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Abstrakt 

Ann-Louise Kux Mohlén och Burbuqe Krasniqi 

 
Elevinflytande i klassrummet 

En undersökning om hur elever i årskurs tre uppfattar sina möjligheter till inflytande. 

 

Pupilinfluence in the classroom 

This is a study about how third graders perceive their possibilities to influence. 

 
 

Antal sidor: 46 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur elever i årskurs tre, på två skolor i Sverige, 

uppfattar sin möjlighet till elevinflytande i klassrummet. Vi ska undersöka hur mycket 

elevinflytande de upplever att de har på undervisningssituationen och arbetssättet. Vi ska 

också undersöka vilken uppfattning lärarna har om elevinflytande och hur mycket 

inflytande de ger eleverna i dessa klasser. 

Med elevinflytandet avses inflytande i planering och genomförande av undervisningen. 

Målet är att ta reda på om elever och lärare har en likartad syn på vad elevinflytande är. 

Vår undersökningsmetod består av intervjuer med lärare och enkätundersökning med 

eleverna. Vi intervjuade fem klasslärare och delade ut enkäten till dessa fem klasser, 93 

elever.  

Resultatet visar att eleverna upplever att det finns inslag av elevinflytande i klassrummet 

men att de inte kan påverka hur schemat ser ut. Det som eleverna upplever styrks av 

lärarna när vi intervjuade dem. Lärarna poängterar att elevinflytandet finns med vid 

praktiska beslut om arbetssätt och redovisningsform, men inte i planeringsstadiet av 

undervisningen eller hur schemat ska se ut. Lärarna menar att de äger frågan Vad? som 

undervisningen ska bestå av utifrån kursplanerna och eleverna får vara med och 

bestämma När? och Hur?  

 

 

 

Nyckelord: Elevinflytande, demokrati, styrdokument 
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Förord 

Detta arbete är gjort av Ann-Louise Kux Mohlén och Burbuqe Krasniqi. Eftersom vi inte 

bor i samma ort, har vi inte haft möjlighet att sitta och skriva tillsammans hela tiden. 

Därför har vi varit tvungna att dela upp delar av arbetet och sedan slå ihop det 

tillsammans. Vi har däremot hela tiden byggt upp vårt arbete genom diskussion mellan 

oss två och vår handledare. Vi vill tacka vår handledare för alla tips och idéer som vi fick 

samt skolorna som vi fick utföra vår enkätundersökning och intervjuer på. Slutligen vill 

vi även rikta ett stort tack till alla våra nära och kära som har stöttat oss och hjälpt oss gå 

in i mål. 
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1. Inledning 
Under vår tid på lärarutbildningen och under den verksamhetsförlagda utbildningen på 

lågstadiet har intresset för elevinflytande ökat. Då skolans verksamhet ska ta hänsyn till 

varje enskild individs behov kan elevinflytande vara en tänkbar komponent för att 

eleverna ska få delaktighet i lärandeprocessen. I Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (2011) står det beskrivet att pedagoger ska svara för att 

alla elever får inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se 

till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad.  

Pedagogen Gunvor Selberg (2001) förespråkar att eleverna ska ha inflytande och vara 

delaktiga i hela läroprocessen. Detta avser val av ämne och frågeställningar som ska 

undersökas, val av metoder och tillvägagångssätt, val av hur arbetet ska sammanställas 

och presenteras och slutligen att eleverna görs delaktiga i utvärderingen av det 

genomförda arbetet. Elevernas erfarenheter och intressen inom det valda området ska till 

stor del ligga till grund för de frågeställningar som ska undersökas. Tid ska avsättas till 

egen reflektion och diskussion med andra där elevernas egna åsikter och värderingar 

kring det aktuella området ska tillåtas. Genom detta elevaktiva arbetssätt ökar elevernas 

motivation, intresse och lust.  

Elevinflytande är ett mångtydigt begrepp och det är svårt att tolka vad olika personer 

menar när de använder det. Tham (1998) menar att man kan anse att det innebär att varje 

elev ska ha ett individuellt inflytande eller att inflytandet gäller för elevgruppen som ett 

kollektiv, det kan också vara en kombination av båda. (Tham 1998). 

 

Undersökningar presenterade i Skolverkets rapport ”Inflytandets villkor”(1999) det s.k. 

Eliasprojektet har visat att skolor med företrädesvis yngre elever väljer att organisera 

undervisningen på ett sådant sätt att eleverna har inflytande över ordningsföljd, plats och 

uppgifter. Eleverna planerar vanligtvis uppgifter för en till två veckor i följd. Eleverna 

har en planeringsbok där de gör en veckoplanering för alla veckans dagar. Arbetet är till 

viss del lärarstyrt och planeringen kontrolleras av läraren som även vid behov föreslår 

förändringar. Elev och lärare utvärderar hur arbetet genomförts och gör revideringar i 

planeringen. Motiveringen till denna form av organisering av arbetet i klassen är att 

undervisningen ska individualiseras och att eleverna ges inflytande över sitt arbete 

(Skolverket, 1999). 

 

Vår tolkning av elevinflytande i skolan handlar inte bara om att elever ska ha möjlighet 

att påverka utbildningens innehåll och hur den utförs. Eleverna ska också få möjlighet att 

förbereda sig inför framtida inflytande i samhället.  

Skolverket har skrivit i en av sina rapporter att skolan är en viktig del i vårt demokratiska 

samhälle då skolan ska fostra elever till demokratiska samhällsmedborgare. Då behöver 

eleverna träna sig i att vara med och engagera sig i olika frågor i skolan och den omvärld 
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som de lever i. Varje elev ska ha kunskap om och omfattas av demokratins principer som 

innebär att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga i skolans verksamhet, och de ska 

få utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former. Skolan är både en förberedelse 

för elevernas aktiva deltagande i samhällslivet och en verksamhet för deras eget 

ansvarstagande och inflytande. Det finns ett starkt samband mellan det som skolan kan ge 

eleverna av delaktighet och meningsfullhet och elevernas motivation och 

kunskapsutveckling (Skolverket, 1998). Om inte vi i skolan ger eleverna det ansvar och 

det inflytande, vad får vi då för elever och i längden samhällsmedborgare när de blir 

vuxna? 

 

Vi vill med den här uppsatsen undersöka hur lärarna i årskurs tre styrs av styrdokumenten 

och i vilken utsträckning som eleverna i årskurs tre har inflytande över undervisningens 

innehåll och arbetssätt. Det är den informella delen av elevinflytande som vi vill 

undersöka, där vikten av inflytande läggs på undervisningssituationen och möjligheten att 

kunna påverka denna. 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur det informella elevinflytande i årskurs tre tar 

sig uttryck i två skolor i Sverige. 

Uppsatsen vilar på tre frågeställningar:  

1. Hur uppfattar elever i årskurs tre deras möjligheter till inflytande? 

2. I vilken utsträckning ges eleverna i årskurs tre möjligheter till elevinflytande, där 

vikten av inflytande läggs på undervisningssituation och arbetssätt och 

möjligheten att kunna påverka detta? 

3. Vilken uppfattning har lärare för årskurs tre om elevinflytande?
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Figur 1 

2.  Elevinflytande i den bästa av alla världar 
Tre viktiga begrepp som kommer uppstå i många delar av vår uppsats är styrdokument, 

lärare och elever. De har enligt oss de viktigaste rollerna inom hela skolverksamheten 

och främst i lärandet. Dessa tre grupper har vi valt att presentera i tre olika cirklar som 

visas i figur 1. 

 

 

 

 

 

Cirklarna är beroende av varandra och lika viktiga för lärandet. Vi vill med hjälp av vår 

undersökning ta reda på hur mycket cirklarna går in i varandra. Det ska enligt oss, finnas 

ett samarbete och samspel mellan styrdokument, lärare och elever. Lärarna ska utgå 

utifrån styrdokumenten och ska tillsammans med eleverna forma undervisningen. På så 

sätt öppnas möjligheter till elevinflytande i skolan. I det fallet skulle vi få ett 

idealtillstånd där alla tre cirklarna går ihop med varandra och ingen som blir uteslutet. 

Idealbilden hade sett ut såhär:  

 

 

 

 

Figur 2 visar oss en bild där alla tre cirklar går ihop. Det innebär att undervisningen är 

baserad av det styrdokumenten säger och att eleverna får ha inflytande. Men våra 

erfarenheter av att ha jobbat inom skolverksamheten, säger oss att denna bild inte 

stämmer överens med verkligenheten. Därför vill vi undersöka hur mycket cirklarna går 

ihop med varandra. 

Vi kommer i vår uppsats presentera varje grupp för sig för att lättare få en inblick om 

varje grupps betydelse. Vi kommer att skriva om:  

 Elevinflytande i kapitel 4 

 Styrdokument i kapitel 5.3. 

 Lärarens roll i kapitel 6.3. 

Styrdokument Lärare Elever 

Figur 2 
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3. Bakgrund 
Skolkommittén skrev en rapport redan 1946 som handlade om hur viktigt det skulle bli 

för skolan i framtiden att fostra demokratiska medborgare. Många läroplaner har sedan 

dess valt att lyfta upp vikten med demokrati i skolan (Thorlander, 2005). Tham (1998) 

skriver i sin bok Jag vill ha elevinflytande överallt (1998), att demokrati i skolan inte är 

något påhitt. Samma år, 1946 kom dessutom begreppet elevinflytande upp i följd av 

andra världskriget. Antagligen var det en av anledningarna till varför inflytande, 

demokrati och värdegrund var något som skolan skulle lära ut. Ett sätt att införa dessa 

begrepp i skolan blev då att man började ha klassråd och elevråd. Det här inträffade i 

skolformerna 1978 och än idag lever detta kvar i skolan. Trots att det har gått många år 

sedan detta infördes samt att man under en lång tid har arbetat med elevinflytande, så är 

det ändå pedagogerna som har makten att bestämma hur mycket inflytande eleverna ska 

ha (Tham, 1998). 

 

3.1. Demokrati, vad är det? 
I boken Demokrati och lärande skriver författaren Bernt Gustavsson att ”Demokrati 

innebär dels enskilda människors rätt att vara med och bestämma över sina liv, dels att 

folket kollektivt styr genom att välja sina representanter eller själva direkt fatta beslut. 

Bildning är de läroprocesser människor genomgår under sitt liv. Genom att göra 

erfarenheter och skaffa oss kunskap utvecklas vi som människor. Identitet är hur vi 

uppfattar oss själva som individer och som grupper. Den innefattar rätten att leva i 

enlighet med de värden och normer vi som enskilda eller kollektiv finner riktiga, att få 

vara oss själva”(Jonsson & Roth 2003, s.95). 

 

Demokrati är ett ramverk som underlättar fri diskussion mellan jämlikar, en arena för 

opinionsbildning, debatt och ifrågasättande bland medborgare, grupper, rörelser och 

organisationer. Diskussionen gäller det gemensamma bästa och inte hur var och en av oss 

bäst tillgodoser egna intressen. I fri och öppen diskussion prövas förslag (Jonsson & 

Roth, 2003). 

 3.1.1. Deliberativ demokrati 

Tomas Englund skriver i boken Demokrati och lärande (2003) att deliberation står för 

ömsesidigt nyanserat övervägande av olika alternativ. Deliberativ demokrati bygger på 

ömsesidighet, offentlighet och ansvarighet. Ömsesidighet innebär att ta hänsyn till andra 

och andras åsikter. Offentligheten innebär att alla förhållanden och argument ska göras 

kända och ansvar innebär att man är ansvarig inför varandra. Det som kännetecknar ett 

deliberativt samtal är när olika synsätt och uppfattningar ställs mot varandra och man ger 

utrymme för olika argument och lyssnar på dem. Man överväger och söker argument som 
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man sen värderar. Man strävar efter att komma överens eller komma fram till en tillfällig 

överenskommelse(Jonsson & Roth, 2003).  

En mer grundläggande idé om hur samhällsengagemanget ska kunna bli bättre, kallas för 

samtalsdemokrati – eller på forskarspråk deliberativ demokrati. Benämningen kommer av 

ordet deliberation, som betyder överläggning eller rådslag - ett nytt sätt att genom samtal 

jämbördiga medborgare emellan, diskutera sig fram till den bästa lösningen för alla.  

Deliberativ demokrati omhuldas av både riksdag, regering och skolverket. Den lyfts fram 

i demokratiutredningen och används de facto på en hel del skolor.(http://sverigesradio.se) 

 3.1.2. Deltagande målstyrning 

Att eleverna kan vara med och delta i arbetet med att tolka kunskapsmålen och hur man 

sedan kan arbeta och organisera undervisningen skriver Hedenquist och Håkansson i sin 

bok Formulera och utvärdera mål. De skriver om deltagande målstyrning och hur det kan 

gå till. Det börjar med att lärare och elever tolkar målen, tar ställning till vilket stoff som 

skall väljas ut för att konkretisera innehållet, tar ställning till hur man vill arbeta och hur 

man vill organisera undervisningen. Det innebär att även eleverna behöver läsa och förstå 

de krav som kursplanerna innehåller och att lärarna behöver stödja och hjälpa eleverna i 

detta arbete, så att innehållet blir begripligt. Det här kallas för det lokala frirummet. I det 

lokala frirummet ges möjlighet till deltagande målstyrning. Den deltagande 

målstyrningen förverkligas genom samtal, i bedömningar och i urval som görs i skolan 

och i klassrummet och som resulterar i en lokal tolkning av målen. Målen blir ”färdiga” 

först när lärare och elever har tagit ställning till vilket stoff och vilka metoder som 

främjar lärandet (Hedenquist & Håkansson, 2009). 

 

3.2. Elevinflytande 
Tham (1998) skriver att elevinflytande är ett mångtydigt begrepp och det är svårt att tolka 

vad olika personer menar när de använder det. Han menar att man kan anse att det 

innebär att varje elev ska ha ett individuellt inflytande eller att inflytandet gäller för 

elevgruppen som ett kollektiv, det kan också vara en kombination av båda. Elevers 

inflytande kan dessutom kategoriseras på två olika sätt, den formella delen där inflytandet 

består av exempelvis planerade klassråd och lektioner under temat elevens val och den 

informella delen där vikten av inflytande läggs på undervisningssituationen och 

möjligheten att kunna påverka denna. Den formella delen är ofta vanligt förekommande i 

skolans verksamhet och lätt att se medan den informella delen är mer osynlig och något 

svårdefinierad (Tham, 1998). 

Vi kommer att se på elevinflytande som en helhet och inte dela upp det i de här två 

begreppen som Tham skriver om. Vi kommer att undersöka undervisningsdelen, vad 

eleverna har inflytande över när det gäller klassrumssituationen så som arbetssätt, schema 

m.m. 
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3.3. Lärarens roll 
Selberg (2001) poängterar lärarens roll som den viktiga länken för att lyckas i arbetet. 

”Hur elevers inflytande kommer till uttryck är beroende av att läraren tillsammans med 

eleverna skapar förutsättningar för att utveckla kunskapen. Dialogen kräver en stark tro 

på människan. Läraren samtal med eleverna behöver ledas på ett väl genomtänkt sätt så 

att valfrihet och rätt att fritt samarbeta med kamraterna tillerkänns eleverna” (Selberg, 

2001, s.10). 

”Samtliga elever ska känna att de respekteras för sina åsikter och att de tas på allvar. De 

behöver även kunna förstå att de har en egen roll i sin egen personliga utveckling. 

Skolgången ska kännas positiv för alla. Som Piaget sa: ”Utbildningens övergripande mål 

skall vara att skapa individer som kan göra nya saker, inte bara upprepa vad tidigare 

generationer gjort” (Stensmo, 1994, s. 133)”. 

  

Den syn som pedagogerna har på sitt arbete med elevinflytande är oftast fokuserad på det 

viktiga med att individualisera arbete så att alla elevers behov möts. Elevens 

kunskapsnivå samt vilka mål eleven ska uppnå är kärnan i arbetet. Återigen menar 

författaren att detta arbetsätt visar en särskiljning eftersom att man fokuserar på vilka 

skillnader som finns mellan eleverna istället för att se vad de har gemensamt. Detta gör 

att klyftan ökar bland eleverna (Dovemark, 2007). 

 
 

4. Tidigare forskning 
Med elevinflytande avses samarbete mellan eleverna där de känner sig respekterade, 

hörda och delaktiga. Det innefattar främst om skolans arbetsmiljö, själva arbetet i skolan 

och olika formella beslutsprocesser (Tham, 1998). Detta är en målsättning som ställer ett 

krav på skolan att låta elever vara med i olika beslutsprocesser. Eleverna ska få 

möjligheten att få verkliga erfarenheter om vad det innebär att ta ansvar samt hur det är 

att ha inflytande i ett demokratiskt samarbete (SOU 1996:22).  

Begränsad elevinflytande i skolan 

”Läraren måste inte abdikera för att eleverna ska få inflytande” (Pedagogiska magasinet 

nr 3 2005 s 30). Detta citat är citerat av Eva Forsberg som länge har forskat om just 

ämnet elevinflytande. Hennes forskning har visat att eleverna i skolorna är maktlösa när 

det gäller elevinflytande. Möjligheten för att påverka och bestämma arbetsätt och innehåll 

är enligt henne begränsat. I en av hennes böcker, Elevinflytandets många ansikten 

(Forsberg, 2000), skriver hon om varför våra elever inte har tillräckligt med inflytande. 

Forsberg (2000), menar att anledningen till detta grundar på att många elever har svårt att 

få ett helhetsintryck av deras lärande i skolan dvs. tidspressen, organisation och schema.  
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Forsberg (2000), tar även upp lärarens synpunkt i sin forskning. I klassrummet består 

lärarollen av en envägskommunikation med passiva elever. Lärarens motiv till detta 

består mest av praktiska anledningar exempelvis tidspress, schema, brist på resurser, 

lokaler o.s.v. Lärarna har inte de erfarenheter som de behöver ha för att kunna arbeta med 

elevinflytande i skolan. Forsberg (2000), hävdar också att det möjligvis behövs en 

blandning av statens skolstyrning och kontrollen som lärarna har i undervisningen för att 

verklighetsgöra elevernas inflytande i nuet och i framtiden. 

Elevinflytande handlar om demokrati 

I Skolverkets rapport 256 (2004), står det att en stor del av skolans ansvar är att öppna ett 

demokratiskt tankesätt för eleverna. Det bästa sättet att öva på detta är att låta dem vara 

delaktiga i sitt eget lärande. Vi fostrar våra elever till demokratiska medborgare genom 

olika ståndpunkter och varierande arbetsätt i klassrummet (Skolverket, 2004).  

Pedagogen Gunvor Selberg skriver i Pedagogiska magasinet (nr 2 2000), att hon har 

träffat på elever som skolan har både gynnat och missgynnat. En studie som Selberg 

(1999) har gjort, Elevinflytande i lärande – en studie om vad som händer när eleverna 

har inflytande över sitt lärande och när eleverna har olika erfarenheter av sådant 

inflytande, visade henne att elevinflytande handlar om människornas rättigheter. Det ska 

även fungera som ett redskap för läraren att fostra sina elever till demokratiska 

medborgare i samhället.  

Elevinflytande ger bättre skolresultat 

Motivation och glädje växer upp när eleverna får känna sig delaktiga och ha inflytande 

över sitt lärande. Resultatet av detta kan vara att eleverna vill lära sig ännu mer och kan 

därför utvecklas mer (Skolverket, 1998). I en rapport som Skolverket har skrivit (2004, 

Rapport 256), står det att det är vanligt att eleverna tycker att det blir roligare att arbeta 

med något som de själva har fått bestämma än något som läraren har bestämt att det ska 

jobba med. Selberg (1999) skriver att eleverna trivs mycket bättre i en skola där de får 

har inflytande än i en skola som inte tillåter detta. När elever som fått ha stort inflytande 

arbetar, så tar de ett mycket större ansvar för lärandet samt blir de mer aktiva i sitt 

kunskapssökande. Det är viktigt att eleverna får forma sitt lärande i skolan samt få 

erfarenheter om styrningen av själva lärandeprocessen. En del elever kan bli oroliga när 

de får för mycket inflytande eftersom då förväntas ett mycket större ansvar av dem. Det 

kan även skapa konsekvenser för läraren när eleverna får ett större inflytande. De största 

ändringarna blir en ombildning av miljön i klassrummet samt den tid och energi som 

läraren behöver lägga ner. Detta kan vara en av de anledningar till varför lärarna inte ökar 

elevinflytande i klassrummen.  

En studie som Skolverket har genomfört (2007, rapport 299), visar att inflytande i skolan 

är något som de flesta elever vill ha, men de som oftast hindrar detta är vuxna. Eleverna 

upplever det som att de får vara delaktiga i undervisningen genom att bestämma hur de 
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ska jobba med olika uppgifter. En stor del elever anser att de många gånger eller ibland 

får bestämma vilken klasskamrat de ska jobba med vid exempelvis grupparbeten.  

Den syn som vuxna har på elevinflytande är ofta baserad på det som står i 

styrdokumenten, att elevinflytande är något som ökas med åldern. Däremot har eleverna 

en helt annan syn på detta. De har ett behov av inflytande kontinuerligt, oavsett ålder. 

Eleverna vill ha inflytande och upplever att det är viktigt att alla får det och inte bara de 

som är representativa i exempelvis elevrådet. Många elever är ute efter ett rättvist 

inflytande i sitt lärande (Aspán, 2005).  

Bennet (1976), menar att ju mer läraren skapar plats och förutsättningar för 

elevinflytande, ju större möjligheter får eleverna att vara med och bestämma. En stor 

fördel är om läraren har kunskaper om elevinflytande samt vad det kan leda till. 

Tillsammans med sina elever ska alla lärare kunna komma på tillvägagångsätt som 

hjälper elevernas kunskapsutveckling. Författaren hävdar att det är viktigt att vi kommer 

bort från formella lärare som inte tillåter att eleverna får vara med att bestämma om 

exempelvis olika arbetssätt.  

Selberg (2001), skriver att stöttning och dialog är två begrepp som är viktiga för ett 

fungerande elevinflytande i skolan. Elevernas skolvardag är baserat på lärarens syn på 

elevinflytande. En idealmiljö är när läraren diskuterar tillsammans med sina elever om 

hur de kan utveckla sina kunskaper samt vilka arbetsätt de ska använda sig av. Ett sådant 

samtal behöver vara genomtänkt av läraren så att den leds på ett sätt som gör att alla 

känner sig fria att komma med sina förslag.  

Svårigheter med elevinflytande 

Demokrati i skolan beskrivs av pedagogen Marianne Dovemark (2007) som att individen 

ska få makten att bestämma över de situationer som man hamnar i. Inflytande anser 

författaren handlar mest om var, när och på vilket sätt eleven ska kunna påverka lärandet.  

Dovemark skriver i sin studie Ansvar - hur lätt är det: om ansvar, flexibilitet och valfrihet 

i en föränderlig skola (2007), om de förutsättningar som bör finnas samt krav som ställs 

för både pedagoger i verksamheten och elever när det gäller elevinflytande. Trots att 

många författare gör goda kopplingar mellan elevinflytande och lärande, skriver 

Dovemark (2007) om de svårigheter som kan uppstå vid denna undervisningsform. Hon 

menar att elevernas ansvarstagande och valfrihet som elevinflytande vilar på, kan leda till 

särskiljning och exkludering istället för inkludering i skolan. Valfrihetens största nackdel 

berör mest elever med olika svårigheter samt elever med invandrarbakgrund. Det som 

kan bli svårt för dessa elever är att socialiseras in i den svenska skolans system när 

undervisningsformen skiljer sig stort från det traditionella där läraren har en 

bestämmande och auktoritär ställning. I de fallen kan det bli problematiskt för eleverna 

att förstå olika koder, förväntningar och krav som skolan kan ställa (Dovemark, 2007).  
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En annan aspekt som Dovemark (2007), tar upp är föräldrarnas betydelse för ett lyckat 

arbete med elevinflytande. Författaren menar att det har visat sig att de elever som har 

tillgång till hjälp med skolarbete i hemmet, kan lättare hantera valfrihet och eget 

ansvarstagande i skolan. Däremot blir det svårare för de elever som inte får hjälp 

hemifrån att hantera detta då de tenderar att istället välja den enkla vägen i 

undervisningen så att man gör så lite som möjligt. Det kulturella och sociala kapitalet blir 

synligt (Dovemark, 2007). 

 

5. Elevinflytande i styrdokumenten 

5.1 Skolväsendet 

Syftet med utbildningen inom skolväsendet 

4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och 

utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och 

lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra 

respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar 

som det svenska samhället vilar på. 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges 

stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att 

uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen. 

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers 

allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 

individer och medborgare. 

Allmänt om barnens och elevernas inflytande 

9 § Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras 

att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i 

frågor som rör dem. 

Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande ska anpassas efter deras 

ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska 

behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen. Elevernas och deras 

sammanslutningars arbete med inflytandefrågor ska även i övrigt stödjas och underlättas. 

5.2 Barnkonventionen  
Vi anser att det är viktigt för alla barn och elever är att alla inom skolan verksamhet ska 

utgå från vad FN har skrivit i barnkonventionen som handlar om barns rättigheter. 

Sverige är ett av andra länder som har skrivit under och anslutit sig till att alla pedagoger 
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ska vara medvetna om barns rättigheter vid varje möte med sina elever. Det står följande i 

några av konventionens artiklar: 

 

12. Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör 

henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad. 

 

Här belyser barnkonventionen att alla barn ska få rätten att höras samt att detta ska 

anpassas efter barnens ålder.  

 

13-15. Varje barns rätt till yttrandefrihet, tankefrihet, religionsfrihet och föreningsfrihet 

ska respekteras. 

 

Dessa paragrafer borde, och har, alla pedagoger som jobbar inom skolverksamheten ha 

som ledord. Vi anser att alla inom verksamheten behöver vara medvetna om barnens 

rättigheter och inte enbart se dem som elever som är i skolan för att lära sig saker.   

5.3 Läroplanen  
Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att 

aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. 

Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja 

kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva 

inflytande och ta ansvar (Lgr, 2011). 

Elevernas ansvar och inflytande 

Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimleras att ta aktiv del i 

arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. 

Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och 

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

inom ramen för deras inflytande över utbildningen (Lgr, 2011).  

 

 

Skolans mål är att varje elev 

 tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, 

 succesivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i 

skolan, och 

 har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i 

demokratiska former (Lgr, 2011). 
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6. Teoretiskt ramverk 
I det här kapitlet kommer vi att använda oss av filosofen/pedagogen Dewey, eftersom vi 

upplever att hans syn på lärande stämmer bra överens med det som vi vill undersöka 

nämligen elevinflytande som innebär att eleverna känner att de är delaktiga i sitt lärande. 

Dewey understryker skolans demokratifostrande roll. Dewey ansåg att när skolan utbildar 

elever till att ta egna initiativ och bli flexibla, fostrar man medborgare som kan anpassa 

sig till de samhällsförändringarna som sker kontinuerligt. Eleverna ska få möjligheter att 

få vara med och forma undervisningen för att inte tappa elevernas meningsfullhet. Han 

menade även att eleverna får en ökad självdisciplin när läraren låter dem känna sig 

delaktiga i sitt lärande. 

6.1. Teorianknytning till Dewey 
Dewey är grundaren av den reformpedagogiska progressivistiska rörelsen i USA och det 

är i första hand de texter som skrevs runt sekelskiftet som utgör rörelsens teoretiska bas. 

Han gjorde en praktisk utformning av sin teori i ”The Laboratory School” i Chicago 

(Dewey, 1999).  

Dewey blev lärofader för den progressiva pedagogiken och fick stort inflytande på 

skolfrågor. Dewey har betecknats som grundskoleårens stora pedagog.  

6.1.1 Deweys pedagogik 

Dewey betonade att all pedagogik handlar om att reproducera värderingar, kunskaper och 

färdigheter från en generation till en annan. Pedagogikens uppgift handlar då om att 

reproducera ett socialt system, att ge det uppväxande släktet tillgång till samhällets 

grundläggande värderingar, till den kunskap som finns och till ett språk. Detta tillägnande 

är en aktiv process som individen är engagerad i, ett arbete som individen utför, där 

kunskapen växer genom att individen aktivt manipulerar, experimenterar med och 

observerar sin omgivning (Dewey, 1980). 

 

Dewey betraktade pedagogiska frågor utifrån samspelet mellan utbildning och personlig 

erfarenhet. Individen utvecklas genom ett samspel med sin omvärld och lär sig förstå 

sammanhang. Hans pedagogik kom att beaktas vid reformerandet av folkskolan på olika 

håll i världen. Han skrev gärna om betydelsen av att ge utrymme åt den enskilda elevens 

fria växt och utveckling. Han betonade också nödvändigheten av att överge ett förlegat 

ämnesindelat lärostoff till förmån för ett arbete med de praktiska problem som eleverna 

skulle komma att möta i samhället. Skolan måste föras närmare det samhälle vars syften 

den skall tjäna. Skolan är samhällets styrinstrument både när det gäller elevernas egen 

utveckling och samhällets framtid. Den skarpa uppdelningen mellan teori och praktik 

måste därför överges. ”Learning by doing” blev metoden framför andra. Dewey 

betraktade pedagogiska frågor utifrån samspelet mellan utbildning och personlig 
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erfarenhet. Individen utvecklas genom ett samspel med sin omvärld, lär sig förstå 

sammanhang osv (Dewey, 1980). 

 

Dewey står bakom begreppet ”learning by doing” och arbetade mycket med temaarbete 

genom elevaktivt arbetssätt. Dewey uttrycker sina tankar så här: 

”Elevens aktivitet skulle sättas i centrum för planering och genomförandet av 

undervisningen. I sin tur ställde detta stora krav på lärarens kunskaper och förmåga, på 

att han eller hon byggde upp sin kunskap på samma sätt som eleven, d v s genom 

experiment och genom att pröva olika metoder för undervisning (Svedberg, & Zaar 1998, 

s.125)” 

 

Dewey menade att lärarens uppgift är att uppmärksamma elevernas intressen och 

stimulera dem till lösning av olika problem. Problemen måste dock relateras till ett 

sammanhang så att det inte endast blir informationsinsamlande. Även Dewey anser att 

utbildningens mål skall vara ett led till lösning på eventuella framtida problem, inte 

reproduktion av det som tidigare varit (Stensmo, 1994). 

Pedagogens uppgift är att vägleda, styra och organisera detta samspel mellan en växande 

individ och en föränderlig omgivning. Detta samspel mellan utbildning, erfarenhet och 

omgivning ger också kunskap, en kunskap som i sin tur är en förutsättning för att 

individen aktivt skall kunna påverka det samhällssystem han lever i (Dewey, 1980). 

 

Uttrycket ”learning by doing” återspeglar i sin förenkling en syn på människan som aktiv 

gentemot sin omvärld, där utveckling är en arbetsuppgift för människan. I utbildningen 

måste då eleven ges möjligheter att aktivt pröva och experimentera. Det är ingen fri och 

kravlös utbildning Dewey förespråkar utan en utbildning där individens intresse och 

aktivitet är utgångspunkten för ett målinriktat arbete där lärarna aktivt stimulerar, breddar 

och fördjupar elevens utveckling (Dewey, 1980). 

6.1.2 Dewey och demokrati 

John Dewey är förespråkare för ett samhälle med kritiska, undersökande medborgare som 

prövar olika lösningar i en öppen och respektfull anda. Han analyserar förhållandet 

mellan demokrati och utbildning och påvisar utbildningens – undervisningen och 

lärandets – kommunikativa potential vad gäller att stärka och utveckla demokratin som 

livsform. Demokrati och utbildning kan ses som ett av de första uttrycken för en 

pragmatisk samhällsfilosofi applicerad på utbildning, där interaktion och kommunikation 

sätts i fokus och där massutbildning ses som en integrerad del i en demokratisk livsform 

(Dewey, 1999). 

 

Dewey ansåg att när skolan utbildar elever till att ta eget initiativ och till att bli flexibla, 

fostrar man lättare medborgare som anpassa sig till de samhällsförändringarna som sker 

kontinuerligt. Han menade även att lärarna kunde skapa en meningsfullhet för lärande 
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hos varje elev med hjälp av elevinflytande. Eleverna får en ökad självdisciplin när läraren 

låter dem känna sig delaktiga i sitt lärande. Anledningen till detta påstår han har att göra 

med att elever tar mindre ansvar för sina arbetsuppgifter när de inte känner någon mening 

och syfte med sitt lärande (Dewey, 1999).  

 

Dewey menar att nyckeln till en fungerande demokrati i skolan är kommunikation. 

Tillsammans kan eleverna och pedagogerna genom öppna dialoger utforma utbildningen 

med elevernas intresseområden och verklighet. Filosofen trycker på att pedagogerna i 

skolan ska fungera som handledare istället för ett auktoritärt överhuvud. Eleverna ska få 

möjligheter att få vara med och forma undervisningen för att inte tappa elevernas 

meningsfullhet, vilket kan uppstå om det endast pedagogen som styr och formar 

undervisningen. När eleverna själva får vara delaktiga i sitt lärande, bidrar det till att de 

kommer att börja reflektera över varför och hur de ska arbeta mot målen (Dewey, 1997).  

 

Dewey gav viktig inspiration till den rekonstruktivistiska utbildningsfilosofin, som 

understryker skolans demokratisfostrande roll. Rekonstruktivismens ideal var vad som 

skulle kunna kallas en deltagardemokrati där skolan bidrog till att utveckla de växandes 

intresse för samhällsfrågor, där skolan skulle ge tillfälle att analysera och diskutera dem. 

Robert Westbrook hävdar i en aktuell uppsats att det demokrati- och utbildningsideal som 

Dewey strävar efter skulle kunna karakteriseras just som deliberativ demokrati. Det är 

inte så att socialt liv är detsamma som kommunikation, utan all kommunikation är 

bildande. Att kommunicera med sin omgivning innebär att få en utvidgad och förändrad 

erfarenhet. Dewey menade att demokrati primärt inte var ett alternativ till andra samhälls- 

och styresformer, utan snarare ett uttryck för ett samhälle präglat av ömsesidig 

kommunikation i ett pluralistiskt samhälle (Dewey, 1999). 

En demokrati är mer än en styrelseform, den är i första hand en form av liv i förening 

med andra, av gemensam, delad erfarenhet. Ett samhälle som ombesörjer att alla dess 

medlemmar på lika villkor får del av dess förmåner och som tryggar en flexibel 

anpassning av dess institutioner genom interaktion med de olika formerna av samhällsliv 

är så till vida demokratiskt (Dewey, 1999). 
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7. Metod och genomförande 
Vi kommer i detta avsnitt skriva om vilka undersökningsmetoder som vi har valt att 

använda oss av. Här kommer vi även att ta upp hur många lärare och elever som vi har 

använt i vår undersökning. Vi kommer därefter att beskriva genomförandet samt 

bearbetningen av det material som vi fick in.  

7.1 Val av metod 

Med vår undersökning ville vi ta reda på hur elevinflytandet i årskurs tre ser ut i två 

skolor i Sverige. I vår undersökning var det 93 elever som deltog i årskurs tre. Vi valde 

att eleverna skulle få delta i en kvantitativ undersökning i form av en enkät som innehöll 

14 frågor. Enligt Dimenäs (2007) innehåller en kvantitativ undersökning bestämda frågor 

och genomförs likadant till alla. Avsikten var att det skulle bli lättare att ställa samman 

svaren genom att använda oss av enkla och tydliga svarsalternativ. Vi ansåg att det skulle 

bli svårt för dem att formulera egna svar. Vi var även medvetna om de eventuella hinder 

som skulle kunna förekomma vid en enkätundersökning. Eleverna kan bli väldigt låsta 

vid de svarsalternativ som de har att välja mellan, samt har de ingen möjlighet att få 

uttrycka andra åsikter. Vår enkät var frivillig så alla hade möjlighet att avstå. Enkäten 

innehöll både graderade och fasta svarsalternativ. Enligt Patel och Davidson (2003), 

behåller eleverna lättare fokus och motivation genom hela enkäten om den innehåller 

varierande svarsalternativ. Vi valde enkät med färdiga svarsalternativ också med tanke på 

den ålder som vi skulle undersöka. Det är lättare att ringa in ett alternativ istället för att 

svara med egna ord. Vi vet att en del elever har svårt att koncentrera sig under längre tid 

och att en del elever har svårt att uttrycka sig i skrift därför valde vi en enkät med färdiga 

svarsalternativ. Det innebära att svara på enkäten för eleven skulle inte ta så lång tid och 

att fler elever skulle orkade koncentrera sig hela enkäten igenom. Men enkäten medför 

även nackdelar. Den största nackdelen med en enkätundersökning, menar Patel och 

Davidson (2003), är att den ger eleverna ett begränsat utrymme att kunna uttrycka sig fritt 

med egna ord. 

Vi genomförde sedan intervjuer med lärarna. Våra intervjuer var kvalitativa. Den 

kvalitativa utformningen kan ibland påminna om ett samtal med fokus på intervjuns 

syfte. Det är den som intervjuar som för samtalet framåt och i den riktningen som behövs 

för att få svar på sina frågor (Dimenäs, 2007). Våra frågor var bestämda och strukturerade 

och bestod samtidigt av neutral läggning. Frågorna var utvecklingsbara och därför öppna 

för följdfrågor.      

7.2 Urval av undersökningsgrupp 

Vi valde att undersöka årskurs tre på två olika skolor i två olika storstäder i Sverige. Vi 

hade båda haft kontakt med skolorna tidigare genom jobb och VFU. Detta gjorde att vi 
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kände både eleverna och personalen på skolorna tämligen bra. Fördelen med detta var att 

det fanns ett förtroende mellan oss som intervjuade och lärarna, samt att eleverna kände 

sig trygga med att svara ärligt på enkätfrågorna. Nackdelen som vi kan se med att 

undersöka skolor som vi är insatta i är att det kan bli känsligt och personligt då man har 

en relation till lärarna och eleverna. Eleverna kan även svara på frågorna efter hur de tror 

att vi vill att de ska svara för att vara oss till lags. Den ena skolan är en F-9 skolan och 

den andra är en F-5 skola. Vi delade ut enkäter i fem olika klasser, sammanlagt 93 elever 

och valde att intervjua deras lärare, fem stycken, för att se om det som lärarna tyckte att 

de gav eleverna inflytande över också var den upplevelsen som eleverna hade. 

7.3 Genomförande 

Vårt första steg var att ta kontakt med skolorna som vi ville genomföra vår undersökning 

på. Vi skrev mejl till dem där vi frågade om det fanns någon möjlighet för oss att komma 

och genomföra detta. Vi fick en snabb kontakt och bokade in en dag i varje skola.  

7.3.1. Genomförande av enkätundersökning 

Vi hade i förväg bett lärarna i de här klasserna att informera föräldrarna, genom 

veckobrev eller mejl, om den tänkta enkätundersökningen som vi ville göra. Den 

informationen skulle bestå av vad undersökningen handlade om, att den var frivillig och 

att den var anonym. När vi skulle genomföra enkäten med eleverna läste vi igenom 

enkäten högt för eleverna och informerade att de skulle ringa in det alternativ som de 

tyckte stämde med deras uppfattning. Vi lyfte ordet elevinflytande och särskilde det i 

ordet elev och ordet inflytande. Vad ordet elev betyder visste de och ordet inflytande var 

lite svårare att förklara, men vi läste de ord som fanns med i enkäten, medbestämmande, 

makt, frihet, och delaktighet, och så pratade vi kring de orden vad de betydde. Vi ställde 

därefter frågan om de hade några ytterligare frågor eller om de skulle komma på någon 

frågor var det bara att räcka upp handen så skulle vi komma till deras hjälp. Sen delades 

enkäterna ut med hjälp av elever. De höll på med enkäterna i cirka 15 minuter. När de var 

klara med att svara tackade vi för deras medverkan. 

När vi sammanställer enkäten kommer vi att göra det manuellt. Vi kommer att se på en 

enkät i taget och föra över svaret på varje fråga för sig och dra ett streck för varje 

svarsalternativ som eleven svarat på en ny enkät. Vi kommer sen att räkna ut hur många 

svar vi har på varje svarsalternativ och dividera det med antal elever som har svarat. Då 

får vi fram procentsatsen. Vi avrundar till närmaste heltal. Alla elever svarade på alla 

frågor, det innebär att det inte var något bortfall. 

7.3.2. Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna skedde på olika sätt. Med tre lärare hade vi enskilda intervjuer och med två 

lärare hade vi intervjun gemensamt. Anledningen till de sammanslagna lärarna var, dels 

att kunna spinna vidare på vad den ena sa, komma på något mer och kanske komma 
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djupare i svaren. Sedan var anledningen också att det skulle spara tid då lärarna var 

upptagna med utvecklingssamtal. Vi genomförde intervjuerna dels i klassrummiljö och i 

ett intilliggande kök. Detta berodde dels på att det var brist på andra rum, men även för 

att lärarna inte hade haft tid att hitta andra ställen som hade varit mer anpassade för detta. 

Vår idealmiljö vore ett mindre och lugnare ställe där vi inte hade behövt bli störda av 

eleverna. För att göra det bästa av situationen, valde vi att genomföra intervjuerna 

samtidigt som eleverna gick på rast. Trots detta, blev vi störda ett antal gånger då 

eleverna och andra lärare gick in i klassrummet, köket för att hämta saker. Intervjuerna 

varade i ungefär 15-20 minuter. Vi ansåg att det var viktigt för oss att inte stressa, utan 

samtala i lugn och ro för att få ut det mesta av samtalet. Vi spelade även in intervjuerna. 

Detta berodde på att vi ville koncenterar oss på det som lärarna sa och inte behöva 

fokusera oss på att skriva allt som sades. Det hade då funnit en risk att samtalet hade 

blivit stelt med många små pauser. En annan anledning till att vi spelade in samtalen, var 

att vi skulle transkribera intervjuerna och behövde därför ha det inspelat för att kunna 

spola fram och tillbaka. Vi började med att förklara vad vår uppsats handlar om samt vårt 

syfte med det. Dessutom berättade vi att vi inte skulle namnge varken skolan eller lärarna 

och att vi skulle radera inspelningarna så fort vi var färdiga med uppsatsen.  
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8. Resultat  
I det här kapitlet kommer vi först att presentera resultatet av vår enkätundersökning med 

93 elever i årskurs tre genom tabeller eller diagram och med ord. Därefter redovisar vi 

intervjuerna som vi har genomfört med fem lärare för årskurs tre.  

8.1 Resultat av enkät  

I resultatavsnittet kommer vi att redovisa hur de 93 eleverna har svarat på 

enkätundersökningen. Enkäten innehöll totalt 14 frågor med varierande svarsalternativ. 

En del frågor kunde eleverna endast svara ja eller nej, och på några andra frågor kunde de 

välja på fler alternativ såsom aldrig, sällan, ofta eller alltid. Vi redovisar enkäten i tabeller 

eller med diagram och med ord. Vi använder tabeller vid frågor med två svarsalternativ. 

Frågorna med fler svarsalternativ visar vi svaren med ett diagram. Vi tror att ett diagram 

kan ge en tydligare bild av resultatet. 

I tabellerna nedan är det tre kolumner. Den första visar vilka alternativ eleverna har att 

välja mellan, den andra hur många elever som har svarat på det alternativet och den sista 

kolumnen visar procentsatsen. I diagrammen visar vi procentsatserna för de olika 

svarsalternativen. Enkätfrågorna gav oss följande resultat 

 

Jag är 

Flicka 40 43 % 

Pojke 53 57 % 

 

Enkäten består mest av pojkar men i vårt resonemang kommer vi inte att dela upp vilka 

som svarade på vad. Det hade vi som tanke först men vi beslöt oss för att inte lägga in 

något genusperspektiv i resultatredovisningen. 
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Välj ett av följande altenativ som du tycker passar bäst ihop med elevinflytande. 

 

 
Diagram  1 

Resultatet på vad eleverna tycker passar bäst ihop med ordet elevinflytande är orden 

medbestämmande, 51 procent av eleverna och delaktighet, 32 procent av eleverna. 
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Välj ett av följande altenativ som du tycker passar bäst ihop med elevinflytande. 
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Anser du att det finns inslag av elevinflytande i klassrummet? 

Ja 86 92 % 

Nej 7 8 % 

 

Den större mängden, 92 procent av elever anser att det finns inslag av elevinflytande i 

klassrummet. 

 

 

Får du vara med och rösta om olika saker i klassen? 

Ja 93  100 % 

Nej 0  0 % 

 

Denna fråga visade oss att alla elever anser att de får vara med att rösta om olika saker i 

klassen. 100 procent svarade ja på denna fråga vilket för oss betyder att eleverna faktiskt 

upplever att detta stämmer. 

 

 

Får du vara med och bestämma hur schemat ska se ut i er klass? 

 

Ja 26 28 % 

Nej 67 72 % 

 

Här ser vi på resultatet att den största mängden elever, 72 procent inte tycker att de får 

vara med och bestämma hur schemat ska se ut i klassen. 
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Hur ofta får du vara med och bestämma hur ni ska jobba i något ämne i skolan? 

 

Diagram  2 

Den flesta eleverna, 53 % tycker att de ofta får vara med och bestämma hur de ska jobba i 

något ämne i skolan.
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Hur ofta får du vara med och bestämma hur ni skall jobba i något ämne i skolan? 
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Hur ofta får du vara med och bestämma om vad lektionerna ska handla om?  

 

Diagram  3 

Den här frågan visar oss att eleverna upplever att de sällan får vara med och bestämma 

om vad lektionerna ska handla om, 54 procent.  
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Hur ofta får du vara med och bestämma vad lektionerna ska handla om? 
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Hur ofta får du bestämma om hur ni ska redovisa i klassen? 

 

fta

 
 

Diagram  4 

Återigen ligger de flesta svar på och ofta, 37 procent. Men i den här frågan tycker 20 

procent av elever att de alltid är med och bestämmer.  
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Hur ofta får du bestämma om hur ni ska redovoisa i klassen? 



28 
 

Hur ofta får du vara med och bestämma om vart du ska sitta i klassrummet? 

 

 
 

Diagram  5 

Att få vara med och bestämma var man ska sitta i klassrummet tycker 44 procent att de 

ofta får göra. Nio procent tycker att de alltid får vara med och bestämma. 
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Hur ofta får du vara med och bestämma om vart du ska sitta i klassrummet? 
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Hur ofta väljer du själv ditt arbete i klassrummet? 

 

 
 

Diagram  6 

De flesta elever svarar att de ibland själva väljer sitt arbete i klassrummet, 86 procent. 
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Hur ofta väljer du själv ditt arbete i klassrummet? 
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Kan du byta arbetsuppgift utan att be om lov? 

 

Ja 21 23 % 

Nej 72 77 % 

 
 

Här är det ja eller nej som gäller som svarsalternativ på frågan om de får byta 

arbetsuppgift utan att be om lov och då gav de flesta eleverna svaret nej, 77 procent. Det 

innebär att de behöver ha ett godkännande från sin lärare för att byta arbetsuppgift. 

 

 

Känner du att du kan bestämma vad du ska arbeta med?   

Ja 73 78 % 

Nej 20 22 % 

      

I den här frågan ville vi ta reda på om eleverna känner att de kan bestämma vad de ska 

arbeta med. Svaren visade oss att de flesta eleverna upplever det, 78 procent svarade ja på 

denna fråga.  

 

 

Har du inflytande över ditt eget lärande?          

Ja 84 90 % 

Nej 9 10 % 

   

Den här frågan handlade om att få veta om eleverna upplever att de har inflytande över 

sitt eget lärande eller inte. 90 procent av eleverna upplevde det som att de hade 

inflytande.  
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På vilket sätt vill du arbeta för att du ska få ut mest av dina studier?   

 

 

Diagram  7 

Om eleverna själva hade fått välja på vilket sätt de skulle arbeta så hade de flesta valt att 

arbeta med eget arbete, 55 procent. Vad det innebär har vi inte gått djupare inpå. Det 

kommer vi inte heller att göra i vår undersökning. 
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På vilket sätt vill du arbeta för att du ska få ut mest av dina studier?   
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 8.2 Resultat av intervjuerna 

I resultatavsnittets andra del kommer vi att skriva hur de fem lärarna svarade på 

intervjuerna. Vi har valt att kategorisera frågorna som vi har ställt. Anledningen till detta 

var att många av de frågor som vi ställde hängde ihop med varandra vilket resulterade till 

att vi fick samma svar. De frågor som vi har valt att belysa är de frågor som svarar mest 

till våra frågeställningar och vårt syfte.  

Följande frågor kommer att presenteras: 

 Definition av demokrati i skolan, 

 situation med ett demokratiskt inslag, 

 definition av elevinflytande, 

 vad har elever inflytande över? 

 Elevinflytande är något alla kan hantera, 

 Förstår eleverna innebörden av elevinflytande?  

8.2.1. Definition av demokrati i skolan 

I den första frågan verkar lärarna vara eniga om vad demokrati i skolan handlar om. 

Lärarna anser att det är viktigt att eleverna förstår vad demokrati innebär och vikten av ett 

demokratiskt samhälle. Demokrati i skolan handlar mycket om ålder, hur och på vilket 

sätt man kan ta in eleverna i den demokratiska processen. Demokrati handlar om att 

diskutera och prata och kommer fram till beslut. De tycker att det även är viktigt att få 

sina elever att förstå att de har rätt att bestämma om både små och stora saker.  

”... sen tycker jag att det är väldigt mycket balansgång för ibland när man lämnar ordet 

fritt kan eleverna komma med ganska orealistiska demokratiska diskussioner som t.ex. att 

de vill åka till New York” (resp. lärare). 

Lärarna var överens att man kan begränsa det till vissa alternativ exempelvis att låta dem 

välja mellan olika alternativ som lärarna anser vara lämpliga och realistiska. De menar att 

man kan göra på samma sätt om man ska börja jobba med något temaarbete.  

Detta kan bero på att lärarna har fått en likvärd utbildning och därmed uppfattning om 

demokrati i skolan. Allt detta som lärarna tar upp är argument som vi känner igen från vår 

egen lärarutbildning och anser på så sätt att detta kan ha med detta att göra. En annan 

tolkning som vi har är att detta är mänskliga värderingar som vi upplever att de flesta 

människor har med, oavsett utbildning.  
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8.2.2. Situationer med ett demokratiskt inslag 

Här fick samtliga lärare berätta om olika skolsituationer med demokratiska inslag. En av 

lärarna berättade att hennes klass precis hade påbörjat ett temaarbete och då hade de 

diskuterat om hur de skulle lägga upp det. Hon menar på att hon ofta försöker tänka på att 

låta eleverna få vara med och bestämma, men att det ibland kan vara svårt för dem att 

förstå vad det innebär. Ett exempel som hon tog upp var att eleverna har fått komma med 

förslag om de skulle göra planscher eller böcker i temaarbetet och då ville de flesta göra 

böcker så det fick bli det då. Lärarna var eniga med att skolorna jobbar mycket med 

elevinflytande.  

 ”… elevinflytande i min klass kan även handla om småsaker som t.ex. att låta dem 

bestämma om vi ska ha tyst -eller högläsning eller om vi ska läsa eller räkna matte den 

sista stunden som blir över”(resp. lärare).  

Detta visar oss att samtliga lärare låter sina elever vara delaktiga. Detta kan bero på att 

lärarna är medvetna över elevinflytandets effekt. Vi tror att de har kännedom och 

erfarenheter om att elever arbetar bättre när de får möjlighet att påverka i skolan och 

väljer därför att låta sina elever få vara med och bestämma i många situationer.  

8.2.3. Definition av elevinflytande 

Alla lärarna som vi intervjuade var överens om att elvinflytande är ett viktigt och bra ord. 

De menade också att i elevinflytande ska eleverna verkligen vara med i processen på 

något sätt. Elevinflytande är en del av demokrati. Lärarna beskrev ordet elevinflytande 

som ett sätt för eleverna att komma med förslag och idéer. De berättade alla att det är 

viktigt att man som pedagog måste vara öppen för elevernas förslag, även om de inte 

alltid är passande. De menade att det är viktigt att man har en diskussion om varför det 

inte går så att man inte får sina elever att känna att de inte blir hörda. De var alla eniga 

om att det också är viktigt att man visar dem att deras tankar är värdefulla och att deras 

röst är viktiga i alla situationer. 

”... om elevernas förslag inte passar så kan man ha en diskussion med eleverna där man 

berättar om varför det inte passar just nu, så att man inte bara säger nej det kan vi inte 

göra till allt”(resp. lärare.) 

8.2.4.  Vad har elever inflytande över? 

Denna fråga fick våra intervjupersoner att fundera. De ansåg alla att eleverna har 

inflytande över frågorna Hur? Och När? till en viss del. Frågan Vad? bestämmer 

läroplanen och det är styrt av skolverket. Mycket är styrt efter läroplanen och då dyker 

det upp grejer som man är tvungen att ta.  

. ”… det är bra att man säger till eleverna att dit ska vi nå och sedan fråga dem hur vi 

ska nå dit”(resp. lärare). 
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Däremot upptäckte vi att de hade varierande uppfattningar om vad man ska ge eleverna 

inflytande över. Några lärare ansåg att eleverna ska få vara med och bestämma om de vill 

jobba individuellt eller i grupp och redovisningsformer medan andra menade att man ska 

vara försiktig med att låta dem påverka för mycket. En lärare menade att eleverna ska få 

vara med att bestämma en sak i taget innan de får möjlighet att påverka skolans helhet. 

Vi tror att anledningen till att alla lärare var överens om att eleverna bör få inflytande 

över frågor som hur och när, är pga. att innehållet är styrt av läroplanen och där har inte 

ens pedagogerna någon möjligethet för inflytande. Den oenigheten som vi kunde se kring 

konkreta exempel på vad elever kunde få ha inflytande över, anser vi beror på en 

maktfråga. Det kan för många lärare vara svårt att släppa kontrollen för då finns det risker 

att det kan gå fel. Därför tror vi att många lärare väljer att själva hålla kontrollen för att 

inte riskera detta. Vi tror även att den lärare som ansåg att elever bör bestämma en sak i 

taget, letar efter tecken som kan bevisa för henne som pedagog att eleverna kan hantera 

elevinflytande.  

8.2.5. Elevinflytande är något alla kan hantera 

Den här uppfattningen delas inte av samtliga intervjupersoner. Några av lärarna ansåg att 

elevinflytande är något som de allra flesta kan hantera. De berättar att eleverna i deras 

klasser tycker att det är roligt att jobba med det som de själva har fått vara med att 

bestämma. När det gäller ålder så tror de inte att eleverna måste ha uppnått någon speciell 

ålder för att kunna hantera elevinflytande, utan att det är något som man kan införa redan 

vid förskoleåldern.  

”… man kan börja med elevinflytande redan på förskolan men att man då låter dem 

bestämma över väldigt små saker istället t.ex. om de ska måla med kritor eller 

målafärg…” (resp. lärare). 

De andra lärarna menade att eleverna i år 6 kan hantera elevinflytande bäst. De menade 

att då kan man diskutera frågan Hur? mycket mer för då har de fått en arsenal av metoder 

längst vägen från F-5. Eleverna har mer kunskap om sin lärostil, om vad som fungerar för 

dem. De berättade även att från år 1 till år 6 så äger lärarna tiden för hela dagen och att 

det är då lättare att styra vad man använder tiden till för det tar tid att fråga eleverna och 

var flexibel som lärare. 

Dessa olika uppfattningar gjorde det intressant för oss. Det första mönstret som vi kan se 

är att de lärare som jobbar på samma skola har samma uppfattning. Detta kan bero på att 

skolan arbetar med lite elevinflytande i de låga åldrarna och mer i de äldre. En annan 

anledning som vi har upptäckt är att de lärare från en F-9 skola var de som ansåg att 

elevinflytande är svårt i lägre åldrar. Detta kan bero på att de kan se och jämföra denna 

typ av hantering med äldre elever, vilket den andra skolan (F-5) inte kan se.  
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8.2.6. Förstår eleverna innebörden av elevinflytande? 

I denna fråga var alla fem lärarna eniga om att det är svårt att man redan i år 3 ska förstå 

innebörden av elevinflytande. De menade att man ibland måste påminna sina elever om 

att de faktiskt får vara med att bestämma om olika saker. De tror inte heller att eleverna är 

medvetna om när de sker. Alla lärare gav oss en bild om vad de tror att eleverna har för 

tolkning av elevinflytande och då trodde de att elevernas bild om elevinflytande handlar 

enbart om att få bestämma schemat och lektionerna. Lärarna menade att de ibland måste 

gå in och påminna dem om saker som de har fått vara med att bestämma och att de då har 

fått ha inflytande.  

”… om man spontant frågar mina elever om de känner att de har elevinflytande så hade 

de fått det att låta som att de aldrig har något att säga.” (resp. lärare).  

Några lärare menade på att eleverna påstår att de aldrig är med och bestämmer något. De 

tyckte att eleverna är med ganska mycket och bestämmer. Lärarna tryckte mycket på att 

det är viktigt att man som lärare är tydlig och talar om för eleverna i de situationer när de 

är med och bestämmer 

Vi tror inte heller att eleverna förstår innebörden av elevinflytande. Detta verkar inte ha 

något med någon specifik skola att göra med, utan mer en mognadsfråga hos eleverna i 

årkurs tre. Det är intressant att se hur alla lärare i respektive klasser berättar om att de 

ibland måste påminna sina elever om att de har inflytande. De jobbar alltså på samma sätt 

med detta. Det var även flera lärare som påpekade att eleverna tror att elevinflytande 

enbart handlar om att på bestämma schemat samt att de flesta lärarna berättade att deras 

elever inte tror att de har något inflytande fast att de har. 

 

9. Analys och diskussion 
I detta avsnitt kommer vi att börja med att analysera våra intervjuer samt 

enkätundersökningen. Därefter kommer vi att föra vår diskussion.  

9.1 Analys  
När vi analyserade de svar som framkom i vår undersökning, kom vi fram till att det finns 

tydliga spår av elevinflytande i respektive skolor. Den definitionen som lärarna hade om 

elevinflytande, gav oss ett överensstämmande svar om vad elevinflytande kunde 

innebära. Lärarna förklarade på intervjuerna att elevinflytande handlar om möjlighet att 

kunna få påverka sitt lärande samt delaktighet i skolan. De ser en koppling mellan 

elevinflytande och demokrati samt att det är ett viktigt verktyg till att fostra demokratiska 

medborgare. Till en början, var elevernas förklaring till elevinflytande oklar och vag, 

men efter vår genomgång med dem upplevde vi det som att de började få en liten 

förståelse över begreppet. Att eleverna inte förstod vad elevinflytande betydde, var för 
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oss ingen chock då det kan uppfattats som ett svårt begrepp i sådan tidig ålder. Det kan 

även ha att göra med att lärarna inte valt att lyfta upp begreppet för dem och få dem att 

förstå vad det handlar om.  

Att det finns inslag av elevinflytande i klassrummet var något som både eleverna och 

lärarna bekräftade för oss. Alla fem lärare menade på att det finns elevinflytande i 

respektive klassrum och de kunde även ge exempel på olika situationer med 

demokratiska inslag. Enkätundersökningen visade oss att majoritetet av eleverna svarade 

att det finns inslag av elevinflytande i klassrummet. När det kom en annan fråga om vad 

elevinflytande innebär, så svarade majoriteten här att det handlar om medbestämmande. 

Dewey (1980), menade att utbildningen ska handla om elevernas intresse och aktivitet. 

Detta ska vara kärnan i undervisningen för att bredda och utveckla inlärningen. En annan 

utgångspunkt som filosofen Dewey (1999) trycker mycket på är kommunikationen 

mellan pedagogerna och eleverna. Vår tolkning av att majoriteten av eleverna kopplade 

elevinflytande med medbestämmande har med just detta att göra. Vi kan se att 

pedagogerna i dessa klasser är öppna för elevernas förslag, när eleverna upplever 

situationen som att de får vara med att bestämma. Även intervjuerna som vi gjorde med 

lärarna visar oss att de anser att det är viktigt att inte neka eleverna och att man istället 

lyssnar in dem och diskuterar kring det. 

 På frågan om eleverna får vara med och bestämma vad lektionerna ska handla om 

svarade 20 procent att de aldrig får vara med. Det anser vi är en hög siffra som man 

behöver arbeta med. Det kan möjligtvis handla om att några eller någon av klasslärarna 

inte ger utrymme till detta och därför upplever hennes/hans elever som att de inte får vara 

delaktiga i detta. Några av lärarna påpekade att det är tidskrävande att låta eleverna vara 

med och bestämma vad lektionerna ska handla om. Så det kan vara en anledning. 

22 procent av eleverna svarade nej på frågan om de kan bestämma vad de ska arbeta med. 

Vi anser att det är oklart om anledningen till varför 22 procent inte anser att de får 

bestämma vad de ska arbeta med. En tanke som vi har här är att det kanske skulle kunna 

bero på att dessa elever har svårt att välja själva eller att de har inlärningssvårigheter som 

gör att läraren måste välja uppgifter åt dem. Det kan också vara så att eleverna inte har 

lärt sig välja arbete utifrån vad de behöver jobba med enligt deras individuella 

utvecklingsplan. De kanske bara väljer det som de tycker är ett lätt val såsom för vissa 

elever är att läsa. Det är det som de tycker är lustfyllt. Skulle de bara välja t.ex. läsning så 

skulle de inte nå kunskapsmålen i de olika ämnen som det står i styrdokumenten.  

Vi tror att anledningen till att det är 10 procent av eleverna som har svarat nej på att de 

har inflytande över sitt eget lärande kan bero på att de inte förstod frågan ordentligt. 

Något som vi upplever vara intressant med vår undersökning, är en fråga där eleverna 

skulle svara på vilket sätt de vill arbeta för att få ut mest av sina studier. Minoriteten 
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ansåg att de lär sig bäst av att läraren tar fram material och bestämmer arbetet åt dem, 

medan majoriteten svarade på motsatta svar. De flesta elever ansåg att de arbetar bäst 

med eget arbete. Detta är något som vi kan koppla med Dewey. Han menade att elever får 

en ökad självdisciplin när de får möjlighet att känna en delaktighet i lärandet. De tar då 

större ansvar för sina arbetsuppgifter när de känner att det finns en mening och syfte med 

arbetet (Dewey, 1999). Enkätundersökningen visade oss att detta stämmer överens med 

Deweys utgångspunkt. Eleverna upplever att de lär sig mer när de själva får bestämma 

vad de ska arbeta med. Detta beror antagligen på att de känner större meningsfullhet och 

motivation när de får vara delaktiga. En annan fråga ur enkätundersökningen visade oss 

att majoriteten svarade att de ofta får välja sitt eget arbete i klassrummet. Om vi kopplar 

detta till Dewey (1999) så kan vi se att han skriver att pedagogerna i utbildningen måste 

ge eleverna möjligheter att aktivt pröva och experimentera. När vi frågade lärarna vad de 

ansåg att deras elever har inflytande över, svarade alla att det är svårt att ge dem 

inflytande över mål som läroplanen satt upp. Däremot var alla överens om att det är 

viktigt att låta eleverna ha inflytande över andra saker som exempelvis arbetsätt.  

Frågan från enkätundersökningen: Får du vara med och bestämma hur schemat ska se ut i 

er klass? På den här frågan var lärarna tydliga i intervjun med att eleverna inte fick vara 

med att bestämma hur schemat skulle se ut. Detta gjorde det då intressant för oss att ta 

reda på hur eleverna upplevde denna fråga. Lärarna ansåg att vadet, frågan vad eleverna 

ska lära sig(alltså hur schemat ska se ut) var styrt uppifrån regeringen och 

läroplanen/kursplanen. Så i den frågan bestämde lärarna och de tyckte inte att eleverna 

kunde var med och bestämma. Resultatet av enkäten gav också det resultatet på den ena 

skolan där eleverna inte ansåg att de fick vara med och bestämma. Det var 92 procent 

som upplevde att de inte fick vara med att bestämma. Det var tämligen 

överensstämmande då läraren ansåg att eleverna inte hade inflytande i med vad eleverna 

själva upplevde. 

 Det var många elever som ändå förstod innebörden av ordet elevinflytande som 

delaktighet och medbestämmande, 83 procent. Det trodde vi inte innan när vi pratade om 

det i klasserna. Då gav de sken av att de inte förstod vad innebörden var, eftersom de 

ställde frågan: Vad betyder det? Men det kanske klarnade en del när vi pratade utifrån de 

altenativen som fanns med i frågan om vilket som passar bäst ihop med ordet 

elevinflytande. I Skolverkets rapport 256 står bl.a. att elevinflytande är att vara delaktiga i 

sitt eget lärande. Att de känner delaktighet i sitt lärande visar också resultatet på den 

frågan då   

Om man tittar på de frågor i enkäten där det finns fler än två svars alternativ så väljer de 

flesta elever ett alternativ mittemellan, sällan, ofta eller ibland. Hade alla frågorna haft 

fler än två svarsalternativ så hade eleverna även på de frågor svarat med ett alternativ 

som är mittemellan ja och nej eller mellan aldrig och alltid. 



38 
 

 

9.2 Diskussion 
Under arbetets gång har vi fått svar på våra frågeställningar om hur eleverna i årskurs tre 

uppfattar deras möjligheter till inflytande? I vilken utsträckning ger eleverna i årskurs 

tre möjligheter till konkret elevinflytande i undervisningen? Samt vilken uppfattning har 

lärare för årskurs tre om elevinflytande? Våra slutsatser är baserade på de 93 eleverna i 

årkurs tre som fick göra en enkätundersökning samt fem intervjuer med pedagoger i två 

olika skolor. Vi vill poängtera att vi inte kan generalisera de slutsatser som vi har till att 

tycker så som resultatet visar.  

 

I diskussionen vill vi även ta upp den fråga som alla elever var eniga om och svarade ja 

på. Frågan löd: Får du vara med och rösta om olika saker i klassen? John Dewey tar upp 

”learning by doing”, att man ska göra för att lära sig. Tanken som vi har är att när man 

röstar så gör man något, man räcker upp handen. Det är en motorisk, fysisk aktivitet. I 

och med att man gör så kommer också eleverna ihåg det. De har utfört en handling. 

 

Lärarna ansåg att de var mycket flexibla och tillåtande med att eleverna fick inflytande 

när det gällde frågan Hur? och När? Precis som Selberg poängterar så är lärarens roll den 

viktiga länken för att låta eleverna få inflytande i sitt arbete. En av lärarna ansåg att 

eleverna måste träna sig in i att ha elevinflytande. De måste lära sig att vara med och 

bestämma. Lärarna måste lära upp eleverna så att de blir mer och mer självständiga i att 

fatta egna beslut. Dewey säger samma sak när han skriver om samspelet mellan 

utbildning och personlig erfarenhet. Individen utvecklas genom ett samspel med sin 

omvärld, lär sig förstå sammanhang osv. 

 

De elever som inte upplever att de får vara med och bestämma vad de ska arbeta med 

eller som inte upplever att de har inflytande över sitt eget lärande kan man ju fundera lite 

över. Är det så att de är elever som lever i nuet och inte tänker på vad som har varit? Nuet 

upptar så mycket energi av dem att de inte klarar av att tänka på det som varit. 

 

Som vi tidigare nämn visar våra resultat att det förekommer elevinflytande i båda skolor. 

Men undersökningen visade oss också hur mycket lärarna styrs av styrdokumenten och 

att det ibland kan bli ett hinder för elevinflytande. I början av uppsatsen presenterade vi 

de tre cirklarna och dess innebörd samt koppling till varandra (Figur 1, kap 2). Vi visade 

även en idealbild på hur vi vill att cirklarna ska vara placerade (Figur 2, kap 2), men 

stämmer den bilden med verkligheten? Enligt vår undersökning stämmer inte bilderna 

överens. Vi vill istället påstå att det blir en tämligen stor splittring mellan cirklarna. 
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Figur 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna bild, figur 3 är vår tolkning av cirklarnas placering i de två skolor som vi har 

undersökt. Undersökningen visade oss att undervisningens innehåll är i båda skolorna 

styrt av styrdokumenten. Innehållet är något som varken eleverna eller lärarna har 

möjlighet att påverka. Därför hamnar lärarens cirkel under styrdokumenten. Däremot 

kunde vi inte placera hela cirkeln inne i styrdokumentscirkeln eftersom att lärarna inte 

helt och hållet följer det som styrdokumenten säger.  Styrdokumenten är tydliga med att 

eleverna ska ha inflytande i skolan oavsett ålder, men ändå har vi i vår 

enkätundersökning upptäckt att det finns elever som inte upplever det som att de har 

något inflytande. Detta innebär att det finns lärare som inte följer styrdokumentens 

riktlinjer fullt ut, och blir därför också anledningen till att just lärarnas cirkel hamnar 

utanför. När det gäller elevernas cirkel, vill vi efter vår undersökning, placera en tämligen 

liten del inom lärarens cirkel. Anledningen till detta är att många elever upplever det som 

att de får vara med och påverka, men inte alla. Trots att majoriteten svarade att de får 

vara delaktiga och har inflytande, ansåg vi att det ändå fanns en stor grupp som upplevde 

motsatsen av detta. Det gör att elevcirkeln även hamnar stort utanför styrdokumentens 

cirkel, då de inte får möjlighet till det som står i vår läroplan (Lgr, 2011).  Detta blir 

slutligen den bild som vi anser överensstämmer med de två skolor som vi har undersökt.   
 

Vi får ett resultat av undersökningen som visar att eleverna ändå har inflytande i sitt 

lärande. Siffrorna visar att de flesta elever upplever att de sällan eller ofta har inflytande i 

att vara med och bestämma. Lärarna i intervjuerna lät inte eleverna vara delaktiga i 

innehåll av dagens schema för klassen men här är ett förslag till att låta eleverna få mer 

inflytande över innehåll och det beskrivs av Hedenquist & Håkansson (2009) att lärare 

och elever tolkar målen och konkretiserar de och tillsammans tar ställning till hur man 

vill arbeta och organisera undervisningen. Här ges möjlighet för eleverna att bli delaktig i 

Lärare 

Elev 

Styrdokument 



40 
 

innehållet av dagen. Lärarna behöver stödja och hjälpa eleverna i detta arbete, så att 

innehållet blir begripligt. Det kallas deltagande målstyrningen och förverkligas genom 

samtal, i bedömningar och i urval som görs i skolan och i klassrummet och som resulterar 

i en lokal tolkning av målen. Målen blir ”färdiga” först när lärare och elever har tagit 

ställning till vilket stoff och vilka metoder som främjar lärandet. Dewey skriver att när 

eleverna själva får vara delaktiga i sitt lärande, bidrar det till att de kommer att börja 

reflektera över varför och hur de ska arbeta mot målen. 

 

10. Slutsats och fortsatt studie 
Vi har slutligen fått ett resultat av vår undersökning som visar oss att eleverna har ett 

inflytande över sitt lärande. De siffror som vi har fått fram i enkätundersökningen visar 

att de flesta elever upplever att de ofta har inflytande i att vara med och bestämma i 

klassrummet. Lärarna anser att det är viktigt med elevinflytande, men upplever att de 

hinder som ofta uppstår är tidpress och styrdokumenten. Om eleverna ska få inflytande i 

skolan så hänger det på lärarna som ger eleverna den möjligheten. Dewey (1997) skriver 

att lärarens roll är att vara handledare, skapa en meningsfullhet för lärande, vägleda, styra 

och organisera, uppmärksamma elevernas intressen och stimulera dem till lösningar. 

Eleverna har svårt att veta i den här åldern hur man kan få inflytande om inte läraren 

berättar vad det är och lär dem hur man gör.  

10.1 Fortsatt studie 

I vår undersökning kom vi fram till hur elevernas inflytande i årskurs tre ser ut. Vi har 

dessutom fått en inblick om vilken uppfattning både lärare och elever har om 

elevinflytande. Som vi tidigare nämnt i uppsatsen, baseras vårt resultat på 93 elever och 

fem lärare i två olika skolor belagda i olika delar av Sverige. Vi anser att det hade varit 

intressant att utveckla denna undersökning i större utsträckning för att se om det resultatet 

hade stämt överens med det som vi kom fram till. Den nya undersökningen bör då 

innehålla flera skolor från stora och mindre städer, samt byar för att kunna upptäcka 

likheter och skillnader.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till lärarna 

 

• Definition av demokrati i skolan, 

Vad är demokrati för dig? 
 

• situation med ett demokratiskt inslag, 

Finns det demokratiska inslag i ditt klassrum? Ge exempel.  

På vilket sätt? Samtal? Röstning? Diskussioner? 

Kan du komma på en specifik situation med ett demokratiskt inslag på 

någon lektion? 

 

• definition av elevinflytande, 

Vad tänker du på när du hör ordet elevinflytande? 

Vad tänker du på när du hör elevinflytande i lärandet? 

Hur anser du att man bör arbeta med elevinflytande? 

 

• vad har elever inflytande över? 

Vad har eleverna inflytande över? Innehåll, undervisningsmetod, hur ni 

ska redovisa. 

På vilket sätt vill du ge eleverna inflytande över sina studier? Eget arbete, 

valbara uppgifter, temaarbete 

 

• Elevinflytande är något alla kan hantera, 

Vågar alla i klassen uttrycka sig vilka åsikter som de har? 

Vilka anser du kan hantera elevinflytande? Vilka åldrar? 

 

• Förstår eleverna innebörden av elevinflytande? 

Tror du att eleverna förstår innebörden av elevinflytande? 

Tror du att eleverna är medvetna om deras rättigheter att påverka 

lärandet? 
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Bilaga 2  

Elevenkät 
 

1. Jag är   

flicka     pojke   

 

2.  Välj ett av följande altenativ som du tycker passar bäst ihop 

med elevinflytande 

 medbestämmande  

 makt    

 frihet    

 delaktighet   

 annat  _______________________ 

 

3. Anser du att det finns inslag av elevinflytande i klassrummet? 

ja    nej 

 

4. Får du vara med och rösta om olika saker i klassen? 

ja    nej 

 

5. Får du vara med och bestämma hur schemat ska se ut i er 

klass? 

ja    nej 

 

6. Hur ofta får du vara med och bestämma hur ni ska jobba i 

något ämne i skolan? 

aldrig  sällan  ofta   alltid 

 

7. Hur ofta får du vara med och bestämma om vad lektionerna 

ska handla om? 

aldrig  sällan  ofta   alltid 
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8. Hur ofta får du bestämma om hur ni ska redovisa i klassen? 

aldrig  sällan  ofta   alltid 

 

 

9. Hur ofta får du vara med och bestämma om vart du ska sitta i 

klassrummet? 

aldrig  sällan  ofta   alltid 

 

10. Hur ofta väljer du själv ditt arbete i klassrummet? 

alltid   ibland   aldrig 

 

11. Kan du byta arbetsuppgift utan att be om lov? 

ja   nej 

 

12. Känner du att du kan bestämma vad du ska arbeta med? 

ja    nej 

 

13. Har du inflytande över ditt eget lärande? 

ja   nej 

             

14. På vilket sätt vill du arbeta för att du ska få ut mest av dina 

studier?   

 eget arbete   

 valbara uppgifter  

 temaarbete  
 

 

 


