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ABSTRAKT 
Syftet med denna undersökning är att ta reda på elevers åsikter, tankar, upplevelser och 

visioner om elevinflytande samt att låta elever komma till tals. Speciellt eftersom den 

mesta forskningen gällande barn och unga avser de vuxnas syn på denna grupp. 

Problemformuleringarna i denna studie är “Elevers upplevelser av reellt elevinflytande” 

och “Elevers visioner om elevinflytande”. Genom att genomföra fokusgruppsintervjuer i 

årskurs 4-6 samlades studiens data in. Sammanlagt 40 elever deltog i intervjuerna. 

Resultatet visar att det finns olika delar av skolvardagen som eleverna har inflytande 

över. Dessa delar berör lektionsinnehåll, samarbete och skolgemensamma situationer. 

Även elevernas önskan och visioner om inflytande kom fram i intervjuerna i form av att 

få ha inflytande över ingångar till lärande, planering, hjälpmedel, schemat och 

arbetsmiljö. Slutsatser som framkommit är att eleverna har inflytande över det mesta 

innehållet i sin skoldag, exempelvis delar av lektionsinnehåll. De tycker även att det är 

viktigt att få vara med och påverka eftersom de blir mer motiverade när de är införstådda 

i arbetsuppgifterna de förväntas utföra. De aspekter av skolan som eleverna vill ha 

inflytande över är sådant de idag inte har inflytande över, exempelvis schema och 

redovisningsform. Samt att de vill ha ännu mer inflytande över det de redan får påverka. 

 

Nyckelord: Elever, elevinflytande, elevperspektiv, elevdemokrati, undervisning, 

lektionsinnehåll, grundskolans tidigare år. 
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1 INTRODUKTION 
 

Enligt Selberg (1999) har elevinflytande som begrepp funnits med i styrdokumenten, 

i varierade grader, för svenska skolor under senare delen av 1900-talet. Selberg 

(1999) säger även att skolkommissionen 1946 ansåg att en timme i veckan, inom 

skolans timplan, bör alla elever på alla stadier i skolan få tid för gemensamma 

angelägenheter. Sett ur skolkommitténs betänkande, forskningar och utvärderingar 

menar Forsberg (2000) att det är en stor skillnad mellan statens avsikter gällande 

elevinflytande och hur det ser ut i praktiken. 

 

Aston och Lambert (2010) menar att skolverksamheten den senaste tiden har lagt 

mer och mer fokus vid elevinflytande och elevdemokrati utan att kunna motivera 

detta med relevant forskning. Dock har deras forskning fokuserat på vad 

amerikanska elever tänker kring elevinflytande. Därför är det intressant att lyfta 

denna fråga i Sverige också. Speciellt då begreppet inflytande, som nämnt ovan, har 

funnits med sedan långt tillbaka i svensk skolas historia. 

 

År 1996 delades elevinflytande in i två perspektiv, det informella och det formella 

elevinflytandet. Elevernas inflytande över sitt eget lärande menar Selberg (1999) är 

det informella inflytandet. Tholander (2005) beskriver även det informella och 

formella inflytandet genom att ta upp undervisning som är demokratiskt formad samt 

att eleverna har inflytande över planering, genomförande och utvärdering i 

skolvardagen (a.a.). Enligt Selberg (1999) är det formella elevinflytandet exempelvis 

det inflytande som sker i skolans lokala styrelser. Tholander (2005) håller med och 

beskriver det formella inflytandet som något där elevvalda representanter företräder 

klass och skola i till exempel klass- och elevråd (a.a.). I Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Utbildningsdepartementet, 2011) beskrivs 

skolans uppdrag med begrepp som elevers ansvar, demokrati och delaktighet. 

Lärarnas uppdrag är att “svara för att alla elever får ett reellt inflytande på 

arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande 

ökar med stigande ålder och mognad” (Utbildningsdepartementet, 2011, s 15). 

Styrdokumentet för grundskolan benämner även elevinflytande med begrepp som 

ansvar, val av metod, uttrycksmedel samt planering. Vidare säger läroplanen att 

“Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete.” 

(Utbildningsdepartementet 2011, s 10). I denna studie syftar elevinflytande till att få 

uttrycka sin åsikt och ges möjligheten att påverka undervisningen, inte vikten av att 

få sin vilja igenom. 

 

Vi vill undersöka hur elevinflytande upplevs i den mer praktiska delen i 

skolverksamheten. Således har vi intervjuat elever i grupp om deras upplevelser av 

inflytande. I och med detta kommer även frågor rörande delaktighet och 

elevdemokrati upp. Valet att intervjua elever kändes naturligt för oss som författare 

då Eder & Fingersson (2001) påpekar att barn och unga är underrepresenterade i 

forskning, även när det gäller forskning kring denna grupp. Att använda intervjuer 

upplevs viktigt eftersom Tholander (2005) menar att den mesta forskningen om 

elevinflytande bygger på enkäter dock använder Tholander (2005) själv observation 

som metod för datainsamling. 
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2 BAKGRUND 
Nedan kommer det presenteras de centrala begreppen, elevinflytande och 

barnkonvention, som anses betydelsefulla för denna studie. Detta följs sedan av olika 

områden som forskning visat har betydelse för elevers inflytande i skolan. 

2.1 Elevinflytande 

Enligt Forsberg (2000) är begreppet elevinflytande svårdefinierat och Selberg (1999) 

säger att det är svårt att hitta en entydig eller etablerad definition av begreppet i 

litteratur. Englund (1999) anser det vara en komplex sak att tolka elevers påverkan 

över sitt eget inflytande.  

 

1996 såg skolkommissionen elevernas inflytande ur två perspektiv. Elevernas 

inflytande över sitt eget lärande, det informella lärandet, och det formella 

elevinflytandet som t ex i skolans lokala styrelser (Selberg, 1999). Forsberg (2000) 

säger att elevinflytandet har många ansikten. Forsberg (2000) menar även att det går 

att skilja på det formella och det mindre formella elevinflytandet i skolan. Med det 

formella menas olika former av möten, exempelvis klassråd och elevråd. Det mindre 

formella är då det som gäller den enskilda klassens skolvardag. Tholander (2005) 

menar att om undervisningen bedrivs under demokratiska former, alltså om eleverna 

får delta i planering, genomförande och utvärdering av den dagliga undervisningen, 

får de inflytande i det informella perspektivet. Det formella inflytande innebär att 

eleverna får utse representanter som företräder klassen och skolans elever till 

klassråd och elevråd. Det formella elevinflytandet innebär också att eleverna får fatta 

egna beslut, som till exempel att själva få välja vissa av de kurser som ingår i 

läroplanen (a.a.). 

 

Englund (1999) gör tre tolkningar om elevers inflytande över undervisningen. Den 

första tolkningen avser elevinflytande som antingen en direkt eller indirekt påverkan 

elever har i pedagogiska processer. Den andra tolkningen avser elevinflytande som 

många dimensioner. Dessa dimensioner berör det som tas upp i undervisningen, 

bland annat hur innehållet behandlas, arbetstakt, arbetsformer, planering, 

genomförande och utvärdering av skolarbete. Det tredje synsättet av inflytande 

Englund (1999) talar om är ett konflikt- eller ett konsensusperspektiv. 

Konfliktperspektivet avser antingen att eleverna har inflytande eller inte. 

Konsensusperspektivet avser delaktighet och att graden av delaktighet kan vara 

större eller mindre. Enligt Skolverkets rapport 1999 är villkoren för elevinflytande 

mångfacetterade och komplexa. Elevinflytande förknippas med olika arbetsformer, 

ansvarsfördelning samt relationer mellan lärare och elever (Danell, 2006). För 

Selberg (1999) står elevinflytande för elevernas inflytande över det egna lärandet i 

skolan. I Skolverkets (1999) studie kopplas begreppen engagemang, intresse och 

ansvar ihop med begreppet inflytande. 

 

2.2 Barnkonventionen 

En av grundpelarna i dagens samhälle är demokrati med vilket menas att varje 

enskild individ har samma värde och rättigheter. Enligt Ewerlöf, Sverne och Singer 

(2004) antog FN år 1989 barnkonventionen, konventionen om barns rättigheter. Efter 
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detta blev frågan om barns behov och rättigheter en internationell företeelse. Sverige 

blev förpliktigat att följa barnkonventionen när den 1990 undertecknades. 

Barnkonventionen har som utgångspunkt att barn är utsatta och sårbara och 

artiklarna handlar om det enskilda barnets rätt att få sina grundläggande behov 

tillgodosedda. Barnkonventionen innefattar fyra grundläggande allmänna principer 

som både har en självständig betydelse och en tolkningsprägel och tillämplighet på 

de övriga artiklarna i barnkonventionen (a.a). Artikel 12 i barnkonventionen rör 

barns rätt till inflytande; 

 

[...]Tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätt att fritt 
uttrycka dem i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter därvid tillmätas 
betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad (Ewerlöf m.fl. 2004 
s 49). 

 

De svenska domstolarna och andra myndigheter är inte formellt bundna att följa 

barnkonventionen eftersom dess bestämmelser inte utgör svensk lag. Däremot skall 

svenska lagar tolkas mot bakgrund av barnkonventionens bestämmelser och syfte 

(Ewerlöf m.fl. 2004). 

 

I det nu gällande styrdokument för grundskolan betonas elevers förmåga att förstå 

och handla utefter det demokratiska samhället genom att poängtera vikten av respekt 

för de mänskliga rättigheterna. “Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna 

sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i 

ansvarig frihet.” (Utbildningsdepartementet, 2011, s 7). 

2.3 Inflytande i skolan. 

2.3.1 Inflytande 
Enligt Selberg (1999) ansåg skolkommissionen år 1946 att en timme i veckan, inom 

skolans timplan, bör alla elever på alla stadier i skolan få tid för gemensamma 

angelägenheter. Denna timme sågs av skolkommissionen som en övning i viktiga 

studiemål. ”Rätt använd ger klasstimmen eleverna värdefull övning i att planera för 

och medverka i program och överläggningar...” (citerad i Selberg, 1999, s 37). 

Andersson (2001) menar att det finns en skärpt formulering kring elevinflytande i 

läroplanerna för grundskolan från 1962 och framåt. Vidare menar Andersson (2001) 

att denna skärpning inte skulle behövas om skolan redan från början kunnat leva upp 

till de ändamål kring elevers inflytande som läroplanen från 1962 påtalade. 

 

Sedan 1991 har elever rätt till inflytande (Forsberg, 2000). Enligt skollagen 2010:800 

kapitel 4 kvalité och 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 
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inflytandefrågor ska även i övrigt stödjas och underlättas. (Svensk 
författningssamling, 2010; Sveriges lag, 2013 s 2318 ) 

 

1996 fastslog Skolkommittén i sitt betänkande (Skolkommittén, 1996) att eleverna 

hade ett mycket begränsat inflytande i skolan och detta oavsett ur vilket perspektiv 

frågan beskrevs. Enligt Barnombudsmannen (1996) var det viktigast att eleverna fick 

inflytande över den vardagliga undervisningen och det egna lärandet. Samt att den 

viktigaste länken i skolans demokratiska arbete är skolans personal.  Kommittén 

menar att det inte är möjligt att öka inflytandet för eleverna om inte de vuxna i 

skolan förändrar sitt förhållningssätt. Elever och vuxna i Aston och Lamberts (2010) 

studie menar också att problemet med att öka inflytande för barn och unga i skolan 

ligger i de vuxnas syn på yngre medmänniskor. De menar att om barn i framtiden ska 

kunna påvisa sina åsikter måste de vuxna redan tidigt väga in barns röster i 

beslutsfattande.  

 

They also suggested that young people need to be encouraged by having 
had their views taken into account in the past and by the sense that their 
education is taken seriously, that it is well resourced, exciting, interesting 
and hence worthy of their input. (Aston & Lambert, 2010, s 49). 

 

En av svårigheterna till ökat elevinflytande som skolkommittén tar upp är att de 

vuxna i skolan bland annat måste lämna från sig del av makten 

(Barnombudsmannen, 1996). Även ett år senare i skolkommitténs slutbetänkande 

konstaterades det att eleverna i grund- eller gymnasieskolorna ansåg att de i princip 

inte hade något inflytande alls över undervisningens innehåll eller dess uppläggning 

(citerad i Danell, 2006). 

 

Gillen, Spink och Wright (2011) menar att något av det viktigaste för eleverna i 

klassrummet är att få vara med och bestämma om vilka de ska sitta eller arbeta med. 

De säger att eleverna blir mer motiverade till skolarbete och får bättre resultat när de 

får vara med och bestämma. I Flutters (2006) undersökning visas resultatet att mer 

elevinflytande inte bara påverkar den enskilda klassen utan i slutändan kan det även 

påverka skolans värderingar och skolkultur. 

 

Enligt Zackari och Modigh (2000) har Skolverkets attitydundersökningar visat att 

elevinflytandet över de arbetsformer de får utöva och innehållet i undervisningen har 

förbättras under 1990-talet. Trots detta vittnar både elever och lärare om en känsla av 

vanmakt och bristande inflytande. Denna uppfattning hos eleverna stärks med 

stigande ålder. Att eleverna inte har det inflytande som de har rätt till har flera 

statliga offentliga utredningar upprepat påvisat enligt Tholander (2005). Enligt 

Zackari och Modigh (2000) finns det en önskan bland elever att få ha inflytande i 

skolans verksamhet och hur den utformas. Eleverna vill även ha inflytande över 

undervisningens innehåll och arbetsform. Zackari och Modigh (2000) säger även att 

de sämsta möjligheterna till inflytande har eleverna över undervisningsinnehåll och 

arbetsform. Alltså på de områden där eleverna önskar ett större inflytande. Lärarna 

anser också att elevernas inflytande är större än vad eleverna själva tycker 

(Skolkommittén, 1996). Olika satsningar på elevinflytande har gjorts från samhällets 



7 

 

sida (Danell, 2006). ELIAS-projektet (Elevens Inflytande och Arbetet i Skolan) var 

en av dessa satsningar. Enligt Skolverkets rapport från 1999 (citerad i Danell, 2006) 

för detta projekt visades att elevinflytande i skolans praktik tog sig olika uttryck. 

Villkoren för elevinflytande var mångfacetterade och komplexa. Elevinflytande 

förknippades då med olika arbetsformer, ansvarsfördelning och relationer mellan 

lärare och elever. Det förekom även diskussioner för olika formella och informella 

former av att inkludera eleverna i beslutsfattningar samt elevaktiva arbetssätt, eget 

arbete, teman, fördjupningsuppgifter och elevens eget ansvar och valmöjligheter 

(a.a.). 

 

Även Skolverket (1999) poängterar vikten av att låta eleverna ständigt få öva på 

inflytande samt att det är ett lärande för livet. Skolverket säger vidare att skolorna i 

denna studie menar att ett av skolans viktigaste uppdrag är att lära elever att utöva 

inflytande för att demokratins framtid ska vara trygg. Syftet med elevinflytande är att 

skapa demokratiska och ansvarsfulla medborgare. Enligt studien är det bästa sättet 

för att utveckla ansvarskänslan hos eleverna att ge dem inflytande i undervisningen, 

skolmiljön och det sociala klimatet (a.a.). 

 

2.3.2 Demokrati 
Korpela (2004) menar att om en lärare/pedagog ska bli trovärdig inför sina elever när 

hen talar om demokrati måste hen också visa det i handling, inte bara genom ord. 

Alla som arbetar i, och med, skolans verksamhet bär det yttersta ansvaret för hur 

eleverna har det. Det innebär att pedagogerna måste vara goda förebilder för sina 

elever. Om en lärare vill få eleverna att samarbeta och visa hänsyn måste alla vuxna 

göra det också (a.a.). Vidare säger Korpela (2004) att i en samarbetande skola så är 

det en självklarhet att bjuda in och fråga eleverna hur de vill ha sin arbetsmiljö. Samt 

vad de har för önskemål i frågan om arbetssätt och innehåll.  

 

I anknytning till FN:s barnkonvention resonerar Elvstrand (2004) om barns rätt till en 

demokratisk skola. Elvstrand (2004) säger då att elevinflytande och elevdemokrati 

motiveras från två olika perspektiv. Dels rättighetsperspektivet, att ha rätten att 

påverka, och dels fostransperspektivet i och med att skolan ska fostra demokratiska 

medborgare. 

 

Enligt Danell (2006) vittnar samhällsförändringarna om demokratins framgångar 

samtidigt som den hotas av ett inre sönderfall. Från denna synvinkel blir skolans 

utveckling betydelsefull för hur väl samhället kommer att lyckas med att socialisera 

framtida demokratisk medborgare. Därför är det särskilt viktigt att ställa frågan, vilka 

demokratiska erfarenheter dagens ungdomar gör i skolan (a.a.). Aston och Lamberts 

(2010) resultat visar på att vuxna i skolan har mindre lämpliga attityder gentemot 

elever och att de vuxna anser sig vara bättre än ungdomar. Danell (2006) säger att 

utvecklingen inom området för elevinflytande hänger ihop med frågan om hur 

skolans institutioner verkar för demokratins utveckling. 

 

Enligt Korpela (2004) är det ledaren, i skolans fall lärare eller rektor, som avgör i en 

grupp hur stort inflytande, de underordnade, eleverna får. Eleverna själva kan inte 
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avgöra hur eller vad de får vara med och påverka. Det är lärarens skyldighet att visa 

eleverna hur de kan få inflytande. Eleverna måste övas i hur de ska göra när de ska 

påverka. De kanske inte vet vad elevdemokrati är eller hur de ska hantera det ökade 

ansvaret som inflytandet innebär (a.a.). Enligt Zackari och Modigh (2000) spelar 

undervisningens organisering en stor roll för elevernas utrymme, agerande, 

delaktighet och inflytande. Vidare menar Zackari och Modigh (2000) att delaktighet 

och gemenskap inte bara handlar om själva undervisningen utan också om hur elever 

och lärare bemöts och behandlas. Det vill säga det sociala liv som finns i förskolan 

och skolan. Med detta menar Zackari och Modigh (2000) vilka som är utanför och 

utsatta i skolans sociala miljö och vilka förutsättningar varje elev får att praktisera 

och lära demokrati. Enligt Zackari och Modigh (2000) är chansen större att mål och 

beslut som elever och skolpersonal har fått vara med och ha inflytande över följs och 

uppnås än om målen har utformats av någon som sitter högre upp i makthierarkin 

(a.a.). 

2.3.3  Ansvar 
Juul och Jensen (2003) menar att sättet barn kan ta ansvar på är något som utvecklas 

med tiden. Ju äldre människan blir desto mer insatt i sitt eget värde och integritet blir 

hen. Individen kan till slut argumentera om sin rätt att ta eller avstå från olika ansvar 

(a.a.). Resultatet från Söderström (2004) visar på att elevernas syn på ansvar 

fokuserar på ansvar angående den egna arbetsbördan och prestation i skolan. Enligt 

Korpela (2004) innebär det ett stort ansvar att ha inflytande. Att ta ansvar är något 

elever måste lära sig, något Korpela poängterar är viktigt att skolan lär ut. De elever 

som vet att de kan påverka sin skolgång och sitt lärande samt vet att de vuxna i 

närmiljön lyssnar på dem, blir mer intresserade och mer motiverade att lära sig. 

Elever i Söderströms undersökning (2004), vars syfte var att lyfta och sätta ord på 

elevers syn på ansvar i skolan, benämner också detta som en stor del av 

ansvarsbegreppet. Att medvetet göra ett val och ta dess konsekvenser. I deras kontext 

handlade det om att lägga energin på lektionerna på antingen skolarbete och 

uppgifter eller kompisar (a.a.). 

2.3.4 Delaktighet 
Enligt Korpela (2004) är många lärare fortfarande låsta vid en lärobokstradition. 

Vilket hindrar elevers möjlighet till inflytande om läroboken inte innehåller delar 

som består av elevinflytande. Detta leder i sin tur till att dessa lärare inte använder 

sig av elevinflytande i undervisningen. Dessa lärare vågar inte släppa planeringen 

eller sin tolkning av målen och kunskapskraven. Vidare säger Korpela (2004) att 

eleverna måste förstå det som de arbetar med. För att göra det bör eleverna vara med 

i den gemensamma planeringen om innehåll och arbetsformer (a.a.). De elever som i 

Selbergs (1999) studie har stor erfarenhet av elevinflytande i sitt lärande tolkar 

kursplansmål tillsammans med sina lärare. Eleverna formar idéer till nya kunskaper 

och tränas till att aktivt delta i olika sociala sammanhang. Skolans ämnen integreras 

och lägger krav på skolans organisation som kräver att lärarna måste sammanföra tid 

för arbetet och göra att lektionerna organiseras i långa arbetspass (a.a.). 

 

Seymour, Cottam, Comely, Annesley och Lingayah (2001) menar att ökat 

elevinflytande för med sig bland annat förmånerna av ökad kommunikation mellan 

elever och vuxna samt ett bättre system vid beslutsfattningar. Selberg menar (2001) 

att hur elevernas inflytande kommer till uttryck är beroende av att lärare tillsammans 
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med eleverna skapar förutsättningar för att utveckla kunskapen. För detta behövs en 

dialog och lärarens dialog är ett viktigt verktyg för att alla ska kunna vara med. 

Denna dialog kräver en stark tro på människan. Eleverna behöver ledas på ett väl 

genomtänkt sätt genom lärarnas samtal så att valfrihet tillkänns eleverna. (a.a.). De 

tillfrågade eleverna i Aston & Lamberts (2010) undersökning anser att ett ökat 

elevinflytande skulle medföra att lärarna skulle förstå och stötta eleverna mer samt 

att lärarna skulle få en mer positiv attityd till eleverna. När det gäller eleverna själva 

skulle de känna sig trygga i skolan, de tror även att de skulle vara gladare och 

trevligare (a.a.). Enligt Selberg (2001) underlättar en del miljöer arbetet med 

elevinflytande mer än andra. Det som får en avgörande betydelse i elevernas 

skolvardag är hur lärarna förhåller sig till elevers inflytande.  

 

Selberg (1999) lägger upp elevinflytandet i en cirkel och delar in lärandet i åtta steg. 

Denna cirkel benämner Selberg som “lärandets steg”. Dessa åtta steg beskrivs mer 

utförligt i Selberg (2001). Denna cirkel har även fått namnet elevinflytande i 

lärandet. De åtta stegen, här aktuella då de, berör hur eleven agerar i 

arbetsprocessens olika steg. De olika delarna berör områdena: ingång till lärande, 

förberedelser för val av arbete, val av arbete, planering av arbetet, genomförande, 

planering av redovisning, redovisning samt utvärdering av resultatet. I varje mindre 

del finns olika punkter som beskriver dess innehåll. Exempelvis i delen som kallas 

val av arbete finns punkterna att eleven:  

 

– diskuterar val av innehåll och arbetsform samt väljer dessa. 

–     formulerar vad hen kan och undrar över inom området. 

–   har tillgång till läro- och kursplan och diskuterar dess betydelse för val av 

kunskapsområde. 

–     är med och bestämmer vilka lokaler, frågor och problem som ska finnas med i 

arbetet 

- dokumenterar motiveringar och syfte med valt kunskapsområde  

För beskrivning av de andra delarna i cirkeln om elevinflytande i lärandet se bilaga 

1.  

 
Figur 1, Elevinflytande i lärandet (Selberg, 2001). 

2.3.5 Motivation 
Selberg (1999) ser lärandet som en process som sker individens inre. Människan 

utvecklas när vi lär oss något nytt. Lärandet är något som ständigt pågår. Selberg 
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likställer här lärandet med att lära. Selberg (1999) har studerat elevers inflytande i 

lärandet och säger att deras motivation och lust att lära ökar om de har möjlighet att 

påverka sin arbetssituation. Korpela (2004) anser att elever som får utveckla sin 

kreativa och sin sociala förmåga får bättre förutsättningar att lära sig. Korpela säger 

vidare att motivationen ökar när eleverna får möjlighet att lyckas med någonting. En 

större självkänsla medför att individen bättre klarar av de motgångar hen möter. 

Flutter (2006) intervjuar en lärare som förklarar sin upplevelse av elevers motivation 

i skolan. Flutter (2006) säger att många elever i skolan bara anstränger sig eller visar 

att de bryr sig om skolarbetet när de får konstruktiv respons och respekt från 

pedagogerna. Enligt Korpela (2004) har alla människor en egen inre drivkraft att 

utveckla sig och lära sig mer. Därför gäller det för skolan att det skapas 

förutsättningar till dessa drivkrafter (a.a.). 
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3 SYFTE 
 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på elevers åsikter, tankar, och 

upplevelser om elevinflytande samt att låta elever komma till tals. Genom att fråga 

eleverna om elevinflytande sätts eleverna och deras upplevelser i skolan i fokus. 

 

Utifrån syftet vill vi undersöka: 

 

 

 

 Elevers upplevelser av reellt elevinflytande. 

 Elevers visioner om elevinflytande.  
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4 METOD 
I metodavsnittet för denna kvalitativa studie kommer undersökningsmetod, 

undersökningsinstrument och urval att presenteras. Därefter kommer genomförandet 

av undersökningen och bearbetningen av insamlad data att beskrivas. Metodavsnittet 

avslutas med att återge felkällor och etiska aspekter. 

4.1 Undersökningsmetod 

4.1.1 Intervju 
Syftet med att använda frågor är att få kunskap om personens, som undersöks, 

livsvärld och hens relation till denna. För att förstå livsvärlden och kunna beskriva 

den är intervjun fokuserad på vissa teman (Olsson & Sörensen, 2011). Genom att 

ställa frågor skapas ett samtal. Den som ställer frågorna vill veta något om den 

svarandes syn på saker (Rosengren & Arvidson, 2002). Då metoden bygger på frågor 

menar Patel och Davidson (2003) att intervjuaren även är hänvisad till individernas 

villighet att svara på dessa frågor. Personerna som är utvalda att göra intervjun är 

utvalda på ett eller annat sätt, vilket kan leda till att de inte alltid ser nyttan med att 

besvara frågorna. På grund av detta är det viktigt att intervjuaren försöker motivera 

dessa personer. Det är även viktigt att klargöra syftet med intervjun och försöka 

relatera till individens egna mål för att motivera hen (a.a.). 

I denna undersökning användes en semistrukturerad intervju, vilket innebär att 

intervjuguiden utgår från specifika teman där frågornas ordningsföljd kan variera 

beroende på de svar som ges. En djupare förklaring följer i kapitel 4.2. 

4.1.2 Fokusgruppsintervjuer 
I fokusgruppsintervjuer brukar betoningen ligga på ett visst tema eller ämnesområde 

som forskaren och de intervjuade fördjupar sig i (Bryman, 2011). Framför allt syftar 

denna typ av intervju till att samla in information relaterat till känslor, reaktioner, 

åsikter och tidigare erfarenheter (Olsson & Sörensen, 2011). Intresset ligger på hur 

individer i egenskap av gruppmedlemmar diskuterar en viss fråga (Bryman, 2011). 

 

Vidare påpekar Olsson och Sörensen (2011) att fördelen med fokusgrupper är att 

forskaren på kort tid får fram mycket information samt att intervjudeltagarna ofta 

upplever att de ger varandra stöd och inspiration. Att intervjua i fokusgrupp innebär 

att flera deltar i intervjun för att variationer ska komma fram i samtal och 

diskussioner inom gruppen. Tidigare har fokusgrupper som intervjuform främst 

använts inom marknadsföring men på senare tid har detta spridit sig till 

utbildningsforskningen (Gubrium & Holstein, 2001; Olsson & Sörensen, 2011). 

Nackdelen med att intervjua genom fokusgrupper är att det kan finnas en eller flera 

dominanta deltagare i gruppen (Olsson och Sörensen, 2011). 

 

Enligt Bryman (2011) är det flexibiliteten som ryms i denna metod som gör den 

eftertraktad och användbar (a.a.). Intervjumetoden fokusgrupp har olika syften och 

det syftet som passar denna undersökning är att de som deltar i gruppen hjälps åt att 

beskriva sina erfarenheter på ett belysande och på ett så rättvist sätt som möjligt 

utifrån allas perspektiv (Olsson och Sörensen, 2011). 
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4.2 Undersökningsinstrument 

 

En semistruktuerad intervju genomförs genom att intervjuaren har en uppsättning 

frågor, intervjuguide, med specifika teman där ordningsföljden på frågorna kan 

variera och intervjuaren gärna följer upp med följdfrågor till det som uppfattas vara 

viktiga svar. Dessa frågor är inte bestämda i förväg. De kan dock utgöra en viktig 

och intrigerande del av undersökningsresultaten (Bryman, 2011). Det finns olika 

grader av strukturerade frågor. Frågor med hög struktur är formulerade på ett sätt så 

att frågorna uppfattas på likartade sätt av de olika intervjupersonerna. Frågor med en 

låg struktur innebär att de olika intervjupersonerna kan tolka frågorna fritt beroende 

på sina egna språkvanor, erfarenheter, värderingar etc. (Olsson & Sörensen, 2011). 

Det kan vara en fördel att variera typen av frågor som ställs. Intervjun bör växla 

mellan användandet av övergripande och specifika frågor (Doverborg & Pramling 

Samuelsson, 2012; Bryman, 2011). Bryman (2011) säger att direkta frågor helst ska 

användas i slutet av intervjun för att inte styra den för mycket. Att använda begreppet 

hur i intervjufrågorna kan fungera som en uppmaning att gå vidare i sitt berättande. T 

ex Hur menar du då? Hur skulle du vilja..? (a.a.). Vidare säger Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2012) att det är desto svårare att använda sig av övergripande 

frågor ju yngre eleverna är. Yngre barn behöver, i de flesta fall, allt mer specifika 

frågor för att kunna sätta ord och ge uttryck för sina tankar (a.a.). Även att ställa 

samma fråga i olika sammanhang ger en mer nyanserad bild av elevernas 

föreställningar på grund av att eleverna får fler tillfällen och möjligheter att ge 

uttryck för sina tankar. Frågor som vid ett sammanhang eller innehåll kan verka 

svåra för eleverna, kan vid ett annat tillfälle eller med ett annat innehåll vara 

lättförståeligt (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). 

 

Den cirkel om elevinflytande i lärandet som Selberg (1999) har tagit fram användes 

som stöd när intervjuguiden (se bilaga 3) och dess temaområden utformades. 

Selbergs (1999) cirkel tar upp de aspekter av elevinflytande i lärandet 

(genomförande, redovisning, innehåll, arbetsplanering, utvärdering och grupparbete) 

som var intressanta för denna studie. Dessa aspekter av elevinflytande blev 

intervjuguidens huvudteman. När dessa teman var utformade tillkom följdfrågor om 

elevernas tankar och visioner om elevinflytande. Dessa följdfrågor formulerades 

efter att forskning kring intervjumetodik var läst. Även stöduttryck för intervjuaren 

utformades, exempelvis ”på vilket sätt…?”. Doverborg & Pramling Samuelsson, 

(2000) menar att följdfrågor bör utformas för att fånga upp respondenternas svar. 

4.3 Urval 

Urvalet för denna studie bygger på elever i årskurs 4-6 från två skolor i ett samhälle i 

södra Sverige. Totalt går de 190 elever på dessa två skolor, varav sammanlagt 23 

flickor och 17 pojkar deltog i studien. Dessa lottades klassvis och bestod av både 

pojkar och flickor i olika antal. Åtta fokusgruppsintervjuer med fem elever i varje 

grupp genomfördes, vilket är det lägsta antalet för en fokusgrupp. Enligt Olsson och 

Sörensen (2011) ska en fokusgrupp bestå av 5-10 personer och de som intervjuas ska 

vara representativa för målgruppen. I tre fokusgrupper var pojkarna i majoritet vilket 

gör att det i de resterande fem fokusgrupperna var en majoritet av flickor. Denna 

studie fokuserar dock inte på vilket kön som gav vilket svar, detta redovisas inte 

heller i kommande resultatkapitel. 
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Eder och Fingersson (2001) påpekar, som nämnt tidigare, att barn och unga är 

underrepresenterade i forskning, även den som gäller den egna gruppen. Därför anser 

Eder och Fingersson (2001) det vara viktigt att låta barn och ungas representation ta 

plats i forskning som gäller dem. Detta för att låta deras röster, tankar och åsikter bli 

hörda istället för den vuxna tolkningen av barn och ungas tolkningar och upplevelser 

(a.a.). 

4.4 Genomförande 

4.4.1 Förberedelser 
Då undersökningen syftar till att undersöka unga elevers åsikter, tankar, upplevelser 

och visioner kring elevinflytande utformades och skickades ett informationsbrev om 

studien ut till samtliga vårdnadshavare. I detta delgavs undersökningens syfte, att 

intervjuerna skulle spelas in och de etiska forskningsprinciperna. Det medföljde en 

svarstalong som skulle lämnas in om huruvida deras barn fick vara en del av 

undersökningen eller ej (bilaga 2). Brevet gick ut med elevernas veckobrev och 

läraren gick igenom detta i samband med veckobrevet. Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2000) säger att kontakt med eleverna underlättas om de innan första 

besöket av de som utför en studie informeras av sin lärare angående studien. 

 

En mailkontakt har funnits med klasslärarna för att få reda på när dessa har fått in 

svarstalongerna, samt bokning av testintervjutillfälle och lokal. När svarstalongerna 

lämnats in hämtades dessa på skolorna. Talongerna samlades in och författarna läste 

litteratur kring elevinflytande. Därefter gjordes en intervjuguide (se bilaga 3). 

 

Antalet inlämnade svarstalonger med ett ja för medverkan motsvarade ungefär 50 % 

av de tillfrågade eleverna. Efter insamling och sammanställning av godkännande 

besöktes gällande klasser för att delge dem mer detaljerad information om studiens 

tillvägagångssätt, mål och syfte, de etiska principerna, vad detta skulle innebära för 

eleverna samt ta reda på om eleverna som fick delta ville eller inte. Senare samma 

dag utfördes en testintervju, som enligt Lantz (1993) är av vikt att utföra för 

utformningen av undersökningsmetoden. Vid testintervjun upptäcktes att den första 

frågan var svår för eleverna. De hade oftast inte hört begreppet elevinflytande förut 

vilket gjorde att de senare intervjuerna inleddes med att introducera begreppet, 

istället för att fråga om dess betydelse för eleverna. Att inflytande också kan vara 

påverka och få vara med och bestämma saker. Efter att testintervjun genomförts 

bokades tider för intervjuer som passade med de olika klassernas schema.  

 

En sammanställning av de elever som fick delta och hur många som till slut deltog 

ser ut så här: cirka 86 % av de som fick delta ville vara med. Av dessa elever 

användes cirka 52 % i fokusgrupperna som bestod av fem elever per grupp. Dessa 

elever blev valda genom lottning, samt att tre elever blev lottade till en reservlista. 

4.4.2 Fokusgruppsintervjuerna 
Vid alla intervjutillfällen tillfrågades eleverna på nytt om de ville medverka och de 

informerades om möjligheten att avbryta sitt deltagande när de ville. Detta ledde till 

att en handfull elever som stod på reservlistan fick tas in istället vid två tillfällen på 
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grund av att lottade elever var sjuka eller ångrade sig i sitt beslut att vilja delta i 

undersökningen. 

 

Vår egen vision av fokusgruppens upplägg och tillvägagångssätt överensstämmer 

med den lista Olsson och Sörensen (2011) har skrivit om genomförandet av 

fokusgrupper (se bilaga 4). Denna lista tar upp olika viktiga punkter för 

genomförande samt etiska principer. 

 

Vid intervjutillfällena så hälsades eleverna välkomna och undersökningsledaren och 

medhjälparen samt deras positioner introducerades. Undersökningsledaren i denna 

studie var den författare som ledde fokusgruppsintervjun och informerade eleverna 

om de etiska principerna samt ställde majoriteten av frågorna. Medhjälparen skötte 

diktafonerna, förde anteckningar och ställde följdfrågor ifall hen ansåg att 

intervjuledaren hade missat något viktigt svar. Doverborg och Pramling Samuelsson 

(2000) tar upp det sociala kontraktet. Med detta menas att det är viktigt att skapa en 

god relation med eleverna som bygger på deras förtroende. Om den vuxne känner 

eleverna sedan tidigare har hen redan byggt upp en sådan relation. Men om det inte 

finns en sådan relation måste hen göra sig hemmastadd i fokusgruppens miljö, och 

med dessa elever. På grund av detta kom det sig att den författare som inte känner 

eleverna sedan tidigare agerar medhjälpare i intervjun. Denna presentation är även 

något som Patel och Davidson (2003) tar upp som en viktig del. I enlighet med Patel 

och Davidson (2003) gavs en kort, muntlig, information om målet och syftet med 

undersökningen presenterades för eleverna i fokusgruppen. Diktafonerna visades upp 

och deras funktion förklarades. De informerades även om vad som kommer hända 

med inspelningen och datainsamling efter intervjuerna. Eleverna blev försäkrade om 

konfidentialiteten och anonymiteten vid rapporteringen av den insamlade datan. 

Eleverna fick frågan om de undrade något om undersökningen, samt om allt kändes 

bra och om de fortfarande ville delta. Än en gång påpekades att de när som helst kan 

avbryta sitt deltagande. Eleverna informerades även om att de var fria att tala när de 

hade något att säga. Det föreslogs att deltagarna talade en och en och verkligen gav 

uttryck för sina åsikter. Eleverna uppmuntrades att vara ärliga i sina svar. De fick 

papper och penna för att kunna göra minnesanteckningar för att inte glömma bort 

något de ville säga medan de väntade på att få tala när någon annan gjorde det. De 

informerades även om att det inte fanns ett rätt svar utan att intresset låg i att ta reda 

elevers åsikter, tankar, och upplevelser om elevinflytande samt att låta elever komma 

till tals. Detta menar Olsson och Sörensen (2011) skapar utrymme för skillnader i 

uppfattningar om det aktuella ämnet. 

 

Intervjuerna började med en kort presentation av begreppet elevinflytande som 

övergick till enkla övergripande frågor. Känsligare och svårare frågor ställdes mot 

slutet av intervjun/samtalet. 

 

Alla fokusgruppsintervjuer skedde med en öppen karaktär, vilket innebar att eleverna 

kunde tala fritt under intervjun och hade möjlighet att utveckla sina tankar (Lantz, 

1993). Detta ledde till att intervjuerna inte följde samma ordningsföljd på frågorna, 

eftersom frågorna skulle passa in i samtalet. Ibland omformulerades frågorna för att 

anpassas till enskilda elever, vilket gjorde att intervjuerna inte blev identiska. 
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Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) menar att alla individer är unika, därför 

måste de även behandlas olika. Detta medför att en fråga bör ställas på olika sätt. 

Men också att den undersökande följer upp svaren på ett varierat sätt. Dock med 

utgångspunkt i barnets sätt att hantera frågan (a.a.). Bryman (2011) belyser också 

flexibiliteten i frågornas ordningsföljd och uppföljningen av ett svar för att klargöra 

eventuella oklarheter och motsägelser i svaren. 

 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) menar att när elever intervjuas och 

syftet är att fånga elevers tankar är det viktigt att få med sig eleverna och ställa 

följdfrågor på deras svar. Detta ställer krav på intervjuaren, att hen är lyhörd för 

svaren och formulerar följdfrågor utifrån det som sägs (a.a.). Frågor som följer upp 

och uppmanar intervjupersonen att fördjupa dennes svar kallar Bryman (2011) för 

sonderingsfrågor. Idén med sonderingsfrågor är att få intervjupersonen att tänka mer 

på ett visst tema och ge hen en möjlighet att ge ett mer detaljerande svar. Om syftet 

är att ta reda på vad någon tänker måste de ges tid att tänka. Då får svarande en 

möjlighet att tänka färdigt, speciellt unga (Doverborg & Pramling Samuelsson, 

2000). 

 

Under intervjuerna summerades de olika områdena för att bekräfta vad som 

framkommit under intervjun. Eleverna frågades efter eventuella detaljer, exempel 

och preciseringar. När intervjuerna var slut tackades eleverna för deras intressanta 

svar och deras medverkan i undersökningen. Fokusgruppsintervjuernas längd 

varierade mellan 30-65 minuter. 

4.4.3 Inspelning 
Diktafon användes för att dokumentera intervjuerna. Detta menar Bryman (2011) 

behövs göras vid intervjuer. Det räcker inte att enbart anteckna då det är lätt att 

speciella fraser och uttryck går förlorade. Intervjuaren behöver även behålla fokus på 

det som sägs och inte blir distraherad av behovet att föra anteckningar. Enligt 

Heritage (citerad i Bryman, 2011) blir analysen över vad intervjupersonerna svarar 

mer noggrann när intervjuerna spelas in. Inspelningen gör det även möjligt att gå 

igenom intervjuerna upprepande gånger. 

 

Även efter att intervjuerna var över och eleverna blivit tackade för deras medverkan 

var inspelningen fortfarande igång. Något Bryman (2011) tipsar om, att låta 

diktafonen gå så länge som möjligt medan intervjun avrundas och avslutas då 

intervjupersonerna ibland öppnar sig mer under slutet av intervjun. Samt att det kan 

hända att intervjupersonen fortsätter att prata och resonera, efter det att intervjun 

avrundas, och säger något som är intressant för undersökningen. 

 

Det negativa med att använda diktafon är att det kan få intervjupersonerna ur balans, 

bli självmedvetna och oroade (Bryman, 2011). Om någon inte vill bli inspelad ska 

intervjun ändå göras men dock utan diktafon. Ingen av eleverna under 

fokusgruppsintervjuerna motsatte sig att bli inspelade, därför användes diktafon vid 

samtliga intervjuer. För att vara säkrare på inte gå miste om en intervju användes två 

diktafoner och extra batterier fanns att tillgå. Enligt Bryman (2011) ska intervjuerna 
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genomföras trots att diktafonen går sönder eller att batterierna tar slut. Detta 

inträffade inte under intervjuerna. 

4.5 Bearbetning 

Så snabbt som möjligt efter en intervju påbörjades transkribering av denne. Detta tog 

lång tid att göra men har funnits med i tidsplanen för undersökningen. Bryman 

(2011) säger att den som undersöker måste beräkna att en timmes intervju kan ta upp 

till sex timmar att transkribera. Därför ska dessa inte låtas vänta med att 

transkriberas, för att sedan kunna analyseras, tills alla är färdiga. Undersökningens 

åtta intervjuer var 30-65 minuter långa och tiden för transkribering av dessa 

överensstämmer med Brymans (2011) beräkning.  

 

Genom att först lyssna på inspelningarna minst en gång innan transkriberingen 

börjar, kan forskaren transkribera de delar som är relevanta (Bryman, 2011). Vidare 

säger Bryman (2011) att det finns en risk med att göra detta, vissa material kan 

missas eller hoppas över. Detta kan medföra att forskaren måste gå tillbaka till 

intervjuerna i en senare del av analysfasen för att säkerställa att inget viktigt har 

missats. (a.a.) Vid denna studie påbörjades transkriberingen av intervjuerna samma 

dag som de genomfördes, en del tog dock lång tid att transkribera så de slutfördes 

kommande dag. 

 

För att analysera materialet av intervjuerna kategoriserades svaren efter hur 

intervjuerna svarade på studiens problemfrågor i kapitel 3. Vid denna analys hittades 

även underkategorier för vad eleverna fick och ville bestämma över. En metod för 

analys som förekommit hos kurskamrater är att transkriberingar av intervjuer skrivs 

ut på papper för att sedan färgkodas och klippas ut. I denna studie har resultatet 

arbetats fram med samma metod, dock på internet i form av digitala dokument som 

går att dela mellan användare av tjänsten. Detta eftersom författarna har befunnit sig 

på olika platser i landet vissa perioder efter att intervjuerna transkriberats.  

 

4.6 Felkällor och reliabilitet  

Vid intervjuer, som ofta används vid kvalitativa studier, kan felkällor förekomma 

eftersom det inte är lätt att tolka intervjupersonernas svar. Frågorna som ställs kan 

innehålla underförstådda antaganden om till exempel intervjupersonens kunskaper, 

inställningar och beteenden (Olsson & Sörensen, 2011). Under intervjuer är det 

viktigt att vara öppen och lyhörd eftersom intervjupersonernas uttalanden ibland kan 

vara mångtydiga. Det är intervjuarens uppgift att ta reda på om mångtydigheten 

beror på reella motsägelser och inkonsekvenser eller om det är språkbruket som ger 

denna effekt. Det är även viktigt att vara öppen för vad som sägs och inte sägs under 

intervjun då det kan finnas dolda budskap (a.a.). Av denna anledning hade 

följdfrågor för denna studie förberetts för att få så många slags svar av eleverna som 

möjligt.  

 

Klimatet i majoriteten av de åtta fokusgrupperna var öppet. De flesta elever tog sitt 

talutrymme och det märktes ingen hierarki i grupperna som Olsson och Sörensen 

(2011) påpekade kunde uppstå. Snarare var de väl sammansvetsade och litade på 
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varandra. De hade lätt att komma på konkreta exempel för att svara på frågorna. 

Detta verkar underlätta för de andra att följa med i resonemanget eller förstå frågan 

som ställts. Nästan alla intervjuer fungerade som samtal med flyt. Detta menar 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) är viktigt för huruvida eleverna blir 

villiga att dela med sig av sina tankar och föreställningar (a.a.). Dock fanns en 

gruppintervju som inte hade karaktären av ett samtal likväl svarade eleverna ändå på 

frågorna. I denna grupp räckte eleverna upp handen vid varje fråga innan de pratade 

så att eleven visste att hen hade talutrymmet. Det förekom relativt ofta i denna grupp 

att de höll med föregående talare eller ryckte på axlarna istället för att svara. 

Eleverna verkade uppleva en slags press, vilket kan bero på att de ville svara “rätt” 

eller att situationen var obekväm. Intervjun förekom i ett rum som de normalt sett 

inte vistas i. Det är utformat för vuxna och var det enda lediga rummet. Två elever 

avvek av okänd anledning i denna grupp. Detta var även de två elever som ofta inte 

svarade. Under alla intervjuer fanns det i en grupp en elev som var markant tystlåten, 

men hen svarade på frågorna vid tilltal. Bryman (2011) säger att den som intervjuar 

bör vara lyhörd på vad intervjupersonerna säger samt titta på den icke-verbala 

kommunikationen. Intervjuaren ska även vara beredd på att avbryta en viss inriktning 

på frågorna om de skapar oro hos de intervjuade. De ska inte utsättas för överdriven 

och onödig press (a.a.). 

 

Lokaler bokades till varje intervju för att intervjuerna skulle kunna utföras avskilt 

och för att minska risken för störningsmoment. Enligt Olsson och Sörensen (2011) 

och Bryman (2011) är det viktigt att intervjuer görs i ett ostört rum. 

Intervjupersonerna bör känna sig trygga med att ingen kommer in oväntat eller 

tjuvlyssnar på det som sägs. Detta kan påverka intervjupersonernas svar (Olsson & 

Sörensen, 2011, Bryman, 2011). Vid två av intervjuerna uppkom störningsmoment 

genom att lärare på skolan kom in. De hade inte uppmärksammat skylten som 

uppmanade att inte störa. Dessa var inte ansvariga lärare till de elever som närvarade 

vid dessa intervjuer. Således finns det troligen inte någon påverkan på elevernas svar. 

Det går dock inte att vara helt säker. 

 

Denna studie undersöker en alldeles för liten grupp för att kunna dra några generella 

slutsatser som gäller hela landet eller i ännu större perspektiv. I övrigt kan 

fokusgruppsintervjuernas tillförlitlighet och validitet bero på de intervjuade elevernas 

villighet att svara på frågorna som ställdes (Patel och Davidsson, 2003). 

 

4.7 Etiska aspekter 

Det finns fyra etiska riktlinjer inom forskning- och vetenskapsområdet som forskare 

bör följa. De är informationskravet, samtyckeskravet, samtyckeskravet och 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002; Olsson & Sörensen, 2011). De 

forskningsetiska aspekterna gäller alla former av vetenskapligt arbete. Människor får 

inte utsättas för fysisk eller psykiskt obehag eller skada genom forskning (Olsson & 

Sörensen, 2001). Det första kravet, informationskravet, menar att forskarna ska 

informera undersökningens deltagare om deras funktion i projektet. Vilket mål och 

syfte undersökningen har samt vilka moment och metoder den har. Här ska det även 

framgå att deltagandet är helt frivilligt och att den deltagande när som helst kan 
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avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002; Olsson & Sörensen, 2011). Det 

andra kravet menar att forskaren måste erhålla deltagarens samtycke och om denne 

är under 15 år måste vårdnadshavarens underskrift och godkännande finnas. Det 

tredje kravet, samtyckeskravet betyder att den insamlade informationen och andra 

uppgifter gällande forskningens deltagare endast får användas inom det aktuella 

projektet. Forskare får alltså inte återanvända gamla uppgifter till nya 

forskningsprojekt och inte heller ”låna ut” uppgifter till andra. Slutligen gäller även 

konfidentialitetskravet som åberopar deltagarnas anonymitet. De uppgifter som 

samlas in om deltagarna ska skrivas på ett sådant sätt så att det inte kan användas för 

att identifiera vem som ställt upp. Bland forskarna råder även tystnadsplikt om sina 

uppgifter om deltagarna (a.a.). Patel och Davidson (2003) säger att begreppet 

konfidentiell syftar till att författaren vet vem personen är och vilka svar personen 

har gett, men det är bara författaren som har tillgång till dessa, ingen annan. Dessa 

fyra krav uppnås i denna studie genom att eleverna fick hem tidigare nämnda 

informationsbrev med tillhörande talong om vårdnadshavarnas samtycke samt 

upprepad information vid intervjuerna. Dessa etiska aspekter belyser Forsberg och 

Wengström (2008) är väldigt viktiga. 
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5 RESULTAT 
I detta avsnitt redovisas de resultat som uppkom vid bearbetningen av materialet från 

fokusgruppsintervjuerna. I undersökningen hittades ett flertal kategorier om 

elevinflytandets olika aspekter när eleverna i studien fick berätta om sin roll som en 

person med inflytande. Dessa rör både det egna lärandet i de olika ämnena och 

skolan som organisation För enkelhetens skull benämns eleverna i intervjuerna som 

E1, E2 och så vidare, intervjuaren som I och medhjälparen vid intervju som I2. 

 

Det var inte många av eleverna under intervjuerna som tidigare hört begreppet 

elevinflytande och ingen av dem visste vad det betydde. Detta var ett problem som 

uppdagades under testintervjun. Flera trodde att inflytande hade med beteenden, hur 

individer är mot andra, att samtal i klassen förs också att elevinflytande syftar på att 

eleverna blir duktigare. Någon enstaka elev beskrev begreppet “Är det att man ingår 

i diskussioner? När man pratar och bestämmer saker. Det kan också vara när man 

vill förändra något.” och “Inflytande är när man är med och bestämmer så kan man 

vara med och förändra på en grej som inte är rätt. Intervjuernas inledning 

förändrades tack vare detta till att först kort beskriva begreppet inflytande och några 

synonymer till begreppet, påverka och bestämma. 

5.1 Elevers upplevelser av inflytande 

Här har det uppkommit tre olika kategorier som eleverna får bestämma över. Dessa 

är lektionsinnehåll, samarbete elever emellan samt övergripande i skolan. Dessa 

redogörs för och exemplifieras i tur och ordning. 

Lektionsinnehåll 

Den största kategorin där eleverna anser sig ha en viss del inflytande är 

lektionsinnehållet. Det vanligaste ämnet där eleverna har inflytande över är under 

idrotten. Detta är något som nästan alla grupper har tagit upp.  

 

Nu har det vart så eller när vi var i lite lägre klasser så var det så att 
fröknarna bestämde vad vi skulle göra på gympan. O nu har vi egna 
lektioner och eh det var rätt bra för en del tog sån här träning och en del 
tog såna här lekar som man ändå sprang och så. 

 

Andra exempel på elevinflytande över lektionsinnehåll är att några av eleverna 

ibland får välja mellan olika arbetsområden eller jobba efter ett givet tema men 

själva får bestämma vad de ska fördjupa sig i. Samt även vad slutprodukten ska vara. 

Ämnen som de får bestämma innehållet i är musik, bild och elevens val.“Så på vissa 

lektioner så har vi typ rösta, vi till exempel på SO’n om vi vill jobba med Spanien, 

Italien eller Tyskland och ah”. Andra konkreta exempel lektionsinnehåll som eleverna 

får bestämma över är vilken högläsningsbok klassen ska ha, svårighetsgraden på talen i 

matte samt vad de ska göra när de har arbetat klart med de obligatoriska uppgifterna. 

 

I intervjugrupperna fanns även elever som får bestämma över arbetsordningen när 

det gäller de obligatoriska inslagen i undervisningen. “Och sen på röda tråden får vi 

göra vilken sida som helst”. En annan grupp svarar att de får bestämma ordning och 
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innehåll i NO-undervisningen. “Vi bestämde ordningen när vi skulle göra olika 

områden, t ex magnetism, luft och så”. 

Samarbete 

I denna kategori finns elever som får vara med och bestämma om klassens egna 

regler och hur eleverna i klassen ska samarbeta i undervisningen. Detta tycker de 

även är en viktig aspekt för elever att få vara med och påverka. När en fråga under en 

fokusgruppsintervju berörde vad som är viktigt att få påverka svarade elever ofta: 

 

E1: Regler i klassrummet och sånt. 

E2: Ah! 

 

När det gäller grupparbete och vem eleverna ska arbeta med är det ett fåtal elever 

som säger att de att ibland får göra grupparbeten om de frågar läraren. En annan elev 

säger att det på engelskan ibland sker att de får välja vem de ska arbeta med. På 

idrotten kan det hända att de får välja lag. De får även ibland bestämma vem de ska 

sitta bredvid under lektioner. 

 

E1: Ibland på bilden får vi sitta tre och tre som man vill. Också brukar då 
får vi alltid sätta oss med vem vi vill. 

E2: Vi brukar få bestämma på elevens val. 

 

Elevinflytande som rör hela skolan 

Här har eleverna beskrivit olika slags inflytande och bestämmanden som inte bara rör 

de själva och den egna klassen, utan situationer som utspelar sig i gemensamma 

lokaler och situationer. Exempelvis får nästan alla bestämma var de ska sitta i 

matsalen och vad de ska göra på rasterna. En del har fått vara med och röstat om vad 

de ska servera för mat i matsalen. “Ibland vad vi ska ha för mat. Så här. Vi får önska 

mat”. En grupp berättar att de genom klass- och elevråd har haft inflytande över att 

idrottsdagar ska arrangeras. 

 

5.2 Elevers visioner av elevinflytande 

Även om elever anser att de får vara med och påverka i klassrummet är det ändå 

något som vissa önskar att få vara med och bestämma mer över. På frågan vad de 

skulle vilja ha inflytande över i sin drömskola kom de in på en del av det formella 

inflytandet, något som inte togs upp i intervjuguiden. Dessa svar gällde allt från 

arbetsplanering till klassrumsregler till läxor. Nedan presenteras fem kategorier som 

stämmer överens med det eleverna önskar ha inflytande över. De är ingång till 

lärandet, planering av arbete, hjälpmedel, tiden i skolan och arbetsmiljö. 

Ingång till lärandet  

Eleverna anser att det är viktigt att få bestämma över lektionsinnehållet. Ur många av 

intervjugrupperna har någon eller några resonerat kring att vilja ha inflytande över 

hur lektionerna och uppgifterna ser ut. De vill ofta ha lite mer variation på 

lektionerna och även individanpassade uppgifter. Någon ger förslaget att ha fasta 
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lektioner med ämne bestämt av läraren men att de fick välja vad och hur de skulle 

lära sig under de olika passen. “Så att det inte blir samma sak hela tiden, som i 

svenskan. Det är olika texter men det är samma saker ändå”. En fokusgrupp uttryckte 

sig liknande om bildämnet. 

 

Många fokusgrupper önskade mer inflytande över deras elevens val-lektioner. Idag 

är vissa placerade i grupper som fördjupar sig i ett ämne i tre veckor för att sedan 

byta. De berättade att de hade ett annat system tidigare. Då fick de välja vad de ville 

ha för ämne eller aktivitet på elevens val. Detta ansåg eleverna vara bättre och de 

skulle vilja ha det så igen. “För om man ville ha träslöjd fick man det”. Flera av 

eleverna säger att om de ska ha elevens val på schemat och för att det heter just 

elevens val så ska de få ha en möjlighet att påverka vad de ska göra. De har pratat 

med sin klasslärare men fått till svar att de har dessa ämnen eftersom skolan anser att 

de inte hinner med dem annars. 

 

En majoritet av eleverna säger att de lär sig mycket mer och har högre motivation om 

de får välja vad de ska få göra. 

 

E1: Intresset för det är bättre om man får välja vad man ska göra. 

E2: Ja man lär sig mer om man har kul. 

 

Något som framkom när eleverna diskuterade vad de vill ha inflytande över i skolan 

är utformning och innehållet i sina läxor samt hur mycket de ska ha i läxa. 

Några elever pratar också om att det är mycket att hinna med i skolan. När de har 

hemkunskap varannan vecka är det extra mycket. Då hinner dessa elever inte med de 

mål som är uppsatta för veckan och eleverna upplever orättvisa, att det blir så mycket 

i läxa de veckorna. De måste då ta hem läxorna över helgen. 

 

E1: Det är ganska mycket att hinna med på en vecka. Och när vi inte 
hinner färdigt och inte har EA [eget arbete] varannan vecka då vi är på 
hemkunskapen får vi alltid ta hem som läxa över helgen. 

E2: Ja man missar EA tiden för att man ska ha hemkunskap, de veckor 
hinner vi aldrig färdigt. 

 

Varför de vill bestämma över läxorna och planering beror på motivation och att de 

vill ha en varierad undervisning. En elev säger så här: “Jag tycker att det viktigaste 

att få bestämma över är att få bestämma att det ska vara mer varierat arbete.”. 

Planering av arbetet 

Flera av eleverna sa att de vill ha inflytande i planeringen för att det blir roligare om 

de får göra det. Detta på grund av att de skulle välja olika sätt att göra arbeten på, så 

att de inte gör samma sak hela tiden vilket de anser idag att de gör.  

 

E1: Det är ju vi som gör det jobbiga och då är det kul att få veta och känna 
att jag har hjälpt till med det här och bestämma det här. Så att det känns 
bra. Att det är det vi vill göra och inte bara det vi får på pappret vad vi 
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måste göra. 
E2: Det bästa vore om vi fick lägga upp det helt själva. För något kanske 
inte passar någon annan men det passar någon. 

 

Några elever sa att de ser på samma informationsfilm varje år påsk. Även när de 

repeterar andra temaområden ser de på samma film som gången förut. Att göra 

samma sak hela tiden säger de är uttråkande, inte kul och jobbigt. Eleverna ansåg 

dock att titta på film kan vara bra men de vill ha inflytande över vilken film de ska 

se. I planeringen av ett arbete säger eleverna att de även skulle vilja ha inflytande 

över vilka lokaler de skulle vilja utnyttja under arbetets gång.  

 

Gällande grupparbeten skulle eleverna vilja ha inflytande över när arbetsformen ska 

användas. Eleverna anser att skolarbeten skulle vara roligare om de får göra mer 

grupparbeten, samt att de skulle lära sig mer. De anser också att om de kunde få ha 

inflytande över att få välja att arbeta i grupp skulle de få mer hjälp av läraren 

eftersom hen hjälper flera elever på samma gång. Eleverna vill även ha inflytande 

över vilka problem eller ämnen de ska arbeta med samt med vem eller vilka. Som det 

är nu skapas grupperna genom att “läraren lottar eller säger att du arbetar med 

den”.  

 

Eleverna önskar få ha inflytande över redovisningsformerna i skolan. Eleverna gav 

flera olika förslag på redovisningsformer de skulle vilja använda sig utav, till 

exempel skriva berättelser eller hålla i muntliga redovisningar. Detta av anledningen 

att det är något de själva kan bestämma upplägget på samt vad de själva vill fokusera 

på och lära sig. Andra förslag är att i par få ett ämne tilldelat sig för att sedan “skriva 

en uppsats om det och sedan redovisa om och kanske måla bilder om eller klä ut sig 

till det man har forskat om”.  

 

Det var även elever som sa att de vill ha kvar proven eftersom de gillar dess 

utformning. Några elever önskar då att när de ska visa sina kunskaper genom prov, få 

välja svårighetsgrad på provet. “För då vet man att man klarar det här. Så att man 

kan få känna sig bra på det”. En elev sa att om de fick bestämma hur och vad de ska 

redovisa lär sig eleverna sakerna på ett djupare plan, eftersom att de själva får 

bestämma vilken redovisningsform som passar dem. En elev önskade att de skulle få 

ha inflytande över när de ska ha prov, något de har fått göra en gång tidigare men då 

under förutsättningen att läraren har gett förslag på datum och tider de får rösta om. 

“Om vi har prov och så, så får vi rösta när vi vill ha det så. Så att proven inte ligger 

för tätt på varandra och så”. 

Hjälpmedel 

En av sakerna eleverna skulle vilja ha inflytande över är vilka hjälpmedel de får 

använda för att klara av och bli motiverade till att göra skolarbetet. Saker som 

motiverar dem till att göra skolarbete är till exempel surfplattor eller datorer. En elev 

har tagit till sig att de elektroniska och informationstekniska hjälpmedlen som finns i 

vissa skolor sägs gynna elevers utveckling och lärande.  
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Jag skulle vilja ha Ipads eller en egen dator, det är mycket roligare, det 
står så mycket nu i tidningar att det är bra och saker blir lättare att arbeta 
med om man har dem. Men vi har inte internet [trådlöst nätverk] på 
skolan så att man kan använda dem. 

 

Vissa elever är emot det mobilförbud som gäller deras skola, de anser att de skulle 

kunna ha nyttig användning av sin privata telefon om de fick ha och använda den 

under skoltid. Sammantaget beskriver eleverna att de troligen skulle använda sin 

telefon för att söka fakta till skolarbeten och skriva in påminnelser till sig själva om 

viktiga saker att komma ihåg. Några elever ser dock problemet med att frestas av de 

andra funktionerna deras telefoner har och säger att de inte skulle lyssna på läraren. 

 

Några elever tycker att det är orättvist i skolan. De anser att fler skulle behöva olika 

hjälpmedel då de finns elever som ser dåligt, har svårt att skriva eller behöver hjälp 

med att fokusera genom att exempelvis lyssna på musik eller ha hörselkåpor. De 

tycker även att det är orättvist att det endast är vissa i klassen som får gå till ett 

grupprum för att arbeta. 

 

E1: Vissa får bara gå in till grupprummet.  

E2: Några få och samma personer får använda datorer men fler skulle 
behöva det. 

E3: Några får göra läxor i skolan medan andra inte får det.  

E4: Önskar att få göra läxor också i skolan, men får inte. 

E5: En del får lyssna på musik på skoltid och andra inte.  

 

De elever som tycker att det är svårt att koncentrera sig på lektionerna ger förslag på 

att de ska få lyssna på musik när de arbetar. De förklarar först att de arbetar bättre när 

de lyssnar på musik för att sedan uttrycka att “Det är mycket lugnare om man hör 

musik än så här alla prat runt om och alla andras skrik och såna saker”. 

Schema 

Eleverna sa att de skulle vilja ha inflytande över den administrativa delen som styr 

hur schemat med lektioner och raster ser ut. Flera elever uttryckte en önskan att få 

bestämma hur långa lektionerna är. Eleverna önskade också att de kunde få vara med 

och bestämma när de har vissa lektioner under dagen. 

 

E1: Inte så mycket engelska och matte på slutet av dagen. För då är man 
så trött. Då är det bättre att ha dem innan lunch. För man behöver tänka 
så på båda. 

E2: Då kan man ha bild och slöjd och så i slutet av dagarna för det är 
inget man tycker är jobbigt. För det är något man tycker är roligt och 
något man blir driven av. 

Eleverna hade också en önskan att få bestämma hur långa rasterna är och att de 

kunde ha flera korta raster så de kan pausa när de känner sig trötta. De pratade också 

om att rasten efter idrotten är för kort. 

 

Mer duschtid, om man tvättar håret kommer man alltid sent till lektionen 
och då får man skäll och om man inte duschar håret får man också skäll. 
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En grupp hade stora kontraster gällande hur deras drömskola skulle vara. En ville ha 

mer rast, idrott och slöjd. En annan ville ha längre skoldagar för att lära sig mer. 

Arbetsmiljö 

Många elever uttrycker ett missnöje över arbetsmiljön som råder på skolan. De anser 

att de vuxna inte lyssnar på dem, därför vill de ha mer inflytande över denna aspekt, 

både den fysiska och psykiska miljön. Exempel från intervjuerna gäller temperatur, 

trasiga toalettlås, fungerande klockor och duschar. En elev ur intervjuerna gör en 

lång utläggning om varför det är så viktigt för eleverna att få vara med och bestämma 

hur skolan ska se ut.  

  

Men varför liksom just vitt?! Gula dörrar?! Tänk om de skulle vart rosa! 
Då skulle man mycket gladare. För när man kommer till skolan tycker 
man det är så tråkigt för att man ska lära sig saker. Och då kan man ju 
komma in i ett klassrum där det är färgglatt. Och mycket finare, roligare 
kul. Jag tycker det blir mer roligare om typ. För jag har vita väggar i mitt 
rum men ändå mycket färgglada grejer. Det har man ju inte i ett 
klassrum. Där har man mest såhär rött o tråkiga färger. Men asså jag, 
man blir mer glad när man kommer till skolan om det är mer färger. Mer 
färgglatt! 

 

Något mer eleverna vill vara med och bestämma över är hur skolan ska arbeta mot 

mobbing samt gemenskap och trygghetskänslan på skolan. Gruppen som tar upp 

mobbingaspekten säger att de vill ha samtalsgrupper men att ingen vuxen på skolan 

har lyft frågan. De skulle även vilja ha mer inflytande över skolans övergripande 

regler. De anser att det skulle vara lättare att förhålla sig till reglerna om de hade fått 

ha inflytande över dem. “Då vet man ju själv vad man om ska göra sådär för att inte 

göra fel eller sådär”. Flera elever anser själva att de skulle följa skolreglerna bättre 

om de fick ha inflytande över dem. Samt att elevinflytande över skolreglerna skulle 

skapa bättre stämning och lugnare klimat i klassen. Vidare nämner andra grupper att 

de vill göra mer klassaktiviteter för att skapa en större gemenskap eleverna emellan. 

“Man kan ju ha nån kväll när man kanske bowlar med varandra. För då lär man ju 

känna varandra bättre”. Några andra elever ger förslag på att elevens val ska 

genomföras över klassgränserna. “Så träffar man också hela tiden nya människor 

och inte vara i samma grupp hela tiden. För då lär man också känna varandra 

bättre.” 

 

Flera elever anser att det inte längre få ha kul på rasterna. Alla lekar är farliga. 

“Lärarna är för rädda om oss” uttrycker flera elever. Vidare berättar en elev från en 

annan intervjugrupp om hur tråkigt det är på rasterna eftersom det inte finns något att 

göra. Flera elever önskar att barnens önskemål angående skolgården togs på allvar. 

Ja och när man säger något typ struntar de typ bara i det, men är det 
något som de bryr sig om kan de liksom skriva upp det. För vi har tjatat 
om att vi vill ha en klätterställning och gungor och så här. Men det skriver 
de inte upp. 

 

Några elever önskar att de ska få ha tillgång till skolans lokaler på rasterna. De skulle 
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vilja ha möjlighet att få vara inne på rasterna när det är dåligt och kallt väder. En 

fokusgrupp önskade att få låna gymnastikhallen på rasterna. 

 

Speciellt på vintern då det är kallt. Om det nu finns möjlighet så borde vi 
få göra det. Okej om en lärare måste planera sin lektion en stund innan 
det kan man förstå, men de gör det inte varje gång och ingen är där på 
rasterna. 

 

Eleverna vill även vara med och bestämma över storleken på klasserna. Flera elever 

uttrycker att klasserna är för stora idag. Ett exempel på hur en elev vill bestämma är 

när hen beskriver sin drömskola med meningen “Det är väldigt små klasser, sådär 

fyra eller fem eller kanske…” Hen fortsätter resonemanget kring små klasser med 

uttrycket “Sen så är det så här en lärare, så då får man mycket mer hjälp och då kan 

man lära sig mycket mer.” 

 

Flera av eleverna anser det vara stökigt i klasserna och menar att det beror på att det 

är många elever i klassen och få lärare. Det finns flera elever i klassen som stör och 

då kan varken de störande eleverna eller de som inte stör koncentrera sig och läraren 

är upptagen med att tillrättavisa elever den mesta tiden. Flera elever önskade fler 

lärare i klassen för som det ser ut nu så anser eleverna att läraren inte räcker till. 

 

E1: Ibland får man vänta länge. Ibland har man räckt upp handen i fem 
minuter och sedan räcker någon annan upp sin. Då tar läraren den för 
hon sitter närmre. 

E2: Jag tycker vi borde ha fler lärare, bättre hjälplärare. 

 

Något eleverna vill ha inflytande över men inte får, är att göra utvärderingar om 

deras åsikter kring ett arbete som genomförts. Detta är något som eleverna vill 

påverka för att kunna skapa förändringar i sin egen skolsituation. 

5.3 Elevers tankar om medbestämmande 

Under fokusgruppsintervjuerna hade eleverna olika tankar om elevinflytande. De sa 

att det skulle vara roligare i skolan om de fick ha mer inflytande. De skulle också 

lära sig mer eftersom skoluppgifterna skulle upplevas mindre av ett tvång om de 

kunde påverka uppgifterna mer. Eleverna säger att deras förtroende för lärarna skulle 

vara högre om eleverna fick uppleva att de blir tagna på allvar istället för att bli 

förbisedda. Flera elever upplever en otrygghet när lärarna inte lyssnar på dem. 

 

Samtidigt säger eleverna att det kan vara dåligt om de fick bestämma hela tiden för 

eleverna skulle ha svårt att komma överens om saker. Eleverna anser också att de 

kanske inte skulle lära sig alls lika mycket om de inte hade en lärare som berättade 

vad de skulle göra/lära sig/läsa om. Eleverna uttrycker en oro att lära sig fel saker, 

om läraren inte är med och ser till att allt som är av vikt att lära sig är med, om 

eleverna fick bestämma helt vad de skulle göra i ett ämne. Några säger att eleverna 

istället skulle bestämma att de fick ha med sig godis till skolan, aldrig räkna matte 

eller ha rast hela tiden. 
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6 DISKUSSION 
I detta avsnitt lyfts väsentliga resultat fram till diskussion, samt kopplas till tidigare 

forskning. Diskussionen är uppdelad i kategorierna när eleverna får vara med och 

bestämma och elevernas visioner om inflytande. Dessa följs sedan av förslag på 

fortsatt forskning och slutsats.  

Intervjuerna i undersökningen pekar på att eleverna både vill ha inflytande och finner 

det viktigt att få ha inflytande i undervisningen och skolans verksamhet. Något även 

Zackari och Modigh (2000) påvisar. Dock visar den statliga utredningen SOU 

1996:22 (Skolkommittén, 1996) att lärarna anser elevernas inflytande vara större än 

vad eleverna själva anser.  

6.1 Elevers upplevelser av elevinflytande 

 

Som nämnt i bakgrundskapitlet i denna studie har tankarna om elevers rätt att få ha 

inflytande och påverka i skolan levt länge i den svenska skolan (Selberg, 1999; 

Forsberg, 2000) och även blivit allt hårdare åtstramat med tiden (Andersson, 2001). 

Genom att få vara med och bestämma över det som finns i deras vardag påverkar 

eleverna i denna studie till viss del sin arbetsmiljö likväl som en viss del av vad och 

hur de ska lära sig. Detta tyder på att synen på elevernas inflytande i skolan har 

kommit en lång väg sedan skolkommissionens rekommendation om en timme 

elevinflytande i veckan 1946 (Selberg, 1999) jämfört med dagens läroplan där 

elevinflytande genomsyras i kursplanerna och skolplanen. Detta är även något 

Zackari och Modigh (2000) påpekar ha skett under 1990-talet. Däremot menar 

Skolkommittén (1996) att elevinflytande fortfarande är knapphändigt. Denna 

paradox uppstår i och med vad elevinflytandet i denna undersöknings resultat 

jämförs med. 

Lektionsinnehåll 

Barnombudsmannen (1996) menar att det viktigaste eleverna kan få inflytande över 

är deras vardagliga undervisning och det egna lärandet. Detta påvisas i denna studie 

eftersom eleverna här anser sig ha mest inflytande över vissa av de informella 

delarna av skolvardagen, så som lektionsinnehållet och klassrumsregler. Eleverna 

anser även att det är deras ansvar att göra klart uppgifter de har blivit tilldelade, vissa 

får annars med sig de hem som läxa över helgen. Detta förhåller sig till vad eleverna 

i Söderströms (2004) studie benämnde som ansvar. Att bli klar med det som 

förväntas. Deras inflytande över lektionsinnehållet i idrottsämnet, tillsammans med 

delar av svensk-, matematik- och musikämnet, överensstämmer till viss del med det 

Selberg (1999, 2001) har skapat i sin cirkel om elevinflytande. Den del av cirkeln 

som berörs är genomförandet dock inte alla delarna (se bilaga 1). Ett konkret 

exempel eleverna ur en fokusgrupp benämner är att de fick vara med och bestämma i 

vilken ordning de olika naturorienterade delämnena skulle fördelas. Detta i enlighet 

med Selbergs (2001) delcirklar om förberedelser för val av arbete och val av arbete. 

Eleverna får ibland bestämma över hur de ska arbeta och huruvida de ska arbeta 

ensamt eller i grupp.  

Elevinflytande som rör hela skolan 

De andra delarna av resultatet som eleverna får vara med och bestämma över berörs 

klassrumsregler och de platser på skolan som är gemensamma. Eleverna menar att de 
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gånger de får ha inflytande över regler är det mer motiverande för dem att acceptera 

och följa de uppsatta reglerna i skolan. Detta i enlighet med vad Flutters (2006) säger 

om att elevinflytande inte bara påverkar den egna klassen utan också skolkulturen i 

sin helhet. Eleverna får även vara med och rösta om vilken mat som ska serveras i 

matsalen, detta tordes leda till att det skapas mer acceptans för den ibland 

omdebatterade skolmaten. Zackari och Modigh (2000) poängterar att chansen att 

uppnå beslut är lättare att följa om elever får ha inflytande över dem. En elevgrupp 

tar upp skolans mobilförbud som något negativt eftersom de anser att skolan då 

hindrar eleverna från att använda sina mobiltelefoner som hjälp i lärandet. Detta är 

ett exempel som skulle kunna diskuteras mellan lärare och elever. Seymour m.fl. 

(2001) menar att genom ett ökat elevinflytande förefaller sig konsekvensen vara att 

kommunikationen kan förbättras mellan elever och de vuxna på skolan. Seymour 

m.fl. (2001) menar även att bättre system för beslutsfattande kan utvecklas (a.a.). 

 

Danell (2006) talar om demokratins framgång och samtida inre sönderfall och 

påpekar skol- och elevdemokrati som något viktigt för framtiden. Danell (2006) 

menar att det är viktigt att ta i beaktande hur ungas demokratiska erfarenheter 

speglas i skolan. Korpela (2004) och Skolverket (1999) menar att elever måste öva 

på att påverka. Detta är något Juul och Jensen (2003) menar utvecklas med tiden. 

Skolverket (1999) menar då på att om elever inte tränas i skolan kan detta vara 

förödande för demokratin. Ju äldre en individ blir desto mer ansvar kan hen ta. 

Eleverna i denna studie är till viss del splittrade gällande sitt eget inflytande. De 

menar å ena sidan att de får bestämma över en hel del å andra sidan sätter deras 

lärare upp gränser för hur mycket de får bestämma. Till exempel får eleverna rösta 

om ämne i geografiundervisningen men bara utifrån alternativ som läraren själv har 

komponerat. Detta fenomen kan bero på det att de vuxna ser sig som överlägsna sina 

elever (Aston & Lambert, 2010). Det kan även bero på hur skolan är organiserad. 

Finns det plats för eleverna att kunna påverka, alltså hur ser skolans sociala liv ut? 

(Zackari & Modigh, 2000). Korpela (2004) menar på att det är ledaren som 

bestämmer hur mycket inflytande de underordnade i gruppen får ha. I skolans fall är 

det alltså utbildningsministern, kommunansvarigas, rektorns, och lärarnas ansvar att 

disponera elevinflytandets utrymme.  

 

6.2 Elevernas visioner om inflytande 

Motivation till lärande 

Aston och Lambert (2010) menar att om eleverna har inflytande över sin skolvardag 

blir de gladare och trevligare. Många elever ur fokusgrupperna ser sig mer positiva 

om de skulle få påverka sin fysiska arbetsmiljö. En elev önskade att de skulle få måla 

klassrummen i glada färger, en annan ville ha max fyra-fem elever och minst en 

lärare i klassen. Detta för att de skulle bli mer motiverade att komma till skolan när 

elever får mer hjälp och en mindre klass skulle skapa arbetsro. Som det är i deras 

nuläge är de omotiverade och anser skolan tråkig och stökig. Eleverna kom på en 

lösning på detta klasstorlek- och lärarbristproblem. De menar att om de jobbar mer i 

grupp skulle fler få hjälp samtidigt. Detta hör ihop med Gillen med fleras (2011) 

åsikt om att elever blir mer motiverade när de får vara med och bestämma. Selberg 

(2001) menar att nyckeln till elevinflytande är att lärarna tillsammans med eleverna 

skapar förutsättningar för elevinflytandet. Vidare menar eleverna att skolan skulle 
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kunna vara roligare om de fick möjlighet att lära känna varandra, kanske genom 

gemensamma aktiviteter utanför skolan men också genom att i elevens val-

undervisningen få byta grupper och blandas med nya elever. Korpela (2004) menar 

att skolan kan skapa förutsättningar för eleverna att utvecklas och lära sig mer genom 

att blanda grupper eller anordna aktiviteter. 

Eleverna vill ha inflytande över innehållet i undervisningen, vad de ska fördjupa sig i 

samt vad de ska göra när de obligatoriska uppgifterna är klara. Selberg (2001) har i 

delen om genomförande av cirkeln för elevinflytande även med att de ska få arbeta 

med egna planeringar och studiemiljö. Detta är inget som eleverna i studiens 

intervjuer har inflytande över, men de vill dock ha det. Eleverna anser att 

undervisningen skulle bli mer varierad och motiverande om de fick ha inflytande. De 

skulle inte ha samma arbets- och redovisningsformer hela tiden. Flera av eleverna 

säger att de skulle då välja att genomföra fler grupparbeten och ta ansvar över vem 

de ska arbeta med, samt ha inflytande över vilka ämnen de vill arbeta med. Ett sådant 

inflytande menar Selberg (1999) skapar träning för eleverna i att aktivt delta i olika 

sociala sammanhang. Eleverna i denna undersökning önskar ha inflytande över 

svårighetsgraden på prov, detta för att bli mer motiverade inför repetition och den 

dagliga undervisningen. Att eleverna har inflytande över olika arbetsformer och till 

viss del innehåll överensstämmer även med det Danell (2006) säger om ELIAS-

projektet. Att elevinflytande innehåller många aspekter och däribland de informella 

delarna arbetssätt och teman.  

Något eleverna i denna undersökning vill ha inflytande över men inte får, är att göra 

utvärderingar om deras åsikter kring ett arbete som genomförts. Detta är något som 

eleverna vill påverka för att kunna skapa förändringar i sin egen skolsituation i 

enlighet med Selberg (2001) tar upp i cirkeln om elevinflytande (se bilaga 1). 

Korpela (2004) säger att eleverna måste förstå det de arbetar med. För att göra detta 

bör eleverna vara med i den gemensamma planeringen om innehåll och arbetsformer. 

Detta är en önskan som finns hos eleverna, speciellt gällande vilka lokaler som 

används. 

 

Enligt Korpela (2004) innebär det ett stort ansvar att ha inflytande, något som 

eleverna i denna studie verkar redo att axla. För att förhindra att skoldagarna ibland 

upplevs långa och att skolämnena är dåligt fördelade över dagarna skulle eleverna 

vilja ha möjligheten att ha inflytande kring schemaläggningen i den egna klassen. 

Detta för att hinna i tid till lektioner, kunna ta “andningspauser” i jobbiga 

lektionspass och eventuellt ha lektioner som passar deras dagsform. Eleverna i 

Söderströms (2004) undersökning menade att ansvar var att ta beslut och dess 

konsekvenser när det gäller skolarbete och den egna insatsen under skoldagen. 

Eleverna i denna undersökning var också intresserade av att få styra timplanen för 

olika ämnen till viss del. Denna önskan om inflytande är i linje med det Zackari och 

Modigh (2000) uttrycker om att elever vill ha inflytande i skolans verksamhet och 

utformning.  

Orättvisor under skoldagen 

Då eleverna i denna studie ofta uttryckte ett missnöje gentemot de vuxnas förmåga 

att lyssna på deras önskemål kring arbetsmiljön. Deras åsikter kring vuxnas förmåga 

att inte lyssna och beakta barns åsikter går i linje med det Aston och Lambert (2010) 

upplevt i sin studie. De menar att synen på yngre måste förändras för att denna grupp 

ska få ett större inflytande. Även Selberg (2001) menar att en av de avgörande 
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faktorerna för elevinflytande är hur lärarna förhåller sig till elevinflytande. Här spelar 

även arbetsmiljön och huruvida lärarna tillsammans med eleverna skapar 

förutsättning för elevernas rätt att ha inflytande (a.a.). Barnombudsmannen (1996) 

menar att när de vuxna i skolan inte lämnar i från sig en del av makten uppstår 

problem för eleverna med att få ha något inflytande. Eleverna i denna studie menar 

att lärarna inte lyssnar eller är för rädda om eleverna. Därav får de inte de leksaker de 

vill till skolgården och inte heller leka vilka lekar de vill. Eleverna klagar då till sina 

lärare men får inte något gehör eller svaret att skolan inte har råd med exempelvis en 

ny klätterställning. Lärarna visar alltså på den makten de enligt Barnombudsmannen 

(1996) och Zackari och Modigh (2000) har genom att inte lyssna på elevernas 

önskemål. 

 

Korpela (2004) säger att om lärare vill få elever att samarbeta och visa hänsyn måste 

även de själva göra det. De vuxna måste framställa sig som goda förebilder. Ett 

exempel på att eleverna i denna studie blir överkörda av skolan, är att vissa elever 

inte får ha inflytande över sina elevens val-lektioner. Detta ämne är vad de menar det 

enda skolämne elever borde få bestämma fritt över. För några av fokusgrupperna är 

det så extremt att de blir placerade i grupper som sedan cirkulerar enligt ett rullande 

schema mellan olika ämnen. Eleverna har inte någon form av inflytande över vare 

sig grupper eller ämne. Detta är något de har väldigt starka känslor över. När 

eleverna i denna undersökning påpekar att de vuxna inte lyssnar på dem och inte 

heller bemöter deras tankar och resonemang kan det väckas en likgiltighet från 

elevernas sida. En elevgrupp har även kommit med önskemål om att få använda 

idrottshallen under raster men fått nedslag på detta förslag trots att de poängterat för 

lärarna att de vet om att det förekommer planeringsarbete i lokalen. Planeringen 

visade eleverna i fokusgruppen förståelse för.  

 

Att vissa elever inte känner sig prioriterade eller upplever att de inte har lärarnas 

förtroende är något som de tar upp. Elever i denna studie menar att det finns en 

orättvisa gällande vem som har inflytande eller inte. De menar att endast vissa elever 

har förtroendet hos lärarna att få sitta själva i grupprum och arbeta. Detta är 

intressant då Zackari och Modigh (2000) menar att delaktighet inte bara gäller det 

själva undervisningen utan att det även gäller hur eleverna blir bemötta av sina 

klasskamrater och lärare. Eleverna som har medverkat i denna studies intervjuer 

anser också det vara orättvist hur diverse hjälpmedel fördelas bland eleverna. De 

menar på att det är fler som kan behöva skrivhjälp, hörselkåpor och dylikt. De visar 

på en hög förståelse i denna aspekt då de kan ge flera exempel på vad för hjälpmedel 

och varför just det skulle behövas i vissa situationer. Detta är däremot något som 

lärarna i klasserna inte bär ansvaret för, utan snarare ligger detta på högre instanser 

som sköter skolbudget och användandet av denna. Denna, enligt eleverna, skeva 

resursfördelning skapar avundsjuka och misstro för andra elever. Återigen påverkas 

även de sociala aspekterna i skolan, som Zackari och Modigh (2000) påpekar, av 

elevernas inflytande. Aston och Lambert (2010) poängterar att eleverna i deras 

undersökning anser att ett ökat elevinflytande skulle påverka klimat på skolan i den 

mån att lärarna skulle bli mer positiva och eleverna känna sig tryggare. 

Utbildningsdepartementet (2011) säger också att eleverna i skolan ska bemötas med 

respekt för både sin person och sitt arbete medan Tholander (2005) också menar att 

statliga utredningar visar på att elever inte alltid får ha det inflytande de är 
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berättigade. Varför ska eleverna respektera de vuxnas åsikter om de vuxna inte tar 

hänsyn till eleverna? 

 

6.3 Elevers tankar om medbestämmande 

Eleverna i denna studie kan klart likställas med det Selberg (1999) och Gillen m.fl. 

(2011) menar gällande att elevers motivation ökar när de har möjlighet att påverka 

arbetet i skolan. Även Korpela (2004) poängterar att elevers motivation ökar när de 

får lyckas med något. Vidare säger Korpela (2004) att när elever får utveckla sin 

sociala förmåga är chansen större att de lyckas. Eleverna har svarat att det genom att 

få ha inflytande över planeringen av innehåll, metod eller svårighetsgrad inom det 

givna ämnet blir, och skulle vara, roligare att lära sig och göra skolarbete. De 

påpekar att de tycker en viss del av undervisningen har tråkigt innehåll men en rolig 

metod. I deras fall gäller detta att titta på filmer för att lära sig. 

 

Korpela (2004) menar att det är en lärares skyldighet att få elever att förstå hur 

elevinflytande fungerar och kan uppkomma. Korpela (2204) menar att de måste övas 

i hur en agerar för att påverka (a.a.). Eleverna i studien är väldigt medvetna om en 

del brister barn kan ha kring elevinflytande. För samtidigt som de säger att de vill ha 

mer inflytande och att det är bra när elever får mer inflytande i skolan, kan 

elevinflytandet leda till något negativt om de får för mycket. Hela ansvaret är de 

medvetna om inte kan ligga hos dem. De uttrycker en oro att de inte kan se allt det 

som de ska lära sig och att de skulle välja bort delar som är viktiga och på detta sätt 

inte lära sig det som de bör lära sig. De anser att lärarna i skolan har en viktig roll, att 

finnas där för dem och hjälpa dem att se de saker som de inte är medvetna om eller 

har förbisett. Detta uttrycker Utbildningsdepartementet (2011) är lärarnas uppdrag 

gällande att eleverna ska få ha ett reellt inflytande, samt se till att detta inflytande 

ökar med stigande ålder och mognad (Ewerlöf m.fl., 2004). I denna insikt om 

omedvetenhet visar eleverna att de är ansvarsfulla medborgare som Skolverket 

(1999) eftersträvar att eleverna ska utvecklas till. 

 

Eleverna anser att de skulle göra en del beslut som inte skulle vara bra för deras 

framtid om de fick ha ett allt för stort inflytande, eftersom några skulle välja bort 

matematiken helt. Detta skulle således bidra till att de inte kan räkna när de blir 

vuxna. Eleverna säger också att de skulle besluta att de fick ta med sig godis till 

skolan varje dag. Samt välja att de ska ha rast hela dagen. I dessa områden skulle 

eleverna inte ta sitt fulla ansvar. Här visar eleverna att de inte skulle hantera det 

ökade ansvaret som elevinflytandet innebär om de fick bestämma för mycket. Detta 

går helt enligt det som Korpela (2004) säger. Dock är de medvetna om detta och som 

Korpela (2004) säger måste eleverna få möjlighet att få träna att ta ansvar. Som Juul 

och Jensen (2003) säger är ansvar något som utvecklas hela tiden. Därför måste 

eleverna få göra medvetna val och ta de konsekvenser som uppstår, något som 

Söderström (2004) belyser. 

6.4 Slutsats 

När vi i denna studies början läste teorier kring elevinflytande definierade vi liksom 

Selberg (1999) elevinflytande som elevernas inflytande över det egna lärandet i 
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skolan. Dock har insikten uppstått hos oss att elevinflytande innefattar elevernas hela 

skoldag.  

Det är intressant att se hur eleverna inte kunde definiera elevinflytande, begreppet 

verkar inte ens finnas i deras vokabulär. Detta kan bero på det som tidigare forskning 

(Forsberg, 2000; Englund, 1999; Selberg, 1999) menar, att elevinflytande är ett 

svårdefinierat begrepp. Likaså definierar inte heller styrdokumenten, skollagen eller 

andra dokument explicit vad elevinflytande är. Istället är det upp till varje skola och 

lärare att definiera och utforma detta. Frågor som uppstår då är: 

- Hur lärare kan arbeta med elevinflytande?  

- Hur detta arbete ska se ut? 

Eftersom det inte finns någon nationell eller internationell entydig definition att 

stödja det skoldemokratiska arbetet på.  

Eleverna i denna studie anser sig ha en viss del inflytande men önskar mer då de 

anser att de inte har tillräckligt mycket i dagsläget. Detta kan bero de skillnader 

mellan lärare och elevers uppfattning angående elevernas inflytande som 

Skolkommittén (1996) påtalar. När eleverna i denna studie försöker påverka tas deras 

tankar och förslag inte alltid emot väl. Dessa elever får alltså inte delta i en helt 

demokratisk skolvardag. Vilket kan leda till det Danell (2006) säger om att 

elevinflytande hänger ihop med frågan om hur skolan verkar för demokratins 

utveckling. När eleverna som intervjuades säger att de vuxna inte lyssnar på dem får 

eleverna inte heller se några goda förebilder gällande inflytande och demokrati. För 

att kunna växa upp till ansvarsfulla och demokratitänkande individer krävs det att 

eleverna får se goda exempel av demokratiska handlingar så tidigt som möjligt. 

Därför är det mycket viktigt hur lärarna och annan personal i skolans verksamhet 

utmanar och bemöter sina elevers tankar och idéer. Vi anser att förtroende föder 

respekt och motivation. 

Elvstrand (2004) belyser det vara viktigt för elever i svensk skola att få delta i 

elevdemokrati eftersom de har rätt till det. Om eleverna i denna studie inte får 

tillgång till demokrati i skolan finns risken att de i framtiden blir demokratiskt 

passiva eftersom de inte ha fått några erfarenheter av att få sin röst hörd. Lärarna får 

inte bortse från rättigheter som eleverna har.  

Visionerna om elevinflytande som eleverna i denna studie har är stora och inbegriper 

hela skolan som organisation. Dessa visioner kräver en stor mognad, ansvarstagande 

och att eleverna är insatta i det som försiggår i skolan. Eleverna i denna studie 

upplever sig redo att axla ett större ansvar, men med stöd av de vuxna då de är 

medvetna om sina brister som barn. 

Eleverna i denna studie anser att deras inflytande inte är tillräckligt. Detta kan visa 

på det som Andersson (2001) påtalar nämligen att de svenska skolorna inte lyckas 

leva upp till de intentioner som läroplanerna har. Eleverna menar som forskningen 

(Selberg, 1999;Korpela, 2004;Flutter, 2006) att deras motivation skulle öka om deras 

inflytande ökade. 
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6.5 Förslag till fortsatt forskning 

Då den mesta forskningen kring elevinflytande är baserad på enkäter och endast ett 

fåtal på intervjuer skulle det vara intressant att se elevernas tankar och åsikter om 

elevinflytande i ett större perspektiv. Det skulle även vara intressant att titta på 

elevers inflytande mellan elever. Vidare hade det varit intressant att få svar på om det 

är skillnad på elevers inflytande beroende på klass, alltså om de bor i en rik eller 

fattig kommun. Eller om skillnad kan uppstå beroende på lärarnas kunskaper och 

utbildning i inkludering och inflytande.  

 

Vi anser att det är viktigt att forskningen kring elevinflytande också ser på 

elevinflytande ur ett elevperspektiv, för att få deras synvinkel också. Som Eder och 

Fingersson (2001) menar så är den faktiska målgruppen underrepresenterade i 

forskning kring dem. 
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8 BILAGOR 

8.1 Selbergs cirkel 
1. Ingång till lärandet. 
– tar upp sådant som eleven själv undrar 

över eller vill vet mer om. Samt sådant 

som har anslutning till föregående arbete 

eller ett problem eller en fråga som är 

aktuell. 

– väcker frågor. 

– lyssnar och diskuterar med andra. 

 

2. Förberedelser för val av arbete. 

– samlar in tankar, frågor och förslag inför 

val av arbete. 

– argumenterar och motiverar sina förslag. 

– bestämmer arbetsgången in för val av ett 

arbete. 

– förbereder val av innehåll till arbetet 

genom att titta och granska vilka källor 

som finns inom fältet för lärandet. 

 

3. Val av arbete. 
– diskuterar val av och väljer innehåll och 

arbetsformer i arbetet. 

– formulerar vad eleven kan och undrar 

över inom det valda området. 

– har tillgång till läroplan och kursplan 

och diskuterar läroplanens, kursplanens 

och lärarens betydelse för val av 

kunskapsområde. 

– är med och bestämmer vilka lokaler, 

globala eller personliga frågor och 

problem som ska vara med i arbetet. 

– dokumenterar motiveringar och syfte 

med valet av kunskapsområde. 

 

4. Planering av arbetet. 

– formulerar frågor, antaganden och 

tankar om innehållet. 

– diskuterar och planerar arbetet enskilt 

eller i grupp. 

– är med och bestämmer hur arbetet ska 

göras och vilka mål och syften som ska 

uppfyllas. 

– väljer informations- och kunskapskällor, 

avgränsningar av innehållet och arbetet, 

redovisningsform och  

utvärdering och vilka skolämnen som 

ingår och måste  

samverka i kunskapsområdet. 

– tidsplan fastställs tillsammans. 

5. Genomförande av planerat arbete. 
– väljer studiemiljö. 

– deltar i val av samarbetsformer, 

– väljer arbetsredskap. 

– söker svar på frågor antaganden och 

tankar. 

– löser problem. 

– arbetar med egna planeringar. 

 

6. Planering av redovisning av lärandet. 
– sammanställer och bearbetar data och 

information. Söker mönster, skillnader, 

likheter, strukturer m.m. i resultat av 

arbetet. Drar slutsatser, reflekterar. 

– planerar sitt sätt att redovisa resultatet 

av lärandearbetet. 

– gör urval av resultatet av sitt arbete och 

vad som ska presenteras för andra. 

– tränar enskilt/grupp 

 

7. redovisning av läranderesultatet. 
– redovisar sina urval eller hela sitt arbete. 

– använder eget språk, stil och uttrycksätt. 

– demonstrerar och förklarar sina resultat. 

– inspirerar till diskussion. 

– reflekterar över tankar, resultat och nya 

frågeställningar. 

– överlämnar sammanställning av arbeten. 

 

8. Utvärdering/värdering av resultatet. 
– funderar över resultatet av lärandet. 

– bedömer resultatet och presenterar sina 

uppfattningar om vad de lärt sig. 

– deltar i diskussioner om andra elevers 

resultat och lyssnar på andras bedömning 

av det egna resultatet, om man nått målen 

och syftet med arbetet och i vilken grad 

detta uppfyllts, vilka nya arbeten detta 

arbete och arbetsresultat kan generera 

samt förbättringar inför nästa arbete. 

– reflekterar över nya erfarenheter 

tillsammans med lärarna. 
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8.2 Brev till vårdnadshavare 

 

Hej vårdnadshavare till elever i årskurs 4-6! 
 

Vi heter Caroline Josefsson och Emelie Rautio. Vi studerar sista terminen på 

lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet i Kalmar, där vi har inriktningen barn i 

grundskolans tidigare år. 
Nu ska vi genomföra ett examensarbete om elevinflytande utifrån ett elevperspektiv som 

sista uppgift inom lärarutbildningen. Vi är intresserade av att ta reda på hur elever 

upplever elevinflytande och vad de har för tankar om detta. 
Undersökningen kommer att genomföras genom gruppintervjuer. Dessa kommer att 

spelas in, för att få ett säkrare resultat och för att vi skall kunna gå tillbaka till 

intervjuerna under undersökningen. Inspelningen kommer bara ses/höras av oss två och 

kommer sedan att förstöras efter att resultatet från intervjuerna har skrivits ner. 
Det barnen säger under intervjuerna kommer som tidigare nämnt vara helt oåtkomligt för 

någon annan än oss två. I det färdiga examensarbetet kommer de deltagande även vara 

anonyma eftersom varken barn, skola eller ort nämns med namn i uppsatsen. 

Deltagandet i undersökningen får även avbrytas när som helst ifall man inte vill vara 

med mer. 
Får vi er tillåtelse att intervjua ert barn med frågor som rör dessa delar om ditt barn blir 

tillfrågat att delta i studien. Självfallet är det med förutsättningen att ert barn vill vara 

med i undersökningen. 
Kontakta oss gärna om du/ni har några funderingar rörande intervjun. 
En svarsblankett medföljer som lämnas till skolan snarast möjligt. Det går även bra att 

maila ert godkännande till någon av oss. Svara då med elevens namn, klass, skola och 

om de får deltaga. 
 
Tack på förhand! 
Caroline och Emelie 
 
XX1@student.lnu.se 
XX2@student.lnu.se 

 

 

 

Svarsblankett om deltagande i undersökning om elevinflytande 
 

Lämnas till skolan, snarast möjligt eller maila till Caroline och Emelie. 
Jag godkänner att mitt barn medverkar i intervjun gällande deras tankar och upplevelser 

om elevinflytande. 
 

Ja __________ Nej ____________ 
 

Barnets namn och klass:_______________________________ _______________ 
Ort och datum: __________________________________ 
Underskrift:______________________________________ 
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8.3 Intervjuguide 

– Vad tycker ni är viktigt att få vara med och bestämma om saker i skolan? 

– Hur får ni vara med och bestämma … (vad och när?) 

– I klassrummet? (något speciellt skolämne eller lektion) 

– På lektioner som inte är i klassrummet (t ex slöjd, musik, bild och idrott? 

Temaområden 

Genomförande                      Redovisning       Innehåll  Arbetsplanering 

Utvärdering    Grupparbete (huruvida de får bestämma arbetspartner) 

– På vilket sätt skulle ni vilja bestämma mer/mindre. Varför då? 

– Vad är viktigaste för dig att ha inflytande över i skolan? 

– Vad finns det för något i skolan som du inte vill ha inflytande över? 

– Hur märks det att lärarna och andra vuxna på skolan lyssnar på er? Inte lyssnar på 

er? 

– Vad kan vara bra/dåligt med elevinflytande? 

– Om ni tänker er en drömskola där ni går. Hur hade ni fått bestämma då? 

Stöd för följdfrågor 

På vilket sätt?   

Hur kommer det sig att det är viktigt att få bestämma över…? 

Kan du ge exempel på…?   

Förklara mer hur du menar om… är du snäll. 

 

(Vad är viktigt att få inflytande över? På vilka sätt beskriver...? Hur upplever ....?) 

 

8.4 Kom-ihåg-lista 

 Hälsa välkommen. 

 Introducera undersökningsledaren och medhjälparen samt deras positioner. 

 Berätta kort om målet och syftet med studien. 

 Diskutera vad som ska göras med datainsamlingen. 

 Fråga om någon har några frågor relaterat till studien. 

 Informera deltagarna om att de är fria att tala när de har något att säga. 

 Föreslå att deltagarna talar en och en och verkligen ger uttryck för sina 

åsikter, vilket skapar utrymme för skillnader i uppfattningar om det aktuella 

ämnet. 

 Uppmuntra deltagarna att vara ärliga i sina svar. 

 Försäkra deltagarna om konfidentialitet och anonymitet vid rapportering av 

insamlade data. 

 Fråga om någon vill dra sig ur gruppen. 

 Börja med enkla övergripande frågor och aktualisera känsligare, svårare 

frågor mot slutet av gruppsamtalet. 

 Summera vad som fram kommit under intervjun och fråga eventuellt efter 

fler detaljer och preciseringar. 

 Tacka för medverkan. (Olsson m.fl., 2011) 

 


