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Abstract  

Skolan är en plats för elever att utvecklas och att bli uppfostrade till demokratiska 

medborgare. En av många aspekter i skolan är att eleverna själva ska få vara delaktiga och 

kunna påverka sin egen utbildning och framtid. Ett begrepp som används för benämning av 

detta är elevinflytande, dock finns det frihet för tolkning inom begreppet. Detta konstaterande 

ledde oss fram till syftet med vår studie, att undersöka hur begreppet elevinflytande tillämpas 

och konkretiseras i undervisning av kommunanställda lärare i årskurs F-3 på tre skolor i 

Sverige. Syftet har behandlats med hjälp av frågeställningarna ”Hur tolkar lärarna, på de 

utvalda skolorna begreppet elevinflytande?”, ”Hur bedrivs arbetet med elevinflytande på de 

utvalda skolorna?”, samt ”Hur kan lärarnas arbete med elevinflytande förstås på de utvalda 

skolorna?”.  

Studien har utförts med hjälp av en kvalitativ metod och den baseras på fyra deltagande 

lärare, tre klasslärare och en ämneslärare. Lärarna som deltagit i undersökningen har 

intervjuats enskilt vid ett tillfälle och observerats en i taget under ett lektionstillfälle. Studien 

har lett fram till resultat som påvisar att begreppet elevinflytande kan tolkas olika och att det 

är många olika aspekter som kan vägas in i arbetet med begreppet. Lärarna som deltog i 

undersökningen förklarade begreppet som svåröverskådligt främst i planering, lärarna har 

belyst att elevinflytande är något som sker fortlöpande i undervisningen. Elevinflytande ses 

som ännu en aspekt som lärare ska konkretisera i sin undervisning för att skapa de bästa 

förutsättningarna för eleverna att utvecklas som individer.  
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1. Inledning  
Att ha inflytande som lärare ses som en självklarhet, att exempelvis få sin röst hörd, att kunna 

påverka metoder och att skapa ett gott klassrumsklimat. Likväl som lärarna, ska även 

eleverna  ha möjlighet att påverka sin arbetsmiljö och att få sin röst hörd i utformningen av 

utbildningen. Enligt Skolverket (2015, s.3) finns det en tydlig framskrivning i skollagen och 

läroplanen att demokratiska värden, elevinflytande och elevdelaktighet ska vara lika centralt i 

undervisningen som kunskaperna inom de olika ämnesområdena. Ninni Wahlström (2016, 

s.181) betonar att elevernas möte med innehållet i läroplanen förmedlas genom lärarens sätt 

att tolka den. Författaren understryker även att elevernas bidrag är en viktig faktor för 

undervisningens slutliga resultat (Wahlström, 2016, s. 181). Skolverket (2015, s. 3) framhåller 

att elevernas resultat och trivsel påverkas av hur elevernas inflytande och möjligheter till 

delaktighet ser ut. Även Gunvor Selberg (1999, s. 51) belyser att lärandet hos eleverna gynnas 

av elevinflytande i klassen. Hon menar att om eleverna får utrymme att välja och planera 

innehåll inom arbetsområdet så leder det till att eleven blir mer motiverad att slutföra sitt 

arbete (Selberg, 1999, s. 51).  

Det finns många positiva effekter av elevinflytande, Selberg (1999, s. 152) menar att 

elevinflytande leder till djupare förståelser och en lust att lära. Det är inte enbart lärandet som 

stärks i ett klassrum med elevinflytande enligt Selberg. Hon menar även att när elever aktivt 

deltar och är involverad i sitt arbete tar de också ett större ansvar (1999, s. 152). Att kunna ta 

ansvar är även ett mål i läroplanen som syftar till att varje elev “tar ett personligt ansvar för 

sina studier och sin arbetsmiljö” (Skolverket, 2018, s. 13).  

För att utveckla elevinflytande i ett klassrum krävs det att läraren ger eleverna utrymme för 

inflytande över både utbildning och arbetsmiljö. I läroplanen står det att läraren ska “utgå från 

att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan” 

(Skolverket, 2018, s. 13), vilket betyder att läraren behöver utveckla ett arbetssätt som tillåter 

eleverna att ta ansvar. Det är inte helt enkelt med tanke på att begreppet elevinflytande har en 

problematik som innebär ett brett tolkningsutrymme. Linda Eriksson och Göran Bostedt 

(2011, s. 127) belyser att begreppet elevinflytande är komplext, detta stödjer även Eva 

Forsberg (2000, s. 129) som beskriver begreppet som vagt och mångtydigt. I sin avhandling 

framför Mats Danell (2006, s.81-84) flera olika begrepp som uppkommer vid samtal om 

elevinflytande som används för att förtydliga begreppets innebörd inför eleverna. Tre av 
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begreppen som Danell (2006, s.81-84) lyfter fram är ansvar, bestämma och påverka. 

Begreppet elevinflytande är svåröverskådligt och den verksamma läraren har som Wahlström 

(2016, s.181) belyst, frihet med sin tolkning av hur innehållet i läroplanen ska behandlas. 

Sammantaget är elevinflytande en viktig aspekt för lärare att beakta i sin undervisning och 

lärarna behöver således tolka och konkretisera begreppet i praktik. Att tolka och konkretisera 

elevinflytande i praktik skapade en nyfikenhet hos oss och har lett oss fram till 

undersökningens syfte och frågeställningar.  

  

1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att undersöka hur begreppet elevinflytande tillämpas och konkretiseras i 

undervisning av kommunanställda lärare i årskurs F-3 på tre skolor i Sverige. Studiens syfte 

kommer att behandlas med hjälp av frågeställningarna 

• Hur tolkar lärarna, på de utvalda skolorna begreppet elevinflytande?  

• Hur bedrivs arbetet med elevinflytande på de utvalda skolorna?   

• Hur kan lärarnas arbete med elevinflytande förstås på de utvalda skolorna? 
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2. Teoretiskt Ramverk 
2.1 Skollagen, en fördjupad bakgrund 
Elever har rätt till inflytande över sin utbildning, de har rätt att kunna stå upp för sin egen 

åsikt och att påverka i frågor som rör deras utbildning. Detta stöds av Solveig Hägglund, Ann 

Quennerstedt och Nina Thelander (2013, s.112) som poängterar att elever har som 

medborgare, rätt till inflytande. Skolverket (2009, s.42) anför att elevers inflytande har ökat 

enligt den nationella utvärderingen NU03. Det som Skolverket (2009, s. 42) antyder att 

eleverna har inflytande över i skolan är främst läxor och prov, dock även till viss del över 

undervisningens innehåll och arbetsmetoder. I skollagen (SFS 2010:800) finns det ett kapitel 

som heter Kvalitet och inflytande och en underrubrik till detta kapitel är Allmänt om barnens 

och elevernas inflytande, här under ryms 9 §,  

Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i 

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

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

mognad. 

Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras 

inflytande över utbildningen. Elevernas och deras sammanslutningars arbete med inflytandefrågor ska 

även i övrigt stödjas och underlättas. (SFS 2010:800, 9 §)  

Vidare står det i kapitlet Kvalitet och inflytande under rubriken Planering och information, 

“Den närmare utformningen av inflytandet ska anges i samband med den planering av 

verksamheten som föreskrivs i 4 §.” (SFS 2010:800, 14 §)  

“Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i 3 § ska genomföras 

även på förskole- och skolenhetsnivå...!” (SFS 2010:800, 4 § ).  

“Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt 

planera, följa upp och utveckla utbildningen.” (SFS 2010:800, 3 §) 

Det som skrivs fram i skollagen (SFS 2010:800) är följaktligen att eleverna ska ges inflytande 

att vara med och påverka sin undervisning kontinuerligt och det ska ges utrymme för att 

kunna utveckla och förbättra. Dock skrivs det inte fram i vilken utsträckning eller mån arbetet 

ska genomföras. Samtidigt är det underförstått av vad som framgår i texten, att elevernas 

inflytande ska ske under tid för att täcka ett helt område, således i planering, genomförande 
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och uppföljning. Detta kan direkt kopplas till den individuella utvecklingsplan som varje elev 

ska få vara med och utarbeta. Skolverket (2019) redogör att den individuella 

utvecklingsplanen eller IUP som den benämns, innehåller två olika delar. En IUP är dels 

elevens omdömen och dels en framåtsträvande planering som ska ses som ett stöd för 

eleverna för en fortsatt utveckling mot kunskapskraven. På så vis kan en IUP leda till att 

eleverna får inflytande över sin utbildning. 

2.2 Pedagogiska inriktningar   
Pragmatism och det sociokulturella perspektivet är två filosofiska inriktningar som har 

influerat skolan över tid. De två inriktningarna nämns i forskning som berör elevinflytande 

och blir därför en central aspekt i denna undersökning. 

2.2.1 Pragmatism 

Pragmatismen är en teori som riktas mot en filosofisk tankebana. Stora namn inom 

pragmatismen är Charles Sanders Peirce, William James och John Dewey. Den pragmatiska 

inriktningen grundas i hur människan ska kunna använda sina kunskaper i vardagen samt hur 

människan använder sina kunskaper för att kunna lösa olika situationer och problem som de 

ställs inför (Säljö, 2014, s.287 & s. 289). Inom pragmatismen anses det mer värdefullt och 

användbart med praktik- och teoriinriktad kunskap till skillnad från kunskaper som endast är 

inlärda på automatik (Säljö, 2014, s. 289-290). Säljö (2014, s. 293) beskriver att språket är ett 

viktigt redskap inom inriktningen för att utveckla goda kunskaper, både det skrivna och det 

talade språket. Inom den pragmatiska inriktningen påvisas det att det är genom 

kommunikation med andra, som kunskaperna vidgas och blir starkare (Säljö, 2014, s. 293). 

Dewey menar också att skolans roll för barns utveckling är mycket viktig då den innefattar 

många delar i sin ämneslära att relatera till verkligheten, delar som barnen själva inte bara får 

med sig i vardagen (Säljö, 2014, s. 292). Inom pragmatismen handlar det om att främja barns 

frågor och funderingar och tillämpa undervisningen efter elevernas tidigare erfarenheter för 

att deras kunskaper ska fördjupas (Säljö, 2014, s. 296). Två centrala element inom 

pragmatismen är att undervisningen är kopplad till det verkliga livet och den främjar 

elevernas egna tankar och förmågor (Säljö, 2014, s. 297). 
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2.2.2 Sociokulturellt perspektiv 

Inom det sociokulturella perspektivet antyder Säljö (2014, s. 299) att det likväl som inom 

pragmatismen handlar om kommunikation med andra individer, vilket medför att det är 

genom språket som inlärning sker. Säljö (2014, s. 298) refererar till Lev Vygotskij där han 

understryker att inom sociokulturellt perspektiv är mediering ett begrepp som är centralt. 

Mediering innebär att människan använder sig av språkliga och materiella redskap för att 

förstå världen (Säljö, 2014, s. 298). Inom det sociokulturella perspektivet används även 

begreppet den proximala utvecklingszonen, som betyder den närmaste utvecklingszonen till 

den zon eleven befinner sig i (Säljö, 2014, s. 305). Detta kan kopplas till Vygotskijs syn på att 

inlärning är en konstant pågående process. Inom det sociokulturella perspektivet ser eleverna 

varandra som lärkamrater, vilket betyder att eleven som besitter mest kunskap inom ämnet 

ska föra detta vidare och hjälpa sina kamrater i deras utveckling (Säljö, 2014, s.305). Ett 

sociokulturellt perspektiv bygger därmed på att eleverna ser varandra som kunskapskällor 

vilket betyder att eleverna ska delge varandra information (Säljö, 2014, s. 305). De ständigt 

pågående lärprocesserna kopplas till tidigare kunskaper och erfarenheter samt att eleverna 

även tar hjälp av materiella redskap och språket (Säljö, 2014, s. 305). 

2.3 Läroplanens styrning 
I läroplanen finns kapitlet Elevernas ansvar och inflytande (Skolverket, 2018, s. 13) där flera 

centrala aspekter berör elevers inflytande. Eftersom syftet med undersökningen är att ta reda 

på lärarens uppfattningar och användning av begreppet elevinflytande är det endast målen för 

läraren som är centrala för studien. Därmed kommer elevens och rektorns mål att uteslutas. 

Skolverket framför i läroplanen att läraren ska:  

“utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i 

skolan,” ( Skolverket, 2018, s. 13) 

Detta mål förespråkar att eleverna är motiverade och engagerade i arbetet som är aktuellt kan 

de ta ansvar över vilket arbetssätt som används och att de kan ta ansvar över exempelvis 

uppgifter som inte är färdigställda. Eriksson och Bostedt (2011, s. 104) skriver att eleverna 

behöver reflektera över hur de lär sig bäst, vilket kan vara svårt i yngre åldrar eftersom de inte 

är medvetna om vilka val som är bäst för dem. Däremot, poängterar Eriksson och Bostedt 

(2011, s. 104) att eleverna ökar sin medvetenhet genom ett elevaktivt arbetssätt, vilket gör att 

de kan ta ett större personligt ansvar ju mer de ökar medvetenheten kring sitt arbetssätt. 
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Läraren måste dock ha överseende med elevernas ålder och deras förmåga att kunna ta detta 

ansvar. Vidare framför Skolverket (2018, s. 13) att lärare ska:  

“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,” (Skolverket, 2018, s. 13) 

“svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,” (Skolverket, 2018, s. 13) 

“tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen,” (Skolverket, 2018, s. 13) 

Dessa tre mål handlar om lärarens planering och hur mycket läraren anser att de kan involvera 

eleverna i undervisningen. Det är inte preciserat om hur läraren ska involvera eleverna, utan 

det är läraren som måste bedöma hur mycket utrymme en elev kan få i exempelvis 

planeringsarbetet. Det har med mognaden att göra, men det har även med erfarenhet från 

elevernas sida att göra (Eriksson & Bostedt, 2011, s. 64). Eriksson och Bostedt (2011, s. 64) 

menar att det finns en skillnad i valmöjligheter för elever i olika åldrar. De unga eleverna kan 

ha svårt att göra val eftersom de inte har lika mycket erfarenheter kring skolarbete, vilket gör 

att de blir begränsade att göra val som gynnar deras lärande. Skolverket (2018, s. 13) 

uttrycker att lärare även ska:  

“verka för att eleverna oberoende av könstillhörighet får ett lika stort inflytande över och 

utrymme i undervisningen” (Skolverket, 2018, s. 13). 

“förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som 

präglar ett demokratiskt samhälle” (Skolverket, 2018, s. 13). 

Dessa två mål har en demokratisk vinkling eftersom de handlar om alla människors lika rätt 

att uttrycka sig och att vara med och påverka. Dessa mål inbegriper lärarens 

demokratiuppdrag, och därför är elevinflytande även ett sätt att stärka demokratin i 

klassrummet. Eriksson och Bostedt (2011, s.12) ser elevinflytande som ett arbetssätt för att 

kunna uppfylla kunskaps- och demokratiuppdraget. Det betyder att  elevinflytande kan ses 

som en tillgång i klassrummet för att uppnå läroplanens mål.  
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2.4 Elevdemokrati 
Hägglund et. al (2013, s.112) antyder att den viktigaste utgångspunkten i arbetet med 

inflytande i skolan handlar om att fostra eleverna till framtidens medborgare, därför är 

elevinflytande nära kopplat till skolans demokratiuppdrag. Även Maria Rönnlund (2013, s. 

65) hävdar att förmågan att kunna inneha inflytande leder till en medborgerlig demokratisk 

kompetens. Hon menar därmed att om elever får utöva inflytande i ett klassrum så leder det 

till att elever utvecklas till ansvarstagande individer som kan delta i demokratiska beslut.  

Det finns olika sätt att utbilda eleverna till demokratiska medborgare och lärares planering ser 

med största sannolikhet olika ut. Gert Biesta (2006, s. 112-113) framhåller att det främst går 

att utbilda individer till demokratiska medborgare genom två olika sätt. Det ena sättet är att 

utbilda för demokrati, och det andra sättet är att utbilda genom demokrati. Biesta (2006, 

s.112) beskriver att utbilda för demokrati handlar om att lära eleverna om demokrati och 

demokratiska processer. Att istället utbilda genom demokrati redogör Biesta (2006, s. 113) 

handlar om att lärandet sker genom att eleverna agerar i demokratiska konstellationer. Han 

rekommenderar att både utbilda för och genom demokrati för att påvisa hur en demokratisk 

person blir till (Biesta, 2006, s. 114). Samtidigt menar författaren att styrdokumenten inte ger 

några direktiv till hur undervisningen ska gå till, det är därmed läraren som planerar utefter 

sina egna tolkningar (Biesta, 2006, s. 114). 

Eriksson och Bostedt (2011, s. 18) konstaterar att elevinflytande är en förutsättning för arbetet 

med demokratiuppdraget, vilket författarna menar är komplext eftersom kunskaps- och 

demokratiuppdraget då måste sammanfalla. Samtidigt påvisar Eriksson och Bostedt (2011, 

s.142) att elevinflytande omfattar elevdemokrati men att det inte nödvändigtvis behöver 

fungera motsatt, bara för att elevdemokrati finns säkerställer inte det att elevinflytande finns. 

Likväl som Eriksson och Bostedt (2011, s. 18), anser även Rönnlund (2013, s. 66) att arbetet 

med att fostra elever till demokratiska medborgare är svårhanterligt. Hon poängterar att från 

1990-talet och framåt har styrdokumenten framställt elevinflytande som ett personligt 

uppdrag där eleven tar ansvar och gör egna val (Rönnlund, 2013, s. 66). Med ansvar, 

uppmärksammar Skolverket (2015, s.7) om att lärarna tar avstånd från undervisningen och 

lägger ansvaret på eleverna, är det inte jämförbart med att ge eleverna möjlighet till inflytande 

och delaktighet.  
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2.5 Arbete med elevinflytande 
Elevinflytandet kan ses utifrån olika aspekter såsom på ett informellt eller formellt plan. 

Mortazavi (2008, s.16) belyser hur det informella elevinflytandet inte har samma 

framskrivning i styrdokumentet som det formella. Detta påverkar troligtvis mängden utrymme 

som de olika aspekterna av elevinflytande får i undervisningen. Eriksson och Bostedt (2011, 

s.19) presenterar i relation till elevinflytande en figur som kallas för “Dimensioner av 

elevinflytande” (se figur 1). Denna figur omfattar aspekterna informellt och formellt 

elevinflytande så även aspekterna individuellt och kollektivt. Dessa fyra olika aspekter skapar 

tillsammans fyra olika begreppspar för att kategorisera elevinflytande. De kategorier som då 

skapas är individuellt-informellt, kollektivt-informellt, individuellt-formellt och kollektivt-

formellt. Eriksson och Bostedt (2011, s.142) har placerat in olika former av elevinflytande i 

de olika kategorierna för att förtydliga. I kategorin individuellt-informellt är det utifrån 

elevens egna samtal, motivation samt trygghet och i kategorin kollektivt-informellt är det 

utifrån integrering, social samt fysisk miljö. I individuellt-formellt är det genomskinlighet, 

respons, val och självvärdering som inbegrips och i kollektivt-formellt är det klassråd och 

elevråd som innefattas.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.Dimensioner av elevinflytande. (Hämtad ur Eriksson och Bostedt (2011, s.19) som 

ursprungligen är hämtad från Myndigheten för skolutveckling.)  
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Som tidigare nämnts poängterar Eriksson och Bostedt (2011, s.127) och Forsberg (2000, 

s.129) komplexiteten med begreppet elevinflytande. Wahlström (2016, s. 181) indikerar att 

elevernas sätt att bidra, påverkar hur undervisningen kommer planeras av läraren. Det betyder 

att elevernas bidrag i undervisningen utgör en central aspekt i lärarens planeringsarbete. 

Danell (2006, s.91) betonar att det är av vikt att det är en välvillig anda i klassrummet, där 

eleverna emellan samt mellan lärare och elever finns en god relation. Även Anneli Frelin 

(2012, s. 41) understryker att en god relation behöver finnas mellan lärare och elever för att 

samhörigheten mellan parterna ska fungera. Hon klargör utifrån studien som hon analyserat, 

att majoriteten av eleverna vill att läraren ska ge möjligheter till en stor omfattning av 

inflytande tillsammans med en stor omfattning av samhörighet. Danell (2006, s. 91) belyser 

att aspekten som innefattar en god relation i klassrummet är effektfullt för att tillämpa 

elevinflytande. Författaren menar även att pedagoger och lärare behöver vara öppna för 

elevinflytande för att det ska förverkligas under lärandetillfället (Danell, 2006, s. 91). Selberg 

(1999, s.51) understryker att elevernas lärande främjas av att det ges utrymme till 

elevinflytande i undervisningen. Även Skolverket (2015, s.62) poängterar att effekterna av 

utrymme för elevinflytande i undervisningen är positivt både för eleverna och lärarna.   

2.6 Lärares tolkningar och benämningar 
I läroplanen finns det som Mortazavi (2008, s.16) uppmärksammat, tydligare riktlinjer för hur 

det formella elevinflytandet ska fungera än det informella. Danell (2006, s.88) lyfter att trots 

att det finns riktlinjer, finns det frihet i arbetet vilket leder till att lärare kan arbeta med 

elevinflytande på olika sätt. I resultatet av sin undersökning framkommer det att lärarna i 

lågstadiet ger eleverna färdiga valalternativ medan lärarna i förskolan och fritidspedagogerna 

ger eleverna mer utrymme att samverka i planering och på så sätt få ett mindre styrt 

inflytande. Selberg (1999, s.73) stärker det som Danells undersökning resulterade i genom att 

belysa, utifrån sin studie att eleverna i årskurs 2 uttryckte att de delvis har inflytande i 

planeringen även om läraren planerar det mesta. Elisabeth Arnér och Britt Tellgren (2006, 

s.106-107) instämmer och belyser att i generella drag, får barn mer frihet till inflytande när de 

är yngre men i takt med att barnen blir äldre stramar de vuxna åt gränserna för barnen. 

Kristina Lanå (2015, s.213) lägger vikt vid problematiken som kan uppstå i ett klassrum där 

det finns olika maktskillnader mellan eleverna, elevernas maktstatus kan påverka mängden 

inflytande som fördelas i klassrummet. Danell (2006, s. 161-162) uppmärksammar att vissa 

elever kan få mindre utrymme till inflytande i skolan. Författaren påvisar att lärare kan 
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använda sig av situationsanpassad regi, vilket betyder att läraren anpassar så att alla elever har 

samma möjligheter att få inflytande (Danell, 2006, s. 161-162). De elever som har det svårare 

inom ett ämne riskerar att hamna efter, vilket kan innebära det att dessa elever inte får 

möjlighet att påverka i samma utsträckning.  

Elevinflytande kan vara ett orosmoment för vissa lärare enligt Mortazavi (2008, s. 12). 

Författaren åsyftar att läraren sätter gränser för elevinflytande utav rädsla eftersom eleverna 

kan ställa frågor som handlar om varför läraren planerar och undervisar på ett visst sätt. 

Elisabeth Arnér (2006, s. 35-36) lyfter fram interaktionen mellan pedagoger och barn i 

förskolan. Hon refererar i sammanhanget till Moira von Wright (2000) som konstaterar att 

förändring inte kommer att ske om det inte sker en konfrontation av förändringen, som 

medför att förändringen problematiseras. På det viset är det svårt att förändra sitt sätt att 

tänka, vilket gör att läraren i vissa fall, inte kommer förändra sitt sätt att planera och 

undervisa. Arnér (2006, s. 37) dementerar att lärarna vill motverka elevinflytande, däremot 

menar hon att det finns starka strukturer som gör att förändringar är svåra att få igenom.  

Som tidigare nämnts har Danell (2006, s.93) framfört att elevinflytande uttrycks genom olika 

benämningar och tre begrepp som lyfts fram är påverka, ansvar och bestämma. Danell (2006, 

s.81) uttrycker att lärarna i deras samtal inleder med att använda begreppet ansvar i samtal om 

elevinflytande, vad eleverna verkligen bär ansvar för lämnas åt slumpen. Vidare ersätts 

begreppet ansvar med bestämma som är mer återkommande i samtalet samt med en tydligare 

anvisning över vad eleverna ska bestämma över. Han lyfter fram att pedagogerna vill att 

eleverna ska bestämma över sina liv som så väl avgränsat eller angivet innehåll. Danell (2006, 

s.84) uppger att under det första samtalet så kom även begreppet påverka som en definition av 

begreppet dock utan att få någon större inverkan. Vidare fortsätter Danell (2006, s.96) 

beskriva att under nästa samtal inleder pedagogerna med att markera att begreppet påverka 

överensstämmer bättre med den faktiska betydelsen av begreppet elevinflytande. 

2.7 Sammanfattning och tillämpning  
Skollagen (SFS 2010:800) skriver fram att eleverna har rätt att få inflytande på 

undervisningen i skolan, det är dock inte tydligt framskrivet i vilken utsträckning. Vidare 

belyser läroplanen att lärarna bär ett ansvar att skapa möjligheter för att göra elevinflytande 

möjligt, dock är det endast framskrivet att det ska göras och inte förtydligat hur. Skollagen 

och läroplanen skapar därigenom en snävare styrning för lärarna i deras planering av 



 11 

inkluderingen av elevinflytande dock finns det fortfarande mycket utrymme för lärarna att 

tolka. I arbetet med elevinflytande är det flera centrala aspekter som exponeras, vilket 

Eriksson och Bostedt (2011, s. 127), Forsberg (2000, s. 129), Danell (2006, s.81-84) och 

Wahlström (2016, s.181) enas om, genom att belysa komplexiteten med elevinflytande.  

 

Två filosofiska inriktningar som ger utrymme till elevinflytande är pragmatismen och det 

sociokulturellt perspektiv. Säljö (2014, s. 287 & 298) belyser att stora filosofers namn inom 

de två inriktningarna är Dewey inom pragmatismen och Vygotskij inom det sociokulturella 

perspektivet. Gemensamt för de två pedagogiska inriktningarna är kommunikation, som är en 

central aspekt till lärande. Danell (2006, s.91), Selberg (1999, s.51) och Frelin (2012, s.41) 

poängterar styrkan i att det finns en god relation som grund för elevinflytande. De konstaterar 

att en grundläggande god relation skapar förutsättningar för elevinflytande, så även att 

elevinflytande skapar förutsättningar för samhörighet. Även skolverket (2015, s.62) 

förtydligar att elevinflytande gynnar både lärarna och eleverna.  

 

Hägglund et al. (2013, s.112), Eriksson och Bostedt (2011, s.18, 142) och Rönnlund (2013, 

s.65) betonar att elevinflytande bidrar till de demokratiuppdrag som skolan vilar på. Eriksson 

och Bostedt (2011, s.142) belyser dock att det inte behöver finnas elevinflytande bara för att 

de utövas elevdemokrati. Detta kan då i sin tur kopplas till det Biesta (2006, s.112-114) 

uttrycker, om att lära ut genom demokrati eller för demokrati. Om lärandet sker genom 

demokrati utövas demokrati i praktik som lärandetillfälle och om lärandet sker för demokrati 

blir det istället ett teoribaserat lärande om demokrati.  

 

Eriksson och Bostedt (2011,s. 19) har behandlat en figur (se figur 1) som kallas för 

Dimensioner av elevinflytande, som kommer tillämpas i vårt analysarbete. Mortazavi (2008, 

s.16) beskriver att det informella elevinflytandet ger mer frihet till lärarnas tolkning eftersom 

att det finns tydligare riktlinjer om hur det formella elevinflytandet ska gå till. Danell (2006, 

s.88), Selberg (1999, s.73) och Arnér och Tellgren (2006, s.106-107) framhåller att elever i 

yngre åldrar får mer inflytande än äldre elever. Danell (2006, s.93) belyser lärares olika sätt 

att benämna inflytande och begreppen som är mest framträdande är påverka, ansvar och 

bestämma. Lärarna som deltar i Danells (2006, s.96) undersökning kommer fram till att 

påverka är det begrepp som stämmer mest överens med elevinflytande. Dock påvisar lärarna 

att det är svårt för eleverna att förstå begreppet påverka, vilket medför att de använder 

begreppet bestämma i större utsträckning.  



 12 

3. Metod & Material 
3.1 Kvalitativ metod  
Utifrån undersökningens syfte och frågeställningar har en kvalitativ metod används. Detta 

metodvalet har gjorts för att kunna urskilja hur lärare applicerar och preciserar elevinflytande 

i sin undervisning. För att motivera vårt val av metod för studien inleds avsnittet med en 

redogörelse för skillnader mellan kvalitativ och kvantitativ metod. Bryman (2018, s. 198) 

konstaterar att kvantitativ forskning bygger på forskningsdata som har en numerisk karaktär 

vilket betyder att forskningsresultatet visas med hjälp av exempelvis diagram. Bryman (2018, 

s. 199) noterar dock, att en kvantitativ forskningsstrategi inte enbart handlar om att samla in 

data och presentera ett resultat. Författaren framhåller att tyngden inom kvantitativ forskning 

handlar om att pröva teorier (Bryman, 2018, s. 61). Han menar även att kvantitativa 

forskningsresultat innehåller uppfattningar om den sociala verkligheten, vilket betyder att de 

mätningar som gjorts är ett resultat på människors svarsresultat som inte nödvändigtvis är 

formulerade med ord (Bryman, 2018, s. 61). Ett exempel som Andreas Fejes och Robert 

Thornberg (2009, s. 18) tar upp som kännetecknar kvantitativ forskning, är att forskaren kan 

göra en enkätundersökning som resulterar i att hen ser hur många individer som instämmer 

om ett påstående. Att använda en kvantitativ metod inom området med elevinflytande skulle 

inte svara på hur lärare tolkar och konkretiserar arbetet med elevinflytande eftersom 

kvantitativ forskning främst bygger på kvantifiering (Bryman, 2018, s. 61). Bryman (2018, s. 

67) och även Emma Sorbring (2013, s. 136) understryker att forskningsfrågan bestämmer 

valet av forskningsstrategi, forskningsdesign och metod.   

Kvalitativ forskning beskrivs enligt Fejes och Thornberg (2009, s. 19) som en arbetsmetod 

som blir uppenbarad genom kommunikation med individer där forskaren kan söka förståelse 

för undersökningsområdet. Enligt Bryman (2018, s. 457) är begreppet “kvalitativ forskning” 

svårtolkat eftersom det finns flera olika metoder som kan användas för att få svar på en 

forskningsfråga. Det finns metoder såsom deltagande observation, kvalitativa intervjuer och 

fokusgrupper vilket är skilda sätt att samla in forskningsdata (Bryman, 2018, s. 457). Fejes 

och Thornberg (2009, s. 32) menar att det är svårt att samla in värdefull data inom den 

kvalitativa forskningen. Svårigheten för forskaren är att förstå vad som är värdefullt av en stor 

mängd data och att finna mönster i denna data som är betydelsefullt för forskningsfrågorna 

(Fejes & Thornberg, 2009, s. 32). Bryman (2018, s. 52) antyder även att det krävs en 
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annorlunda logik i en kvalitativ forskningsprocess jämfört med en kvantitativ eftersom det 

handlar om sociala förhållanden där individuella åsikter framhävs.  

 3.2 Intervju 
Det som påverkat oss i valet av forskningsmetod är frågorna som vi söker svar på. Frågorna 

som vi hade, har medfört att vi behövt “orddata” som Fejes och Thornberg (2009, s. 19) tagit 

upp. Det förde oss fram till att använda en kvalitativ forskningsmetod eftersom vi behövde 

förstå lärares syn på begreppet elevinflytande och hur elevinflytande konkretiseras i deras 

klassrum. Eftersom vårt syfte handlar om lärares konkretisering av elevinflytande, förde det 

oss fram till att söka förståelse för lärares handlingar. Bryman (2018, s. 52) påstår att det 

krävs en empatisk förståelse för hur människor handlar, vilket vi försökte ta oss an genom att 

utföra intervjuer. Att genomföra kvalitativa intervjuer är enligt Bryman (2018, s. 561) en 

vanlig metod och intresset riktar sig mot intervjupersonens åsikter och ställningstaganden. 

Forskningsfrågorna i vår studie innefattar lärarens praktiska arbete gällande elevinflytande, 

därav låg det i vårt intresse att lyssna på lärares olika uppfattningar och tankar om detta.  

Kvalitativa intervjuer tenderar att bli mindre strukturerade eftersom fokus under intervjuerna 

kan riktas åt olika håll med tanke på intervjupersonernas olikheter (Bryman, 2018, s. 561). 

Det fanns med i vår åtanke när vi skapade intervjufrågorna, därav skapade vi även 

uppföljningsfrågor i vår intervjuguide som kom till användning för att få intervjupersonerna 

att utveckla eller att rama in sina svar. Bryman (2018, s. 565) framhåller att en intervjuguide i 

vissa fall kan innebära en minneslista över vad som ska tas upp. Vi har däremot skapat en 

semistrukturerad intervjuguide, med förberedda frågor som täckt det område som vi ville ha 

besvarat (se bilaga 1). Detta gjordes för att säkerställa att våra frågeställningar till vår 

undersökning, besvarades under intervjuerna. För att komplettera lärarnas svar från 

intervjuerna, har observationer genomförts för att se hur lärarna i själva verket agerar i 

praktiken.  

3.3 Observation 
Vi har genomfört fyra observationer och som nämnts tidigare fungerar de som 

en  komplettering av resultaten som framkommit under intervjuerna. Observationer kallas 

även ofta för etnografi, och enligt Helena Korp och Signild Risenfors (2013, s. 61) belyser att 

etnografisk forskning är det som forskaren ser och hör i en miljö som sedan återberättas i text. 
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Anledningen till att vi gjort dessa observationer var för att synliggöra olika handlingssätt 

kring elevinflytande som kunde utvinnas från observationen. Vi ville lokalisera hur läraren 

bjuder in till elevinflytande och när eleverna själva tog initiativ till inflytande. Detta förde oss 

fram till att observationer var nödvändiga för att kunna svara på hur elevinflytande faktiskt 

yttrar sig i praktiken.  

 

Bryman (2018, s. 530) menar att en observatör kan inta olika roller vid observationstillfället 

och vi valde att inta en passiv roll, där vi inte deltog under lektionen. Det var viktigt för oss 

att lektionen inte skulle påverkas av vår medverkan, och därför höll vi oss i bakgrunden och 

skrev observationsanteckningar. Bryman (2018, s. 533) använder begreppet fältanteckningar, 

medan vi använder begreppet observationsanteckningar. Detta beror på att vi har valt att 

observera en interaktion mellan människor och inte ett fält. De anteckningar som skrevs under 

observationstillfället var korta minnesanteckningar som exempelvis kunde vara en 

konversation mellan lärare och elev. Bryman (2018, s. 533) anser att fältanteckningar bör vara 

sammanfattningar om observationen som ska vara så detaljerade som möjligt.  

 

Vi har inte använt oss utav ett särskilt observationsschema för att registrera data. Vi har 

istället använt oss av två begreppspar av Eriksson och Bostedts (2011, s.19) illustration 

Dimensioner av elevinflytande (se figur 1). De två begreppsparen vi fokuserat på är de två 

informella kategorierna, informellt-individuellt elevinflytande och informellt-kollektivt 

elevinflytande. För att kunna placera det som observerats i figuren av Eriksson och Bostedt 

(2011, s.19) hade vi tre frågor i åtanke under genomförandet av observationerna (se bilaga 2). 

När vi ansåg att scenarion utifrån dessa frågor synliggjordes i klassrummet, antecknades detta 

för att därefter vid analysarbetet kunna applicera in de olika scenarierna i figuren. När 

analysen av scenarierna var färdig kunde detta utgöra ett resultat som presenteras i avsnittet 

Resultat.  

3.4 Urval  
Eftersom undersökningens syfte och frågeställningar har sin utgångspunkt ur lärares 

perspektiv har vår första avgränsning av urval varit lärare i årskurs F-3. Eftersom vårt val av 

metod har varit att genomföra intervjuer, som kompletterats med observationer har vårt urval 

behövt vara lärare som idag är i verksamhet. Vi har gjort ett målstyrt urval, vilket enligt 
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Bryman (2018, s. 496) betyder att deltagarna är utvalda strategiskt eftersom det krävs en viss 

målgrupp för att kunna besvara frågeställningarna.  

 

Roger Homan (2001, s.329) understryker att det är Gatekeepern som ger forskarna tillträde till 

de önskade forskningsområdet. Vidare beskriver Homan (2001, s.329) att en chef för ett 

företag kan ge forskarna tillträde att komma in i byggnaden, dock behövs samtycke från de 

anställda för att kunna genomföra intervjuer. I vår undersökning är det rektorerna som är 

cheferna och lärarna som är de anställda. Därför har vi tagit kontakt med rektorerna på 

skolorna via e-postmeddelande. Vi började vårt sökande efter deltagande lärare kommunalt, 

vilket inte medgav tillräckligt med deltagare till studien. Vi fick därför bredda vårt sökfält och 

avgränsade oss till ett län, vilket gjorde att vi fick tillräckligt med deltagare för att genomföra 

studien.  

 

Urvalet begränsades till tre olika skolor med fyra lärare, där två lärare arbetade på samma 

skola, varav de två andra lärarna arbetade på olika skolor. Lärarna intervjuades enskilt och 

observerades under deras lektioner med eleverna. Lärarna som deltagit i undersökningen har 

haft olika grundämnen. Detta beror på att vi endast specificerat årskursen när vi hade 

kontaktat skolorna inte vilka ämnen som lärarna skulle undervisa i. Att lärarna har haft olika 

ämnen har inte spelat någon roll för vår undersökning då den aspekten inte är specificerad i 

studien. Urvalsstorleken är därmed inte stor, men med tanke på att både intervjuer och 

observationer utfördes, skapades större möjligheter för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Bryman (2018, s. 506) konstaterar att det är studiens utbredning som avgör 

mängden jämförelser mellan de som har intervjuats eller observerats. Eftersom denna 

undersökning är relativt liten, behövdes inte jämförelser göras i en stor utsträckning.  

3.5 Analys och tolkning 
För att analysera intervjuerna som utförts, valde vi att spela in dem och därefter transkribera 

intervjuerna. Sylvana Sofkova Hashemi (2013, s. 216) konstaterar att transkriptioner används 

för att redogöra för intervjupersonernas resonemang. Författaren menar att transkription också 

är viktigt för att grundligt kunna gå igenom den insamlade datan i efterhand (2013, s. 216). 

Bryman (2018, s. 577) påvisar också att kvalitativa forskare söker efter vad personer säger, 

men även hur personerna säger det. Vi har därför valt att transkribera så noggrant som möjligt 

för att vi ska kunna analysera svaren i efterhand, dock har många slangord som förekommer i 
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tal skrivits om till korrekt skriftspråk. Vi har dock valt att i vår transkribering utesluta ljud 

som “ah”, “eh” och “öh”, eftersom ljuden inte är av betydelse för undersökningen. Pauser har 

markerats som tre punkter för att påvisa pausen som exempelvis kan bero på att det behövs 

betänketid hos intervjupersonen.   

Under observationen valde vi, som vi tidigare nämnt att inspireras av figuren (se figur 1) 

Dimensioner av elevinflytande som Eriksson och Bostedt (2011,s. 19) har behandlat. 

Eftersom vi endast observerat elevinflytande i informella sammanhang, kommer vi därför 

enbart att behandla de två informella kategorierna. Den individuella-informella kategorin 

kommer att synliggöra elevinflytande i interaktionen mellan elev och lärare där endast eleven 

i fråga blir påverkad av inflytandet. Den kollektiva-informella kategorin synliggör 

elevinflytandet som förekommer i gruppdiskussioner i klassrummet där inflytandet påverkar 

hela eller delar av elevgruppen.  

3.6 Etiska överväganden  
Bryman (2018, s. 170) konstaterar att etiska överväganden omfattar säkerhetsfrågor som rör 

individerna som är medverkande i forskningen. Vi har gjort flera etiska överväganden vid 

behandling av materialet som använts. De principer som har tagits i beaktning för vår 

undersökning är Informationskravet som innebär att vi informerat deltagarna vad syftet med 

undersökningen är, Samtyckeskravet som innebär att deltagarna själva bestämt att de vill 

medverka, Konfidentialitetskravet där uppgifter om deltagaren inte får spridas och 

Nyttjandekravet som innebär att informationen endast kommer att användas till 

undersökningens ändamål (Bryman, 2018, s. 170).  

För att vi skulle få tillträde till vårt forskningsfält behövde vi, som vi tidigare nämnt ta 

kontakt med verksamhetens gatekeeper. På så vis fick vi som Korp och Risenfors (2013, s. 

68) beskriver, formell access utav rektorn. När rektorn gav oss tillträde till att få genomföra 

undersökningen på skolan fick vi kontakt med lärarna som skulle ställa upp som 

intervjupersoner. De gav oss informerat samtycke till att delta i undersökningen, som enligt 

Korp och Risenfors är (2013, s. 68) en riktlinje att förhålla sig till när det handlar om etiska 

överväganden. Vi behövde även få ett informerat samtycke från de elever som medverkade 

indirekt i undersökningen. Det gjorde vi genom att informera eleverna om varför vi hade 

kommit till klassen, och vad vi skulle göra där. Eleverna var inte i fokus för observationen 

men lärarens handlingar hör samman med det som eleverna säger och gör, vilket gör att de 
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måste godkänna sin medverkan. Eftersom eleverna var under 15 år behövdes också samtycke 

från föräldrarna som även Korp och Risenfors konstaterar (2013, s. 68). För att vi skulle få 

samtycke från vårdnadshavare, skickades e-postmeddelanden ut av oss till de deltagande 

lärarna. Lärarna valde i sin tur att skicka e-postmeddelande eller brev till vårdnadshavarna. 

De föräldrar som inte önskade att sina barn skulle delta i undersökningen kunde skicka ett e-

postmeddelande till oss, och därav behövde inte barnen ingå i studien. När intervjuerna skulle 

påbörjas, informerade vi lärarna om konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det gjorde vi 

för att de skulle vara införstådda med att ingen information om dem eller skolan kommer 

spridas, och att materialet enbart kommer att användas till denna undersöknings syfte.  

3.7 Validitet och reliabilitet   
Inom den kvalitativa metoden används begreppen validitet och reliabilitet. Bryman (2018, 

s.72) och Fejes och Thornberg (2009, s.218) framför att validitet handlar om att värdera om 

studien undersökt det som planerats undersökas och används i avsikt att skildra den 

kvalitativa studiens forskningskvalitet. I vår studie har vi gjort vårt yttersta för att försöka 

hålla oss inom ramen för vårt syfte under våra intervjuer och observationer. Utifrån den 

kunskap vi besitter inom hur en empirisk studie går till har vi försökt hålla oss till sak, dock 

har vi upplevt det som svårt med tanke på att detta är vår första studie. Vi anser att 

intervjuerna var enklare att genomföra och de håller sannolikt högre validitet än våra 

observationer. Observationerna var svårare att hantera med tanke på alla små aspekter som 

kan hänföras till  elevinflytande och vems glasögon som skulle användas under 

observationen. Var det våra egna tolkningar eller lärarens tolkningar som observerades? 

Reliabilitet handlar enligt Bryman (2018, s. 72) om hur pålitligt studiens resultat är, i vilken 

utsträckning resultatet påverkas av faktorer som är tids och platsbundna samt om rätt frågor 

har ställts. Med reliabilitet menas alltså om undersökningen skulle upprepas skulle resultatet 

vara påtagligt annorlunda. Eftersom vår studie utgår från hur lärare återberättar hur de arbetar 

med elevinflytande samt hur läraren agerar i en praktisk situation, blir vår studie beroende av 

lärarens egna tolkningar. Bryman (2018, s. 52) beskriver även att en kvalitativ studie ofta 

handlar om sociala förhållanden, vilket vi kopplar till vår egen studie som då handlar om 

lärares sociala förhållande till elevinflytande. Ett socialt förhållande kan i sin tur påverkas av 

många yttre faktorer som samtid och erfarenheter. Detta påverkar även vårt resultat utifrån de 

urval av deltagare i vår studie.  
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Vi ser även en minskad reliabilitet med tanke på att vi gav lärarna som intervjuades utrymme 

att justera i sina planeringar inför våra observationer. Det kan ha lett till att lärarna har 

applicerat mer elevinflytande i sin lektion. Lärarna kan även ha agerat annorlunda i situationer 

eftersom vi observerat deras handlingar. En annan faktor som kan ha påverkat reliabiliteten av 

vår studie kan ha varit att vi valde att genomföra samma intervju av två lärare som arbetade 

på samma skola vilket vi upplevde skymtades i de två lärarnas svar under intervjuerna. Det 

kan ha varit så att lärarna som arbetar i det arbetslaget har samma inställning och uppfattning 

om begreppet elevinflytande eller så kan det vara så att läraren som blivit intervjuad först har 

berättat för sin kollega, som då kunnat förbereda sig mer inför frågorna.  

Studiens reliabilitet påverkas även av att detta är vår första empiriska studie vilket gör att de 

resultat och slutsatser vi kommit fram till kunde blivit annorlunda om studien genomförts av 

oss i ett senare skede, när vi besitter mer erfarenhet. En faktor som även påverkar studiens 

reliabilitet är våra egna tolkningar som återspeglas av de deltagande lärarnas svar och 

handlande. Även om vi försökt se med de medverkande lärarnas glasögon kring begreppet 

elevinflytande under observationerna, baseras mycket på våra egna tolkningar. Vår tolkning 

av lärarnas svar från intervjuerna har vi försökt applicera i vårt tankesätt under 

observationerna men det kan självklart finnas misstolkningar eller missförstånd.  

Andra aspekter som kan påverka studiens reliabilitet är att lärarna har olika relation till sina 

klasser. En utav lärarna var ämneslärare medan de övriga tre var klasslärare, vilket kan 

påverka relationen mellan lärare och elever. Även lärarnas olika erfarenheter, tidigare relation 

och insatthet i begreppet elevinflytande kan var påverkande faktorer. Tillfällena som har 

observerats har varit olika lektionstillfällen vilket kan leda till minskad reliabilitet eftersom 

skilda ämnen och lektioner ger skilt utrymme för elevinflytande att synliggöras.  
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4. Resultat 
Lärarna som deltagit i undersökningen har anonymiserats och blir därav nämnda som Lärare 

A, Lärare B, Lärare C och Lärare D under avsnitten Resultat och Diskussion. Intervjuer och 

observationerna har genomförts hos tre klasslärare och en ämneslärare. Observationerna 

som  genomförts har ägt rum i olika årskurser varav en i förskoleklass, en i årskurs 2 och två i 

årskurs 3. Även ämnena under de lektioner som observerats har även de skilt sig åt, två 

observationerna ägde rum under lektioner i ämnet svenska, en observation ägde rum under en 

lektion i kombinerad svenska och bild samt en observation ägde rum under en lektion i ämnet 

idrott och hälsa.  

4.1 Intervju  
4.1.1 Elevinflytande - Tolkning av begreppet 

Som tidigare nämnts i undersökningens teoretiska ramverk är elevinflytande ett komplext 

begrepp med utrymme för tolkning. De lärare som deltagit i vår undersökning har genom 

intervjuer skildrat vad begreppet elevinflytande innebär för dem och intervjuerna inleddes 

med att lärarna fick beskriva sin tolkning av begreppet. Intervjuerna genomsyrar även hur 

lärarna arbetar med elevinflytande i praktiken. Därav kan vi, genom att se helheten av 

intervjun se ett förtydligande av lärarnas tolkning av begreppet elevinflytande. Tolkningen av 

begreppet elevinflytande har skilt sig åt mellan de olika lärarna som intervjuats, de har 

beskrivit begreppet med hjälp av andra begrepp såsom delaktig, bestämma, påverka, 

elevdemokrati och att bli hörd. Lärare A beskriver  

För mig är det, inflytande är inte att bestämma som elev, men att man liksom ska få bli hörd.  

Lärare B beskriver elevinflytande med en demokratisk vinkling: 

För mig innebär begreppet elevinflytande självklart att man gör eleverna delaktig i lektionerna absolut. 

Och även till viss del, får jag lov att säga, i planering och upplägg utav lektionerna. Här tycker jag man 

ska skilja lite på just, jag skiljer i alla fall en del på idrott och hälsa och engelska. Att få så att säga, att 

mer elevdemokrati tycker jag personligen är enklare, och att det blir så tydligt i idrott och hälsa till 

exempel.  
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Lärare C : 

Oj, ja men det är väl att dom får känna att dom är delaktiga och det kan ju vara i både stora och små 

saker. Dom kan ju komma med mycket kloka tankar och idéer sen, går det ju inte alltid att genomföra 

och då får man liksom försöka bryta ned det så att dom ändå får känna att ah men, ni har vart, fått varit 

med och bestämt… 

Lärare D gjorde en utvecklande skildring av att det finns två aspekter av elevinflytande och 

förklarade det som att elevinflytande kunde delas in i två ben:  

Jag tänker att det är indelat i två ben, dels handlar det om det formella elevinflytandet, att vi har 

klassråd som lyfts till, eller som går vidare till elevråd… […] sen är det ju den mer informella biten som 

ju också är… i den delen så handlar det ju mer om det här att kunna påverka kanske hur vi sitter i 

klassrummet, att kunna påverka ja, hur vi ska jobba med någonting.  

4.1.2 Elevinflytande - Stöd eller last  

Lärarna som har deltagit i intervjuerna har svarat på vad de tycker om elevinflytande och om 

det anser att det gynnar deras undervisning eller om de anser att det bidrar till en belastning i 

arbetet. Samtliga lärare har en positiv inställning till elevinflytande och tycker att att det är en 

viktig del för elevernas skull samt att lärarna anser att det gynnar deras undervisning. Lärare 

B gör återigen en demokratisk koppling till begreppet genom att belysa den positiva inverkan 

som elevinflytande har för att kunna utveckla eleverna till demokratiska individer som är en 

del av skolans uppdrag:  
Jag tycker det är positivt, de vore väldigt tråkigt om det inte skulle finnas med elevinflytande i 

undervisningen då har man ju tagit ett väldigt stort demokratiskt steg tillbaka självklart och de är ju, 

barn ska vara delaktiga, barn ska lyssnas på så är det ju.  
 

Vidare uttrycker Lärare A att elevinflytande är något som är positivt för elevernas utveckling: 
De är viktigt de är ju elevernas verksamhet skolan är ju elevernas jag är ju bara här för och lära dom 

saker men det är ju deras miljö och deras klassrum liksom, så de där kan ju dom va med och påverka, 

också hur undervisningen är... 
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Lärare A poängterar även den positiva inverkan som elevinflytande har i hens lärarroll, att 

genom elevinflytande kunna skapa utmaningar för eleverna:  

Ja men för att liksom kunna utmana eleverna utefter deras proximala utvecklings så är ju elevinflytande 

väldigt viktigt för att de är ju deras intresse och var dom är intresserade av, som gör att jag kan liksom, 

ja men utmana med dom här didaktiska frågorna.  
 

Även Lärare D  ser elevinflytande som en gynnande del i sin lärarroll där hen ser att det blir 

en bidragande faktor i utvecklingen av undervisningen:  
Ja men så jag tycker alltså att det är lite svårt ibland men att när man får till det så kan de, så är det, kan 

det bli väldigt bra och väldigt givande för en annan. Dom ser ju ibland saker som jag inte, eller upplever 

saker som jag inte är medveten om, så. 
 

Lärare C ser även elevinflytande som gynnande för utvecklingen av sin undervisning genom 

att belysa elevinflytande som ett bra exempel att kunna se elevernas egna intressen och bygga 

vidare därifrån:  
Jo men det måste ju finnas för det är ju inte så att de bara ska sitta och tänka att ja men det fröken säger 

är lag, punkt slut. Utan jag menar det är ju viktigt att ta tillvara deras intressen, tankar, idéer.  
 

Samtliga lärare ser alltså en koppling mellan elevinflytande och lärande. Lärare A beskriver 

kopplingen på detta vis: 
Det här att blir dom lyssnade till, skapar det nog större möjligheter att de tar till sig kunskaper, för att 

det är intressant om man har en lärare som lyssnar till och anpassar efter.  
 

Lärare B och Lärare C är påvisar detsamma och de menar att om eleverna har fått vara med 

och påverka undervisningen leder det till ett intresse, vilket gynnar elevernas utveckling. 

Lärare C antyder:  
Så blir det ju oftast lättare att spinna vidare på det och man kan liksom lirka in det på det 

kunskapskravet man kanske vill jobba mot eller nånting.  
 

Lärare D är övertygad om att det finns en koppling mellan elevinflytande och lärande,  
Jag tror ju, det vet man ju själv att där man själv har fått vara med och påverka, det man är intresserad 

av och så, så är det ju lättare att lära sig så det, det är jag övertygad om. 
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4.1.3 Elevinflytande - Planering och verkställande  

Lärarna som har deltagit i denna undersökning fick under den enskilda intervjun svara på 

frågor gällande planering och utförande ur aspekten elevinflytande. Lärare A och Lärare C 

framför att utrymme för elevinflytande inte är något som de prioriterar under sitt 

planeringsarbete. Dessa lärare utvecklar genom att belysa att elevinflytande oftast är något 

sker under lektionens gång och är därför svårt att planera utifrån. Lärare A konstaterade att 

det är en naturlig del i hens lektioner och att inflytande sker “här och nu”. Lärare C menade 

dock att hen försöker skapa rum för eleverna som till viss del kan ses som elevinflytande,  
Kanske inte att jag tänker på det när jag liksom sitter och planerar så utan mer det här … Hur, hur ska 

jag få dom delaktiga i att vara med i olika moment, det är väl mer så jag tänker, och då blir det ju 

kanske inte att de är ett inflytande på ett sätt men på ett sätt, kanske inte att dom bestämmer men att 

dom ändå får vara med och ha sin, sin tanke kring någonting 

Vidare fortsätter lärare C: 

Försöker få in lite kooperativt lärande att vi inte bara står och lyssnar på mig hela tiden utan att dom får 

prata och diskutera med varandra, att vi inte bara måste vara ett svar som är helt rätt hela tiden utan att 

… ja men en levande diskussion och att inga svar är tokiga liksom utan att det går att resonera kring 

dom. 

Lärare B planerade ibland in elevinflytande i idrottslektioner och hen uttryckte:  
Att just det här med hålla lektionerna lite öppna och hur det då kommer in i planeringen och man gör på 

olika sätt absolut, man, man får liksom prova sig fram.  
 

För att inkludera elevinflytande i sin undervisning, planerar Lärare D in en lektion inför ett 

nytt arbetsområde som hen kallar VÖL-lektion. Benämningen VÖL står för Vet, Önskar veta 

och Lärt mig. Eleverna får då berätta vad de vet om arbetsområdet och vad de önskar att få 

veta under kommande lektioner. När arbetsområdet är avslutat får eleverna reflektera över 

vad de lärt sig och om de har fått reda på de saker som de önskat veta.  

 

Under intervjun ställdes en fråga specificerat mot läroplanens påverkan på lärarnas 

undervisning ur aspekten elevinflytande. Lärare A, som även har erfarenhet av att arbeta i 

förskola, påpekade skillnaden mellan läroplanerna för grundskolan och förskolan. Hen menar 

att det är svårare att utöva elevinflytande i grundskolan eftersom grundskolans läroplan är mer 

målstyrd än förskolans läroplan. Lärare B och Lärare C framhöll att de tar hänsyn till 

läroplanen. Deras svar överensstämde med varandra, att det kan vara lättare och svårare att 
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utöva elevinflytande beroende på vilket undervisningsområde som lektionen har. Lärare B 

anser exempelvis att det är enklare att skapa möjligheter för elevinflytande under 

idrottslektioner än under engelskalektioner. Lärare D uttryckte det som att hen inte var bra på 

att planera utefter läroplanen ur aspekten elevinflytande. Hen svarade:  
Det står ju att det ska ske med stigande ålder, och, och det, men sen är ju inte det det första man tänker 

på när man sätter sig och ska planera en vecka att, hur ska jag få in elevinflytande? 
 

Lärare D framhöll istället vikten av att planera in det centrala innehållet som ska beröras när 

hen planerade ett undervisningsområde.  

 

Under intervjuerna beskrev lärarna hur elevinflytande yttrade sig i deras undervisning. Lärare 

A anser att det finns tre viktiga aspekter som behöver begrundas för att elever ska kunna ha 

möjligheten att få inflytande. Lärare A framhåller att läraren måste vara närvarande, att 

använda inspirerande material och att det finns en anpassad lärmiljö. Lärare A betonar att 

eleverna får elevinflytande när de genomför redovisningar i hens klassrum:  
I redovisningar, där kan dom få hur mycket inflytande som helst, ja men jag kan ju inte bestämma hur 

ni vill göra eran redovisning.  

 

Lärare A anser även att elevinflytande yttrar sig genom diskussionsfrågor i hens klassrum, 

vilket även Lärare C och Lärare D uttrycker att det gör i deras respektive klassrum. Lärare C 

antyder att elevinflytande yttrar sig när eleverna fortsätter en diskussion som de tycker är 

intressant även fast det inte alltid håller sig till ämnet. Lärare C beskriver:  
Och det är ju lättare också för oss som har alla ämnen eller dom flesta ämnena än när man är 

ämneslärare, då kan man ju inte kanske, ta en mattediskussion och diskutera.  
 

Lärare B tycker att det är viktigt att ge eleverna valmöjligheter när de får en uppgift. Hen 

konstaterade:  
Men det var ju som engelska här att man använder olika alternativ då har man ju också ett val och ett 

val kan ju också vara lika med ett inflytande.  

 

Lärare B menar att valmöjligheterna kan handla dels om svårighetsgrad på uppgifter men 

också att eleverna kan välja uppgift utefter deras egna intresse, som exempelvis böcker. 
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4.1.4 Elevinflytande - Mognad och relationer  
Alla intervjuade lärare var enade om att eleverna behöver bli medvetna om när och att de 

faktiskt är med och ger sitt inflytande. Lärare B beskriver att när hen synliggör det för 

eleverna använder hen olika begrepp beroende på elevernas ålder,  
Yngre elever dom, …, där har man just det där att man får säga, då får ni bestämma, just det här får ni 

bestämma. Det är ju den formen utav inflytande som dom kan få, medan när dom är äldre då pratar man 

ju just, använder man begreppet inflytande, självklart att man använder begreppet inflytande för dom 

yngre eleverna också men man förklarar att ja, idag ska ni få vara bestä, vara med och bestämma och 

det betyder att ni får har lite inflytande på den här lektionen.  
 

 Lärarna som har blivit intervjuade har fått frågan om de tycker att förutsättningarna för 

elevinflytande är skilda i olika elevgrupper. Alla lärare är eniga om att gruppens dynamik 

påverkar förutsättningarna, men det finns skilda uppfattningar om elevernas ålder är 

en  påverkande faktor. Lärare D konstaterar att förutsättningarna för elevinflytande har med 

elevernas mognad att göra, medan Lärare A anser att åldern har en viss påverkan. Lärare A 

menar att relationen mellan läraren och elever har en större påverkan och hen uttrycker, 
Så, så och det spelar nog ingen roll vilken årskurs man har tror jag.”, “ utan det beror på hur, vilket, ja 

men vilken relation man har till gruppen”, “tror jag snarare, har större betydelse än vad, vilken ålder 

dom har.  
 

Lärare A fortsätter genom att understryka vikten av en god relation mellan lärare och elev 

genom, 
Ja dom har ju, bara man liksom håller sitt fokus och eleverna vet att det är det här målet vi har, men 

ändå så kan man, för jag tänker där också, men har du en elevgrupp som är äldre, ja men dom kanske 

snabbare, dom har ändå gått kanske då från förskoleklass […] ja men jag tänker, då har man kanske 

gått med den här gruppen och haft dig som lärare ända från förskoleklass, ja men då känner ju ni 

varandra.  
 

Lärare B och Lärare C talar om att förutsättningarna för elevinflytande handlar mycket om 

elevernas mognad precis som Lärare D nämnt. Lärare B uttrycker:  

Men jag ser framförallt att just det är ju en mognads sak, som ökar ju äldre eleverna blir. Och 

sen så blir det tydligare för dom eftersom att, dom arbetar med det i flera ämnen när dom blir 

äldre också, så det tycker jag absolut. 
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Vilket speglas i det som Lärare C beskriver genom exemplet:  

Jag märker ju mer nu när mina elever går i trean att dom kanske sitter med mer tankar och funderingar 

än vad dom gjorde i ettan […] Ettorna har ju fullt sjå att komma på plats och veta varför dom är i skolan 

överhuvudtaget liksom. 

4.2 Observation 
Vid observationerna utgick vi ifrån tre frågor för att enklare kunna lokalisera elevinflytande. 

Vilka var:  

• När bjuder läraren in eleverna i undervisningen?  

• På vilket sätt bjuder läraren in eleverna till inflytande i undervisningen?  

• Hur uppmuntrar/fångar läraren eleverna när de själva försöker ge sitt inflytande i 

undervisningen? (Gör dom det?/ Gör dom det inte? På vilket sätt? )  

 

Observationerna har tagit utgångspunkt ur lärarnas uttalanden om elevinflytande under 

intervjuerna, därav är varje observationstillfälle beläget efter varje intervjutillfälle. Vid en av 

de fyra observationerna var lektionen mer tydligt lärarstyrd än vid de andra tillfällena och då 

var det enklare att urskilja vad som sades mellan lärare och elev. Under de övriga tre 

observationerna var det mer enskilt arbete eller arbete i grupp där ljudnivån gjorde det svårare 

att urskilja vissa samtal. En observation skiljde sig mer ifrån de andra eftersom observationen 

av Lärare B utspelade sig i en idrottshall istället för i ett klassrum. Den största skillnaden av 

observationen i idrottshallen motsvarande observationerna i klassrummen, var all rörelse och 

de långa avstånden som vi fick från läraren. Vid observationerna så har vi inte deltagit under 

någon lektion där det varit formellt elevinflytande utifrån de Eriksson och Bostedt (2011, 

s.142) uttrycker. Därför har vi endast kunnat observera informellt elevinflytande och detta har 

synliggjorts både på kollektiv och individuell nivå. Dock synliggjordes i större utsträckning 

ett individuellt-informellt elevinflytande under observationerna.  

 

Några exempel på individuellt-informellt inflytande som observerades är, under 

observationen med lärare C, som skrivit upp lektionens utformning på tavlan redan innan 

lektionen börjar. De två första punkterna är att eleverna ska arbeta i två läroböcker som 

används som underlag i svensklektionerna. När eleverna var klara med de sidor i de böckerna 

som läraren skrivit upp under punkt ett och två, fick eleverna under punkt tre välja att arbeta 
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med läskort inom svenskan eller läsa tyst i sin bänkbok. Ett annat exempel på informellt 

elevinflytande är Lärare D som inleder bildlektionen med,  
Ni får välja själva vad ni vill måla. Men det ska vara målat över hela. 

 

Läraren instruerar alltså om att eleverna ska måla och att pappret ska vara täckt men det är 

upp till deras intresse vad de vill måla individuellt. Även under observationen av Lärare B 

uppmärksammades individuellt-informellt elevinflytande när de skulle inleda den sista leken 

under idrottslektionen. Lärare B klargjorde under intervjuerna att hen inte ville bestämma 

vilka roller barnen skulle ha under idrottslektionerna, istället valde hen att fråga barnen om 

vem som exempelvis vill vara kullare. I detta fallet var det barnet som frågade: 
Elev - Kan jag få vara jägare? 
Lärare B - Ja det kan du. 

 

Ett annat exempel från observationen av Lärare B är vid ett tillfälle befann sig lärare B i ett 

samtal med elev på andra sidan av idrottshallen samtidigt som de var indelning av grupper. 

Elever sprang mot sina positioner och det var omöjligt att höra var som sades i samtalet 

mellan lärare B och eleven. När eleven senare anlände till sin grupp kunde vi höra att eleven 

återberättar för sina kamrater  
Ja, med tjat får man vara i den gruppen man vill. 

  

Genom elevens uttryck kan vi förstå att i samtalet mellan läraren och eleven diskuterades det 

vilken grupp eleven skulle tillhöra, där eleven tagit initiativ till att tillhöra den grupp som 

eleven faktiskt blev placerad i.  

 

Kollektivt-informellt inflytande har även observerats under lektionstillfällen i klassrummen. 

Ett exempel på detta är när Lärare A avrundade lektionen med att låta eleverna bestämma vad 

som skulle avsluta lektionen. Det slutade med att eleverna valde att avrunda med det klassiska 

spelet Hänga Gubbe. Ett annat exempel på kollektivt-informellt inflytande observerades under 

Lärare B lektion. När Lärare B skulle avrunda lektionen frågade hen eleverna som hade agerat 

jägare under den senaste omgången av kull om vilken taktik de använt. Läraren hade tidigare 

samtalat kort med eleverna innan leken påbörjades och bett eleverna att komma överens om 

en taktisk plan för att kunna ta så många av sina vänner som möjligt under leken.   
Lärare B - Vad hade ni för taktik då? 

Elev som hade agerat jägare - Vi hade varsitt lag. 
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Under de tre observationer som ägde rum i “vanliga” klassrum observerades flera små 

diskussioner som var initiativ från eleverna själva. Lärare A väljer vid en diskussion att bygga 

vidare på elevernas samtal för att sedan bjuda in till en helklassdiskussion: 
Elev - Zorro är en människa i svart som kan öppna bokhyllor.  

Lärare A - Jaha  

Elev - På barnkanalen  

Lärare A - Har ni sett det programmet på barnkanalen?  
 

I observationen av Lärare C inleder eleverna samtal mellan varandra, som i de flesta fall hörs 

handla om uppgifterna som de arbetar med, detta utan att läraren sagt något om att arbeta i 

tillsammans i början. Lärare C accepterar detta genom att inte säga till eleverna, dock ökar 

volymen på samtalen mellan eleverna under lektionens gång och Lärare C påminner då om att 

de får prata med en kompis om uppgiften men om de vill göra det får de viska till varandra. 

Även under observationen av Lärare D tar eleverna eget initiativ att prata med varandra när 

arbetet drar igång. Lärare D säger däremot till direkt när de påbörjas att eleverna får småprata 

med varandra men att det måste göras tyst då Lärare D, tillsammans med sin VFU-student ska 

lyssna på läsläxan hos klasskamraterna samtidigt.  
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5. Diskussion och Analys 
5.1 Tolkning av begreppet elevinflytande  
Att begreppet elevinflytande har ett brett utrymme både för tolkning, anpassning och 

verkställande framkom redan under vår efterforskning av tidigare undersökningar. Uttalanden 

från Eriksson och Bostedt (2011, s. 127), Forsberg (2000, s. 129), Danell (2006, s. 81-84) och 

Wahlström (2016, s.181) påvisar att elevinflytande är ett svåröverskådligt begrepp. Under 

våra intervjuer har även lärarna som deltagit belyst att elevinflytande kan tolkas och användas 

olika utifrån vem det är som gör det. Lärarna som deltagit i denna undersökning har använt 

olika begrepp för att benämna elevinflytande i sin förklaring av sin tolkning, vilka var 

begreppen påverka, bestämma, bli lyssnad till, demokrati och delaktighet.  

Danell (2006, s. 93) synliggjorde utifrån sin undersökning om elevinflytande, samtal mellan 

lärare där bland andra begreppen påverka och bestämma nämndes. Dessa begrepp används 

även av de lärare som deltog i vår undersökning. Danell (2006, s. 93) belyste även begreppet 

ansvar som ett beskrivande ord för elevinflytande, vilket inte nämndes under någon våra 

intervjuer. Även om begreppet ansvar inte nämndes av någon av de lärare som deltog i vår 

undersökning, synliggörs begreppet mellan raderna av lärarnas tolkningar och arbete med 

begreppet. Lärarna belyser att elevernas handlande i relation till elevinflytande beror mycket 

på elevernas beteende i klassrummet som att lyssna och respektera varandra. Dessa 

egenskaper kan ses som en form av ansvar, att kunna bära ansvar för sitt eget handlande. 

Däremot framkom resultat som visade på ett användande av begreppen demokrati, bli lyssnad 

till och delaktighet under intervjuerna.  

 

Det begrepp som lärarna i tre av fyra fall främst förknippade med elevinflytande var 

begreppet delaktighet. Att begreppet delaktighet inte lyftes fram under Danells undersökning 

kan bero på att hans undersökning riktade sig mot hur lärare diskuterade mellan varandra om 

hur de skulle arbeta och presentera begreppet elevinflytande för eleverna. Vår undersökning 

skiljde sig i den aspekten att lärarna som deltagit i vår undersökning inte skulle beskriva 

elevinflytande för barn utan till vuxna. När Lärare B skulle uttrycka sig om hur hen skulle 

informera eleverna om att de hade inflytande valde hen att säga bestämma till yngre elever 

medan hen valde begreppet inflytande till de något äldre eleverna. Genom det kan det dras en 

koppling mellan lärarna i Danells (2006, s. 96) studie som menade att påverka var ett mer 
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korrekt begrepp för att beskriva elevinflytande. I samtal med eleverna använde dock lärarna i 

studien att använda begreppet bestämma när de diskuterade elevinflytande med yngre elever 

(Danell, 2006, s. 96). Lärare A däremot understryker att elevinflytande inte betyder att 

eleverna ska få bestämma, utan hen menar istället att elevinflytande handlar om att elever ska 

få vara med och påverka sin situation. 

5.2 Arbete med elevinflytande  

Att lärarnas tolkningar av begreppet elevinflytande skiljer sig till viss del åskådliggörs även i 

deras förklaringar om deras planering av elevinflytande och hur elevinflytande yttrar sig i 

deras klassrum. Även om tolkningarna av elevinflytande skiljer sig åt, är samtliga deltagande 

lärare enade om att elevinflytande är en viktig aspekt att inkludera i sin undervisning. Under 

intervjun uttrycker Lärare C att elevinflytande endast är något som påverkar i större 

sammanhang. Lärare A, Lärare B och Lärare D uttrycker under sina intervjuer att 

elevinflytande är något som både påverkar i större sammanhang dock även i mindre 

sammanhang under lektioner. Lärare A och Lärare C medgav under intervjuerna att de inte i 

någon större utsträckning planerar för elevinflytande, utan att elevinflytande är något som 

sker fortlöpande under lektionerna. Lärare A uttrycker dock att hen ser elevinflytande som en 

källa till att få reda på elevernas egna intressen för att kunna bygga vidare på det som 

intresserar eleverna. Så även om Lärare A medger att hen inte direkt planerar för 

elevinflytande, så används elevinflytande i arbetet med att göra justeringar i undervisningen 

som gynnar eleverna. Detta visar att Lärare A trots allt använder elevinflytande i sin planering 

och planerar utifrån elevinflytande. Lärare C försöker skapa lärandemiljöer som skapar 

utrymme för kooperativt lärande. Under observationen tillåter Lärare C eleverna att samtala 

med sin bordsgranne om uppgifterna som de ska arbeta med under tiden som läraren lyssnar 

till läsläxan. I detta tillfälle synliggörs då ett möjligt underliggande tänkt kooperativt lärande. 

Även om inte Lärare C yttrat att eleverna skulle arbeta tillsammans tog de själva initiativ till 

att göra det, vilket läraren tillät.  

 

Lärare B och Lärare D har gett exempel på hur de planerar för elevinflytande där Lärare B 

håller vissa lektioner öppna för elevernas önskemål och där Lärare D inrättar en så kallad 

VÖL-lektion. Wahlström (2016, s. 181) menar att elevernas bidrag i undervisningen är viktiga 

för hur läraren ska planera kommande lektioner. Detta synliggörs genom alla fyra lärarnas 

beskrivningar av hur de arbetar med elevinflytande under lektionerna, även om inte alla fyra 
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uttryckt att de tänker på elevinflytande under sitt planeringsarbete. Lärare B och Lärare D 

planerar både för elevinflytande och därmed skapar de tydliga lektioner där eleverna i stor 

utsträckning har möjlighet att ge sitt inflytande. Lärare C och Lärare A planerar inte för 

elevinflytande i samma utsträckning, dock skapas möjligheter i deras klassrum genom att de 

vill skapa rum för diskussion. Alla deltagande lärare planerar dock utifrån elevinflytande, de 

lyssnar och hör till vad eleverna säger och utnyttjar detta i sitt vidare planeringsarbete. Det 

finns därmed egentligen två sätt att se till elevinflytande i relation till planering, för eller 

utifrån.  

 

Som nämnts tidigare, framför Eriksson och Bostedt (2011, s. 12) att elevinflytande kan 

användas som ett arbetssätt för att uppfylla demokrati i undervisningen, vilket våra deltagande 

lärare i undersökningen har synliggjort. Detta är även ett mål i läroplanen “förbereda eleverna 

för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett 

demokratiskt samhälle” (Skolverket, 2018, s. 13). Lärare B framförde redan under intervjun 

att demokrati är kopplat till elevinflytande. Hen menade att när eleverna får ge sitt inflytande 

bidrar det till utvecklingen av demokratiska medborgare. Biesta (2006, s. 112-113) betonar att 

demokrati kan utbildas genom eller för demokrati. Lärare B är ämneslärare i ämnena idrott 

och hälsa samt engelska, där de demokratiska processerna inte ingår i de centrala innehållet 

för dessa ämnen. Vi har då dragit kopplingen att den form av demokratiska utbildning som 

Lärare B använder är den som Biesta (2006, s. 113) beskriver som utbildning genom 

demokrati. Samtliga lärare anser att  arbete med elevinflytande är en del av utvecklingen av 

eleverna som demokratiska medborgare. Detta synliggörs, även om inte alla deltagande lärare 

uttryckligen nämnde begreppet demokrati, genom att de belyser vikten av att bygga vidare på 

elevernas intressen, lyssna till vad eleverna har att säga, fråga eleverna och att bygga på 

diskussioner utifrån elevernas initiativ.  

 

Fler exempel som har en demokratisk vinkling har även handlat om valmöjligheter och 

röstning. Vid observationen av Lärare A frågade hen eleverna vad det ville göra resten av 

lektionen, och majoriteten ville spela hänga gubben på tavlan. Där har eleverna fått rösta fram 

vad de vill göra även om de inte omtalas som demokrati, har det skett utbildning genom 

demokrati. Under observationerna kunde vi göra en koppling mellan elevinflytande och 

demokratiuppdraget eftersom de många gånger uppkom under samma tillfälle. Även 

Hägglund et. al (2013, s.112) menar att arbetet med inflytande i skolan har en koppling till att 

fostra eleverna till framtidens medborgare. Fostransuppdraget som skolan bär vilar på 
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demokrati för framtidens medborgare är demokratiska medborgare.  

 

Att lärare använder elevinflytande i sin undervisning på olika vis och i olika utsträckning är 

ett faktum eftersom läroplanen inte har en tydlig beskrivning av vad elevinflytande är och hur 

det ska förverkligas i undervisning. Lärare A uttrycker, i samband av samtal om läroplanens 

styrning att det är lättare att skapa utrymme för elevinflytande i förskolan, än i grundskolan. 

Hen hävdar att en anledning till detta kan vara att läroplanen är mer målstyrd när eleverna 

börjar i grundskolan och det är därmed fler kunskapskrav som ska behandlas. Arnér och 

Tellgren (2006, s.106-107) delar denna åsikt och menar att gränserna för elevinflytande 

stramas åt när barnen blir äldre. Selberg (1999, s. 73) lyfter också skillnader mellan yngre och 

äldre barn. Hon påstår att elever i årskurs 2 anser att läraren planerar i största allmänhet men 

att eleverna till viss del kan få inflytande i planeringen.  Det talas även om delaktighet i 

klassrummet under intervjuerna och att elevinflytande ofta leder till ett större engagemang 

under lektionerna. Frelin (2012, s. 41) understryker även att relationer är en viktig aspekt i 

arbetet med elevinflytande, vilket även lärarna var eniga om. Lärarna som intervjuades 

menade att om gruppdynamiken i klassen var god, resulterade det i att det var enklare för 

läraren att skapa möjligheter för elevinflytande. 
 

5.3 Hur lärarnas arbete med elevinflytande kan förstås 

Selberg (1999, s.51) betonar att elevinflytande i undervisningen har en positiv inverkan på 

elevernas lärande. Även Skolverket (2015, s.62) framhåller att elevinflytande i 

undervisningen bidrar med en positiv effekt för både lärare och elever. Genom intervju och 

observation med de deltagande lärarna har det visat sig att även dem står enade i fronten av att 

elevinflytande är något positivt och en viktig aspekt i deras undervisning. Lärarna uttrycker 

dock att det är något de borde arbeta ännu mera med. Lärare A lyfter fram att elevinflytande 

är en möjlighet för läraren att se elevens nuvarande proximala utvecklingszon och relaterar då 

till Vygotskijs (Säljö, 2014, s. 305) teori, inom det Sociokulturella perspektivet, som handlar 

om hur eleverna för tillfället befinner sig i relation till sin utveckling. Lärare A påvisar att 

vetskapen om den proximala utvecklingszonen leder till att läraren kan ställa de didaktiska 

frågorna för att eleverna på bästa möjliga sätt kan nå nästa zon för proximal utveckling. 

Vygotskijs (Säljö, 2014, s. 305) teori om den proximala utvecklingszonen handlar inte enbart 

om att läraren ska utmana eleverna utan att det även sker genom samarbete mellan eleverna. 

Under observationerna av Lärare A, Lärare C och Lärare D tog eleverna eget initiativ till att 
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samtala med sin bordskamrat under det egna arbetet. Lärarna accepterade att eleverna 

diskuterade så länge de höll en samtalston som inte störde arbetsmiljön i klassrummet. Här 

gavs därmed eleverna möjlighet att själva utmanas och utvecklas i samspel med andra.  

 

Lärare A, Lärare C och Lärare D lyfte fram diskussionsfrågor som en metod att använda sig 

av för att skapa möjligheter för elevinflytande. De ser diskussioner som en bidragande 

utgångspunkt till att följa upp elevernas intressen för att skapa ett engagemang kring ämnet. 

Lärare B lyfte däremot inte fram diskussionsfrågor, vilket skulle kunna förklaras med 

exemplet Lärare C ger om att det är enklare för en klasslärare att bygga vidare på diskussioner 

“Och det är ju lättare också för oss som har alla ämnen eller dom flesta ämnena än när man är 

ämneslärare, då kan man ju inte kanske, ta en mattediskussion och diskutera”. Lärare B är inte 

klasslärare, vilket kan vara orsaken till att hen inte får frågor gällande andra ämnen. Lärare B 

underströk istället vikten av att eleverna ska kunna få välja svårighetsgrad eller välja utefter 

sina egna intressen. Detta kan förstås genom Danells (2006, s.88) konstaterande, som handlar 

om att det finns mycket frihet i det informella elevinflytandet. I fallet för Lärare B  kan det 

vara detta arbetssätt som fungerar bäst i hens undervisning, vilket leder till att elevinflytande 

yttrar sig på detta vis. 

 

Som nämnts tidigare, har vi utgått ifrån den figur som Eriksson och Bostedts (2011, s.19) 

presenterat Dimensioner av elevinflytande (se figur 1) för att lokalisera hur elevinflytande 

yttrar sig under lektionerna. Dessa aspekter Under observationerna av lektionerna upptäcktes 

fler möjligheter till elevinflytande från ett informellt-individuellt perspektiv. Det är endast 

under lektionerna hos Lärare B som det informella-kollektiva elevinflytandet framträder i 

större utsträckning. Detta skulle kunna förklaras genom olika lektioners utformning och Idrott 

och Hälsa, som Lärare B ansvarar för skiljer sig mycket från de andra ämnena. Det 

informella-kollektiva elevinflytandet som yttrade sig under Lärare B:s lektioner kan förstås 

genom att det är hela klassen som ska genomföra en aktivitet, därmed är det individuella 

inflytandet svårt att uppnå. När klassrummen observerades hos Lärare A, Lärare C och Lärare 

D var det informella-individuella elevinflytandet mest framträdande. Hos Lärare A kom detta 

till uttryck genom att en elev ville starta en diskussion om figuren Zorro, där Lärare A valde 

att följa upp diskussionen och skapa en helklassdiskussion. Enligt våra tolkningar gör Lärare 

A detta eftersom hen tidigare under intervjun uttryckt “det här att blir dom lyssnade till, 

skapar det nog större möjligheter att de tar till sig kunskaper, för att det är intressant om man 

har en lärare som lyssnar till och anpassar efter”. Elevinflytande kan alltså uttryckas på olika 
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sätt beroende av vilken tolkning som görs av begreppet, men innebörden av begreppet 

behålls, eleverna får möjlighet att göra sin röst hörd.  

 

Observationerna genomfördes som redan nämnts under ett undervisningstillfälle på vardera 

skola, det blev därmed ett kort möte med läraren och eleverna. Detta påverkar resultatet i den 

bemärkelse att vi inte har någon relation till läraren eller eleverna. Ett exempel som belyser 

denna problematik är Lanås (2015, s. 213) konstaterande om att det finns maktskillnader 

mellan eleverna som påverkar mängden elevinflytande i klassrummet. Detta synliggjordes 

inte under observationerna eftersom att det krävs fler observationer för att se maktskillnader. 

Det är också omöjligt för oss efter en observation att veta om läraren är medveten om 

maktskillnader mellan elever och om hen försöker anpassa så att alla elever har möjlighet att 

få inflytande. Maktskillnader i ett klassrum kan kopplas till det som främst Lärare A uttryckte 

kring vikten av relationen i klassrummet för att förutsättningarna för elevinflytande ska bli 

mer framträdande. Lärare A belyste vikten av att som lärare vara medveten, att se eleverna 

och ha en god relation och atmosfär i klassrummet för att involvera eleverna att bidra med sitt 

inflytande. Danell (2006, s.91) understryker att en välvillig anda i klassrummet, som baseras 

på en god relation mellan lärare och elever är en betydande del i arbete med elevinflytande, 

vilket Lärare A står enad i som under sin intervju betonat vikten av en god relation mellan 

delaktiga i klassrummet.  

 

 

 

 

 

 



 34 

6. Slutsats 
Elevinflytande är ett begrepp med mycket komplexitet och frihet för tolkning, vilket har varit 

en genomgående beskrivning genom hela studien. Undersökningen har klargjort, trots att den 

endast inkluderat fyra olika deltagare för intervju och observation att det har funnits tydliga 

variationer av tolkningar av begreppet elevinflytande. Trots variationer av de deltagande 

lärarnas tolkningar kan en generell slutsats dras att lärarnas tolkningar övergripande handlar 

om att ta vara på elevernas intressen i undervisningen och att fånga upp och att bygga vidare 

på elevernas resonemang. De har också klargjort vikten av att göra eleverna medvetna om att 

de får lov att vara med och påverka delar i deras utbildning både i mindre och större skala. 

Lärarna bemöter elevernas initiativtagande genom att skapa utrymme för dem att få inflytande 

och det bygger även på ett samspel i relationen mellan lärare och elever.  

Arbete med elevinflytande är något som bedrivs av samtliga deltagande lärare i deras 

planering och undervisning. I planeringen använder lärarna elevinflytande på olika sätt, 

antingen för elevinflytande eller utifrån elevinflytande. I undervisningen yttrar sig 

elevinflytande vidare genom att eleverna får leda eller delta i diskussioner, delta i beslut inom 

klassen eller att eleverna tar initiativ genom att bidra med förslag. Lärarnas olika arbetssätt, i 

relation till elevinflytande kan förstås som en ständigt pågående arbetsprocess där eleverna får 

vara med och delge sina tankar och idéer samt att vara delaktig i undervisningen. Alla 

deltagande lärare är enade om att elevinflytande är en viktig del i elevernas utbildning då det 

är där som eleverna själva får växa som individer och utvecklas till demokratiska 

medborgare.  
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7. Förslag till vidare forskning 

Vår undersökning har synliggjort hur fyra lärare i årskurs F-3 inom ett län i Sverige tolkar och 

använder begreppet elevinflytande i sin undervisning. Genom arbetet med vår studie har 

begreppet elevinflytande vidgats och det har synliggjort att begreppet innefattar ett brett 

forskningsområde som kan vinklas och analyseras utifrån olika aspekter. Vi ser förslagsvis att 

forskningsområdet skulle kunna undersökas genom att genomföra en kvantitativ 

forskningsundersökning på lärare inom ett län i Sverige, för att kunna göra jämförelser med 

vår studie. Bryman (2018, s.61) betonar av kvantitativ forskning handlar om att undersöka 

teorier. Det skulle kunna skapas en enkätstudie utifrån vårt resultat för att se i vilken 

utsträckning det är generaliserbart. Under vår undersökning av elevinflytande i undervisning 

berörde vi även aspekten elevinflytande i planering. Vi ser förslagsvis att en vidare 

undersökning om planeringen av elevinflytande skulle vara ett intressant område att studera 

ytterligare. Vi såg i vår undersökning främst att elevinflytande i relation till planering kunde 

beröras genom aspekterna för och utifrån elevinflytande, vilket skulle kunna vara en grund att 

arbeta vidare med.  
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Bilagor  
Bilaga 1 - Intervjuguide 
1. Presentation 

a. Ålder:  
b. Arbetsposition:  
c. Årskurs för närvarande:  

Yrkeserfarenhet:  

d. Utbildning: 

e. Pedagogik på skolan: 

f. Vilka ämnen undervisar du i?  

“Kan du berätta lite om dig själv, hur gammal du är och om ditt arbete?” 

Följ sedan upp med frågorna ovanför om de inte framkommer.. 

 

2. Vad innebär begreppet elevinflytande för dig?  

 

3. Hur kommer elevinflytande in i din planering?  

 
4. Hur mycket styr läroplanen din planering ur aspekten elevinflytande?  

 
5. Vad tycker du om elevinflytande i undervisningen?  

a. Uppföljningsfråga: Är det något som gynnar din undervisning eller ser du det som 

en belastning? Är det viktigt?  

 

6. Ser du en tydlig koppling mellan elevinflytande och lärande?  

 

7. Ser du som verksam lärare att förutsättningarna för elevinflytande är skilda i olika 

elevgrupper?  

a. Uppföljning:  med utgångspunkt ur olika åldrar/årskurser, gruppstorlek och 

gruppdynamik.  

 

8. Hur yttrar sig elevinflytande i din undervisning?  
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Bilaga 2 - Observationsguide 
 
Presentation: 

• presentera oss 

• beskriva varför det ska utföras en observation 

• säga till eleverna att vi inte kommer att använda deras namn, utan att vi mestadels 

kommer att titta på vad läraren gör. 

• säga vart vi kommer att sitta och att vi kommer anteckna under tiden 

• några frågor? 

 

Schema - vad kommer vi kolla efter? 

• När bjuder läraren in eleverna i undervisningen?  

• På vilket sätt bjuder läraren in eleverna till inflytande i undervisningen?  

• Hur uppmuntrar/fångar läraren eleverna när de själva försöker ge sitt inflytande i 

undervisningen? (Gör dom det?/ Gör dom det inte? / På vilket sätt? )  

 


