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Vår studie har till syfte att lyfta elevinflytandet utifrån ett elevperspektiv. 
Studien belyser hur elever i behov av särskilt stöd upplever elevinflytande i 
skolan och hur det kan komma till uttryck. Den visar även på vilka 
möjligheter elever i behov av särskilt stöd ser för ett ökat inflytande i 
skolvardagen.  
Studien genomfördes som en kvalitativ studie med en fenomenologisk ansats 
Den har semistrukturerade frågor som grund, i två gruppintervjuer med 3-4 
elever i varje grupp samt uppföljande djupintervjuer. De elever som deltog i 
intervjuerna var alla i behov av särskilt stöd eftersom de ej uppnått målen. 
Ingen av eleverna hade någon form av diagnos.                                                               
Vårt resultat av elevernas upplevelser visade att de tyckte sig ha ett visst 
inflytande i det vardagliga skolarbetet. Hos de flesta elever bestod detta av 
formellt elevinflytande i form av klassråd, elevråd m.m. Eleverna i studien 
visade inte på någon djupare begreppsuppfattning över vad elevinflytande var 
eller dess möjligheter. De upplevde inte något speciellt arbetssätt som 
främjade elevinflytandet. I studien kom vi också fram till att elever i behov 
av särskilt stöd inte upplever att de har något informellt inflytande över sitt 
skolarbete eller sin utveckling så att målen lättare kan uppnås. 
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1 INLEDNING 
 
Den enda rätta utgångspunkten vid ett barns uppfostran till social människa 
är att behandla den som en sådan, samtidigt med att man stärker barnets 
mod att bliva en individuell människa. (Ellen Key 1900 del 2 s.11).   

Dessa ord skrev Ellen Key redan i början av 1900-talet. Hennes tankar om att 
göra 1900-talet till barnets århundrade präglade hennes bok Barnets 
århundrade. I dåtidens skola var Ellen Key banbrytande och före sin tid 
eftersom hon ville ta bort aga och betyg och menade vidare att pluggande av 
fakta skulle komma senare i åldrarna och att det viktiga var att få bildning 
genom egen så kallad självverksamhet. Synen på barnet var att de behöver 
näring för att utvecklas och att läraren skulle vara i bakgrunden och ge frihet 
så att anlagen kunde gro och utvecklas. Hon ville att kunskaper skulle läras in 
genom lek och skulle ske utifrån elevens individuella möjligheter och i sin 
egen takt. Inte minst pekar hon på vikten av att elever får göra sina egna val. 
Ellen Key visar också i sina tankar att elever inte ska indelas utifrån ålder för 
att på så sätt skapas onödiga situationer, uttråkade elever, mycket spilltid i 
väntan på andra m.m. (Key, 1996) Hur har det då gått med alla elevers 
möjligheter till att ha elevinflytande och välja och arbeta utifrån sina 
förutsättningar och insikter drygt hundra år senare? 
 
Idag ökar antalet elever som inte når målen i skolan, och Sverige halkar efter 
i flera internationella undersökningar när det gäller både matematik, svenska 
och andra ämnen. Från regeringshåll förändrar man på olika sätt genom nytt 
betygssystem och ny läroplan för att få bukt med problemet. Något som har 
följt läroplan efter läroplan genom flera decennier är utökade möjligheter för 
elever att ha inflytande i sin lärprocess och utveckling i skolan. Detta för att 
kunskaperna ska ha större genomslag och att eleverna ska finna ett större 
behov och intresse för kunskap. Mitt i denna ständiga förändringsprocess, 
som hela tiden fortgår har vi elever i behov av särskilt stöd. Vilken 
upplevelse har de av vad som händer i skolans värld, när det gäller 
delaktighet och elevinflytande?  

Vid arbetet en till en med elever i behov av särskilt stöd ser vi utifrån egna 
erfarenheter att elevinflytandet halkar efter. Vid ett samarbete och samspel 
mellan en elev i behov av särskilt stöd och pedagog borde det finnas en större 
möjlighet för eleven att få arbeta där denne befinner sig och även få möjlighet 
att påverka hur och vad som ska göras. Frågan är om denna möjlighet 
utnyttjas på våra skolor idag och i så fall på vilket sätt? Vi vill göra en 
undersökning i två vanliga skolklasser för att se hur det kan se ut utifrån ett 
elevperspektiv. Detta underlag kan sedan ligga till grund för ett eventuellt 
fortsatt arbete med ett ökat elevinflytande i utveckling av arbetssätt, metoder, 
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litteraturläsning och handledning för att utveckla elevens möjligheter till 
elevinflytande i stort och för elever i behov av särskilt stöd i synnerhet. 

1.1 Begreppsdefinition 

Vårt arbete genomsyras av begreppet elevinflytande. Därför har vi valt att 
definiera det noggrannare. Betydelsen av ordet elevinflytande kan ha flera 
olika innebörder.  
 
Ordet inflytande definieras i Bonniers svenska ordbok (2010 s. 299) på 
följande sätt: Påverkan: stå under någons inflytande. 
 
Sveriges Elevråd (SVEA) definierar elevinflytande som: att ha upplevelsen 
av delaktighet och inflytande, både individuellt och kollektivt.(Rädda barnen 
2008 s.29). 
 
I enlighet med Skolverket (2010) kan elevinflytandet vara i två dimensioner i 
skolverksamheten, informellt och formellt. Det informella elevinflytandet är 
där eleverna tillsammans med läraren påverkar och bestämmer 
undervisningens upplägg, planering och genomförande samt möjligheter till 
att påverka eventuella behov av hjälpmedel. Allt i enlighet med 
styrdokumentens mål. Det formella inflytandet sker i form av klassråd, 
elevråd och andra organisatoriska grupper inom skolan. Selberg (2001) 
poängterar vikten av ett informellt inflytande hos eleverna för att motivera 
och främja elevernas möjligheter till elevinflytande. Enligt Forsberg (2000) 
spelar det informella inflytandet en alldeles för liten roll i elevernas vardag 
jämförelsevis med det formella inflytandet. 
 
Riktlinjer för hur elevinflytande och delaktighet kan genomsyra elever i 
behov av särskilt stöd finns det en klar tydlighet i. I skolan ska det skapas 
förutsättningar för alla elever att praktiskt utöva elevinflytande kontinuerligt i 
sitt arbete i vardagen och i sin fortsatta utveckling. Detta ska gälla för alla 
elever inte minst vad gäller beslut om åtgärder och därmed skrivandet av 
åtgärdsprogram. Elevens och vårdnadshavarnas delaktighet har visat sig ha 
stor betydelse för utfallet av åtgärderna. (Skolverket 2008). De fastslår 
därmed att elevinflytande har betydelse för utfall av de åtgärder som man 
tillsammans kommer framtill samt att elevinflytandet har fått positiva följder. 
Skolverket (a.a.).  
 
För oss innebär elevinflytandet som Rädda barnen definierar det: Delaktighet, 
inflytande och medbestämmande är alla ord som används för att beskriva 
individers eller gruppers möjligheter att påverka. (Rädda barnen 2008 s.19). 
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
2.1 Syfte 

Det övergripande syftet med vår undersökning är att ta reda på hur elever i 
behov av särskilt stöd upplever sina möjligheter till elevinflytande. Vi vill 
även få en bild av inom vilka områden elever i behov av särskilt stöd 
upplever elevinflytande.  

2.2 Frågeställningar 

• När och hur kan elevinflytandet uttrycka sig för elever i behov av 
särskilt stöd? 

• Hur upplever elever i behov av särskilt stöd sina möjligheter till 
elevinflytande? 
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3 LITTERATURGENOMGÅNG 
 
Litteraturgenomgången är uppdelad i fyra huvudsakliga delar. I den första 
delen tar vi upp vad skolans styrdokument tar upp när det gäller 
elevinflytande. Först har vi en historisk tillbakablick på vad skolans 
läroplaner har tagit upp om elevinflytande från 1962 fram till idag. Sedan tar 
vi upp FN:s barnkonvention som vi tycker är ett viktigt dokument som vi 
behöver arbeta utifrån när det gäller elevinflytande i skolan. I den andra delen 
presenterar vi vilka teoretiska utgångspunkter vi har i vårt arbete. Det 
sociokulturella perspektivet, med Vygotskij och Dewey som 
förgrundsgestalter har vi som grund. Sedan tar vi upp relationens betydelse 
för elevinflytandet, elevinflytandets tre intressen som Forsberg skrivit om 
samt skillnaden mellan formellt och informellt inflytande. Nästa del handlar 
om elevinflytande och skolutveckling. Sedan redovisar vi lite tidigare 
forskning som gjorts runt elevinflytande. Slutligen ger vi ett exempel på hur 
man kan arbeta med elevinflytande i skolan. Vi presenterar Selbergs 
forskning om elevinflytande och hennes åtta steg för lärande genom 
elevinflytande.  

 

3.1 Skolans styrdokument  

3.1.1 Från Lgr62 till Lpo94 
Styrdokumenten har länge visat klart och tydligt på att elever ska ha 
inflytande över sitt arbete. I den första läroplanen som kom 1962 visar texten 
på att elever ska har inflytande i skolan i form av elevråd.  
Särskilt i en skola med elever i tonåren blir ett gemensamt elevråd, som har 
medinflytande på skolans liv och medansvar för gestaltningen av detta, 
betydelsefullt.(Lgr 62 s 54). 
 Inflytandet utvecklas i läroplanen 1969 med att undervisningen ska vara 
elevanpassad och individinriktad och där pekas det också på vikten av att 
eleverna är motiverade och att fler metoder är användbart för att alla elever 
ska utvecklas framåt. Det är elevens självverksamhet som bör stimuleras (Lgr 
69) . Vidare talar Lgr 69 om att skolan som organisation ska främja elevens 
möjligheter att finna arbetssätt och vägar som gynnar den personliga 
utvecklingen. Läraren ska även bilda sig en god kunskap kring eleven så att 
elevens intressen kan tas tillvara. Skolan har till uppgift att hjälpa och 
stimulera varje elev att på bästa sätt ta till vara och utveckla sina inneboende 
förutsättningar…(Lgr 69 s 54). 
Efter det att SIA-utredningen (skolans inre arbete) gjorts gav denna utredning 
slutsatser som lades som en grund för Lgr 80. I Lgr 80 trycker skrivningen på 
att det är skolan som ska utforma sitt sätt att arbeta med innehåll och 
organisation efter elevers olika behov. I åtgärdsprogram ska specialåtgärder 
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integreras i det kontinuerliga skolarbetet. Detta sätt att arbeta ska motverka 
att elever får svårigheter i skolarbetet. I Läroplanen 1980 förstärks elevens 
möjligheter till inflytande. Skolan har skyldighet att ge elever ökat ansvar 
och medinflytande i takt med deras stigande ålder och mognad. (Lgr 80 s 13). 
Denna skrivning kom även att ingå i skollagen till stor del. Denna läroplan 
ställde höga krav på ett samarbete och samplanering mellan lärare och elev 
främjas och man är tydlig med att påpeka ett elevaktivt tematiskt arbetssätt. 
Viktigt för skolan i enlighet med Lgr 80 är också att det inte endast finns en 
väg till inlärning av kunskap utan skolan behöver presentera fler. 
Elevinflytandet och ansvar ska öka i takt med elevens ålder och mognad.  

 
Lpo 94 klargör att skolan ska förmedla till elever och föräldrar om deras rätt 
till påverkan och medinflytande i mål, innehåll och arbetssätt. Läroplanen 
vidareutvecklar skolans ansvar med att påpeka att skolan ska ta ansvar för att 
varje elev utövar ett större inflytande över sitt arbete och sin utbildning (Lpo 
94). Denna läroplan skriver också om vikten av kontinuerlig utvärdering av 
arbetsformer, resultat, mål och material för att kunna se en projektion i 
skolans utveckling. Det ingår också som en lärares plikt att ge alla elever 
starkt inflytande i arbetssätt, arbetsformer, inlärning och stoff. Läraren skall 
utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning 
och för sitt arbete i skolan. (Lpo 94 s 33). Det är också så att det är läraren 
som ska: … förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de 
rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle. (Lpo94 s 
18). Skolverket förtydligar detta och menar att läraren skall:             
…organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina 
förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin 
förmåga (Skolverket 2006). Det är rektor som ska se till att undervisningen 
utformas på ett sätt så att elever i behov av särskilt stöd får det stöd som de 
behöver.  
 
3.1.2 Lgr 11 och den nya skollagen 
I den nya läroplanen Lgr 2011 skrivs det att eleven ska ges inflytande över 
sin utbildning. Elever ska ges inflytande över utbildningen. (Lgr 2011 s 9). 
Det är läraren/pedagogen som ska ge eleven detta inflytande på olika sätt i 
det vardagliga skolarbetet. Det är rektor som har det stora ansvaret för att 
undervisning och arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande 
gynnas. Detta ska kunna genomföras genom att elev deltar i planering och 
utvärdering av den dagliga undervisningen. Där kan eleven välja kurser, 
ämnen, teman och aktiviteter som kan utveckla elevens förmåga att utöva 
inflytande och lära sig ta ansvar. (Lgr 2011). 
                                                                                                                                                      

Skrivningen i läroplanen är förankrad i skollagen, där lagen är mycket klar i 
sin skrivning kring vikten av och möjligheter som elever ska ges för 
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elevinflytande. Skollagen skriver att eleverna ska ha inflytande över sin 
utbildning och utformning utav den: Eleverna skall ha inflytande över hur 
deras utbildning utformas. Omfattningen och utformningen av elevernas 
inflytande skall anpassas efter elevernas ålder och mognad. (Skollagen 4 
kap. 2 §). Skollagen slår också fast att utbildningen skall hänsyn tas till elever 
i behov av särskilt stöd. (Skollagen 1 kap. 2§). 
 
3.1.3 FN:s barnkonvention 
Förenta nationernas barnkonvention innehåller regler och rättigheter som 
gäller för alla barn och ungdomar under 18 år i hela världen. Arbetet med 
konventionen påbörjades 1979 och blev helt klar 1989. Idag har nästan alla 
länder i världen skrivit på att de ska följa de regler och rättigheter som finns i 
konventionen. Konventionen innehåller 54 regler om de mänskliga 
rättigheterna, även kallade artiklar. Alla artiklarna är lika viktiga. I artiklarna 
framgår det bland annat att alla vuxna ska lyssna på barnet och ta till sig dess 
åsikter.  
 
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.( FN:s barnkonvention artikel 12).  
 
Vidare framgår det i konventionen att alla barn som har behov av särskilt stöd 
ska förberedas till ett aktivt och inflytelserikt liv i samhället.  
 
Konventionsstaterna erkänner att ett barn med fysiskt eller psykiskt 
handikapp bör åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden 
som säkerställer värdighet, främjar självförtroende och möjliggör barnets 
aktiva deltagande i samhället.( FN:s barnkonvention artikel 23) 
 

3.2 Teoretiska utgångspunkter  
 
3.2.1 Sociokulturellt perspektiv 
Att elever ska ha eget inflytande och vara delaktiga i sin kunskapsutveckling 
har funnits som riktlinjer i den svenska skolans pedagogik sedan lång tid 
tillbaka. Skolforskare och skolutvecklare har kommit fram till olika teorier 
och synsätt som ska stimulera lärandeprocessen och motivationen hos eleven 
att vilja utveckla sin kunskap med hjälp av bland annat elevinflytande och 
delaktighet. Redan 1946 belyste Skolkommissionen elevinflytandets 
meningsfullhet genom att säga följande:  

Lärjungarna bör genom sina representanter beredas ett betydande 
medinflytande på skolans sociala liv, på utformningen av skolans 
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ordningsföreskrifter och på tillämpningen av dessa. De bör vidare ha 
förslagsrätt beträffande själva skolarbetets läggning och ha rätt till 
överläggning med rektor och lärarkår härom. (SOU 1948:27, s 129-130).   

Vygotskij (1896-1934) och Dewey (1859-1952) tillhör några av de s.k. 
sociokulturella teoriernas grundare. De hade det gemensamt att de riktade 
mycket kritik till den traditionella skolans utformning under sin livstid både 
när det gällde undervisningen och lärarens roll. Deras tankar belyser den 
enskilde elevens rätt att få möjligheter att utveckla sina förmågor och 
personligheter genom att eleven har ett eget inflytande i sin utveckling och är 
aktiv. Elevers arbetssätt stimulerar till ett lugnt arbetsklimat i klassrummet 
genom elevers koncentration och en meningsfull undervisning (Dewey 1999).  

 
 Claesson (2007) menar att Lev Vygotskij brukar nämnas som mannen 
bakom det sociokulturella synsättet. Han växte upp i det ryska samhället i 
början på 1900-talet. Vygotskij menar att det är miljön som barnet växer upp 
i som påverkar dess utveckling. Vidare påpekar han att det inte går att skilja 
ett barns utveckling och lärande åt. Vygotskij betonar språkets betydelse i ett 
barns utveckling och framhåller att lärande och förändring är två delar som 
hör samman. Att lära barnet något som det inte är i stånd att lära sig, är lika 
fruktlöst som att lära barnet något som det redan kan göra på egen hand. 
(Vygotskij, 1999 s.338). Kommunikationen är mycket central i det 
sociokulturella synsättet genom exempelvis en dialog mellan lärare och 
elever där en diskussion förs om hur ett arbete ska genomföras. Elever kan 
sedan i sin tur dela med sig av sina erfarenheter till sina klasskamrater. Det 
kan jämföras med eleven som lärling som lär sig av mästaren, som då är 
läraren genom en ständig dialog. Gränserna mellan lek och arbete suddas ut. 
Även Dewey (1999) framhåller språket och kommunikationen som viktiga 
ingredienser i barnets utveckling. Han menar att genom kommunikation 
förmedlas värderingar och intellektuella tankar. I samspelet lär sig alla något 
nytt. Dewey menar också att om elever är delaktiga så förstår eleven att 
undervisningen gynnar dem och då väcks intresset och engagemanget.  
 

Vygotskij framhåller vikten av mötet mellan elev och lärare som ett viktigt 
sätt att samarbeta. Läraren fungerar som en guide som ger eleven kunskap 
och inflytande i sin kunskapsutveckling. Om eleven inte klarar uppgiften på 
egen hand stannar kunskapsutvecklingen upp. Vad klarar eleven själv och 
vad behöver den hjälp med är ständiga frågor som pedagogen får ställa sig. 
Undervisningen leder utvecklingen framåt enligt Vygotskij och hela tiden har 
det sociala samspelet en mycket stor roll i lärandeutvecklingen hos eleven. 
(Nyström 2002). 
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Redskap eller verktyg har en central roll i det sociokulturella synsättet menar 
Säljö (2000). Med redskap menas både språkliga och fysiska redskap som gör 
vår omvärld begriplig. Flera av de redskap som människan har utvecklat har 
kunnat kompensera de brister som människan har haft. Hävstången 
underlättade för en svag person att lyfta en tung sten. Ett annat exempel är 
bonden som med hjälp av häst eller oxe mycket lättare kunde så och plöja sin 
åker. När traktorn uppfanns ledde detta till en drastisk och kvalitativ 
förändring för bonden. I dagens IT-samhälle har miniräknaren och datorn 
förändrat och underlättat för människan. Elevinflytandet är ett praktiskt 
redskap som utnyttjas för att få eleven mer delaktig och känna motivation i 
skolarbetet. En av de grundläggande principerna i ett sociokulturellt synsätt 
är att se något nytt som något som redan är bekant. Detta påverkar i sin tur 
alla individer som kommer att se det som naturligt att lära sig att använda nya 
praktiska och intellektuella redskap.  
 
Även Dewey (1999) påpekar hur viktigt det är att eleven själv är aktiv i 
kunskapssökandet. Han myntade uttrycket Learning-by-doing och menade på 
att undervisningen skulle förankras och byggas utifrån att eleverna aktivt 
skulle söka kunskap och att detta sker genom experiment. Eleverna skulle 
också prova sina egna teorier och genom detta arbetssätt lyfts deras egen 
begåvning genom denna stimulans. Inlärning skulle ske när teori, praktik, 
reflektion och handling hänger samman.  Denna typ av inlärning kräver att 
läraren fungerar som en handledare och att ämnen inte är separerade utan 
eleven är fri att söka kunskapen över hela spektra av ämnen. Deweys 
pedagogiska teori ledde fram till ett tematiskt arbetssätt som bygger på 
aktivitet. Han menar att grunden är att ha en helhetssyn som människosyn. 
(Svedberg & Zaar 2003). 
 
3.2.2 Relationens betydelse för elevinflytande 
 Von Wright (2001) och Persson (2001) förespråkar det relationella 
perspektivet för att uppnå ett gott elevinflytande och delaktighet hos elever. 
De brukar ställa det relationella perspektivet mot det punktuella perspektivet 
för att visa skillnader. Von Wright (a.a.) och Persson (a.a.) pekar på att det 
relationella perspektivet utgår från att varje individ och dess handlingar måste 
förstås utifrån det aktuella sammanhang som individen befinner sig i. Von 
Wright (a.a.) visar på att de eventuella behov som kan uppstå hos eleven är 
på så sätt hela tiden föränderliga och samtidigt gemensamma för alla i 
elevens omgivning. Läraren kan till viss del se till att elevens behov blir 
tillfredsställt, men behoven kan inte ändras eller tas bort helt utan finns hela 
tiden med i omgivningen runt eleven och är en angelägenhet för alla 
runtomkring. Behovet hos alla individer att bli sedda är en angelägenhet för 
alla i en klass. Därför är det viktigt att läraren ser situationen utifrån ett 
relationellt perspektiv och vågar förändra för att elever ska känna sig 
delaktiga i undervisningen. Behoven blir på så sätt en angelägenhet för alla 
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och kan genom att omförhandlas bli ett gemensamt intresse. Genom 
växlingen till ett relationellt intresse blir även både läraren och elever 
delaktiga i klassens behov. (von Wright a.a.). 
 
Enligt von Wright (a.a.) skiljer det relationella perspektivet sig avsevärt från 
det punktuella perspektivet som ser människan som en helt fristående varelse 
utan att ta hänsyn till miljön runtomkring. Det punktuella perspektivet kan i 
vissa fall användas på ett bra sätt om man intresserar sig för ett speciellt 
område som man vill utreda hos den specifika eleven. Det kan exempelvis 
handla om läs- och skrivsvårigheter. Von Wright (a.a.) varnar för en 
konsekvens av att utnyttja det punktuella perspektivet som är att eleven i 
fråga inte behöver vara speciellt delaktig i processen fram till ett 
åtgärdsprogram. Sett utifrån det punktuella perspektivet är ett behov hos 
eleven tidsbestämt, för det kan upphöra så fort målet är uppnått. Eleven i 
fråga blir på detta sätt helt ointressant kroppsligen och har inget inflytande i 
sin egen utveckling. Persson (2001) namnger det punktuella perspektivet som 
det kategoriska perspektivet och menar att det dominerar ute i våra skolor 
idag, speciellt inom det specialpedagogiska området. Han menar att 
användandet av det relationella perspektivets tankar i specialpedagogiken har 
varit svår att få fram. Ofta krävs det snabba lösningar på de upplevda 
problemen i skolans vardag och man ser inte på de långsiktiga konsekvenser 
som den kortsiktiga lösningen ger. Persson (a.a.) tycker att skolan borde 
jobba parallellt med båda perspektiven en period för att hitta en bra väg att gå 
vidare. 
 
Rökenes & Hansen (2007) skriver att den viktigaste kompetensen den 
professionella yrkesutövaren har är att förhålla sig på ett sådant sätt till sin 
elev så att det främjar elevens förmåga att lära sig, att utvecklas, att växa och 
få mer inflytande samt hantera olika situationer. Det handlar om att lära sig 
att förstå elevens upplevelser genom att krypa in i elevens värld och uppleva 
hur den uppfattar omvärlden. Detta kallas för att ha en empatisk förmåga. 
Flera undersökningar inom psykoterapin har visat att den empatiska 
förmågan och framförallt relationen mellan elev och yrkesutövare spelar en 
stor roll om eleven ska utvecklas i positiv riktning. Det har visat sig vid olika 
studier att det är viktigt att yrkesutövaren ser sin elev som ett subjekt eller en 
medmänniska istället för ett objekt skriver Rökenes& Hansen (a.a.). För att få 
till en bra relation krävs en samarbetsprocess mellan den professionella 
yrkesutövaren och eleven som skapar tillit, trygghet, empati och en känsla av 
trovärdighet. På så sätt byggs en bärande relation upp mellan elev och 
yrkesutövare. Det är lättare att göra sig förstådd i en bärande relation, vilket i 
sin tur leder till en inre trygghet och förhoppningsvis en vilja att lära. 
Rökenes & Hansen (a.a.) menar att på så sätt kan man lättare få till stånd en 
förändringsprocess. De pekar även på en annan styrka med en bärande 
relation som är att den ger utrymme för mer handlingsutrymme mellan de 
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inblandade. Man kan lättare kritisera varandra utan att riskera att förstöra den 
goda relationen.  
 
Vidare anser Aspelin (2001) att samtal och social kompetens tillsammans 
med reflektionen ses som nödvändiga redskap för att elever ska kunna bygga 
kunskaper och utveckla känslor. Han menar vidare vikten av att läraren 
medvetet skapar och konstruerar relationer i en klass. Relationer blir ett 
mycket viktigt instrument för att nå skrivna mål. Men Aspelin (2001) påpekar 
att det inte går att avgöra relationer i förväg utan de skapas och formas 
mellan människor i samspel. Även Jenner (2004) styrker vikten av relationen 
mellan eleven och läraren. Jenner (a.a.) menar att för att ett möte mellan 
lärare och elev ska kunna äga rum är relationen en förutsättning för att ett 
sådant möte sker.  Han menar dock inte att relationen ska vara jämställd utan 
han lägger ansvaret för relationens utvecklas i positiv riktning på läraren. 
(a.a.). Jenners resonemang styrks även av Oscarsson (2003) som menar att ett 
gott klimat i klassrummet främjas genom att läraren satsar på goda och 
positiva relationer med elever. Det är också av stor vikt att lärare visar att de 
lyssnar på elever och visar dem respekt och på det viset stimuleras elevers 
möjligheter till bättre resultat menar Oscarsson (a.a.): 
                                                                                                                    
När relationerna är bra mellan lärare och elever och när eleverna får stöd 
och hjälp av läraren samt upplever att deras åsikter respekteras av läraren, 
då skapas ett positivt klassrumsklimat. Ett klassrumsklimat som i sin tur 
främjar bra prestationer och ger positiva demokratieffekter. (Oscarsson, 
2003 s.51)  
       
I samma spår som Aspelin, Oscarsson och Jenner belyser Tornberg (2005) 
diskussionens och interaktionens vikt i främjandet av elevers engagemang 
och motivation. Hon påtalar också att eleverna ska bli medvetna om vad, hur 
och varför de lär sig saker och hur viktigt det är att utvärdera och gå vidare. 
Elever ökar därmed medvetenheten och detta bidrar till att elevers 
möjligheter, med ökad delaktighet i sin utveckling och skolans innehåll, blir 
meningsfullt och eleven mer engagerad. Tornberg (a.a.) menar att målet som 
ska nås ska diskuteras fram mellan lärare och elev. Interaktionen mellan 
lärare och elev spelar en mycket stor roll, bland annat för elevernas 
möjligheter till medvetenhet och delaktighet. 
 
3.2.3 Elevinflytandets tre intressen  
Forsberg (2000) belyser i sin doktorsavhandling olika syn på elevinflytandet 
utifrån åtta empiriska studier som hon gjorde i grundskolan på 1990-talet. 
Utifrån resultatet i Forsbergs studie menar hon att det inte går att fråga en 
elev om den har inflytande i skolarbetet. Elevinflytande är en term som kan 
uttryckas på många olika sätt och är väldigt komplext. Ett exempel på detta är 
hur makten fördelas i ett klassrum mellan lärare och elever. Makten eller 
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inflytandet i undervisningens utformning, innehåll med mera ska komma 
fram som en relation mellan läraren och eleven utan att vare sig läraren eller 
eleven behöver stiga tillbaka. Viktigt är att uppmärksamma och titta på om de 
delar som eleven har inflytande i gynnar eller missgynnar eleven. Forsberg 
(a.a.) tycker att vi måste utgå från intressebegreppet i elevinflytandet. Hon 
presenterar i sin avhandling tre olika intressen som behövs för ett positivt 
elevinflytande:  
 

• Det första är det objektiva intresset, som utifrån sett är det intresse 
som är bäst för den specifika eleven.  

• Det andra är det subjektiva intresset som svarar för den specifika 
elevens uppfattning av intresset.  

• Det tredje formativa intresset har metoden att forma intresset i fokus. 
  
Av dessa tre intressen skiljer sig det formativa från de andra, för det bör 
enligt Forsberg (a.a.) vara helt avgörande för om inflytandet är positivt eller 
negativt. Ibland kan det vara svårt för eleven att själv veta vad som är bäst för 
denne. Det kan till och med vara så att eleven inte har någon bestämd 
uppfattning om detta. Då finns en risk att inflytandet blir i negativ form. För 
att få inflytandet att bli positivt krävs en process där eleven har möjlighet att 
hela tiden formulera och omformulera sina intressen under processens gång. 
Läraren ska hela tiden finnas i bakgrunden och stötta eleven i dess 
utvecklingsprocess genom dialog och visa nya sätt att se på sig själv och 
andra. Forsberg (a.a.) hävdar att elevinflytande, som det står skrivet i 
styrdokumenten har framstått väldigt främmande i skolans värld vilket har 
lett till att flera pedagoger har abdikerat. Läraren måste ha en central plats i 
undervisningen och uppfostra elever i en så fri kulturell formeringsprocess 
som möjligt för att uppnå ett gott elevinflytande. För att klara detta behöver 
läraren mycket didaktiska kunskaper för att hjälpa elever att utveckla sin syn 
på sig själva samt relationer till andra i omvärlden. 
 
 
3.2.4 Formellt och informellt elevinflytande 
I enlighet med Skolverkets (2010) skrivning kan elevinflytandet vara i två 
dimensioner, formellt och informellt i skolverksamheten. Formen och 
modellen för det formella kollektiva inflytandet för eleven kan vara att elever 
har elevinflytande i klassråd, elevråd, skolkonferenser, i utvecklingsplaner 
samt som elevskyddsombud. Det kan bli positivt exempelvis om en grupp 
elever vill förändra saker i skolans miljö och därmed tar upp det via det 
formella klassrådet och elevrådet. Skolverket gör även uppdelningen i det 
individuella formella elevinflytandet som är ett samarbete kring de 
individuella utvecklingsplanerna och det individuella informella 
elevinflytandet som är de vanliga spontana samtalen i korridor eller andra 
platser och situationer mellan elev och lärare. Det formella inflytandet 
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regleras av styrdokument, skollag och andra regleringar. Skolverket (2011) 
skriver bland annat att:  
  
En individuell utvecklingsplan ska vara ett stöd för elevens lärande och 
sociala utveckling. Den ska dels innehålla skriftliga omdömen om elevens 
kunskapsutveckling och dels en planering av hur skolan ska arbeta för att 
eleven ska utvecklas så långt som möjligt i riktning mot de nationella målen. 
Där bör även framgå vad eleven och vårdnadshavaren kan göra och ansvara 
för.( Skolverket 2011 s.6)  
 
Det informella elevinflytandet visar sig genom bl a spontana korridorsamtal 
med rektor och lärare, mentorssamtal, utvecklingssamtal och 
planeringssamtal. Viktigast i det informella elevinflytandet är elevens 
möjligheter till inflytande i sin lärprocess för en positiv utveckling. Det 
informella inflytandet understryks i Lpo 94 genom skrivningen:  
 
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. (Lpo94 s. 5). 
 
I den nya läroplanen (Lgr 2011 s. 12) blir skrivingen att: Eleverna ska ges 
inflytande över utbildningen. De två dimensioner, informellt och formellt, 
elevinflytande ger personal en tydlighet hur arenan ser ut för eleverna där de 
ska ha inflytande. Skolverket (2010) åskådliggör genom följande bild ett 
exempel på elevinflytandets två dimensioner. (se bild nedan) 
                                                 

  
Figur 1.Elevinflytandets dimensioner. (Skolverket 2010) 
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3.3 Elevinflytande och skolutveckling 
                 
En nutida forskare som skrivit en avhandling kring elevinflytande är Gunvor 
Selberg. Hennes doktorsavhandling blev klar 1999, Elevinflytande i lärandet. 
2001 skrev hon boken Främja elevers lärande genom elevinflytande som 
bygger på hennes avhandling. En av hennes inspiratörer till att skriva boken 
har varit John Dewey. Selbergs grundsyn är, precis som Dewey, att barn lär 
sig i samspel med andra och att själv vara aktiv i lärandeprocessen. Hon visar 
också på att skolan behöver förändras och att elevinflytande är den vägen 
som bör vara den viktiga vägen att gå.  
 
Selberg (2001) har visat i sin forskning att elever med större erfarenhet av 
elevinflytande, visar med sig själva och sitt eget agerande i skolan, att 
läroplanens mål går att uppfylla. Hennes forskning visar också på att elever 
som får inflytande över sitt lärande inte längre tänker i ämnesområden utan 
de får en annan helhetssyn i lärandeområden som inbegriper flera 
ämnesområden. I en skola där hela verksamheten genomsyras av 
elevinflytande ställs stora krav på organisation, samverkan och arbetslag 
eftersom arbetet kräver en flexibel tidsstruktur.  Groth (2007) påpekar att på 
grund av alla de åtgärder som riktas mot elever i behov av särskilt stöd så blir 
elevinflytandet från denna grupp mindre än för resten av eleverna. Detta 
tänkande gör ju att skolans organisation behöver organiseras på ett annat sätt 
än som den ser ut på de flesta skolor idag där skolans ämnen läses separat. 
Enligt Selberg (a.a.) spelar den organisatoriska faktorn på skolan stor roll 
vilket fokus elevinflytandet får. 
 
Även Barnombudsmannen (SOU 1996:22) skriver tydligt i sina att-satser om 
vikten av att skolledare ska ta in remissvar från elever för att få ett tydligare 
elevinflytande i skolan som helhet. BO understryker också vikten av elevers 
möjligheter till att ha inflytande över olika beslutsprocesser inom skolan. I 
betänkandet kan även utläsas att skolans budget kunde vara ett styrdokument 
som eleverna kunde få insikt i och konkret ge sypunkter på. att en skyldighet 
införs för skolstyrelsen/rektor att vid viktigare beslut inhämta elevsynpunkter 
genom ett remissförfarande. (SOU1996:22). Skrivningen visar tydligt på 
inflytande av elever inom ledningsfrågor och organisation där rektor har en 
mycket viktig roll. Även i Barnkonventionen har det fastslagits vikten av 
barnens rätt att yttra sig och vikten av att lyssna till det. (Barnkonventionens 
Artikel 12) 
  
Inom skolans arbetsmiljö ska elever ha inflytande i form av ombud som ska 
vara med på bland annat skyddsronder och arbeta för en bra skolmiljö. I 
arbetsmiljölagen kan man läsa följande: Från och med årskurs 7 i 
grundskolan har elever rätt att vara med i skolans arbetsmiljöarbete genom 
att utse elevskyddsombud. (Arbetsmiljölagen, 6 kap, 17§.) 
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Selberg (2001) poängterar också att det behövs ännu tydligare skrivning i den 
kommande skollagen när det gäller elevinflytande. Det är dock viktigt att 
skolutveckling överlag tar tid. Elevinflytande är en stor utmaning hos skolans 
lärare, ledning och organisation, speciellt när det gäller elever i behov av 
särskilt stöd. Det är nödvändigt att skolledningen har insikt om att 
utvecklings- och förbättringsarbete tar tid, är komplicerat och kräver en 
organisation i skolan som kan ta hand om och stödja ett fortlöpande 
förbättringsarbete skriver Berg & Scherp (2003). De menar vidare att det 
finns olika sätt att lösa ett problem beroende på vilken förståelse som byggts 
upp om problemets natur, men även förståelsen av själva uppdraget. I en 
förståelseinriktad skola är det lärare som är själva huvudaktörer i 
problemlösandet, till skillnad från en görandeinriktad skola där 
lärarprofessionen hotas genom att läraryrket reduceras till ett handläggarjobb 
som utför bestämda arbetsuppgifter. Att arbeta utifrån ett förståelseinriktat 
arbetssätt främjar i sin tur en positiv skolutveckling både för personal och för 
elever. Normell (2002) påpekar att vi inte får glömma vårt huvuduppdrag, 
som är att utveckla och stötta elever i behov av särskilt stöd i deras 
kunskapsutveckling. 
                                                                                       
Selberg (a.a.) poängterar att skolans lärare, ledning och organisation har en 
stor utmaning i att möta elevers inflytande. Elevinflytande betyder inte att 
elever ska arbeta helt fritt och utan regler och struktur. Även Korpela (2004) 
påpekar vikten av att läraren visar elever hur de kan utnyttja elevinflytande i 
lärandeprocessen. Det gäller att vara konsekvent med vilka regler som gäller 
och ha en rak och öppen dialog med kollegor, föräldrar och elever. En 
gemensam värdegrund för hela organisationen är en bra grogrund för ett 
positivt utvecklingsarbete med elevinflytande, även för elever i behov av 
särskilt stöd, skriver Korpela (a.a.). Korpela (a.a.) ger flera tips på olika 
tillvägagångssätt för att uppnå ett gott elevinflytande i lärandeprocessen. 
Genom att jobba utifrån ett problembaserat lärande kan ledning och 
organisation ge lärarna ett redskap för ett gott elevinflytande. Han menar 
vidare att skolans ledning kan i sin roll som skolutvecklare presentera olika 
modeller för hur pedagogerna kan arbeta elevinflytande i sitt vardagliga 
arbete och därmed visa på olika metoder och verktyg för skolans utveckling.  

3.4 Tidigare forskning kring elevinflytande 

Det har forskats mycket om elevers demokratiska rättigheter och 
elevinflytande under åren, men forskning runt elevinflytande för elever i 
behov av särskilt stöd är mycket knapphändig. 
 
Flera socialpsykologiska undersökningar har bevisat att läraren själv har stora 
möjligheter att påverka samarbetsklimatet och elevinflytandet i en klass. 
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Jacobsen, Christiansen, Sand-Jespersen (2004) tar i sin bok upp ett berömt 
forskningsexperiment av Kurt Lewin där han jämförde tre olika 
ledningsstilar. Experimentet genomfördes i fritidsklubbsmiljö där elever 
skulle tillverka enkla saker såsom modellflygplan. Grupperna bestod av 
elvaåriga pojkar som delades upp jämnt så de inte skilde åt när det gällde 
intelligens och social bakgrund. Experimentet följdes noggrant på 
bildskärmar och beteenden och gruppbildningar hos elever observerades. Den 
auktoritäre ledaren skulle bestämma allt och hade ensam ansvaret för arbetets 
utformning. Allt gjordes steg för steg så eleverna inte visste vad som skulle 
göras som nästa steg i tillverkningsprocessen. Ledaren förhöll sig diktatoriskt 
till eleverna på ett vänligt men bestämt sätt och gav endast personkritik. Den 
demokratiske ledaren skulle föra gruppen framåt genom att främja 
delaktighet och inflytande från gruppens medlemmar hur uppgiften skulle 
genomföras. Gruppen skulle själv finna sin arbetsform och utifrån det 
organisera arbetet. Ledaren ingick i arbetet utan att alltför mycket involvera 
sig i dess utförande och kritiken gavs sakligt och objektivt. Ledaren med 
laissez-faire-stil skulle visa total passivhet i sin ledningsform men visa 
vänlighet, precis som de andra ledningsformerna gjorde. Han skulle hålla sig 
helt utanför planeringen av arbetet och endast ge råd vid förfrågan från 
gruppens medlemmar. Gruppen hade helt och hållet frihet att bestämma hur 
de skulle utföra uppdraget och ledaren gav ingen som helst kritik.  
Resultatet visade att gruppen med ledaren med laissez-faire-stil hade lägst 
arbetsprestation. Flera av deltagarna i den gruppen blev frustrerade över att 
de inte kom någonstans i sitt arbete. I gruppen med auktoritär ledare förekom 
flera vredesutbrott, upprörda känslor, kritik och gräl mellan både 
gruppmedlemmar och ledare. Här märktes även av apati, hämmad aggression 
och missnöje. Gruppen med demokratisk ledare visade ett klimat som 
präglades av arbetsro, vänlighet och trivsel. Medlemmarna i gruppen hjälpte 
varandra och samarbetade med gruppuppgiften på ett inflytelserikt sätt. 
 
I en enkätstudie som Lunenburg & Scmidt (1989) genomförde fick både 
elever och lärare beskriva upplevelsen av hur skolvardagen var utifrån flera 
påståenden. Det var flera saker som påverkade eleverna att känna sig mer 
positiva till skolan och som gjorde skolarbetet mer motivationshöjande och 
intresseväckande. Det var de lärarna som visade en ömsesidig respekt och 
hade en vänskaplig relation till eleverna som lyckades med detta. Lärarna var 
även mycket tålmodiga, lyssnade på eleverna och styrde dem till att få ett 
större inflytande i sin kunskapsutveckling. De ville uppnå ett mer 
självständigt arbete hos eleverna, med hjälp av stöd och uppmuntran. I 
studien visade det sig också att de lärare som hade en auktoritär stil och 
strävade efter att ha en tydlig ordning i klassrummet och bestraffning om 
eleverna var olydiga ofta hade elever som visade en mer negativ syn på 
skolan. Motivationen hos dessa elever blev mindre för lärande och 
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prestationer i skolan och lektionerna blev tråkiga och ointressanta. Synen på 
läraren var ofta negativ bland dessa elever. 
 
I en forskningsrapport skriven av Tholander (2007) undersöks hur 
elevinflytande och delaktighet märks av i skolans vardag. Genom att titta på 
tidigare forskningar inom begreppen elevinflytande och delaktighet har han 
fått fram en bild av hur det ser ut när det gäller begreppen i skolan. Det är 
mestadels enkätsvar och frågeformulär som visar bilden av begreppen i hans 
forskningsrapport, vilket han är kritisk till. Tholander (a.a.) menar att detta 
sätt att ta reda på elevinflytande hos elever i grundskolan inte visar en rättvis 
bild. Precis som Forsberg (2000) menar han att elevinflytande är mycket stort 
och komplext som kan uttryckas på flera olika sätt och tycker att kvalitativa 
observationer samt öppna intervjuer ger ett bättre och tillförlitligare resultat 
om begreppet. Tholander (a.a.) påvisar i sin forskningsrapport att elevernas 
demokratiska rätt till inflytande i skolan utnyttjas väldigt dåligt. Ofta beror 
detta på att lärare tror att elever är mer medvetna om sina möjligheter till 
inflytande och delaktighet än vad de egentligen är. Det beror ofta på att 
elever saknar vetskap om sina rättigheter samt att lärare visar en negativ 
attityd till fenomenet. Forskningsrapporten visar också att eleverna är 
intresserade av att få vara delaktiga och inflytelserika om det som rör deras 
undervisning men att elevråd inte fungerar speciellt bra, när elevernas idéer 
och förslag ofta blir ignorerade. Tholander (a.a.) påpekar i sin rapport att 
traditionen inom forskning om elevinflytande och delaktighet mestadels har 
utgått från lärare-elev relationen, men samspelet elev-elev är minst lika 
viktigt.  
 
Det är inte bara i Sverige som forskning och forskningsrapporter har skrivits i 
ämnet elevinflytande och delaktighet. Det pågår även forskning i övriga 
Europa. EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning, Kultur och 
Mångspråkighet har tagit fram en rapport (Europeiska 
samarbetsorganisationen… 2009). Där beskriver de olika kvalitéer för bättre 
undervisningsmöjligheter i inkluderingssyfte och som riktar sig till 
beslutsfattare i första hand. Den visar på riktlinjer och förutsättningar för ett 
specialpedagogiskt perspektiv på hur skolan kan få kvalitet i inkluderande 
undervisningsmiljöer och studien har pågått från 2003 fram till 2009. 
Rapporten vill framhäva tydliga riktlinjer för att skolan ska bli en skola för 
alla elever, ett utav målen och arbetets huvudprinciper är: 
 
Målet för inkluderande undervisning är att ge en ökad tillgänglighet till 
utbildning, att främja full delaktighet och ge möjligheter för alla som riskerar 
att utestängas från utbildning, att utnyttja sin potential. ( Europeiska 
samarbetsorganisationen… 2009 s. 15). 
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För att öka kvalitén handlar det direkt om att öka möjligheter för alla elevers 
delaktighet och inflytande. Med ett ökat inflytande ökar också 
meningsfullheten i lärandet. Rapporten förespråkar också både elevers och 
föräldrars delaktighet i pedagogiska beslut som rör det egna lärandet. Läraren 
ska då med sin kompetens kunna presentera olika sätt och valmöjligheter så 
att inflytandet kan fungera. Eleven ska efter det kunna upprätta, anteckna och 
utvärdera sina resultat och gå vidare därifrån. 

3.5 Ett arbetssätt för ökat elevinflytande 
 
Som exempel ger Selberg (2001) en tydlig metod på hur elevinflytande kan 
användas i praktiken. Elevinflytande är inte klassråd och elevråd utan det är 
det informella när lärare och elev interagerar och kommunicerar för elevens 
eget bästa. Hon har skrivit om åtta steg som är som en handledning för att 
kunna arbeta på ett konstruktivt sätt för lärare och elever i elevinflytande.  I 
de åtta stegen ska eleven vara med och formulera sina områden för inlärning 
och få träning och handledning i att styra sin lärandeprocess. Denna process 
ska vara ett samspel mellan lärare/elev och elev/elev för ett gynnsamt 
elevinflytande. Samspelet gör att man tillsammans försöker förstå och lära sig 
omvärlden, dess sociala regler och att få förståelse för sammanhang.  Arbetet 
mellan lärare/elever med elevinflytande har klara strukturer och regler. 
Selbergs metod för att öka elevinflytandet och därmed öka elevers motivation 
ligger i att utveckla eleverna i att arbeta elevaktivt. Läraren ger elever 
redskap och möjligheter för ett sådant arbetssätt.  
Selberg har i sin avhandling tagit fram åtta steg i en process för lärande då 
eleverna har inflytande och tränas i att ha det.  Selbergs åtta steg: 
 
 

 
Figur 2. Elevinflytande i lärandet (Selberg 2001 s 9). 
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De tre första stegen är ingång, förberedelse och val av arbete. Där får 
eleverna fundera kring hypoteser, frågeställningar de vill veta mera om och 
samla förslag på arbete. Genom diskussion och argumentation med andra 
arbetas en arbetsgång och ämnesval fram. I det tredje steget, val av arbete, får 
elever välja innehåll, arbetsformer samt plocka fram redan kända kunskaper i 
ämnet. Elever får också tillgång till kursplaner och styrdokument som 
diskuteras tillsammans med läraren så att arbetet förankras där och även 
lärarens betydelse för arbetet. Därefter ska arbetet planeras, det är det fjärde 
steget. Nu kan elever bland annat välja källor, skriva mål för arbetet, former 
för samarbete, bestämma redovisningsform och vilka ämnen som ska ingå i 
arbetet. Detta görs tillsammans i diskussion med andra elever och lärare. I det 
femte steget genomför nu elever sitt arbete. Då söker de svar på sina frågor 
och i sökandet använder de olika redskap och arbetsformer. I det sjätte steget, 
planering av redovisning, börjar elever med att sammanställa och bearbeta 
sitt material. De reflekterar och försöker dra slutsatser och börjar därefter 
planera och träna inför redovisningen. Därefter är det läge för att redovisa 
resultatet av arbetet, det sjunde steget. I detta steg visar elever vad de har 
kommit fram till och ska försöka att inspirera till vidare diskussion och 
frågeställningar. Till sist, det åttonde steget, ska elever utvärdera sitt arbete 
genom att lyssna till andra elevers synpunkter, reflektera över sitt arbete 
tillsammans med läraren och inte minst diskutera hur arbetet kan bli bättre till 
nästa gång. Selberg (2001) menar att genom detta arbetssätt ökas intresse, 
lust, motivation.  
 
Det som Selberg (a.a.) har kommit fram till i sin forskning är att genom ökat 
elevinflytande i lärprocessen visar på att eleverna vill ha mer inflytande, de 
trivs bättre och lär sig se samband mellan elevinflytande, lärande och 
lärandets resultat. Det visar sig också att lärares intresse för elevinflytandet är 
litet. För att arbetssättet ska bli ett lärande arbete behöver lärarna redskap och 
kvalifikationer. Hon menar vidare att pedagoger ska samarbeta och ge 
varandra stöd för att ge elever i behov av särskilt stöd det bästa stödet utifrån 
sina förutsättningar samt att sträva efter att vara goda demokratiska förebilder 
för eleverna. Hon har beskrivit att ett lågt elevinflytande betyder en låg 
inlärningsnivå. Boken säger också att lärandemiljön samt lärarnas 
kommunikation är en grund till ett bra elevinflytande. I goda lärandemiljöer 
har lärarna kommunicerat och arbetat tillsammans med eleverna. Eleverna 
har haft möjlighet att förbättra sina kunskaper i att utöva inflytande. (Selberg 
2001 s. 9). 
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4 METOD 
 
4.1 Metodval  
   
Vi har valt att göra en kvalitativ forskning med en fenomenologisk ansats. 
Vid användning av denna ansats har man som mål i studien att finna ett 
fenomen av något slag som upplevs av människor. Som grund antas att det 
finns några drag som är gemensamma i upplevelserna som människorna har 
som deltar i studien. I den fenomenologiska ansatsen är det just dessa drag 
som man vill komma åt. I en fenomenologisk studie är det vanligt att 
genomförandet sker med hjälp av observationer eller intervjuer som leder 
fram till ett resultat. Carlsson (2011). 
 
I undersökningen kommer vi att använda oss av gruppintervjuer där en 
mindre grupp elever i behov av särskilt stöd samlas. Vi har även kompletterat 
gruppintervjuerna med djupintervjuer. Vi har valt som steg ett att göra 
gruppintervju för att eleverna ska stimulera varandra till en dialog och 
medvetande kring elevinflytandets vara eller icke vara. I en mindre grupp där 
eleverna har god kännedom av varandra och där de i vanliga fall känner sig 
trygga kan vi få konstruktiva svar utifrån varje elevs upplevelser även om 
intervjun görs i grupp.  
 
Gruppen har arbetat tillsammans vid andra tillfällen med olika saker och har 
förtroende för varandra. Därmed kan en negativ gruppdynamiks påverkan 
vara relativt eliminerad. Genom att gruppen är trygg så kan elever svara och 
delta utan tanke på eventuella roller eller rang. Därmed kan vi få elevers 
perspektiv på elevinflytande såsom undersökningen är tänkt. Därefter ställs 
kompletterande frågor vid en djupintervju för att få ta del av elevens 
upplevelser utifrån ett individuellt perspektiv. Under intervjun bör ett 
professionellt förhållningssätt hållas så att de som deltar inte ser eller avläser 
genom kroppsspråk och minspel något som kan vara vägledande hos 
intervjuaren påpekar Lantz (2007.).  Frågorna i studien ska vara öppna och 
därmed kan intervjun vara följsam och på det viset ska vi kunna få fram 
fenomenet. En forskningsintervju är ett utbyte av synpunkter och utgör på det 
viset ett samspel mellan två människor. (Kvale 1997). Med hjälp av en 
kvalitativ undersökning av detta slag bedömer vi att vi kan få en bättre bild 
av hur elever upplever sina möjligheter av elevinflytande samt i vilken 
utsträckning det sker. I denna specifika studie tycker vi att man med fördel 
kan använda semistrukturerade, allmänna frågor utifrån en intervjuguide för 
att det lämnas utrymme för djupgående frågor. Det är viktigt att den som 
intervjuar lägger undan sina egna värderingar och attityder under intervjun 
eftersom detta kan påverka intervjun negativt skriver Lantz (2007). I enlighet 
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med Platon når vi en sanning genom samtal och argumentation. (Jenner 
2011).  

4.2 Etiska överväganden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                  
I forskning tas hänsyn till fyra kravaspekter. Bryman (2002) beskriver dessa 
aspekter som fyra etiska krav som ska finnas med i en uppsats.                                            

• Informationskravet. Detta innebär att de som deltar i undersökningen 
får information om undersökningen och dess syfte.                                                                                                        

• Samtyckeskravet. Detta innebär att deltagarna i undersökningen själva 
bestämmer över sin medverkan och sitt deltagande.                                                                                           

• Konfidentialitetskravet: Det är mycket viktigt att alla som ingår i 
studien skyddas med konfidentialitet och att alla personuppgifter inte 
kan nås av obehöriga. 

• Nyttjandekravet: Detta klargör att all uppsamlad information kring de 
personer som deltagit i studien endast ska fungera som 
forskningsmaterial. De personer som deltar i en undersökning har rätt 
till att få bli behandlade med respekt. Detta gäller inte bara i 
undersökningen utan även i dess för- och efterarbete.  

I vårt arbete har vi först vidtalat respektive lärare och fått ett medgivande om 
att vi kan utföra undersökningen i deras klass. Vi har sedan presenterat oss 
för de utvalda eleverna i klassen och förklarat för dem vad vi tänkte göra. 
Eleverna har fått tänka igenom om de vill vara med i vår undersökning eller 
inte. Vi har sedan förklarat att de tillsammans med sina vårdnadshavare ska 
samtycka eller inte om att elevers deltagande i undersökningen. 
Vårdnadshavarna skulle skriva under ett så kallat missivbrev som skickades 
hem där en kort information om undersökningen står (se bilaga 2). Vidare 
informerades eleverna om att all information som kom fram ur intervjuerna 
var anonymt och de skulle användas anonymt. I missivbrevet framkom att 
varken skola, stad eller område lämnas ut samt att de inspelade 
djupintervjuerna inte var offentliga, utan bara skulle finnas som underlag för 
transkribering, sammanställning och bearbetning av fakta som är relevant för 
arbetet. Materialet, samt inspelade intervjuer och transkriberingar fanns kvar 
fram till dess att arbetet är godkänt. Undersökningen ger full integritet till 
undersökningspersonerna. 
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4.3 Urval  
 
Vår undersökning har utgått ifrån en för intervjun sammansatt grupp med 
elever från år 3 och år 4 som är 9-11 år. Vi gjorde studien i två grupper där 
varje grupp bestod av två elever från år 3 och två elever från år 4 som 
tillsammans intervjuades kring sina upplevelser av elevinflytande. Dessa 
elever har varit tillsammans förut under andra aktiviteter och kände till 
varandra. Den ena gruppen gick i en 0-9 skola i en medelstor stad medan den 
andra gruppen gick i en 0-6 skola på en mindre ort. Djupintervjuns elever 
gick i år 4. Elever som ingick i vår undersökning var i behov av särskilt stöd 
och har i enlighet med åtgärdsprogram specialundervisning. Eleverna har 
inga diagnoser utan uppnår inte målen av andra orsaker. 
 
Vi bestämde oss även för att göra en kvalitativ förstudie eftersom det inte 
fanns så mycket annat material inom detta forskningsämne. Det kändes 
viktigt för oss att få en uppfattning om ämnet och kring frågornas struktur 
samt få uppfattningen om formen av intervju var en bra form. Bryman (2002) 
anser att man ska göra en pilotstudie om det är möjligt utöver att man gör en 
genomgång av frågornas struktur tränas intervjuaren på den kommande 
situationen. Han menar vidare att intervjuaren också får en uppfattning om 
metoden är användbar Det är viktigt att inte göra pilotstudien med de 
personer som sedan ska ingå i studien ( Bryman 2011). En pilotstudie gjordes 
med två elever som går i år 4 och som inte är i behov av särskilt stöd. Den 
andra pilotstudien gjordes med en elev i år 4 i behov av särskilt stöd. Eleven 
gick på en 0-6-skola i en tredje kommun. Denna pilotstudie räknades också in 
som underlag i resultatet. 

4.4 Genomförande 
 
Undersökningen startade med att kontakt togs med klassföreståndaren och 
tillsammans bestämdes ett möte med berörda elever. Klassföreståndaren fick 
information kring undersökningen och syftet med arbetet. Därefter tog 
klassföreståndaren kontakt med elevernas föräldrar och frågade om deras 
barn fick delta eller inte samt gav information kring intervjun och 
undersökningens konfidentialitet. Intervjuaren träffade den tänkta gruppen av 
elever och informerade dem samt hade ett samtal kring vad intervjun ska 
handla om. I samtalet diskuterades också innebörden med ordet 
elevinflytande.  När föräldrar och elever hade gett klartecken för att intervjun 
fick genomföras träffades intervjuaren och den grupp elever som sedan skulle 
intervjuas. Vid intervjutillfället hade klassföreståndaren bokat en liten sal 
som eleverna kände sig hemma i och där intervjun kunde ske utan störningar. 
Före själva intervjun samtalade vi åter kring ordet elevinflytande samt vikten 
av att försöka svara så ärligt som man kan och att det inte finns ett rätt eller 
fel svar. När eleverna hade fått prata av sig lite och vant sig vid tanken på att 
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bli intervjuade och inspelade på band ansåg eleverna sig redo för intervjun. 
Frågorna ställdes i enlighet med intervjuguiden till en början och eleverna 
svarade rakt på varje fråga. Eftersom frågorna var semistrukturerade kunde 
frågorna i stunden ställas på fler sätt och på så sätt fick gruppen en ökad 
förståelse. Detta gjorde också att gruppen så småningom pratade lite mera 
fritt kring frågorna och ibland skapades lite diskussion. I diskussionen visade 
det sig att de hade lite olika uppfattningar kring elevinflytandet i ett 
tidsperspektiv och tillsammans kom de fram till hur det har sett ut. Intervjun 
fortlöpte bra och konstruktivt och eleverna verkade inte känna av att de 
spelades in utan svarade och pratade kring frågeställningarna. De visade 
heller ingen blygsel inför varandra utan sa sina personliga upplevelser. Efter 
drygt en timma hade de svarat på de frågor som intervjuguiden hade plus 
några följdfrågor under intervjuns gång. Efter en tid fick eleverna som 
tidigare djupintervjuats i år 4 svara på några kompletterande och mer 
djupgående frågor kring Selbergs (2001) arbetsmetod och hennes åtta 
punkter.  
 
4.5 Trovärdighet 

Validitet och reliabilitet är begrepp som hör den kvantitativa studien till anser 
Bryman (2002). Han upplever att forskare vill byta ut orden mot andra 
kriterier såsom trovärdighet och äkthet i en kvalitativ studie. Bryman (a.a.) 
påvisar vidare att genom att använda validitet och reliabilitet vill man nå och 
komma fram till en sanning. Undersökningen ska ge en bild av de undersökta 
personernas upplevelser och åsikter. Den ska leda till en bättre förståelse över 
deras situation samt kanske vara ett led till förändring för deltagarna i någon 
form. (Bryman 2002). 
 
Undersökningen består av två gruppintervjuer, fyra djupintervjuer och en 
pilotstudie där elever är i behov av särskilt stöd. Det blir ett antal elever som 
kan reflektera och svara på våra frågor om sina upplevelser. Svaren visar sig 
från ett elevperspektiv och påvisar elevernas direkta uppfattningar kring 
elevinflytandet och hur de upplever det och hur det ser ut. I gruppintervjun 
kunde eleverna tillsammans diskutera sig fram till hur elevinflytandet har 
utvecklats och eventuellt förändrats under skoltiden. Eleverna i pilotstudien 
och i djupintervjun kunde verkligen redogöra för sina upplevelser utan att 
känna att deras upplevelser är något som är felaktigt i andra elevers öron. 
Även om eleverna i gruppintervjun känner varandra väl och inte har eller har 
haft några direkta konflikter mellan varandra så kan vi som undersöker deras 
synpunkter inte vara helt säkra på att de verkligen talar ifrån sitt inre. En 
annan aspekt som vi anser är viktig kring trovärdigheten är att frågor som 
ställs till elever i de lägre åldrarna visar svar som ofta grundar sig på det som 
de senast arbetat med. De har svårt att påvisa och redogöra för en helhetssyn 
bakåt i tiden och hur de tidigare har arbetat och gjort. 
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5  RESULTAT 
 
I resultatdelen presenteras det som vi kommit fram till i våra gruppintervjuer 
och enskilda djupintervjuer när det gäller upplevelsen av elevinflytande i 
skolan. Resultatet kommer att redovisas utifrån de två frågeställningarna som 
vi har i vårt syfte. 
 

• När och hur kan elevinflytandet uttrycka sig för elever i behov av 
särskilt stöd? 

• Hur upplever elever i behov av särskilt stöd sina möjligheter till 
elevinflytande? 

Vi har delat upp resultatet i sex delar, klassråd och elevråd, miljön, spontana 
kontakter, lektioner och hjälpmedel, utvecklingssamtalet samt resultatanalys. 
Dessa delar har arbetats fram utifrån skolverkets två dimensioner (figur 1) 
samt resultatet av elevernas svar på frågorna från intervjuguiden Vi kommer 
inte att redovisa resultatet kring varje enskild grupp eller individs upplevelse 
utan ger en i huvudsak allmän uppfattning från intervjuerna. Eftersom alla 
elever gett sina synpunkter presenteras resultatet utifrån deras upplevelser. 
De elever och grupper som har haft liktydiga svar presenteras så. Enskilda 
elevers upplevelser, som skiljer sig från de andras redovisas då de 
uppkommer. Det visade sig i resultatet att ett par elever som pratade mycket i 
gruppintervjun, var desto tystare i djupintervjun. Det fanns även elever som 
pratade mycket mer under djupintervjun än i gruppintervjun. 
 
5.1 Klassråd och elevråd 
 
Eleverna i grupperna gav entydiga svar att de hade klassråd. Klassråden hölls 
med olika regelbundenhet. Hos vissa var det varje eller varannan vecka och 
hos andra var det mer sällan. På klassrådet kunde eleverna ta upp olika saker 
som berörde dem på olika sätt. Det kunde exempelvis vara regler på skolan, 
placering av bänkar i klassrummet, förslag på utflykter och om de ville byta 
bänkkamrater. När det gällde reglerna syftade de i detta fall till trivselregler 
av olika slag i klassrummet, kapprummet m.m. När det gällde att byta 
bänkkamrat brukade några elever få göra det när de så önskade, men ibland 
bestämde fröken när det var dags att byta. När de skulle byta bänkkamrater så 
skrev de sina kompisar på en lapp som läraren samlade in, och sedan fick de 
nya bänkkamrater. Detta gjorde läraren för att se att bänkkompisarna skulle 
kunna fungera bra tillsammans. Några elever brukade inte få bestämma över 
klassrumsplaceringen alls. 
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Några elever brukade ibland önska att de ville ha fler bollar eller andra 
redskap att ha under rasterna. Oftast var det lärarna som ordnade med detta 
och bestämde vad som skulle köpas in enligt eleverna. Några elever brukade 
få rösta på vilka saker som skulle köpas till klassen. Flera av eleverna hade 
också diskuterat olika exempel på utflykter som de ville göra. Ibland var det 
helt spontant och ibland utifrån olika förslag som kom ifrån läraren. Ett par 
elever hade upplevt att elevernas förslag inte hade genomförts eftersom de 
hade varit utflyktsmål som legat för långt bort eller blivit alltför kostsamma.  
Alla elever förklarade att de hade valt ut representanter i varje klass som 
skulle representera klassen i skolans elevråd. I elevrådet diskuterades större 
frågor som skulle gälla för alla på skolan. Några av eleverna berättade att när 
klassens representanter kom från ett elevrådsmöte så redogjorde de för vad 
som hade diskuterats där. Eleverna hade svårt att komma på vad elevrådet 
hade bestämt, men kom fram till att de bland annat hade fått ha en 
önskevecka på skolmatsedeln. Den hade de hade fått vara med och bestämma 
om. Annars visste de inte mycket mer kring elevrådet.  
 
I. Nu tänker jag fråga om ni har något som heter klassråd och elevråd? Hur 
fungerar det?                                                                                                                                                                                         
E. Ehm                                                                                                                                               
I. Hur gör ni?                                                                                                                              
E. Ehm alltså vi kommer på saker ….  
I. Klassråd, då  tar man upp och diskuterar saker i klassen, elevråd väljes 
oftast två ur klassen  och två går iväg. Jag vet inte hur ni har det.                              
E. Vad är klassråd?                                                                                                                         
I: Klassråd är t e x det kan man ha varje vecka eller varannan vecka och så 
kanske du vill ha ny färg i uppehållsrummet. Då kan du först diskutera det i 
klassen hur ni skulle vilja ha det                
E. Ja nu. Det är två personer som går fram i klassen och säger det och så 
säger dom ” vad tycker ni?” och då räcker vi upp handen eller så gapar vi 
alla samtidigt och så säger att vi vill ha nya bord eller så eller dom där 
skåpen är fula och då säger vi att vi vill ha nya. Då kanske dom kommer och 
säger att vill ni ha nya skåp eller vad tyckte ni.  Då säger vi aaa vi vill ha nya 
och då kanske det blir det. 
 
Flera elever hade svårt att förstå vad klassrådet och elevrådet egentligen var 
till för. Vid frågor kring vad klassrådet och elevrådet egentligen gjorde så 
hade flera av eleverna inte någon förklaring på syftet med det. Upplevelsen 
av ett klassråd var olika hos eleverna. Några tyckte det var tråkigt medan 
några tyckte det var roligt. De flesta tyckte att de fick vara med och 
bestämma ibland. En elev berättade att han tyckte det var jobbigt att 
bestämma saker för att alla kunde bli arga då och säga nej. 
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5.2 Miljön 
 
De flesta eleverna upplevde att det var lärarna som dekorerade i klassrummet 
och på andra ställen. En elev berättade dock att han hade fått vara med och 
dekorera klassrummet. I början av läsåret fick alla eleverna i klassen ta med 
sig en prydnadssak som de tyckte om och ställa någonstans i klassrummet.  
 
I: - Vad gjorde ni i början av terminen?                                                                                    
E: - Vi hade med oss grejer och sånt.                                                                                                
I: - Vad gjorde ni med grejerna?                                                                                                 
E: Vi satte upp dem i klassrummet. Ja, då har vi gjort det!                                                                                                                                                                                      
 
Upplevelsen var annars hos eleverna att de inte kunnat komma med förslag 
som gäller miljön på grund av ekonomi eller regler som gäller på skolan. Om 
någon elev gav ett förslag på miljön i korridoren eller klassrummet så blev 
det ingen förändring. Det var lärarna eller rektorn som hade bestämt vilka 
regler samt hur miljön skulle se ut där tyckte de flesta eleverna. 
 
5.3 Spontana kontakter 
 
Eleverna upplevde att de inte kunde påverka om de till exempel önskade lite 
mera rast om vädret var fint ute. Deras önskemål kunde heller inte ändras om 
att få gå tidigare in och arbeta vid spontana kontakter med läraren ute eller 
vid lärarrumsbesök. Det var läraren som bestämde om klassen arbetat bra och 
därmed kunde få några minuter extra rast. Eleverna hade inga individuella 
raster om behovet skulle finnas. Många av eleverna hade också upplevt att 
det inte var någon idé att försöka ändra på något när de mötte läraren i 
korridoren, matsalen eller till och från idrott eller slöjd. Det bästa var att prata 
om saker i klassrummet. Det var bara om man hade slagit sig eller om det 
hade varit något bråk som de pratade i korridoren. 
Flera av eleverna tyckte att rasterna var roliga. De upplevde att de fick 
bestämma själva aktiviteterna på rasterna och det brukade gå bra. Ett par 
elever berättade att de inte fick använda de nya leksakerna utan lärarens 
tillåtelse. 
 
E: - Vi brukar inte få bestämma vad vi vill, vi måste fråga läraren först innan 
vi tar något.              
I: - Vad tänker du på, som du måste fråga om?                                                                         
E: - De nya sakerna och den där konstiga saken. 
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5.4. Lektioner och hjälpmedel 
 
När eleverna arbetade med olika ämnen i klassrummet upplevde de att läraren 
bestämt vad som skulle göras i de flesta fall. Det gällde generellt för alla 
ämnen. En elev berättade att de brukade få bestämma att de skulle sjunga 
låtar på engelskan. Vid några tillfällen hade läraren gett olika förslag som de 
kan välja bland när de arbetade, men eleverna själva hade inte fått diskutera 
och komma med egna förslag. Det var till exempel att de kunde läsa i olika 
böcker och göra olika uppgifter till det. De kunde också ha fått bestämma i 
vilken ordning de skulle få arbeta med vissa arbetsuppgifter under ett 
arbetspass. Förslagen kommer då oftast från läraren.  
Alla eleverna upplevde att de inte hade fått lämna synpunkter på schema eller 
lektionernas ordning under skoldagen. Ibland kunde de få arbeta tillsammans 
med någon spontant om de frågade, t ex om eleverna var på samma sida i 
matteboken. Läraren godkände det ibland och ibland inte. Det berodde på 
vilka elever som frågade. Flera elever upplevde att en liten grupp var det 
bästa sättet att lära sig på om de fick bestämma själva. 
 
E: - Det är bra om man är en grupp som känner varandra.                                                       
I: - På vilket sätt då?                                                                                                                  
E: - Då kan man hjälpas åt. 
 
De flesta eleverna visste inte om de skulle vilja ändra på något, för de sa att 
de inte visste om något annat sätt att arbeta på. Ett par elever ville att 
arbetsuppgifterna skulle vara lättare, om de fick bestämma. Enligt dem kunde 
det bli väldigt tråkigt att träna samma sak under en lång tid. Ibland fick de 
träna fastän de redan kunde och då sa de till läraren. Efter att eleverna 
påverkat läraren en stund kunde de få redovisa på olika sätt att kunskaperna 
var befästa och då kunde de få hoppa över det som de kunde och få fortsätta 
framåt med andra uppgifter. Detta hände dock inte så ofta. 
 
 I de flesta fall kunde eleverna själva gå och hämta extra material om de 
kände att de behövde vissa konkreta hjälpmedel t ex i matte när de skulle 
arbeta. Detta kunde de göra utan att fråga läraren. Många av eleverna tyckte 
det gjorde ämnet roligare när de fick ta hjälp av olika hjälpmedel. Vissa 
elever fick skriva mer på datorn än andra eftersom de hade svårt med att 
skriva. Det var lärarna som då förmedlade vilka hjälpmedel som fanns till 
förfogande till eleven.  
 
På idrotten fanns det elever som kunde få planera en del av lektionen. När de 
hade planerat idrottslektionen gick de igenom den med läraren och därefter 
kunde de genomföra den. Det kunde till exempel vara planering av en lek 
eller ett bollspel. Hos andra elever fanns det inget elevinflytande av det 
slaget. Där kunde eleverna önska vid något tillfälle att de ville ha en speciell 
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lek och hoppas på att den kom längre fram på terminen. Några elever gick 
från klassen när de skulle arbeta med det som de behövde extra hjälp med. De 
gick då till en annan lärare. De flesta upplevde att det var roligt, men ibland 
skulle klassen till exempel se på film i klassrummet och då ville de inte gå 
iväg. Några tyckte att det kändes konstigt i magen när de gick iväg, för då 
visste alla klasskamrater att man presterade dåligt. Det tråkigaste var när de 
skulle arbeta själva utan kompisar, för då kände de sig inte riktigt trygga. 
Framförallt om det var att de gick från klassen ofta och till flera olika lärare. 
Eleverna var inte med och bestämde om de skulle gå iväg eller ej. Det var 
redan förutbestämt av lärarna när de skulle lämna klassrummet. Några elever 
fick sitt extra stöd i klassrummet och fler lärare brukade komma in där. Dessa 
elever delades då in i grupper i klassrummet och tränades extra där för att nå 
sina mål. Allt var nästan som vanligt tyckte de här eleverna, fastän det var 
fler lärare inne i klassrummet. 
 
Ingen av eleverna upplevde att det var någon skillnad på vilken lärare de hade 
i klassrummet eller gick till utanför klassrummet när det gällde hur mycket de 
kunde vara med och påverka lektionerna. Eleverna upplevde inte att det var 
någon skillnad på elevinflytandet när de hade någon annan lärare än sin 
ordinarie. 
 
5.5 Utvecklingssamtalet   
 
Inför utvecklingssamtalet kände ett par elever att det var pirrigt och spänt. De 
kunde inte riktigt förklara varför. De tyckte också att det kändes konstigt 
under utvecklingssamtalet. Alla eleverna tyckte det var skönt när 
utvecklingssamtalet var slut. 
 
De flesta eleverna visste att de hade en individuell utvecklingsplan (IUP). 
Flera av eleverna hade den i sin pärm och hemma som de kunde titta på med 
jämna mellanrum. När IUP skrevs var det oftast läraren som föreslog vad 
som skulle stå i den och föräldern och eleven anslöt sig till dessa förslag. 
Läraren hade utgått ifrån tester och prov för att komma fram till sina förslag. 
När eleverna hade klarat de kortsiktiga mål som fanns i IUP ströks de på 
pappret och efter ett tag skrevs en ny IUP. 
 
När det gällde åtgärdsprogram så visste flera av eleverna att de hade skrivit 
på ett sådant papper. Det brukade de göra på utvecklingssamtalet. Eleverna 
upplevde att det var läraren och föräldrarna som hade bestämt att eleverna 
skulle ha extra träning för att nå målen. På så sätt bestämde de vad som skulle 
stå i åtgärdsprogrammet. Vissa elever visste att det var mål och utveckling 
som skrevs i IUP och åtgärdsprogram, andra inte. Eleverna blev tillfrågade 
om de höll med om vad som skulle skrivas och sedan fick alla skriva på. Det 
kunde exempelvis vara frågor om vad de tyckte var speciellt svårt i skolan. 
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Dessa dokument diskuterades enbart på utvecklingssamtalen. Ibland ville 
eleverna säga saker som de tyckte, till exempel att något var för svårt för 
eleven eller att det var för mycket, men det gjorde de inte utan lät läraren och 
föräldern bestämma.  
 
I: - Varför är det så tror du att de sakerna som vi har pratat om här nu. 
Varför är det så att ni inte kan vara med och bestämma så mycket? Men kan 
bestämma lite grann?                           
 E: - För att vi inte har blivit vuxna. Och att vi är barn! 
 
Några av eleverna visste inte riktigt varför de inte sa något på 
utvecklingssamtalen. De upplevde att det inte kändes så viktigt att säga något. 
En elev hade svårt att sitta still och lyssna när läraren och föräldern pratade, 
för att det pirrade för mycket i magen.  
 
I: - Hur känns det under utvecklingssamtalet?                                                                                                  
E: - Pirrigt, när det är kan jag inte sitta still.                                                                                 
I: - Varför kan du inte det tror du?                                                                                              
E: - Vet inte… för det pirrar och är nervöst. 
 
Många av eleverna upplevde att de inte fick vara med och bestämma så 
mycket för att de inte var vuxna. Det var först när man var vuxen som man 
fick bestämma mer. 
 
5.6 Resultatanalys  
 
Syftet med vår resultatanalys är att få svar på våra frågeställningar. Resultatet 
av de undersökta elevernas upplevelser och möjligheter med elevinflytande, 
belyses med hjälp av litteratur och tidigare forskning. Först visar vi en bild av 
hur elevinflytandet kan uttrycka sig. Därefter har vi delat upp 
resultatanalysen i två delar där vi analyserar elevers upplevelser av kollektivt 
respektive individuellt elevinflytande. 
 
5.6.1 Elevinflytandets olika uttryck 
Utifrån vår analys av resultatet kommer vi fram till följande bild av hur 
elevinflytandets olika uttryck upplevs av elever i behov av särskilt stöd.  
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Vi visar detta med stöd av Skolverkets (2010) uppdelning av formellt och 
informellt inflytande som en grund. 
 
 

Individuellt 
• IUP 
• Åtgärdsprogram 

 
 

 

• Rastaktiviteter 
• Arbetsgång 
• Konkretionsmaterial 
• Utsmyckning av miljö 
• Samarbete elev-elev 

Formellt 

• Elevråd 
• Klassråd 

 
 

Informellt 

• Önskningar om 
delmoment i 
helklasslektioner 

• Klassråd 

Kollektivt 
 
Figur 3. Elevers upplevelser av elevinflytandets dimensioner 
 
 
5.6.2 Elevers upplevelser av kollektivt elevinflytande 
Vår studie visar på att, i enlighet med många andra undersökningar kring 
elevers möjligheter till elevinflytande, är det relativt begränsat till vissa 
formella delar. Dessa delar visar sig vara det formella såsom klassråd och 
elevråd där eleverna upplevde att de kunde ha elevinflytande kring bland 
annat trivselregler och byte av bänkkamrat. På så sätt har klassråd och 
elevråd misslyckats med att användas som ett redskap för att förstå 
elevinflytande i en enkel organisation. När eleven inte förstår innebörden 
med elevinflytande kan det som finns bli i en negativ form för den enskilde 
eleven. Detta märktes bland annat genom att eleverna kom med olika förslag 
och önskemål om exempelvis inköp, som läraren avslog direkt. Lärarens 
relation till eleverna var på så sätt ofta väldigt kategorisk i sitt sätt, som ledde 
till ett skendemokratiskt elevinflytande. Det här sättet att jobba med 
elevinflytande kunde vi även se inom andra områden som exempelvis vid 
planering av utflykter när elever kunde ge egna förslag som sedan sorterades 
bort utifrån lärarens egna förslag. Selberg (2001) menar att klassråd och 
elevråd inte är exempel på ett elevinflytande. Hon beskriver klassråd och 
elevråd som ett redskap för träning av demokratiska principer som 
exempelvis majoritetsbeslut. Detta är naturligtvis viktiga delar i 
undervisningen för att få demokratiska medborgare, men det utvecklar inte 
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det inflytande som eleverna har rätt till i undervisningen. Selberg (2001) 
menar att det är viktigt att läraren fungerar som en demokratisk ledare och är 
lyhörd för att hjälpa elever i behov av särskilt stöd att få inflytande. Det krävs 
mycket kompetens men även samarbete mellan olika lärare för att nå det. 
  
Enligt Tholanders (2007) forskningsrapport visar det sig att elever vill vara 
delaktiga i de delar som rör deras undervisning men att deras idéer och 
förslag ofta ignoreras av läraren. I vår studie såg vi också spår av detta, 
eftersom elever ofta fick färdiga förslag från läraren att rösta om i klassråd 
och elevråd.  Denna typ av inflytande påverkar inte den enskilde elevens 
utvecklingsprocess utan är mer en övning av kollektivt och formellt 
inflytande. Det är viktigt att eleven lär sig den demokratiska ordningen, men 
det är minst lika viktigt att eleven förstår innebörden av vad den kan ha för 
inflytande och påverkan i den för att få till ett positivt klassrumsklimat menar 
Oscarsson (2003). Vår studie visade att klassrådet upplevdes som ett 
formellt/kollektivt inflytande, där läraren ofta styrde. Det står klart och 
tydligt uttryckt i skollagen att elever ska ha inflytande i delar som rör deras 
utbildning genom klassråd och elevråd (Skollagen 4 kap. 2 §). Förståelsen av 
begreppet elevinflytande blir tydligare genom att använda Vygotskijs tankar 
där läraren fungerar som en guide och inte är styrande i beslutsprocessen. 
Genom att utgå från det informella/kollektiva klassrådet som ett redskap 
kommer vi åt elevens individuella elevinflytande. I Skolverkets modell            
( figur 1) saknas klassrådet som informellt/kollektivt elevinflytande.  
 
Upplevelsen hos elever var att läraren jobbade mycket utifrån det objektiva 
intresset gentemot eleven, men missade helt det formativa intresset där en 
process hela tiden ska fortgå mellan elev och lärare för att formulera och 
omformulera elevens intressen. Det subjektiva intresset märktes av hos 
eleverna till viss del vid genomförandet av lektioner. Enligt Forsberg (2000) 
har det visat sig att elevinflytande i skolans värld har varit främmande och 
många lärare har abdikerat. Detta kan vara en orsak till att det som eleverna 
förknippar med elevinflytande är just det formella såsom klassråd och 
elevråd. Detta har varit en lättare väg att ta utan att behöva mer engagemang 
och kunskap hos lärare när det gäller inflytande. Samtidigt har eleverna fått 
ett visst inflytande i skolan av det formella slaget. Därmed har också 
styrdokumentens paragrafer när det gäller ordet elevinflytande fått en 
tydlighet och en praktisk genomförbarhet. Vårt resultat visar på att förslagen 
som skulle diskuteras eller väljas vid exempelvis utflykter eller val av 
bänkkamrat oftast kom från läraren.  
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5.6.3 Elevers upplevelser av individuellt elevinflytande 
Det som resultat och analys pekar på vad gäller elevers upplevelser av 
individuellt elevinflytande är att de känner att de till viss del har det, både 
formellt och informellt. Detta grundar de på sin förståelse av vad de anser att 
elevinflytande är. En annan sak vi kom fram till i vår studie var att elever har 
mycket liten kunskap om hur ett elevinflytande kan se ut och hur det praktiskt 
kan fungera i elevers vardag. Elever förstod oftast inte begreppet 
elevinflytande och visste inte hur de skulle göra för att uttrycka det i den 
vardagliga skoldagen. Samma fenomen framkommer även i Tholanders 
(2007) rapport där han kritiserar skolans sätt att informera om elevers 
rättigheter. Med hjälp av vår analysmodell kan vi utläsa att elever upplever 
att de är med och bestämmer inom flera områden, inte minst sitt individuella 
elevinflytande. Vid närmare studie visar det sig att elevinflytande finns inom 
lärares mycket tydliga anvisade ramar och riktlinjer. Elever kan komma med 
egna initiativ men dessa förkastas oftast till lärares förmån. Till viss del kan 
det finnas spår av maktordning och kontroll ifrån lärares sida som gör 
elevinflytandets kraft mindre, speciellt märks detta hos elever i behov av 
särskilt stöd.  
 
I vår studie visade sig att för elever i behov av särskilt stöd, som ofta får träna 
samma moment under långa perioder, fanns det inte många tillfällen till att 
samtala om vilka kunskaper som var befästa eller inte. Elever upplevde att 
det inte fanns utrymmen för en dialog angående deras utvecklingsprocess. 
Tornberg (2005) hävdar att vikten av att elever blir medvetna om vad, hur 
och varför de lär sig saker samt täta utvärderingar ökar medvetenheten om 
deras utveckling. Detta didaktiska arbetssätt bidrar till ökade möjligheter till 
inflytande i sin utveckling. Precis som Persson (2001) påtalar märker vi i vår 
studie att lärare ofta ser elever utifrån det kategoriska perspektivet istället för 
det relationella. Detta på grund av att det ofta krävs snabba organisatoriska 
lösningar på specialfunktioner och man ser inte de långsiktiga 
konsekvenserna av det. Elever upplevde att de kunde påverka sina 
möjligheter i viss mån när de skulle samarbeta med andra och om de önskade 
konkretionsmaterial i klassrummet. Vidare upplevde de också att de kunde ha 
elevinflytande i hur rastaktiviteter utformades. Detta är konkreta exempel på 
snabba lösningar för att få till ett individuellt elevinflytande. 
 
Vid kompletterande frågor till eleverna kring Selbergs (2001) åtta punkter 
eller delar av dessa fanns inget arbete som de upplevde att de arbetat med 
elevinflytande i eller kände igen. Att metodiskt arbeta med elevinflytande, 
där inlärning, träning och handledning är olika arbetsredskap, leder till ökat 
elevinflytande och motivation enligt Selberg (2001). Hennes arbetsprocess 
som innehåller åtta steg är ett exempel på detta, som grundar sig i Learning-
by-doing-teorin ( Dewey 1999). Det är viktigt att medvetenheten hos elever 
väcks för att möjligheter ska kunna ges för elevinflytande till alla, även elever 
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i behov av särskilt stöd. Det är mycket viktigt att lärare ger elever rätt redskap 
för en sådan arbetsprocess. I enlighet med Dewey och Vygotskij ska elever få 
möjligheter att utveckla sina förmågor och personligheter. Detta ska de kunna 
göra genom att ha inflytande i sin utveckling där arbetssättet stimulerar och 
gör eleven aktiv. 
  
Resultatet visade på ett visst mönster att det inte var någon större fördjupning 
av de individuella relationerna mellan elever i behov av särskilt stöd och 
olika lärare. Det gick inte att utläsa någon större fördjupad relation till 
specialläraren eller specialpedagogen, som bör sätta elevens behov och 
intressen i centrum för att kunna bygga upp en bärande och varande relation. 
Enligt von Wright ( 2001) är en fungerande kommunikation mellan lärare och 
elev en grogrund för att utveckla samarbete och det viktiga mötet mellan elev 
och lärare. En fördjupad och bärande relation ger mer handlingsutrymme och 
en vilja att lära. Det viktiga mötet mellan elev och lärare måste få en viktig 
plats i interaktionsarbetet tycker Tornberg (2005). Mötet ska genomsyras av 
respekt och skapa trygghet och tillit hos eleven. Detta leder i sin tur till att 
elever känner sig sedda och förstådda eftersom lärare i samspel med elever 
skapar lärsituationer, utifrån elevers kunskaper och idéer, som genererar 
motivation och framåtanda. Ansvaret för att relationer ska bli bärande anser 
Jenner (2004), ska ligga på läraren. Genom att elever blir mer motiverade 
med elevinflytande som grundar sig i bärande relationer ökar elevers 
möjligheter till att nå skolans mål.  
 
I vår studie framkom det att flertalet av de intervjuade eleverna inte deltog 
aktivt vid utvecklingssamtalen. Det var läraren och ibland läraren och 
föräldern som bestämde vad som skulle skrivas och eleven fick svara om de 
tyckte att det var bra. Ingen elev deltog aktivt i diskussionerna kring 
kunskapsutvecklingen på utvecklingssamtalet. Elever upplevde dock att de 
kunde uttrycka sina synpunkter om de kände behov av det. En väl fungerande 
kommunikation och bärande relation är till allas fördel vid utvecklingssamtal 
och skrivandet av individuella utvecklingsplaner, IUP och åtgärdsprogram 
utifrån Vygotskijs (1999) tankar. Förståelsen över vilka behov som finns och 
hur dessa ska tillgodoses ska utvecklas i ett samspel mellan elev och lärare 
med hjälp av rätt redskap. Inför utvecklingssamtalet var flertalet elever 
spända och hade ont i magen beroende på att de inte visste vad som skulle 
sägas där. I en trygg relation byggd på tillit och empati kan man lättare få till 
stånd en förändringsprocess menar Rökenes & Hansen (2007). Elever i 
undersökningen var inte riktigt på det klara med vad skrivandet av 
åtgärdsprogram och IUP egentligen hade för syfte. Detta kan ha sin 
förklaring i att de inte har begreppen klart för sig och att de inte har ett aktivt 
elevinflytande i sin vardag. Trots detta objektiva sätt att se på elevinflytandet 
upplevde elever att de var delaktiga i sin individuella utvecklingsplan.  
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6  DISKUSSION 
 
I vår diskussion ingår två delar. Först tar vi upp metodvalets för- och 
nackdelar och diskuterar det. Sedan fortsätter vi med en diskussion av 
resultatet av vår studie. Vi har resonerat om vårt resultat samt analys och 
dragit slutsatser med kopplingar till bakgrundslitteratur och tidigare 
forskning. 
 
6.1 Metoddiskussion 
 
För att kunna få en inblick i hur eleverna upplever sitt elevinflytande valde vi 
den kvalitativa metoden med en fenomenologisk ansats. Skälet till att vi 
valde denna ansats var att vi ville få en överblick över fenomenet 
elevinflytande i skolan för elever i behov av särskilt stöd. Vi håller med både 
Tholander (2007) och Forsberg (2000) om att elevinflytande är ett stort och 
svårfångat begrepp. Därför är en kvantitativ studie med hjälp av enkätfrågor 
fel väg att gå för att få fram upplevelsen. 
 
Vårt val i undersökningen för att få fram elevers upplevelser av 
elevinflytande startade med gruppintervjuer och övergick sedan i 
djupintervjuer med elever från år 4. Genom gruppintervjuer fick vi fram en 
större mängd upplevelser som eleverna diskuterade sig fram till under 
intervjun. I vår undersökning visade det sig att de elever som behövde 
gruppens trygghet för att kunna tala verkligen fick fram sina upplevelser i 
den formen. Andra elever, som hade svårare för att uttrycka sig i grupp, hade 
lättare för att uttrycka sig vid de djupintervjuer som vi kompletterade 
undersökningen med, och de kände sig tryggare tillsammans med 
intervjuaren. Vi tycker att undersökningen därmed vilar på ett mer 
tillförlitligt underlag än om enbart en metod hade använts.  
 
Vår gruppintervju genomfördes med hjälp av en intervjuguide, som bestod av 
semistrukturerade frågor. Precis som Kvale (1997) skriver tycker vi att det är 
viktigt att ha frågorna semistrukturerade för att få fram fenomenet 
elevinflytande hos eleverna. Ett annat viktigt skäl vid valet av intervjufrågor 
är att eleverna har svårt att förstå innebörden av begreppet elevinflytande 
samt deras roll i utövandet av detta. Vid intervjuerna blev detta mycket 
uppenbart. Det krävdes vid flera tillfällen ytterligare förklaringar av 
begreppet elevinflytande under intervjun. Vi använde även olika synonymer, 
som till exempel vara med och bestämma, vara delaktig samt påverka för att 
eleverna skulle få en bättre förståelse. 
 
Skälen till vårt urval är att vi för det första vill få en bild av hur väl begreppet 
elevinflytande finns grundat i de lägre årskurserna hos elever i behov av 
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särskilt stöd. Det andra skälet är att våra erfarenheter visar att elever i denna 
åldersgrupp ofta är mycket positiva och talföra. Vid intervjuerna visade 
eleverna stöd för våra antaganden. I resultatet märks det att vårt val av metod 
ger tydliga uttryck för elevernas upplevelser av elevinflytandet i deras 
skolvardag. Intervjuer av detta slag tar lång tid. Det är därför bra om man 
förberett intervjutillfället med några små pauser för att hålla kvaliteten och 
motivationen uppe hos eleverna. 
 
6.2 Slutdiskussion 
 
Med den här studien vill vi i enlighet med våra frågeställningar belysa på 
vilka olika sätt samt när och hur elevinflytande kan uttrycka sig. Vi vill också 
visa på hur elevernas upplevelser av elevinflytande kan se ut när man 
befinner sig i behov av särskilt stöd.  
 
6.2.1 Elevinflytande i framtiden 
Konsekvensen för en undervisning utan elevinflytande resulterar i att elever 
inte får lära sig att utveckla kompetenser som styrdokumenten tycker att 
undervisningen ska innehålla menar Selberg (2001). I framtiden vill vi, precis 
som Barnombudsmannen (SOU 1996:22) ha tillit till skolans pedagoger att 
förstå vikten av elevinflytande och att elever ges dessa möjligheter vid olika 
beslutsprocesser i skolan. Selberg (2001) anser att det ligger en stor utmaning 
att möta elevers inflytande i organisation, ledning och hos enskilda lärare. 
Det är viktigt att alla får kunskap i vad elevinflytande egentligen innebär och, 
precis som Normell (2002) skriver är det vårt huvuduppdrag att utveckla och 
stötta elever i behov av särskilt stöd i deras kunskapsutveckling på alla 
möjliga sätt. Selberg (2001) har utarbetat en konkret metod med åtta steg som 
visar på en möjlig process där samspel mellan lärare och elev gynnar 
elevinflytandet. Metoden ger läraren redskap för att arbeta aktivt med 
elevinflytande. 
 
Von Wright (2001) och Persson (2001) förespråkar det relationella 
perspektivet, som tar upp att elevinflytande utgår ifrån aktuella händelser som 
den enskilda eleven befinner sig i och hur det påverkar sammanhanget. Detta 
kan klassrådet och elevrådet vara en del av som ett kollektivt och informellt 
inflytande. När läraren lägger förslag kan detta bero på ett behov av 
förändring som läraren ser behöver ventileras för att få en positiv utveckling i 
klassen. Läraren har en helhetssyn och ser eventuella sammanhang som inte 
enskilda elever ser. I och med detta skapar läraren ett relationellt intresse som 
von Wright (2001) och Persson (2001) pekar på, där elever och lärare blir 
delaktiga i klassens behov. Huvudsaken är att det blir en balans mellan 
elevers och lärares olika förslag till förändring. Det är lätt till att det blir mer 
styrning från läraren och det är även en enkel väg att gå. Flera elever tycker 
det är bekvämt att läraren styr diskussionen och ger förslag, speciellt elever i 
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behov av särskilt stöd. Därför är det extra viktigt att hjälpa dessa elever att få 
inflytande genom olika redskap (Vygotskij 1999). Exempel på redskap är 
bärande relationer ((Rökenes & Hansen 2007) och konstruktiva 
arbetsmetoder (Selberg 2001) 
 
Det är mycket viktigt att beakta Forsbergs tre intressen för att få inflytandet 
till att bli en aktiv process, där det skapas möjligheter för en positiv 
utveckling. Vi framhåller speciellt det formativa intresset som stimulerar 
eleven till att själv forma sina intressen under processen. Tyvärr upplever vi 
att det är mycket sparsamt med användandet av det formativa intresset i 
skolan. Ett skäl till detta kan vara den pressade situation som många skolor 
befinner sig i. Många skolor är väldigt slimmade och har många stressade 
lärare. Tiden räcker inte till för djupare relationer med elever vilket visar sig 
speciellt hos elever i behov av särskilt stöd. Specialfunktioner runt dessa 
elever har ofta för många olika uppdrag för att kunna upprätta en bärande 
relation. Elever i behov av särskilt stöd får därmed svårare att skapa 
möjligheter för ett gott inflytande över sin utveckling, vilket vi tycker är 
mycket oroande. Vi tycker som Vygotskij att läraren måste lägga vikt vid 
dialog och kommunikation för att skapa goda förutsättningar för ett bra 
utvecklingsarbete. Det är viktigt att skolan arbetar utifrån synsättet att elever 
får detta informella inflytande, men det måste också vara på en rimlig nivå. 
Rektor är ytterst ansvarig på skolan, och är beslutsfattare i sista steget. Skolan 
måste hålla en jämn balansgång mellan elevers inflytande och 
organisationens krav. Vi vill ha ett demokratiskt samhälle med människor 
som engagerar sig och inte tar till våld för att få fram sin ståndpunkt. De ska 
också klara av att se värdet av olikhet utan att förlora självkänslan och 
acceptera auktoriteter utan att tappa modet. En väg är att det formella 
elevinflytandet genom klassrådet ska fungera som informellt/kollektivt där 
elevernas tankar och idéer ska komma fram utan styrning från läraren.  
 
Lärarens sätt att undervisa och se på undervisningens utformning kan vara en 
del i utvecklandet av ett effektivt elevinflytande, anser vi. I vår studie av 
elever i behov av särskilt stöds upplevelser av elevinflytande framkom det att 
de har nästintill lika relationer med de olika lärare som de arbetar med. 
Läraren var ofta ledaren, som eleverna skulle lyssna på och följa. Tidigare 
studier har visat att läraren själv har stora möjligheter att påverka 
elevinflytandet i en klass. Vi delar Lewins uppfattning om olika lärstilar, där 
den demokratiske ledaren, som ger utrymme samt saklig och konstruktiv 
kritik och som arbetar i samspel med sin grupp, ger elever möjligheter och 
redskap för ett aktivt elevinflytande. (Jacobsen, Christiansen, Sand-Jespersen, 
2004). Det blir ett elevinflytande som gör elever trygga och harmoniska samt 
en utvecklad förståelse för vad elevinflytande egentligen innebär. Det kan 
vara en viktig utgångspunkt i lärarutbildningen att få blivande lärare att bli 
trygga i ett sådant arbetssätt och att de sedan kan vara med och påverka sina 
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blivande kollegor. Även rektorer och därmed skolans organisation har ansvar 
för att skolutvecklingen och lärares fortbildning går i en riktning som gynnar 
ett demokratiskt arbetssätt med lärare som väl är införstådda med 
elevinflytandets fördelar och möjligheter. Det kan bli utmaningar för skolor 
att arbeta med metoder som gynnar elevinflytande, för det genererar även att 
lärare får möjlighet att arbeta i en demokratiskt styrd och mindre hierarkisk 
organisation. 
 
6.2.2 Specialpedagogiska utmaningar 
Vår studie visar på att skolan har en mycket stor utmaning i att implementera 
elevinflytande som ett aktivt inslag i elevers vardagliga arbete. 
Elevinflytandet ska genomsyra verksamheten på alla plan utifrån elev-, 
grupp- och organisationsnivå (Lgr 11). 
 

• På organisationsnivå har rektorer ansvar över att verksamheten 
genomsyras av elevinflytande inte minst för elever i behov av särskilt 
stöd. På organisationsnivå bör förutsättningarna förändras så att 
omstrukturering och nytänkande ges utrymme för att ge elever och 
lärare mer tid för kompetensutvecklande, tid för lärare att utveckla 
former för elevinflytandet i skolarbetet, upplösande av fasta strukturer 
angående klassindelningar, lektionstid och tjänstefördelning till 
flexiblare lösningar. Rektorer bör också se om alla lärare ska göra alla 
arbetsuppgifter eller om andra lösningar finns. Organisationen 
behöver skapa och ge andra förutsättningar för att lösgöra tid för 
utveckling av elevinflytandet än vad som sker idag. Kanske ska 
klasser sättas samman utifrån andra underlag än bara efter ålder som 
vanligtvis görs idag. Andra indelningar av elever skulle kanske ge 
elever i behov av särskilt stöd större möjligheter till utveckling och 
inflytande. Det stora dilemmat i detta sätt att arbeta är att utveckling 
kostar resurser vilket är en stor bidragande orsak till att utvecklingen 
stannar upp. 

• På gruppnivå finns det tydliga fasta strukturer som är i behov av 
flexibilitet för att få till ett bra konstruktivt elevinflytande. Även på 
denna nivå kan andra utgångspunkter än ålder i gruppen vara 
styrande. Kanske kunde indelningar istället ske efter kurser som 
planerats utifrån ett samarbete mellan elever och lärare där 
elevinflytandet varit påtagligt. Idag upplevs arbetet styrt i många fall.  
Den gamla skolkulturen, där läraren är den som alltid styr utan 
elevernas medverkan, driver en ständig kamp mot nytänkandet där 
elevens eget inflytande ska vara den stora drivkraften. Läraren ska 
inte abdikera utan ta tillvara den motivation som elevinflytandet 
framhäver.  

• På individnivå finns än mer att utveckla. Elever behöver få större 
begreppsuppfattning och få förståelse kring vad IUP och 
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åtgärdsprogram egentligen innebär. Elever i behov av särskilt stöd 
behöver en positiv och bärande relation till de lärare som de arbetar 
med. Detta kan då leda till en större förståelse för den egna 
kunskapsutvecklingen vilket i sin tur leder till högre motivation, 
större intresse samt högre måluppfyllelse. 

 
6.2.3 Fortsatt forskning 
Upplevelsen av elevinflytande för elever i behov av särskilt är ett väldigt 
outforskat område har vi märkt. Elevinflytande hos elever i skolan finns det 
dock väldigt mycket studier om. Vår studie gjorde vi i år 3 och år 4. Det är ett 
litet undersökningsområde. Vi har, med ett mindre antal elever, tyvärr sett 
tendenser av ett relativt litet inflytande för elever i behov av särskilt stöd.  
Det vore intressant att göra en större studie med fler elever i behov av särskilt 
stöd och se om inflytandet förändras ju äldre eleverna blir. En annan sak som 
vore intressant att undersöka är vilka påverkansfaktorer som utvecklar 
elevinflytandet.  I EU har det forskats och skrivits riktlinjer och 
rekommendationer för arbetet med elevinflytandet ur ett specialpedagogiskt 
perspektiv. EU:s rapport (Europeiska samarbetsorganisationen… 2009) visar 
en väg genom att inkludering främjar elevinflytande och därmed kan skolan 
utvecklas till att bli en skola för alla. 
 
6.2.4 Slutord 
Allt eftersom skolinspektionen gör sina inspektioner och får fram resultat 
som stödjer vår studie kan detta leda till att metoder och arbetssätt utvecklas 
samt att detta resulterar i att forskningen ökar för att möjliggöra det som 
förväntas av skolan utifrån skollagens paragraf:  
 
Eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas. 
Omfattningen och utformningen av elevernas inflytande skall anpassas efter 
elevernas ålder och mognad. Skollagen (4 kap. 2 §).  
 
Detta gör att alla elever, inte minst elever i behov av särskilt stöd, inte blir 
anpassade efter skolsystemet. Skolsystemet ska öppna för elevers möjligheter 
till elevinflytande, behov samt utvecklande av personligheter Därmed kan 
skolan bibehålla och vidareutveckla varje enskild individ. Skolan blir en 
skola för alla där elevinflytandet bidrar till att elever får ha sin personlighet 
även när skoltiden är förbi.  
 
Tiden ropar efter personligheter men den skall ropa förgäves, till dess vi låta 
barnen lefva och lära som personligheter; låt dem hafva egen vilja, låt dem 
tänka egna tankar, arbeta sig till egna kunskaper, bilda sig egna omdömen; 
till dess vi med egna ord upphöra att i skolorna mörda de ämnen till 
personligheter, dem vi sedan förgäfves skola finna i livet. 
(Ellen Key 1900 del 2 sid 161).                                                                                                                                                         
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8 BILAGOR 

Bilaga 1 

Intervjuguide  

Miljön 
 
1. Vad har ni varit med och bestämt om när det gäller miljön i:                               

* Klassrummet (placering, möblering, utsmyckning, belysning, ljudnivå)                                                                                                                   
* Korridoren (ordning, regler )                                                                          
* Raster (regler, tider, ute eller inne!)                                                                 
* Matsalen (placering, möblering, buller, regler)                                               
* Övrigt (idrott, musik, slöjd) 

2. Hur ofta brukar ni få bestämma om detta?                                                   
3. Varför är det så, tror du?                                                                                     
4. Vilka möjligheter har ni att påverka hur skolans miljö kan se ut? 

Lektioner: 

1. Vilka lektioner får du/ni vara med och planera eller bestämma om?                 
2.  Hur ofta brukar du få vara med och planera eller bestämma ditt 
skolarbete?                                                                                                          
3. Varför är det så, tror du? Hur tycker du att det känns?                                     
4.  På vilket sätt planerar eller bestämmer du då?                                                   
5. Om du/ni fick ändra på saker som du arbetar med, hur skulle du vilja 
arbeta med det då? ( matte, svenska, engelska, idrott, SO/NO, slöjd, musik)  
6. Hur arbetar du när du lär dig bäst? ( enskilt, grupp, ensam med läraren)     
7. Hur ofta brukar du få bestämma vem du vill arbeta med?                           
8. Varför är det så tror du?                                                                                   
9. På vilka sätt kan du arbeta med dina skolämnen i klassrummet som du är 
med och bestämmer över? 

Klassråd/elevråd 

10. Hur ofta brukar ni ha klassråd/elevråd?                                                        
11. Vad brukar ni prata om då?                                                                            
12. Vad brukar du/ni få vara med och bestämma om?  

Läromedel    arbetsformer   schema    matmeny           utflykter 
klassrumsplacering           idrottsplanering    inköp av lek/spel  material 
klassens timma 

13. Hur tycker du att det känns? Varför känns det så tror du? 
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Individuell utvecklingsplan/åtgärdsprogram 

14. Hur brukar du/ni få vara med och bestämma om IUP, åtgärdsprogram? 
15. Brukar du/ni få använda hjälpmedel när du/ni behöver det? (ex. pengar, 
klocka, miniräknare, dator).                                                                             
16. Hur tycker du att det känns?                                                                      
17. Om ni går iväg och arbetar med någon annan utanför klassrummet hur 
upplever ni det?                                                                                               
18. Hur har ni kommit fram till att ni ska gå iväg?                                              
19. Varför är det så tror du? 

Fördjupningsfrågor 

1. På vilket sätt bestämdes det att ni skulle ha mer hjälp och stöd.                  
2. Hur går det till när ni utvärderar ÅP och IUP och går vidare?                     
3.  Hur går det till när ni skriver ÅP och IUP?                                                   
4. Hur tycker du att det känns undertiden och efteråt vid ett 
utvecklingssamtal?                                                                                             
5. Varför känns det så, tror du? 

 

Kompletterande enkla frågor till Sehlbergs åtta steg för att främja 
elevinflytande. 
 
1. Kan du själv välja arbetsområden som du är intresserad av och arbeta med 
dem? 
2. Har du möjlighet att bestämma vilka arbetsformer och innehåll du vill 
arbeta med? 
3. På vilka sätt har du fått redovisa det som arbetat med? Har du bestämt 
redovisningssätt då? 
4. Brukar du fundera och reflektera på vad du har skrivit och lärt dig när du är 
klar med ett arbete? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  49 (49) 
 

Bilaga 2 
 
Hej 
Jag läser sista terminen på specialpedagogprogrammet på Linneuniversitet i 
Växjö. Tillsammans med en studiekamrat ska jag nu göra ett examensarbete. 
Examensarbetet ska innehålla en undersökning kring hur elever som har 
specialundervisning i någon form upplever sina möjligheter att påverka sitt 
eget arbete och arbetsmetoder dvs. elevinflytande i vardagen. Tanken är att 
göra en gruppintervju som spelas in på band. Eventuellt följs gruppintervjun 
upp med en enskild intervju för djupare förståelse. För att jag ska kunna ställa 
frågor till ert barn behöver jag ert och ert barns medgivande till det.                                          
I examensarbetet kan man inte utläsa varken stad, skola eller vilka elever 
som ingår i undersökningen. 
 
OBS! All information är konfidentiellt i undersökningen och finns bara i 
sin form fram till examensarbetet blir godkänt.  Därefter förstörs detta 
bakgrundsmaterial.  
                                                                                    
Vänliga hälsningar  
nn                                                          
    

Handledare: Leif Nilsson lektor vid Institutionen för pedagogik, psykologi 
och idrottsvetenskap vid Linnéuniversitet i Växjö 

 
Klipp ut………………………………………………………………………  

 

Tillbaka senast fredag den 29 april. 

Föräldramedgivande/barnets medgivande 
Elevens/elevernas 
namn:________________________________________________ 
 
¤ Ja mitt/mina barn får och vill delta ¤Nej mitt/mina barn får inte och vill 
inte delta 
 
Underskrift: 
 
---------------------------------------------     ------------------------------------------                         
Elevens godkännande  Vårdnadshavarens godkännande 
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