ha elevinflytande, och ta ansvar för sina studieresultat. 
Skolan måste klargöra för eleverna vilka som är utbildnings målen, dess innehåll och 
vilka arbetsformer som är möjliga. Det är viktigt att det förs en dialog med eleverna. Vi 
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anser också att skolan ska klargöra vilka rättigheter och skyldigheter eleverna har. I takt 
med att eleverna blir äldre, ska elevinflytandet öka. Vår rapport visar att det är viktigt 
att skolan tillsammans med eleverna strävar efter att utveckla olika arbetssätt, och 
arbetsformer som anpassas efter elevens förutsättningar och behov. Det är viktigt att 
eleverna har möjlighet att påverka på ett demokratiskt sätt, sina möjligheter att styra 
och ta ansvar för sitt lärande. 

 

Teorier och tidigare forskning visar att det finns ett starkt samband mellan 
elevinflytande, rättvise- och demokratiskt tillväga gångsätt, såväl som det pedagogiska 
arbetet. Elevernas egna studerande och de individuella studieplanerna måste vägas mot 
skolans uppgift att fostra reflekterande, kritiska medborgare som kan samarbeta med 
varandra.  Både elevernas individuella och kollektiva lärande är viktigt för att skapa ett 
verkligt elevinflytande och ett demokratiskt förhållningssätt. Styrdokumenten, visar 
tydligt att skolan ska sträva mot att varje elev ska få kunskap i demokratiska former 
som ska styrka elevens demokrati i arbetsliv och samhällsliv. Eleven ska få tilltro till 
den egna förmågan att själv och tillsammans med andra ta initiativ och ansvar, som 
genererar till att eleven kan påverka sina villkor. De teorier som vi tagit del av visar att 
det är viktigt att läraren planerar sin undervisning tillsammans med eleverna, och 
prövar olika arbetssätt, som sedan utvärderas tillsammans med eleverna. 

 

I undersökningen framgick det att läraren hade en stor roll på vilket sätt eleverna 
engageras. Vi tolkar det som att läraren måste arbeta i högre grad kring elevernas 
elevinflytande, en god lärandemiljö innebär att eleverna får vara med och bestämma 
vilka hjälpmedel som ska användas i undervisningen. Samt vilka källor som ska 
användas för kunskapsinhämtning, att inte läraren maniskt följer läroboken utan 
använder sig av andra material. Att eleverna får möjlighet att göra muntligt prov istället 
för skriftligt, till exempel resultatet i vår undersökning visar att eleverna är osäkra i hur 
mycket de får vara med och bestämma i hur deras lärande ska utformas. Vi tolkar detta 
utifrån faktorn att ingen talar om för dem vilka rättigheter de har. Eleverna litar på 
läraren, att denne är påläst på vad styrdokumenten säger, och därmed tar tillvara på 
elevernas olika behov av kunskap, och att läraren öppnar upp för elevinflytande. 
Utifrån de teorier som vi studerat, tolkar vi det att det är viktigt att läraren interagerar 
med eleverna om lärmiljön, för att detta ska ske måste läraren vara flexibel och anpassa 
de olika lärsituationerna till varje elevs behov. Läraren måste diskutera med eleverna 
hur de vill ha undervisningen, innehåll, arbetssätt och diskutera hur de ska uppnå 
elevinflytande.  

 

Vår undersökning visar att elevinflytande ger eleverna motivation att lära. Om eleverna 
känner sig delaktiga ökar deras förutsättningar att lära sig, de får större självkänsla och 
klarar motgångar bättre – elevinflytande är en rättighet och ger motiverade elever. 

 

Brist på information om vad elevinflytande är och hur det kan se ut, är problemet på de 
programmen där vi gjort vår undersökning (Handels- och Administration och 
Omvårdnads progamet). Faktorer som spelar in vid ”dåligt” elevinflytande är ofta 
dåliga rutiner när man arbetar kring styrdokumenten, många skolor har problem att 
uppnå realiteten. Vi tolkar det utifrån att det kan bero på, bristande organisation, 
kunskapsbrist hos lärare, konservativ ledning som inte vill förändra, resursbrist eller en 
kombination av dessa och många fler faktorer. 
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Undersökningen visar att eleverna vill ha inflytande i hur de ska testas ( prov, 
hemtentamen, inlämningsuppgifter) medan de känner sig osäkra i hur vitt begreppet 
”elevinflytande” är, och i hur stor del de kan påverka undervisningen det vill säga vilka 
rättigheter de har, eftersom de inte blir informerade om detta. 

 

I vårt resultat fick vi fram ett bifynd nämligen att sju av åtta elever inte visste vad som 
menas med elevinflytande. Endast en elev svarade på frågan (utan att få ordet förklarat 
innan) att det handlar om att påverka sin utbildning och få sin röst hörd. Enligt Tham 
(1998, s.6-7) står det klart uttryckt i lagar och författningar, bland annat i skollagen och 
FN:s barnkonvention men det står inget preciserat om vad elevinflytande är. Handlar 
det om individuellt eller kollektivt inflytande? Eller gäller både och? Det går inte att 
finna svar i lagtexten. Lokala utformningar av elevers inflytande i skolan ska 
synliggöras enligt staten som lägger detta ansvar på rektorerna. Trots detta är det ändå 
upp till de vuxna i skolan att tolka reglerna om elevernas rättigheter till inflytande. 
Enligt Tham tolkas elevinflytande olika i våra skolor. Hur ska då eleverna veta vad 
elevinflytande är om lagtexten är otydlig. 

När vi sökte litteratur i ämnet, en del av den var några år gammal, medan en stor del 
var ca tio till femton år. Vi tror att det beror på att Lpo 92 infördes och däri låg 
mycket elevinflytande, implementeringen av Lpo 92 föranledde säkert många skrifter. 

 

På vår fråga om vad eleverna ansåg att de ville vara med och påverka svarade de flesta 
att de ville vara med och utforma examinationsform och lektionsinnehåll, det vill säga 
det mer informella elevinflytandet. Det formella inflytandet såsom utvecklingssamtal, 
klassråd och elevråd var det ingen som nämnde i vår undersökning. Vad kan detta 
bero på? 

6.1 Fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att undersöka i hur hög grad det fokuseras på elevinflytande, med 
tanke på att eleverna var ovetande om elevinflytandets betydelse, samt hur man praktiskt 
utövar elevinflytande med sina elever på dagens lärarutbildningar. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1: Missivbrev till lärare 

Bilaga 2: Missivbrev till elev 

Bilaga 3: Intervjuguide 

 



 

  

BILAGA 1 (antal sidor: 1) 

 

Missivbrev till lärare 

Förfrågan om deltagande    2010-04-01 

Hej! 

Vi är två lärarstuderande vid Linnéuniversitetet i Växjö/Kalmar som studerar till 
Handels och administrations- samt Omvårdnadslärare. Anledningen till att vi skriver 
till Dig är att vi ska göra intervjuer som ska ingå i vårt examensarbete, där vi 
undersöker om eleverna har ambitioner att vara med och påverka sin utbildning. Om det finns 
möjlighet skulle vi vilja intervjua två pojkar och två flickor i åk 2, på respektive 
yrkesprogram. Examensarbetet beräknas vara klart i början av augusti 2010. Tanken är 
att intervjuerna kommer att genomföras v. ? och ?. Eventuellt kan senare intervjuer bli 
aktuella om så behövs. Den information som framkommer i samband med intervjun 
kommer givetvis att behandlas enligt föreskrivna forskningsetiska regler som 
rekommenderas av Vetenskapsrådet. För att samla in data, har vi till vår hjälp två 
diktafoner, en analog och en digital. Respondenten samverkar frivilligt och kan när 
som helst välja att avbryta intervjun. 

 

Vi kommer att kontakta Dig inom två veckor efter att Du mottagit detta brev, för att 
höra  oss för om Du skulle kunna tänka Dig att hjälpa oss med elevurvalet. Vi tackar 
på förhand och Du får gärna ta del av slutresultatet om Du skulle önska det. 

Om Du undrar något kontaktar Du oss på: 

Mobil. 0733-986898 (Karin) 

Mobil. 070-2911086 (Lena) 

 

Med vänliga hälsningar 

Lena Bergh och Karin Insulander 

 

 



 

  

BILAGA 2 (antal sidor: 1) 

 

Missivbrev till elev 

Förfrågan om deltagande    2010-04-01 

 

Hej! 

Vi som skriver heter Lena Bergh och Karin Insulander och vi studerar till yrkeslärare 
vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi tänker genomföra ett antal intervjuer som kommer 
att ingå i en undersökning om elevers vilja om att vara med och utforma sin utbildning. Vårt 
urval omfattar åtta elever och Du är en av dessa. Intervjuerna kommer att vara 
underlag till vårt examensarbete, vilket beräknas vara klart i början av augusti 2010. 
Tanken är att intervjuerna kommer att genomföras v. ? och ?. Ditt namn eller namnet 
på Din skola kommer inte att framgå i rapporten. Du kan avbryta Din medverkan när 
som helst utan att ange orsak.  

 

Vi kommer att kontakta Dig inom två veckor efter att Du mottagit detta brev, 
angående Din medverkan. 

 

Om Du undrar något kontaktar Du oss på: 

Mobil. 0733-986898 (Karin) 

Mobil. 070-2911086 (Lena) 

 

Vi tackar på förhand och Du får gärna ta del av slutresultatet om Du skulle önska det. 

 

Med vänliga hälsningar 

Lena Bergh och Karin Insulander 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

BILAGA 3 (antal sidor: 1) 

 

Intervjuguide  

Till elever på Omvårdnadsprogrammet och Handel- och 
administrationsprogrammet. 

 

1. Vad menas med elevinflytande enligt Dig? 

2. Vill Du som elev ha ett verkligt inflytande i hur undervisningen utformas? 

Följdfråga om JA: Kan Du nämna några situationer då Du anser det är viktigt 
att  få vara med och bestämma i hur undervisningen utformas? 
Finns det situationer där Du hellre avstår från att ha elevinflytande?
  

 Följdfråga om NEJ: Vad gör att Du är tveksam till detta? 

3. Vilka anser Du ska vara med och utforma Din utbildning/undervisning? 

4. Tycker Du att Du har inflytande i Din undervisning?  

Följdfråga: Finns det någon klassrumssituation då du anser Dig ha 
elevinflytande? 

5. Tycker Du att elevinflytande kan kopplas till att man tar ansvar för sitt lärande? 

 Följdfråga om Ja:  På vilket sätt? 

 Följdfråga om Nej:  Varför inte? 
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