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Abstract 

The Swedish curriculum tells us that the pupils should have a significant influence on their 

education but several researchers have shown that it often has been quite unusual. The 

purpose was therefore to analyze the pupils' influence from a student perspective and to 

compare it to previous research on the subject. The purpose was also to find out if there were 

a difference between the students will to influence and how they experience their factual 

influence. To manage this a survey was made in six classes within three different schools. 

Findings showed that there was a great difference between the students will to influence and 

their actual experience of it. The results varied from class to class. In all classes the will to 

influence was equally high but how the pupils experienced the influences differed. This tells 

us that the teachers' didactic choices affects on the pupils influence. The result is in line with  

former studies.   
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1. Inledning 

I FN:s barnkonvention (1989) går det läsa att alla barn har rätt att uttrycka sina egna åsikter i 

frågor som rör barnet och med det som grund formulerar skollagen (2010) att varje elev ska 

ges inflytande över utbildningen samt att läraren ska ge eleverna goda möjligheter till att 

påverka utbildningen och få möjlighet till att lyfta frågor som rör densamma. I läroplanen för 

den svenska grundskolan (Lgr 11, s 15) förtydligas detta när det står att läraren har ansvar för 

att ”alla elever får ett reellt inflytande över arbetssätt, arbetsform och undervisningen 

innehåll”. Läraren ska även planera och utvärdera undervisningen tillsammans med eleverna 

och fostra dem till att vara förmögna till ett utökat inflytande. Hela läroplanen inleds även 

med orden att ”Skolväsendet vilar på demokratisk grund.” Detta förtydligas vidare med att 

”de demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla 

elever” (Lgr 11, s 15). Så med en didaktisk grund i att forma och fostra demokratiska 

medborgare så har elevinflytande fått en stark ställning i den svenska läroplanen. 

Samtidigt som elevinflytande har en stark ställning i läroplanen så har tidigare forskning visat 

att det finns en stor osäkerhet om hur det ska behandlas i klassrummen. Både Eva Forsberg 

(2000) och Göran Bostedt och  Linda Eriksson (2011) skriver att elevinflytande är ett både 

otydligt och komplext begrepp och det finns en stor osäkerhet i skolorna om vad 

elevinflytande bör vara i praktiken. I tidigare forskning har tankegångarna om vad 

elevinflytande är och bör vara varierat kraftigt. Där har nämnts skilda områden såsom 

undervisning, utflykter, schema, raster, läxor, skolmat, arbetsmiljö, gruppindelning, 

ekonomiska frågor och arbetsmiljö (Ingrid Mattson och Gunnel Svenson 1994, Skolverket 

1999).  

Vad begreppet ska innefatta har också forskare diskuterat. Mats Danell (2003, s.65) skriver att 

elevinflytande är allt som sker i skolan, om eleverna ska leva i demokrati så behöver det 

genomsyra alla skolans delar. Bostedt och Eriksson (2011, s.140) menar istället att 

elevinflytande i första hand bör handla om inflytande över undervisningen. De hänvisar till 

den beskrivning som Lgr 11 ger där det står att alla elever ska ha möjlighet att aktivt 

vidareutveckla sin utbildning och ska ha ett reellt inflytande över arbetssätt, arbetsform och 

undervisningens innehåll.  

Forskningen har visat på många argument till varför elevinflytande är något som ska 

prioriteras i skolan. I lärarnas uppdrag att forma och fostra demokratiska medborgare så är det 

viktigt att eleverna får leva i demokrati och inte bara höra om det. Både Mauno Korpela 
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(2004) och Gunvor Selberg (2001) skriver att elevinflytande kan användas till skapa 

motivation för att bemästra skolans uppgifter på ett mer tillfredsställande sätt. Genom att få 

vara med och påverka sitt eget lärande så bör elevernas inspiration, motivation och 

arbetsglädje öka. 

Amelie Tham (2005) drar det så långt som att först när eleverna har förståelse för vad de lär 

sig så kan lärandet bli på djupet och hon menar att då är det av yttersta vikt att eleverna får 

möjlighet att vara med och påverka och bestämma. Enligt dessa forskare blir då 

elevinflytande ett verktyg och hjälpmedel till all undervisning och bör då vara en pedagogisk 

och didaktisk grundsyn på själva lärandet. Bostedt och Eriksson (2011, s.139) är inne på 

samma spår när de skriver att en sociokulturell kunskapssyn, som Lgr 11 till stor del vilar på, 

kräver delaktighet för att optimera lärandet och då måste eleverna få möjlighet till större 

delaktighet.  

Samtidigt som forskningen argumenterar för elevinflytandets fördelar och läroplanen 

uppmanar till detsamma så har det länge funnits en tveksamhet i den svenska lärarkåren. I en 

undersökning av Skolverket (1998, s.85) visade det sig att hela 60 % av de tillfrågade lärarna i 

årskurs 4-6 inte trodde att deras elever skulle klara av ett ökat inflytande på ett 

tillfredsställande sätt.  

Danell (2003) är inne på samma spår när han tar upp att många lärare inte har förtroende för 

eleverna och deras kapacitet att bestämma och väljer därför den enkla vägen att använda ett 

ytterst begränsat elevinflytande. Om inte läraren tror på eleverna och att de kan ta ansvar för 

sitt inflytande så kan elevinflytandet inte fungera. Anita Lindgren (1994 s 114) skriver att det 

är lärarens inställning till eleverna som är det tydligaste faktorn till vilket inflytande eleverna 

får.  

Tham (2005) beskriver den största orsaken till att många lärare inte vågar ge eleverna för stort 

inflytande att det finns en rädsla i att förlora kontrollen över klassrummet. Dels är det ett 

arbetssätt som tar mycket tid från ett redan fullspäckat schema och det finns en oro att hinna 

med allt som ska hinnas med och dels är det en maktfråga om vem som ska ha ansvaret för 

vad eleverna gör och lär sig. 

Det har visat sig att elevinflytande inte är en självklarhet i alla klassrum och att det varierar 

stort i hur det ger sig uttryck. Både Tham (1998) och Ingrid Mattson och Gunnel Svensson 

(1994) kom fram till att det inflytande som fanns då oftast rörde saker utanför klassrummet 

och nästan aldrig mot frågor om lektioner och undervisning. Det går således att konstatera att 
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Lgr 11 i hög grad hänvisar elevinflytande till lektioner och undervisningsfrågor medan det ute 

i skolorna har sett väldigt annorlunda ut. 

Elevinflytande kan alltså uppfattas och ges uttryck på en mängd olika sätt. Många lärare 

uttrycker svårigheter och problematik med att arbeta med elevinflytande och mycket av 

forskningen är också kritiskt till hur det fungerar i verksamheten. Något som dock inte är 

särskilt uppmärksammat i tidigare forskning är elevernas uppfattning om elevinflytande. I den 

här uppsatsen kommer jag fokusera på elevernas tankar när det gäller undervisning, om vad 

de vill ha inlyftande över och vad de upplever att de har inflytande över. Elevinflytande bör 

finnas för elevernas skull och då är det intressant hur de upplever det. Skolverket vill att 

eleverna ska ha inflytande, inom lärarkåren finns en viss tveksamhet till hur de ska göra men 

hur vill eleverna själva ha det? Som Helene Elvstrand (2009, s 32) skriver så ser barn 

annorlunda på saker än vuxna gör och därför är deras åsikter viktiga att beakta för att kunna få 

en bättre bild av helheten. Uppsatsen kommer fokusera inflytande över lektioner och 

undervisning och den empiriska undersökningen riktar sig till elever i årskurs fem.   

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att analysera elevinflytande ur ett elevperspektiv genom att 

undersöka hur elever på mellanstadiet tänker kring sitt inflytande över undervisningen.   

Frågeställningar  

Hur stort inflytande vill eleverna ha över undervisningen och hur väl stämmer det överens 

med vad de upplever att de har för inflytande?  

Hur kan elevernas uppfattning förstås utifrån tidigare forskning och diskussion om 

elevinflytande? 

1.2 Disposition 

För att besvara syfte och frågeställning har uppsatsen följande upplägg. I nästa kapitel, 

"Elevinflytande - tidigare forskning och teoretiska perspektiv",  presenteras det teoretiska 

ramverk som resultatredovisningen kommer analyseras utifrån. Dels presenteras en del 

tidigare forskning på området och dels så presenteras några viktiga teoretiska begrepp inom 

området. Detta följs av ett metodkapitel där genomförandet av studiens empiriska 

undersökning och vilka tankar och avvägningar om lett fram dit. Efter detta kommer 

resultatredovisningen som bygger på elevernas uppfattning om deras inflytande över 
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undervisningen. Resultatet presenteras i form av diagram och tabeller som jämförts och 

analyserats mot utvalda teoretiska ramverk. Avslutningsvis sammanfattas studiens 

genomgående slutsatser tillsammans med en del avslutande reflektioner.  

 

2. Elevinflytande - tidigare forskning och teoretiska perspektiv  

2.1 Elevinflytande genom historien 

I början av 1900-talet började en diskussion om demokrati i den svenska skolan växa fram,
 
till 

stor del inspirerad och influerad av pedagogerna Ellen Key och John Dewey som 

argumenterade för en demokratisk skola med barnens intressen i fokus.
1
 Det fick dock ett 

bredare fäste först långt senare och 1946 fastslog skolkommissionen att skolans främsta 

uppgift var att fostra demokratiska människor. Ändå dröjde det till 1962 innan ordet 

demokrati fanns att läsa i läroplanen och det blev ännu starkare i Lgr 69 då det gick att börja 

se en tendens till det demokratiska synsätt på inflytande som har blivit tydligare och starkare 

fram tills Lgr 11. I Lgr 69 stod det nu att eleverna ska ges möjlighet till medinflytande över 

skolans utformning men samtidigt fanns det en stor kluvenhet i den svenska skolan. 

Behaviorismens tankar om att om individuell faktainlärning och utveckling genom betingning 

var starka det var svårt att kombinera det med elevinflytande, vilket gjorde att det fanns en hel 

del protester mot elevinflytande, eller medinflytande som det kallades i Lgr 69 (Selberg 2001, 

s 59).  

1976 genomförde riksdagen den så kallade SIA-reformen (Skolans Inre Arbete) med målet att 

eleverna skulle ges större inflytande över arbetsmiljön i första hand, bland annat startas 

användandet av klassråd (Lindgren 1994, s 16). De ville även att undervisningen skulle bli 

mer anpassad efter elevernas verklighet och erfarenheter vilket förutsatte ett ökat 

elevinflytande. Detta visade sig i Lgr 80 där tankarna om elevinflytande blev tydligare och det 

formulerades betydligt skarpare, bland annat genom ”skolan har skyldighet att ge ökat 

medinflytande” och det framhölls att skolan aktivt skulle hjälpa eleverna att utveckla 

egenskaper som förstärker de demokratiska värderingarna. Eleverna skulle ges inflytande över 

sitt eget lärande och kunna påverka val av innehåll, arbetssätt, arbetsformer, planering och 

utvärdering.  

                                                           
1
 Avsnittet "Elevinflytande genom historien" bygger på Danell(2003) där inte annan källa anges 
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När Lpo 94 skulle komma ut så hade det konstaterats i flera undersökningar (bland annat SOU 

1992) att elevinflytandet inte fungerade som det var tänkt i skolan (Selberg 2001). Hela 

läroplanen förändrades då från ett innehållsfokus till ett mål och resultatfokus och då 

förtydligades också vad målen med elevinflytande var tänkt att vara. Nya mål i läroplanen var 

bland annat att eleverna successivt ska utöva ett allt större inflytande över sin utbildning, 

eleverna ska få ett reellt inflytande över utbildningens utformning samt att läraren ska planera 

och utvärdera undervisningen tillsammans med eleverna. Dessa formuleringar finns kvar även 

i Lgr 11 då ytterst få korrigeringar skett inom området elevinflytande mellan Lpo 94 och Lgr 

11. Det som förändrats är vissa formuleringar men innebörden och budskapet är detsamma.  

 

2.2 Tidigare forskning om elevers syn på inflytande  

I tidigare forskning när elever i olika åldrar och årskurser fått frågor om elevinflytande så har 

det framgått att eleverna i mycket hög grad vill ha möjlighet till mer inflytande. Skolverket 

(1998) gjorde en omfattande undersökning med ca 1600 elever som besvarade enkäter om 

elevinflytande. Genomgående för sammanställningen var att de allra flesta eleverna värderar 

inflytande som något viktigt som de vill och behöver få uträtta i skolan. Såväl Tham (1998), 

SOU (2003) som Skolverket (1999) har genom kvalitativa intervjuer även de konstaterat att 

eleverna i den svenska skolan generellt önskar mer inflytande än de tidigare haft.  

Elvstrand (2009) konstaterade i sin studie att skillnaden mellan hur elever i samma klass 

kunde uppfatta elevinflytande varierade stort, både deras önskemål om inflytande och deras 

upplevelse av vad de fatiskt har för inflytande. I både Elvstrand (1999) och Skolverket (1999) 

finns elever som uttrycker argument både för och emot ökat elevinflytande. De vanligaste 

argumenten emot handlar om att eleverna känner förtroende för läraren och upplever att 

läraren bestämmer bättre än vad klassen skulle göra. 

Elvstrand (2009) skriver att den vanligaste formen av elevinflytande sker genom formell 

demokrati såsom klassråd och elevråd, där många elever inte känner sig delaktiga då det är 

många elever som ska samsas om ett begränsat talutrymme. Även i andra studier associerar 

många elever elevinflytande till de formella aktiviteterna klassråd och elevråd (bl.a. 

Skolverket 1999 och Danell 2003). Då är det intressant att fundera kring Åsa Brunmark 

(2010, s 79) som skriver att den  formella skoldemokratin ofta fungerar exkluderande och hon 

ifrågasätter hur stort elevinflytande de formerna egentligen ger. Det är en demokratisk form 

som inte passar alla elever och långt ifrån alla engagerar sig i dem. 
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2.2.1 Vad har eleverna inflytande över? 

Eftersom elevinflytande ofta kan uppfattas som ett oklart och komplext begrepp så har det 

även varierat i vad det inneburit i praktiken i olika klassrum. Bostedt och Eriksson (2011) har 

sammanfattat att elevinflytande ofta har likställts med allt som sker i skolan. Det kan innebära 

att både lärare och elever varit nöjda om eleverna fått genomföra ett klassråd eller fått rösta 

vilken film som ska ses. Enligt både Elvstrand (2011) och Selberg (2001) måste 

elevinflytande få vara mer genomsyrande i skolans vardag och som Lgr 11 hänvisar, 

framförallt innefatta undervisningen. De skriver båda två att om skolan ska lyckas med 

uppdraget att fostra demokratiska medborgare så måste eleverna få leva i en demokrati som 

dagligen ligger närmare dem än vad det i deras forskning visat sig vara fallet.  

Det har framkommit i tidigare forskning att det som eleverna fått inflytande över sällan rör 

undervisning och lektioner utan har handlat främst om frågor utanför klassrummet (Elvstrand 

2001, Tham 1998 och Pedagogiska Institutet 1994). Eleverna har då uttryckt att deras 

inflytande främst berört områden som friluftsdagar, klassresor och roliga aktiviteter, 

skolgården och rastleksaker eller frågor som rör klasskassan.  

Mats Lundström (1999, s.67) skriver att det finns en skillnad mellan skoldemokrati, där 

eleverna får en kollektiv makt att ta demokratiska beslut, och elevinflytande. Han menar att 

elevinflytande är ett bredare begrepp som både innefattar det kollektiva som det individuella 

inflytandet. Både det kollektiva och det individuella inflytandet kan ske inom skolans alla 

områden. En inte ovanlig föreställning är att den formella skoldemokratin är ett fullgott 

elevinflytande där eleverna får möjlighet att lufta sina tankar och åsikter. Lundström menar 

däremot att det inte räcker med den vanligare skoldemokratin utan om det ska till ett reellt 

inflytande behöver eleverna få ett ökat individuellt inflytande som även innefattar 

undervisning och klassrumssituationer.  

2.2.2 Varför är elevinflytande viktigt för eleverna? 

Förutom skolans styrdokument och elevernas mänskliga rättigheter finns det en mängd 

argument till varför elevinflytande är viktigt. I tidigare forskning finns det några 

återkommande faktorer som eleverna själva har lyft upp angående sitt inflytande. Det absolut 

vanligaste är att det är något som gör skolan roligare och att det blir lättare att motivera sig 

(Danell 2003, Korpela 2004, Lindgren 1994 mm.).  
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Om eleverna har kunnat påverka vad och hur de ska göra saker så finns det en förståelse om 

varför de ska göra det och då har de lättare att ta till sig uppgiften. Just förståelsen för 

planering är något många elever uttryckt som en förutsättning för att själva kunna påverka 

planeringen på ett gott sätt (Skolverket 1999). Korpela (2004) skriver att när eleverna varit 

delaktiga i planeringen så blir arbetet deras eget och då är inte arbetsglädjen och motivationen 

lika svår att plocka fram. Han skriver att det därför är viktigt att eleverna regelbundet får tolka 

läroplanens mål och planera undervisning för att tränas i hur lektioner planeras och på sikt 

kunna påverka planeringen på ett bättre sätt.  

Ökad delaktighet bidrar inte bara till motivation och arbetsglädje utan även till ett ökat 

ansvarstagande hos eleverna (Danell 2003 och Skolverket 1999), vilket i sin tur är en 

förutsättning för ett gott lärande (Bostedt och Eriksson 2011 och Elvstrand 2009) som i 

slutänden bör resultera i bättre studieresultat. Selberg (2001, s 139) visade i sin studie att 

elever med inflytande över sitt lärande gör egna val, söker information på olika sätt, 

diskuterar, lär av varandra och kan visa på en djupare kunskap till skillnad mot elever med 

mindre inflytande över sitt lärande som istället presenterar mer fakta men med ett mindre 

djup. Lindgren (1994, s 62) befarar också att elever utan inflytande över sitt lärande lätt kan 

bli omotiverade och tappa både drift och ansvarsförmåga.   

2.2.3. Elevinflytande ur ett könsperspektiv 

I Lgr 11 står det att skola aktivt ska verka för att flickor och pojkar bemöts lika i klassrummet. 

Ändå har det konstaterats i mycket forskning att det är pojkar som har givits mest 

uppmärksamhet och som har dominerat talutrymmet i klassrummen, som sammanfattats av 

Ulla Forsberg (2002). Hon poängterar också att det är lärarens ansvar att behandla alla elever 

lika oavsett kön, vilket traditionellt sett inte alltid varit en självklarhet.  

Åsa Brunmark (2010) har gjort en mer djupgående analys över hur elevers formella inflytande 

genom klassråd ser ut utifrån ett könsperspektiv. Hon kunde konstatera att pojkar upptar en 

klart större del av talutrymmet inom den formella skoldemokratin. Ett intressant tillägg är att 

Brunmark även kunde konstatera att det inte var ovanligt att pojkar begärde ordet för att 

komma med rent oseriösa kommentarer i en långt högre utsträckning än vad flickor gjorde. I 

SOU (2010, s 22) konstateras att flickor har en snabbare mognadstakt och blir då tidigare än 

pojkar redo att ta beslut om rör sin egen utbildning och utveckling.  
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2.3 Teoretiska perspektiv på elevinflytande 

2.3.1 Makt och ansvar 

I tidigare forskning har flera lärare uttryckt att det är de som äger expertisen och har 

styrdokumenten att förhålla sig till vilket medför att det inte finns tid till att eleverna ska 

kunna påverka undervisningen (Skolverket 1999 och Danell 2003). En del lärare har uttryckt 

att de inte har förtroende för att deras elever skulle klara av ett ökat inflytande och i 

Skolverket (1998, s.85) visades det i deras undersökning att endast 40 procent av de 

tillfrågade mellanstadielärarna trodde at deras elever skulle kunna hantera ett större 

inflytande. När det i slutändan är lärarna som har ansvar för att eleverna uppnår de 

kunskapskrav som finns så blir det en problematik i att lärarna lämnar över ansvaret till 

eleverna.  

Forsberg (2000, s.129-144) skriver om den här problematiken med maktfördelning och 

ansvarsfördelning. Vid ett ökat inflytande kommer även en ökad makt över utbildningen men 

samtidigt är det fortfarande lärarna som står för ansvaret och problematiken med makt och 

ansvar hos olika grupper kan ses skrämmande för många lärare. Forsberg nämner även 

skillnaden mellan makt som dominans och makt som gemenskap och argumenterar för att 

makt inte måste vara en diktatur där den som har makten bestämmer allt själv. Då makt är en 

gemenskap har de olika deltagarna samma mål och använder makten (inflytandet) som ett 

verktyg att nå dit så effektivt som möjligt. De som förespråkar makt som gemenskap brukar 

argumentera för att det finns en risk i att utomstående ska veta vad berörda parter behöver.  

Lundström (1999, s 68) nyanserar detta när han skriver att elevinflytande inte alltid måste 

vara en maktfråga. Han menar att det istället är en fråga om lärosyn och elevsyn där eleverna 

kan ha möjlighet till inflytande. Samtidigt har läraren huvudansvaret att deras inflytande för 

något gott med sig och då även har makten att sätta stopp då han eller hon upplever att 

eleverna är på fel väg.  

Lindgren (1994) skriver att läroplanen ser eleverna som aktiva och skapande individer och då 

måste lärarkåren låta de få vara det. Hon förtydligar det genom att poängtera att om läraren 

inte delar med sig av makten till eleverna så kan han eller hon inte heller förvänta sig att 

eleverna tar ett aktivt ansvar. Så för att elevinflytande ska fungera som det är tänkt måste 

läraren våga dela med sig av makten och ge eleverna möjlighet att påverka på riktigt. 
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2.3.2 Lärarens elevsyn och behovet av pedagogiskt stöd 

Elvstrand (2009, s 19) lyfter problematiken med att elevernas demokrati lätt kan bli en 

skendemokrati. Alltså att de frågor som de har inflytande över är detaljfrågor som inte blir 

något reellt inflytande i slutänden eller att läraren bestämt vad han eller hon vill att klassen 

ska komma fram till och medvetet eller omedvetet styr klassen i den riktningen. Korpela 

(2004) och Elvstrand (2011) har båda kommit fram till att lärarens syn på elevinflytande är 

den enskilt viktigaste faktorn till hur elevernas inflytande fungerar i verksamheten. Lindgren 

(1994) skriver även att lärarens inställning till elevinflytande påverkar elevernas inställning 

till densamma som i slutändan påverkar elevernas reella inflytande. Det är alltid läraren som 

styr hur mycket inflytande eleverna har och vilken elevsyn och lärosyn läraren har påverkar 

deras reella inflytande. För att elevinflytande ska fungera effektivt så krävs att läraren tror på 

sina elever (Selberg 2001 och Brunmark 2010).  Forsberg (2000, s 143) kallar elevinflytande 

till och med för ett relationellt begrepp där det måste finnas en förståelse och respekt mellan 

lärare och elever.  

Samtidigt som det går att konstatera att det är viktigt för eleverna att få möjlighet till 

inflytande så finns det bland eleverna en generell uppfattning om att lärarna vet bättre än de 

själva hur lektionerna ska se ut. Elvstrand (2009) konstaterade i sin studie att eleverna ofta vill 

vara delaktiga i frågor som rör dem själva men att de samtidigt vill ha råd och stöd från 

lärares expertis. Hon menar att eleverna har en längtan att få en förståelse om vad de ska göra 

mer än en längtan om att helt bestämma vad de ska göra. Detta är även Tham (1998) inne på 

när hon skriver att eleverna inte alltid har som prekärt mål att bestämma saker utan att det ofta 

egentligen handlar om att läraren lyssnar, förstår och respekterar elevernas tankar och åsikter.  

Det verkar oftast finnas ett stort förtroende för lärarna hos eleverna men också en vilja att få 

bli insatta i hur de vuxna har tänkt och planerat. I Skolverket (1999) uttryckte ett flertal elever 

önskemål om att få bli tagna på allvar och att läraren då förklarar för dem om hur han eller 

hon har tänkt och planerat. Först när förståelsen finns för hur och vad läraren har tänkt så 

finns det möjlighet för eleverna att kunna reflektera och sedermera påverka. Även fast 

eleverna vill påverka mer än de ofta får möjlighet till så är samtidigt förtroendet för sina lärare 

oftast väldigt högt. Som Elvstrand (2009) kommit fram till så är en bra dialog och ett 

ömsesidigt förtroende mellan lärare och elever det absolut viktigaste för att elevinflytande ska 

fungera på ett tillfredsställande sätt.  
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Det som många lärare uttryckt som den största svårigheten till att utöka elevernas inflytande 

är att det inte finns några tydliga ramar eller stödmaterial till hur det går att tänka och arbeta 

(Bostedt och Eriksson 2011, Tham 2005 och Skolverket 1999). Lärarna uppfattar läroplanens 

beskrivning som luddig och otydlig och extern hjälp och stöd är nästintill obefintligt. Danell 

(2006) efterlyser ett samtal om hur skolorna ska tänka kring elevinflytande, både lokalt som 

nationellt. Enligt honom är det viktigt att varje skola och arbetslag har en pedagogisk plan för 

hur skolan ska arbeta med elevinflytande och som enligt hans studie saknas i alldeles för 

många skolor.  

2.4 Sammanfattning 

Genom åren har elevinflytandet fått en allt tydligare plats i den svenska läroplanen. Ändå har 

eleverna fortsatt uttrycka att de vill ha mer inflytande över sin skolgång. Eleverna själva 

argumenterar ökat inflytande med att det blir roligare, lättare att motivera sig och en bättre 

förutsättning till ett ökat ansvarstagande, vilket går helt i linje med vad tidigare forskning på 

området argumenterat för. Något som visat sig med elevernas inflytande är att det vanligtvis 

är något som rör frågor utanför klassrummet och sällan lektioner och undervisningen. Det har 

även konstaterats att det skiljer mycket i en klass vad varje unik elev har för tankar och 

inställning till elevinflytande. 

Några viktiga begrepp är makt och ansvar, lärares elevsyn och behovet av pedagogiskt stöd. 

Makt och ansvarfördelningen blir komplicerad eftersom lärarna har det yttersta ansvaret för 

att eleverna uppnår de kunskapskrav som förväntas och att då eleverna får en större makt gör 

att lärarna får problem garantera att detta sker. Ändå måste inte makt vara en dominans utan 

kan ske i gemenskap mellan läraren och eleverna.  

Flera forskare har hävdat att lärarens elevsyn är den enskilt viktigaste faktorn till hur 

elevinflytandet tar sig uttryck i verksamheten. För att det ska fungera på ett tillfredsställand 

sätt krävs en ömsesidig respekt och goda relationer. Många elever har uttryckt att fastän de 

vill kunna påverka mycket så har de samtidigt ett stort förtroende för lärarkårens expertis. Det 

som lärarkåren önskat i tidigare forskning är ett större pedagogiskt stöd då styrdokumenten 

inte är tydliga hur elevinflytandet ska ges utryck i verksamheten och det är bristfälligt med 

stödmaterial på området.   

 

 



15 
 

3. Metod 

För att få en så bra bild som möjligt om hur elever i årskurs fem ser på sitt inflytande över 

undervisningen var det lämplig att samla in empiri ute i verksamheten. Som empirisk 

undersökning valde jag därför att genomföra en kvantitativ enkätundersökning. En sådan 

undersökning kan ge fler svar och ge en bredare bild av hur det ser ut i olika klassrum. 

Jämfört med kvalitativa intervjuer, som är mer djupgående och ger ett större utrymme för 

informanten att svara fritt och som därför ofta kan ge bättre beskrivande svar, så har en 

kvantitativ enkätundersökning möjlighet att fånga ett bredare spektra med fler, men samtidigt 

mer begränsade, svarsresultat (Alan Bryman 2011, s 40-41). Eftersom jag ville kunna jämföra 

en större kvantitet och få med perspektiv ifrån olika klasser och olika skolor så var det en 

empirisk enkätundersökning som var bäst lämpad för mitt syfte. 

3.1 Urval 

Min studie har genomförts i en mellanstor svensk stad där jag lät femteklassare på tre olika 

skolor svara på enkäten. Eftersom min yrkesutbildning är  grundlärare i årskurs 4-6 var det en 

intressant ålder att undersöka. Sjätteklassarna genomgick nationella prov och en slutspurt 

inför deras första betyg så att använda de klasserna skulle kunna bli komplicerat för båda 

parter rent tidsmässigt. Valet föll därför på årskurs fem. I Lgr 11 står det att elevinflytande ska 

växa i takt med elevernas ålder och mognad och då valde jag de aningen äldre femteklassarna. 

Med samtliga skolor som valdes ut till undersökningen hade jag goda kontakter sedan tidigare 

och hade relativt enkelt att få tillträde till att genomföra mina enkäter.   

De tre skolorna är tre väldigt olika skolor som finns i olika upptagningsområden och med 

olika förutsättningar vilket kändes som en bra spridning som skulle kunna ge ett brett och 

relevant resultat. Detta hoppas jag kunna ge undersökningen en större trovärdighet och det 

gav också förutsättningar att kunna analysera skillnader mellan olika typer av skolor.  

På varje skola var det två olika klasser som genomförde undersökningen, vilket gjorde att det 

senare gick att jämföra skolor och klasser på samma skola. Att ställa enkätfrågorna till hela 

klasser ger en jämn könsfördelning.  

Skolorna var utvalda från olika delar av staden med olika upptagningsområden och olika 

förutsättningar. Även om det fria skolvalet gör att upptagningsområde och skola inte 

nödvändigtvis behöver höra ihop så kan det ändå ge en rimlig och god uppskattning om 

skolans förutsättningar 
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Tabell 1 - Information om skolornas upptagningsområden 

 Medelinkomst 

(2013) 

Arbetslöshet 

(2014) 

Eftergymnasial 

utbildning 

(2014) 

Utländsk 

bakgrund 

(2014) 

Skola A 160 000 17 % 10 % 66 % 

Skola B 280 000 4 % 16 % 19 % 

Skola C 250 000 2 % 23 % 15 % 

Hela kommunen 270 000 8 % 16 % 16 % 

(Siffror enligt kommunens statistikdatabas 2015-04-25) 

Skola A är den skola som skiljer sig mest mot de andra två skolorna i undersökningen. Den 

ligger i ett i sammanhanget svagare socioekonomiskt område med hög arbetslöshet och en 

lägre medelinkomst. Skola B och C finns i upptagningsområden som påminner en hel del om 

varandra i kommunens statistikdatabas. Skola B ligger genomgående väldigt nära hela 

kommunens medvärden på samtliga punkter. Kring skola C ligger utbildningsnivån högt (23 

%) och arbetslösheten väldigt lågt (2 %). Att medelinkomsten kring skola C ändå ligger under 

både skola B som hela kommunens genomsnitt går att förklara med att det i området bor en 

stor andel av både studenter och pensionärer. Enligt tabellen ovan går det att hårddra 

skolornas upptagningsområden så långt som att skola A ligger i ett lågstatusområde, skola B i 

ett medelområde och skola C i ett högstatusområde.  

3.2 Enkäten  

Den enkät som riktades till eleverna utgick ifrån frågor inom fyra olika kategorier. De olika 

frågorna syftar att ta reda på vad elevernas generella uppfattning om elevinflytande är, vad 

eleverna vill ha inflytande över kring skolans undervisning, vad eleverna upplever att de får 

inflytande över kring  skolans undervisning och även hur eleverna upplever att lärarens 

förtroende för eleverna ser ut.   

Bryman (2011, s.233) rekommenderar att använda så få frågor som möjligt där informanterna 

ska skriva fria svar för att det då lätt blir för tungbesvarat och i slutänden mer komplicerat att 

sammanställa. Så istället valde jag mestadels frågor som eleverna besvarade genom en 

graderingsskala. Skalan var mellan ett och fyra där ett på de flesta frågorna stod för "mycket 

sällan" och fyra stod för "mycket ofta". Graderingarna två och tre valde jag att inte ha någon 

rubrik på för att sådana rubriker lätt kan förvilla. Istället är det deras instinkt om de ska svara 

närmare "mycket sällan" eller "mycket ofta" som får styra. Eftersom det bara var fyra 
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alternativ i graderingsskalan så var elever tvungna att tänka till och kunde inte välja det enkla 

mellanalternativet som annars är vanligt i liknande undersökningar och som jag ville undvika 

i den här.  

I enkäten ingick två stycken öppna frågor för att ge eleverna möjlighet att fördjupa sina tankar 

med egna ord. Dessa frågor var "Vilka saker i skolan skulle du vilja vara med och påverka 

och bestämma över?" och "Varför är det/ Varför är det inte viktigt att eleverna får vara med 

att bestämma och påverka i skolan?". Dessa svar har summerats i kategorier för att även de 

kunna ge ett övergripande kvantitativt resultat. På de öppna frågorna har flera av eleverna 

svarat med ett flertal svar och samtliga dessa är medräknade i resultatet. Att kategorisera 

dessa svar var inga större bekymmer eftersom elevernas svar ofta påminde om varandra.    

För att se enkäten i sin helhet, se bilaga 1.  

3.3 Enkäter till barn 

För att enkätundersökningen skulle fungera så bra och så smidigt som möjligt så var det 

nödvändigt att anpassa den till målgruppen. Ett sätt var att göra språket så lättillgängligt som 

möjligt. Bland annat har jag valt att inte använda begreppet elevinflytande utan har istället 

skrivit bestämma och påverka som de flesta elever kan och förstår innebörden av.  

Hela enkäten var också gjord med stor text för att bli så lättläst som möjligt och jag 

begränsade den till två sidor för att den inte skulle bli för tung och mastig att ta sig igenom 

som Bryman (2011, s.233) tipsar om. För att vara säker på att enkäten skulle fungera så 

testade jag den på tre elever, samtliga med annat modersmål än svenska, i årskurs tre på en 

skola jag tidigare arbetat. Det gav mig en indikation på att språket och frågorna skulle fungera 

bra när jag besökte klasserna som ingick i studien. 

3.4 Etiska aspekter 

Att genomföra en enkätundersökning med barn är inte alltid helt okomplicerat sett till etiska 

aspekter. Priscilla Alderson och Virginia Morrow (2004) skriver att anonymitet och 

frivillighet är två grundläggande etiska principer att ta hänsyn till vid genomförande av en 

empirisk undersökning. De poängterar även att det är viktigt när minderåriga elever ska delta 

att målsman är informerad om hur och vad som ska hända. Detta informerade jag samtliga 

klassföreståndare om som i sin tur informerade föräldrar genom hemsidor, mail och/eller 

veckobrev. Där klargjordes det att enkäten självklart var frivillig och den som inte hade lust 
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att medverka av något skäl självklart hade möjlighet att neka sitt deltagande, samt att enkäten 

genomfördes anonymt. Positivt var att alla närvarande elever genomförde enkäten.  

3.5 Genomförande  

Enkäterna genomfördes genom att jag besökte varje klass där enkäterna besvarades 

individuellt under tystnad. Varje enkätundersökning inleddes med att jag kort presenterade 

mig själv, vad undersökningen handlade om och jag uppmuntrade alla i klassen att ställa upp 

och hjälpa mig att besvara enkäten. Sedan hade jag en enkel presentation av de olika frågorna, 

svarsalternativen och hur enkäten skulle genomföras där jag förklarade att det handlade om 

vad de som elever dels vill bestämma och påverka och vad de känner att de får bestämma och 

påverka. Bryman (2011, s.236) skriver att  det är viktigt att informera informanterna om hur 

enkäten ska fyllas i för att minimera risken för obrukbara enkätsvar. Därför var jag extra 

tydlig med hur svarsalternativen var graderade, att de bara fick sätta ett kryss, inte fick sätta 

kryss mellan två alternativ och att det var viktigt att de svarade på alla frågor.  

Det var också viktigt att nämna att elevernas svar var anonyma och att ingen kommer veta vad 

de svarat men de ombads ändå svara så ärligt de bara kunde. Så långt det var möjligt så 

avgränsade jag eleverna från varandra så att de inte skulle påverkas av vad kompisen bredvid 

hade svarat. På samma sätt var det viktigt att lärarna inte skulle se vad eleverna svarade då det 

möjligtvis skulle få eleverna att svara det som de tror att läraren ville se. I alla klasser fanns 

lärarna på plats i klassrummen för att behålla lugn och trygghet i lokalen men de höll en 

distans för att inte påverka eleverna.   

3.6 Validitet och reliabilitet 

Metoden att använda en kvantitativ undersökning och att ställa de frågor som gjordes i 

enkäten har svarat bra mot syftet med uppsatsen. Den har på ett bra sätt kunnat visa 

elevperspektivet kring elevinflytande över undervisningen och det har även gett goda 

förutsättningar att kunna jämföra kön, skolor och klasser. Enkätens frågor har kunnat 

nyansera olika delar av elevinflytande över undervisningen vilket har gett uppsatsen en god 

validitet. 

Elevernas enkätsvar har kodats i Excel för att kunna ge en systematisk överblick och på ett 

smidigt sätt kunna sammanställa deras svar. Jag behandlade kodningen mycket noggrant och 

kontrollerade flera gånger att siffrorna stämde överens med enkäterna. Fast det alltid finns en 

risk för att den mänskliga faktorn felar går det ändå att påstå att reliabiliteten är hög. På 
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samma sätt är det med genomförandet som beskrivs i kapitel 3.5. Enkäterna genomfördes 

strukturerat på likvärdigt sätt i alla klasser och det fanns en genomtänkt plan för hur och 

varför enkäten genomfördes som den gjorde vilket styrker reliabiliteten.  

Enkäten har genomförts med 142 elever fördelade på sex klasser på tre skolor. Detta är i 

sammanhanget en väldigt liten del av Sveriges mellanstadieelever och för att trovärdigheten 

skulle kunna göras starkare hade undersökningen behövts att genomföras i en större 

omfattning än nu var fallet. Undersökningen har dock omfattat tre olika skolor och 

medverkande skolors olikheter styrker undersökningens trovärdighet då en stor spridning av 

både skolor och elever deltagit. Samtidigt ligger samtliga skolor i en mellansvensk stad så det 

går också att ifrågasätta hur resultaten hade sett ut på landsortsskolor med en annan kultur och 

eventuellt även klasser med färre elever.  

Till stor del går det ändå att använda undersökningens resultat och flera av slutsatserna står 

starka även ur rådande förutsättningar. Det går också att utgå ifrån att enkätsvaren inte hade 

sett extremt annorlunda ut om undersökningen genomförts i annan svensk stad i någon annan 

del av landet.   

4. Resultatredovisning och analys  

I detta kapitel presenteras studiens resultat och kommer relateras till tidigare forskning på 

området. Resultat från enkätundersökningen kommer redovisas genom ett antal diagram och 

tabeller. I de flesta diagrammen presenteras andelen elever som svarat positivt på frågan, 

alltså de elever som svarat en trea eller fyra på graderingsskalan.  

Resultaten kommer nyanseras utifrån skillnader i svar mellan kön, skolor och klasser för att 

slutligen analyseras utifrån det teoretiska ramverk som presenterats i kapitel två. 

4.1. Elevernas generella syn på elevinflytande  

I det här kapitlet så kommer elevernas övergripande tankar om elevinflytande presenteras. 

Enkätfrågorna som behandlas är "tycker du att det är viktigt att eleverna får möjlighet att vara 

med och bestämma och påverka i skolan?" och "tycker du att eleverna vet bättre än lärarna 

hur lektionen ska se ut?". Här presenteras även sammanställningen av enkätens öppna frågor 

"vilka saker i skolan skulle du vilja vara med och påverka och bestämma över" och "varför är 

det/varför är det inte viktigt att eleverna får vara med att bestämma i skolan?".   
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4.1.1. Genomgång av empiri 

Det framkom i undersökningen att i princip alla elever värderar elevinflytande som något 

viktigt. I de allra flesta klasser var det även en klar majoritet som värderade inflytande till 

"mycket viktigt".  Samtidigt som eleverna värderar sitt eget inflytande väldigt högt så verkar 

det finnas ett större förtroende för lärarnas kunskap om hur lektionerna ska se ut då sex av tio 

elever anser att lärarna vet detta bättre än eleverna.  

Figur 1 - Andel elever som ser inflytande som viktigt

 

Figur 2 - Klassvis värdering av inflytande 

 

Figur 3 - Andel elever som anser att eleverna vet bättre än lärarna hur lektionerna ska se ut

  
Figur 4 - Klassvis värdering om eleverna vet bättre än lärarna hur lektionerna ska se ut
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När eleverna fick fundera på varför inflytande var viktigt blev det vanligaste svaret att det 

skulle göra skolan roligare. Det skulle vara möjligt att summera stapeln "roligare" 

tillsammans med "jobbar/lär sig bättre" och "så lärarna förstår hur vi tänker" eftersom dessa 

tre har med lärande och förståelse att göra. De tillsammans visar på att en majoritet av 

eleverna ser inflytande som en grund för ett bättre lärande.  

Figur 5 - Elevernas uppfattning om varför/varför inte det är viktigt med elevinflytande 

 

Här följer några argumenterande citat från eleverna om varför elevinflytande är viktigt: 

 "Det är viktigt för eleverna tycker olika och de tycker inte samma som lärarna" 

"Om vi inte får bestämma nånting tror jag det blir ganska pratigt" 

"Om vi känner att vi får vara med och bestämma så skulle vi nog vilja jobba mer" 

"Det är viktigt för det är ju vi som ska lära oss. Det finns egentligen ingen anledning till att vi 

inte ska få vara med och bestämma" 

"Då känner sig eleverna tryggare. Och det blir en bättre skola." 

"Det är barnens arbetsmiljö och då måste vi få vara med och påverka den" 

"Om vi får bestämma mer så lär vi oss bättre, känner os viktiga och det blir roligare" 

"Vi elever tänker inte alltid på samma sätt som läraren. Det är viktigt att hon förstår hur vi 

tänker" 

Det är också viktigt att poängtera att mer än var femte elev valde att inte svara på frågan och 

det var ungefär var tionde elev argumenterade för varför det inte var viktigt med 

elevinflytande. Här följer några utvalda svar om varför det inte är viktigt med elevinflytande 

enligt eleverna själva: 

"Vi skulle nog förstöra mer än vi förbättrade"  

"Då skulle det antagligen inte bli lika mycket gjort i skolan" 
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"Lärarna vet bättre än oss vad som är bäst för oss" 

"Om eleverna skulle bestämma skulle de nog inte ta skolan på allvar"  

"Därför att det är vuxna som ska bestämma"  

"Vi har nog inte lika bra idéer som lärarna"  

När vi tittar på vad eleverna värderar som det viktigaste att kunna påverka i skolan så är det 

slående att skolmaten är en fråga som engagerar. De svar som kan knytas till lektioner och 

undervisning är specifikt ämne och lektionerna. Tillsammans visar det att ungefär var fjärde 

elev tänker på lektioner och undervisning när de får frågan om vad i skolan som de vill ha 

inflytande över. 

Figur 6 - Elevernas önskemål om vad inom skolan som de vill ha inflytande över 

 

4.1.2 Jämförelse mellan kön, skolor och klasser 

Det finns en hel del markanta skillnader mellan pojkar och flickors syn på elevinflytande. Till 

att börja med så svarade alla flickor i enkäten att elevinflytande är något viktigt jämfört mot 

pojkarnas lägre (men ändå höga) 94,9 procent. Flickorna låg även högre på om de ansåg att 

eleverna vet bättre än lärarna hur lektionerna ska se ut där hela 7,8 procentenheter skiljde.  

Mellan skolorna så ligger skola B och C mycket nära varandra inom den generella synen på 

inflytande. I frågan om hur lektionerna ska se ut så sticker skola A ut jämfört med skola B och 

skola C. Eleverna på skola A har högst tro på sig själva jämfört med lärarna då nästan hälften 

av eleverna anser sig veta bättre än lärarna hur lektionerna ska se ut. Framförallt är det klass 

A1 som drar upp det genomsnittet eftersom hela 55,5 procent värderar att eleverna vet bättre 

än lärarna.  

Dessa skillnader blir ännu tydligare när man bryter ner undersökningen klassvis. Att 

elevinflytande är viktigt är genomgående i alla klasser och tydligast i klass B1, B2 och C2 där 

alla elever kryssat det som något viktigt. I klass A2 fanns den största andelen som inte tyckte 

elevinflytande är något viktigt med i sammanhanget höga 8,3 procent. I alla klasser svarade 
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majoriteten att elevinflytande är "mycket viktigt" utom i klass A1 där majoriteten istället 

kryssade svarsalternativ 3. Fortfarande övervägande mot viktigt men inte alls i samma 

utsträckning som i de andra klasserna.  

4.1.3 Analys av empiriskt resultat 

Undersökningens resultat ligger i linje med tidigare studier som visat att eleverna önskar ett 

stort inflytande över sin skolgång men samtidigt har de ett stort förtroende för lärarna som 

presenterats i Elvstrand (2009), Skolverket (1999) och Tham (1998). Undersökningen visar 

även att eleverna som argumenterat för varför elevinflytande inte är viktigt snarare 

argumenterat mer för att de litar på lärarnas expertis än att elevinflytande i sig skulle vara 

något oviktigt. Precis som Elvstrand (2009) kom fram till så vill eleverna oftast inte bestämma 

helt själva utan önskar en påverkan tillsammans med de vuxna på skolan. Det styrks i figur 3 

och 4 där det går att utläsa att de flesta elever tycker att lärarna vet bättre än eleverna hur 

lektionerna ska se ut.  

Tidigare har forskningen slagit fast att elevernas faktiska inflytande ofta rört frågor utanför 

klassrummet. När eleverna i undersökningen fått fundera fritt kring vad de vill ha inflytande 

över så visade det sig att en stor del av deras önskemål handlade om områden utanför 

klassrummet. Ungefär en tredjedel av eleverna refererade till lektioner och undervisning 

medan ungefär varannan elev önskade påverka saker utanför klassrummet.  

Även när eleverna argumenterar för elevinflytande så går deras svar att känna igen ifrån vad 

tidigare forskning. Precis som i andra studier lyfter eleverna fram motivation och förståelse. 

Vad som även framgått i den här undersökningen som nyanserar bilden är att eleverna även 

nämner bitar som trygghet och demokratisk rättighet.   

Det är också intressant att se att flickorna tycker det är viktigare än pojkarna med 

elevinflytande. De verkar också i större utsträckning än pojkarna anse att de vet bättre än 

lärarna hur lektionerna ska se ut. Detta går att ställa mot Brunmark och Forsberg som kommit 

fram till att pojkar tar och får mer plats och talutrymme i klassrummet. Fastän det är flickorna 

som verkar prioritera det högre så är det pojkarna tar mer plats än flickorna i 

skoldemokratiska sammanhang. 

Precis som Elvstrand (2009) kom fram till så går det att se även i den här undersökningen att 

det skiljer mycket i hur varje elev i varje klass har svarat. Deras åsikter varierar och skiljs åt i 

ett stort spektra. Men det som är ännu tydligare i den här undersökningen är att skillnaderna är 
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större från skola till skola och framförallt mellan olika klasser. Det styrker tidigare teorier om 

att läraren är en avgörande faktor för hur stort inflytande eleverna får i praktiken, vilket bland 

annat Korpela (2004) och Elvstrand (2009) uppmärksammat. 

 

4.2 Vad eleverna vill ha inflytande över jämfört med vad de upplever att de 

får inflytande över kring undervisningen 

I det här kapitlet presenteras diagram och tabeller över olika delar av undervisningen. Till de 

åtta olika områden som valdes ut för denna studie så fick eleverna frågor dels om vad de vill 

ha inflytande över och vad de upplever att de får inflytande över. Stor vikt i kapitlet läggs på 

likheter och skillnader över vad eleverna vill bestämma och påverka och vad de upplever att 

de får bestämma och påverka.  

 

4.2.1 Genomgång av empiri 

Även när det kommer till lektioner och undervisning så visar eleverna en övergripande vilja 

till ett stort inflytande. Ändå så finns det uppenbara skillnader mellan vad eleverna vill 

påverka och vad de upplever att de verkligen får påverka. Den minsta skillnaden hittar vi 

inom fördjupningsarbeten där skillnaden mellan vad eleverna vill och får är 10,6 

procentenheter. Övriga skillnader är betydligt större. Skillnaden är störst inom 

"arbetsområden", "hur en lektion ska se ut" och "gruppindelning" vilket också är de områden 

som eleverna upplever sig ha minst inflytande över. Varför det skulle vara just dessa områden 

kanske vi får en förklaring till när en av eleverna svarar så här i enkäten: "Jag vill gärna 

bestämma gruppindelning men samtidigt tror jag inte att det skulle bli så bra om vi gör det". 

Figur 7 - Andel elever som vill ha inflytande över... 
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Figur 8 - Andel elever som upplever att de får inflytande över...

 

Figur 9 - Andel elever som vill ha inflytande över...

 

 

Figur 10 - Andel elever som upplever att de får inflytande över...

 

 

4.2.2 Jämförelse utifrån kön, skolor och klasser 

Överlag så har flickorna en större önskan att kunna påverka undervisningens olika delar. 

Pojkarna ligger högre än flickorna enbart på "när du arbetar med vilken uppgift". Flickorna 

upplever också att de får mer inflytande än vad pojkarna upplever med ganska bred marginal i 

de flesta kategorierna. Pojkarna upplever att de får mer inflytande än vad flickorna upplever 

inom "vilka läromedel du använder" men den skillnaden är väldigt liten.  

Jämfört över skolorna så går det att se att det är väldigt jämt över vilka delar som värderas 

som viktigast att vilja påverka på olika skolor. Det är egentligen bara Skola A som ligger 

lägre på att vilja påverka arbetsområden, hur en lektion ser ut och vilka läromedel som 

används. I övrigt är skillnaderna mellan skolorna ytterst små.  
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Inom vad de får påverka och bestämma ser vi större skillnader. Skola B ser ut att utöva ett 

tydligare elevinflytande över lektioner och undervisning eftersom de genomgående ligger 

högre än de andra två skolorna. På skola B upplever mer än hälften av eleverna att de har 

inflytande över undervisningens olika delar förutom "arbetsområden", "hur en lektion ska se 

ut" och "gruppindelning".  

 

Tabell 2 - Skillnader mellan vad eleverna vill och upplever att de får inflytande över 

Klass A1 Vill  Får  Skillnad Klass A2 Vill  Får  Skillnad 

Arbetsområden 48,1 29,6 -18,5 Arbetsområden 54,2 16,7 -37,5 

Hur lektionen ska se ut 44,4 29,6 -14,8 Hur lektionen ska se ut 58,4 25 -33,4 

När du arbetar med 

vilken uppgift 

51,8 51,8 0 När du arbetar med 

vilken uppgift 

66,7 16,6 -50,1 

Var du arbetar  55,5 44,4 -11,1 Var du arbetar  83,4 29,2 -54,2 

Visar kunskaper 66,6 59,2 -7,4 Visar kunskaper 70,9 37,5 -33,4 

Vilka läromedel 48,1 40,7 -7,4 Vilka läromedel 50 37,5 -12,5 

Fördjupningsområden 61,9 44,4 -17,5 Fördjupningsområden 54,1 37,5 -16,6 

Gruppindelning 62,9 22,2 -40,7 Gruppindelning 62,5 25 -37,5 

 

 

Tabell 3 - Skillnader mellan vad eleverna vill och upplever att de får inflytande över 

Klass B1 Vill  Får  Skillnad Klass B2 Vill  Får  Skillnad 

Arbetsområden 62,5 43,8 -18,7 Arbetsområden 63,2 42,1 -21,1 

Hur lektionen ska se ut 56,3 53,1 -3,2 Hur lektionen ska se ut 84,2 63,1 -21,1 

När du arbetar med 

vilken uppgift 

43,8 56,3 12,5 När du arbetar med 

vilken uppgift 

68,5 68,5 0 

Var du arbetar  81,3 50 -31,3 Var du arbetar  63,2 52,6 -10,6 

Visar kunskaper 75 62,6 -17,4 Visar kunskaper 84,2 84,2 0 

Vilka läromedel 75 68,8 -6,2 Vilka läromedel 63,1 73,7 10,6 

Fördjupningsområden 43,8 43,8 0 Fördjupningsområden 73,7 63,1 -10,6 

Gruppindelning 75 73,8 -1,2 Gruppindelning 52,6 26,4 -26,2 
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Tabell 4 - Skillnader mellan vad eleverna vill och upplever att de får inflytande över 

Klass C1 Vill  Får  Skillnad Klass C2 Vill  Får  Skillnad 

Arbetsområden 66,7 23,3 -43,4 Arbetsområden 65,4 23 -42,4 

Hur lektionen ska se ut 80 30 -50 Hur lektionen ska se ut 69,3 10,5 -58,8 

När du arbetar med 

vilken uppgift 

63,3 33,4 -29,9 När du arbetar med 

vilken uppgift 

46,8 23 -23,8 

Var du arbetar  80 70 -10 Var du arbetar  61,6 38,4 -23,2 

Visar kunskaper 80 53,4 -26,6 Visar kunskaper 69,2 20,7 -48,5 

Vilka läromedel 76,6 50 -26,6 Vilka läromedel 61,6 19,2 -42,4 

Fördjupningsområden 53,3 50 -3,3 Fördjupningsområden 50 38,4 -11,6 

Gruppindelning 83,3 18 -65,3 Gruppindelning 65,4 23,1 -42,3 

 

Dock är det betydligt större skillnader mellan klasserna där spridningen på de flesta områden 

är väldigt stor. Ett tydligt exempel är "hur lektionerna ska se ut" där spridningen på vad 

eleverna vill finns mellan 44,4 procent upp till 84,2 procent. Inom skola B som låg över medel 

i jämförelsen mellan skolorna så finns det även en viss skillnad mellan klass B1 och B2. Båda 

klasserna ligger generellt sett över medel men det visar sig att B2 ligger en bra bit högre än 

B1 inom de flesta områdena. Undantaget är gruppindelning där B2 ligger på i sammanhanget 

höga 26, 4 procent men i B1 upplever hela 73,8 procent att de får inflytande över 

gruppindelning. Inom skola A och C är skillnaderna mellan klasserna ännu större än i skola B.  

4.2.3 Analys av empiriskt resultat 

Återigen visar denna studie att de största skillnaderna finns mellan klasserna och inte mellan 

skolor eller elever i en klass. Det finns inga genomgående drag på skolorna för på vilket sätt 

inflytande ska fungera så som Danell (2006) efterlyst då han diskuterat ett ökat kollegialt 

samarbete och diskussion. Några tendenser till det går att urskilja på skola B där det finns ett 

genomgående högt snitt på vad eleverna får inflytande över vilken skulle kunna vara ett 

didaktiskt val som finns på skolan att förespråka elevinflytande. Hur det ger sig uttryck skiljer 

sig dock en hel del mellan klass B1 och B2. På skola A och C är skillnaderna mellan klasserna 

ännu större. Olikheterna visar också på den osäkerhet som många lärare tidigare uttryckt då de 

ansett att styrdokumenten är otydliga på området och stödmaterial efterlysts. Hade det varit 

tydligare så hade inte skillnaderna mellan skolor och klasser varit så stor som undersökningen 

har visat.  
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Där tidigare forskning slagit fast att eleverna får mest inflytande över frågor utanför 

klassrummet så visar den här studien att det inte alltid är självklart. I både klass B1, B2 och 

till viss del C1 så upplever en majoritet av eleverna att de får inflytande över undervisningens 

olika delar. Där siffrorna ifrån klasserna A1, A2 och C2 stämmer överens med tidigare 

forskning så visar studien ändå att om eleverna får inflytande över lektioner och undervisning 

varierar så mycket mellan klasser att det är svårt att fastställa att det är på det ena eller andra 

sättet. 

Att det skiljer så mycket mellan olika klasser som det faktiskt gör går att jämföra med 

teorierna om att läraren är den viktigaste faktorn till hur stort inflytande eleverna får. Varje 

lärare har gjort sina pedagogiska och didaktiska överväganden vilket i studien givit olika 

resultat i varje klass. Där Lindgren (1994) kopplar sambandet med elevernas reella inflytande 

och påverkan till deras inställning och vilja till inflytande så visar denna studie motsatsen. 

Som exempel går det att visa på klass A2 och C2 som är de klasser där eleverna upplever att 

de får minst inflytande. I båda dessa klasser ligger ändå viljan till inflytande lika högt och i 

många fall högre än det gör i flesta andra klasserna. 

Det går att koppla elevernas reella inflytande till frågan om makt och ansvar. Ett ökat 

elevinflytande lägger över en del av makten hos eleverna vilket många lärare tidigare uttryckt 

en oro över. Om inte läraren har förtroende för att eleverna ska klara av det kommer eleverna 

inte få möjlighet att utöva ett större inflytande. I studien framgår inte om elevernas inflytande 

är en makt som dominans eller makt som gemenskap men det som framgår är skillnader 

mellan klasserna och vilken makt eleverna har. I vissa klasser har eleverna mer makt än i 

andra, oavsett om den makten sker som en dominans eller som en gemenskap. 

I kapitlet förstärks också tidigare analyser om att eleverna uttrycker att de vill ha mer 

inflytande än de har över sin skolgång och att det går också att utläsa är flickorna som vill ha 

mer inflytande än pojkarna. Det är intressant att flickorna även upplever att de får mer 

inflytande än var pojkarna upplever. Detta går att koppla till SOU 2010 där det står att flickor 

har en tidigare mognadstakt än pojkarna vilket kan resultera i att lärarna upplever dem mer 

redo för ett individuellt inflytande över sin utbildning.  
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4.3.  Elevernas upplevelse av lärarens förtroende för deras åsikter  

Frågorna från enkätundersökningen som presenteras i det här kapitlet är "lyssnar de vuxna i 

skolan på dina åsikter och tar dem på allvar" och "brukar läraren fråga dig och dina 

klasskompisar hur lektionerna kan bli bättre?". Dessa är behjälpliga för att ge en bild av vilket 

förtroende eleverna känner att lärarna har för dem vilket senare kommer analyseras utifrån 

tidigare forskning på området. 

4.3.1 Genomgång av empiri 

I nedanstående figurer går det att utläsa att de allra flesta eleverna känner att lärarna lyssnar 

på dem och tar deras åsikter på allvar. Ändå är det en aningen lägre siffra som anser att 

lärarna ibland frågar eleverna om hur lektionerna kan bli bättre. Att ungefär hälften av 

eleverna upplever det så får ändå ses som en stark siffra som pekar mot att det överlag verkar 

finnas en bra dialog mellan lärare och elever om att utvärdera och förbättra lektionerna. 

Figur 11 - Andel elever som upplever att de vuxna i skolan lyssnar på deras åsikter och tar dem på allvar 

 

Figur 12 - Andel elever som anser att läraren ofta frågar hur lektionerna kan bli bättre 

 

4.3.2 Jämförelse utifrån kön, skolor och klasser 

Liksom tidigare visar flickorna även här en genomgående högre svarsprocent än pojkarna. 

Här är inte skillnaden extremt stor men flickorna upplever ändå i högre grad att de vuxna 

lyssnar och tar deras åsikter på allvar än vad pojkarna upplever. Flickorna upplever också att 

de oftare får frågan om hur lektionerna kan bli bättre än vad pojkarna upplever.  
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Skola B och skola C ligger väldigt nära varandra inom uppfattningen av lärarnas förtroende 

för eleverna men Skola A ligger en bit längre ner. Fortfarande är det höga siffror på skola A 

där sju av tio elever känner att lärarna lyssnar på dem men siffrorna är betydligt högre i skola 

B och C. På frågan om eleverna får möjlighet att utvärdera och komma med 

förbättringsförslag så är det endast en mycket liten skillnad mellan skolorna men även här 

ligger skola A lägre än genomsnittet. 

En jämförelse mellan klasserna visar att det varierar mycket hur varje klass har svarat. Skola 

C visas ett tydlig exempel på hur olika det kan vara inom skolorna. Klass C1 är den klass med 

högst andel elever som känner att lärarna ofta lyssnar och tar deras åsikter på allvar och klass 

C2 ligger näst lägst inom samma kategori. Även inom "om lärarna ofta frågar om lektionerna 

kan bli bättre" så är C1 den klass där det är vanligast medan C2 den klass där det sker mest 

sällan. Dessa skillnader är mindre mellan klasserna på skola A och B men det visar ändå att 

klasser på samma skola kan fungera väldigt olika angående vilket förtroende eleverna känner 

att lärarna ger dem. 

På frågan om lärarna ofta frågar hur lektionerna kan bli bättre är det i de allra flesta klasserna 

väldigt få eleverna som valt att svara "mycket sällan". Förutom klass C2 så ligger alla klasser 

på 25 procent eller lägre. Den siffran är dock väldigt hög i klass C2 där nästan fyra av tio 

elever svarat att läraren "mycket sällan" frågar hur lektionerna kan bli bättre. 

Figur 13 - Klassvis värdering av upplevelsen att vara lyssnad på  
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Figur 14 - Klassvis värdering av hur ofta läraren frågar hur lektionerna kan bli bättre 
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4.4 Sammanfattande analys 

Resultatet i kapitel fyra kan fastslå att eleverna tycker det är viktigt att få inflytande över 

undervisningen i skolan. Generellt sett vill flickorna ha mer inflytande än pojkarna men 

samtliga elever uttrycker önskemål om mer inflytande. Inom undervisningens olika områden 
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gick det att konstatera att eleverna vill ha mer inflytande än de upplever att de får. Här gick 

det också att se stora skillnader mellan klasserna. Vad eleverna önskade inflytande över var 

ganska likt mellan de olika klasserna i undersökningen men vad eleverna upplevde att de fick 

inflytande över varierade stort från klass till klass.  

Detta går att koppla till teorier om att läraren är den viktigaste faktorn till i vilken utsträckning 

elevernas inflytande blir. Eftersom styrdokumenten är relativt otydliga och att det inte finns 

särskilt mycket stödmaterial är det upp till varje lärare att planera elevinflytandet. Därför kan 

elevernas reella inflytande variera stort från klass till klass. Att det på skolorna ska finnas en 

kollegial plan för hur skolan ska tänkta kring elevinflytande verkar också vara mycket 

ovanligt. 

Det som forskningen menat vara det viktigaste för ett gott elevinflytande är att eleverna och 

lärarna har en god relation med ett ömsesidigt förtroende. Denna studie har visat att det finns 

goda förutsättningar för detta i studien medverkande klasser. Det visade sig att eleverna hade 

en stark tro på lärarnas kompetens och samtidigt upplevde elever till stor del att lärarna 

lyssnar och tar deras åsikter på allvar.  

Flera tidigare studier har visat att eleverna oftast får inflytande över områden utanför 

klassrummet och sällan sådant som rör lektioner och undervisning. I denna studie var 

skillnaderna så stora mellan klasserna att det är svårt att förhålla sig till det påståendet. Några 

klasser hade stort inflytande i klassrummet och några klasser hade det inte alls. När eleverna 

själva svarade på frågan om vad inom skolan de vill ha inflytande över så svarade de allra 

flesta elever områden som inte hade med lektioner och undervisning att göra.  Ändå fanns det 

i flera klasser en majoritet av elever som upplevde att de har ett större inflytande över 

undervisning och lektioner, vilket gör det svårt att ställa sig till om eleverna får det mesta 

inflytandet i frågor utanför klassrummet.  

 

5. Slutsatser och avslutande reflektion 

5.1 Slutsatser 

Samtidigt som det varierar vad varje elev i en klass tänker och tycker kring elevinflytande så 

är skillnaderna mycket större från klass till klass. Det fanns även skillnader att se från skola 

till skola men när klasserna på skolan jämfördes var skillnaderna däremellan så stora att det 
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inte ger en helt rättvis bild att jämföra skolor mot varandra. Om Danells (2006) önskemål om 

kollegiala samarbeten och diskussioner om frågan om elevinflytande fått större genomslag 

hade jämförelserna mellan skolorna varit mer intressant än vad som nu var fallet. 

Det visade sig även att skillnaderna var stora angående vad eleverna ville ha inflytande över 

kring undervisningen och vad de upplever att de får inflytande över. Eleverna uttryckte 

genomgående att de fick betydligt mindre inflytande än vad de önskade att de hade. Här var 

också skillnaderna stora mellan skolor och klasser. I alla klasser låg resultat över att vilja ha 

inflytande relativt jämnt men när det kom till upplevelsen av vad de fick för inflytande var 

skillnaderna mycket stora mellan klasserna.  

Genomgående i studien har det också gått att fastslå att flickor både önskar och upplever ett 

större inflytande än vad pojkarna gör.  

5.2 Avslutande reflektioner 

Läroplanen hänvisar till att det åligger läraren att eleverna får ett reellt inflytande över 

arbetssätt, arbetsform och undervisningens innehåll. Något som tidigare forskning visat att det 

sällan är så elevinflytande fungerar i verksamheten utan istället har elevernas inflytande 

främst handlat om frågor utanför klassrummet. Att det inte finns tydliga direktiv och 

stödmaterial för lärarna hur det går att arbeta med det mer konkret är givetvis en orsak och 

något som verkligen skulle behöva förbättras. Som det visade sig i den här studien varierar 

elevernas inflytande stort mellan olika klasser och en orsak till det bör rimligtvis vara 

begreppets otydlighet och komplexitet. Men som flera forskare varit inne på så är det otroligt 

viktigt att eleverna får inflytande över skolans alla delar. Först då blir inflytande på riktigt och 

eleverna fostras till ansvartagande, demokratiska medborgare.   

Även makt och ansvarfrågan är viktig att diskutera när det kommer till graden av reellt 

elevinflytande. Som diskussionen om maktbegreppet gått så är finns det en betydlig skillnad 

mellan makt som dominans och makt som gemenskap. Ansvaret för klassrummet och 

elevernas inlärning ligger alltid i slutändan på läraren vilket kan bidra till många lärares 

tveksamhet till att dela med sig eller lägga över en viss makt hos eleverna. Detta är ett 

didaktiskt val som läraren står inför och ett vanligt missförstånd är att makt måste vara en 

dominans men det kan lika gärna ske i gemenskap. Jag tror inte att en lärare som använder 

mycket elevinflytande inte lämnat makten helt till eleverna utan det är makt som gemenskap 

men där läraren har sista ordet och även en tydlig vetorätt. För att eleverna inflytande ska bli 
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på riktigt så krävs att läraren vågar släppa på dominansen och dela med sig av makten till 

eleverna. 

Lika mycket som det är en makt och ansvarsfråga så är det även en fråga om förtroende. Jag 

tror Elvstrand (2009) är helt rätt ute när hon hävdar att ett gott elevinflytande kräver goda 

relationer och ett ömsesidigt förtroende. Har inte lärarna förtroende för att eleverna klarar av 

ett ökat inflytande så kommer de heller inte få möjlighet till det. I den här studien har det visat 

sig att lärarnas förtroende varierar från klass till klass. Det går framförallt att utläsa genom de 

stora skillnaderna mellan klasserna i fråga om vad de upplever att de får inflytande över inom 

undervisningen olika områden. Samtidigt är det viktigt att påpeka att en klar majoritet av 

eleverna upplever att lärarna lyssnar på deras åsikter och tar dem på allvar.  

Det framgick också i undersökningen att de flesta eleverna har ett stort förtroende för lärarnas 

expertis. Jag tror det ligger mycket i det som Tham (1998) kom fram till då hon skrev att det 

viktigaste för eleverna inte alltid var att bestämma utan istället att få en förståelse till varför 

något händer och hur läraren tänker. Finns förståelsen så har eleverna mycket bättre 

förutsättningar till att kunna reflektera och i slutändan kunna påverka.  

En viktigt fråga som studien inte har berört är hur stort inflytande eleverna egentligen ska ha. 

Ett ökat elevinflytande ställer mer krav på läraren på många plan och är inte helt 

oproblematiskt men samtidigt finns det många fördelar med det. Om skolan vill vila på en 

demokratiskt grund och fostra demokratiska, ansvarstagande framtida medborgare så borde ett 

genomsyrande elevinflytande vara en förutsättning. Ett fungerande elevinflytande kan också 

fungera som ett verktyg till ökade kunskaper och ökad måluppfyllelse då eleverna blir mer 

motiverade, ansvarstagande och får lättare att finna arbetsglädje.    

Värt att tänka på är att detta är en ytterst liten studie i sammanhanget. För att säkerställa 

resultatet i ett bredare perspektiv skulle undersökningen behöva växa och innesluta fler elever, 

skolor och klasser. En stor del av forskningen på området börjar få några år på nacken och är 

t.ex. inte uppdaterad mot aktuella styrdokument vilket visar att mer aktuell forskning på 

området är önskvärt, särskilt då denna studie snuddar vid en del frågetecken från tidigare 

forskning. Eftersom denna studie har presenterat lärarna som de viktigaste faktorerna för 

elevinflytande skulle det vara klokt och intressant att aktualisera och fördjupa forskningen om 

elevinflytande ur ett lärarperspektiv.  
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Bilaga 1 

Enkät om elevinflytande 

Tjej        

Kille    

Tycker du att det är viktigt att elever får möjlighet att vara med och bestämma och påverka i 

skolan? 

1 Inte viktigt 2   3   4 Mycket viktigt 

 

Vilka saker i skolan skulle du vilja vara med och påverka och bestämma över? (Tänk på både 

sånt som du idag får och inte får vara med och bestämma) 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________ 

Vill Du vara med och påverka och bestämma om… 

           Mycket sällan                      Mycket ofta 
          1 2 3 4 

Arbetsområden 

Hur lektionen ska se ut   

När du arbetar med vilken uppgift 

Var du arbetar någonstans 

Hur du visar dina kunskaper 

Vilka läromedel du använder 

Fördjupningsarbeten 

Gruppindelning 

 

Lyssnar de vuxna i skolan på dina åsikter och tar dem på allvar? 

1 Mycket sällan     2 Mycket sällan     3 Mycket sällan     4 Mycket ofta 

 

Brukar du ha idéer till hur lektionerna kan bli bättre? 

1 Mycket sällan     2 Mycket sällan     3 Mycket sällan     4 Mycket ofta 
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Brukar läraren/lärarna fråga dig och dina klasskompisar hur lektionerna  

kan bli bättre? 

1 Mycket sällan     2 Mycket sällan     3 Mycket sällan     4 Mycket ofta 

 

Händer det att läraren/lärarna kan ändra lektionsplaneringen utifrån  

vad eleverna tycker? 

1 Mycket sällan     2 Mycket sällan     3 Mycket sällan     4 Mycket ofta 

 

Tycker du att eleverna vet bättre än lärarna hur lektionen ska se ut? 

1 Mycket sällan     2 Mycket sällan     3 Mycket sällan     4 Mycket ofta 

 

 

Får Du vara med och påverka och bestämma om…  

           Mycket sällan                      Mycket ofta 
          1 2 3 4 

Arbetsområden 

Hur en lektion ska se ut   

När du arbetar med vilken uppgift 

Var du arbetar någonstans 

Hur du ska visa dina kunskaper 

Vilka läromedel du använder 

Fördjupningsarbeten 

Gruppindelning 

 

Varför är det/varför är det inte viktigt att eleverna får vara med att bestämma och påverka i 

skolan? 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________

_________________________________________ 

Tack för din hjälp! // Johan Ekdal 
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Bilaga 2 

Enkät om elevinflytande 

I de flesta diagram anges hur många elever som svarat en 3:a eller 4:a på frågan. Alltså 

svarsalternativen som lutar över mot "viktigt" eller, som i de flesta frågor, "ofta". 

Tycker du att det är viktigt att elever får möjlighet att vara med och bestämma och 

påverka i skolan? 

 

 

Lyssnar de vuxna i skolan på dina åsikter och tar dem på allvar? 
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Brukar du ha idéer till hur lektionerna kan bli bättre? 

 

 

 

 

Brukar läraren/lärarna fråga dig och dina klasskompisar hur lektionerna kan bli 

bättre? 
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Händer det att läraren/lärarna kan ändra lektionsplaneringen utifrån  

vad eleverna tycker? 

 

 

 

 

 Tycker du att eleverna vet bättre än lärarna hur lektionen ska se ut? 
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Vill Du vara med och påverka och bestämma om… 

 

 
 

Får Du vara med och påverka och bestämma om…  
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kunskaper 

Vilka läromedel du 
använder 

Fördjupningarbeten Gruppindelning 

Skola A Skola B Skola C Flickor Pojkar Totalt 
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Klass A1 Vill påverka Får påverka Klass A2 Vill påverka Får påverka 

Arbetsområden 48,1 29,6 Arbetsområden 54,2 16,7 

Hur lektionen ska se ut 44,4 29,6 Hur lektionen ska se ut 58,4 25 

När du arbetar med vilken 

uppgift 

51,8 51,8 När du arbetar med 

vilken uppgift 

66,7 16,6 

Var du arbetar någonstans 55,5 44,4 Var du arbetar 

någonstans 

83,4 29,2 

Hur du visar dina kunskaper 66,6 59,2 Hur du visar dina 

kunskaper 

70,9 37,5 

Vilka läromedel du 

använder 

48,1 40,7 Vilka läromedel du 

använder 

50 37,5 

Fördjupningsområden 61,9 44,4 Fördjupningsområden 54,1 37,5 

Gruppindelning 62,9 22,2 Gruppindelning 62,5 25 

 

Klass B1 Vill påverka Får påverka Klass B2 Vill påverka Får påverka 

Arbetsområden 62,5 43,8 Arbetsområden 63,2 42,1 

Hur lektionen ska se ut 56,3 25,1 Hur lektionen ska se ut 84,2 63,1 

När du arbetar med vilken 

uppgift 

43,8 56,3 När du arbetar med 

vilken uppgift 

68,4 68,5 

Var du arbetar någonstans 81,3 50 Var du arbetar 

någonstans 

63,2 52,6 

Hur du visar dina 

kunskaper 

75 62,6 Hur du visar dina 

kunskaper 

84,2 84,2 

Vilka läromedel du 

använder 

75 68,8 Vilka läromedel du 

använder 

63,1 73,7 

Fördjupningsområden 43,8 43,8 Fördjupningsområden 73,7 63,1 

Gruppindelning 75 73,8 Gruppindelning 52,6 26,4 

 

Klass C1 Vill påverka Får påverka Klass C2 Vill påverka Får påverka 

Arbetsområden 66,7 23,3 Arbetsområden 65,4 23 

Hur lektionen ska se ut 80 30 Hur lektionen ska se ut 69,3 10,5 

När du arbetar med vilken 

uppgift 

63,3 33,4 När du arbetar med 

vilken uppgift 

46,8 23 

Var du arbetar någonstans 80 70 Var du arbetar 

någonstans 

61,6 38,4 

Hur du visar dina 

kunskaper 

80 53,4 Hur du visar dina 

kunskaper 

69,2 20,7 

Vilka läromedel du 

använder 

76,6 50 Vilka läromedel du 

använder 

61,6 19,2 

Fördjupningsområden 53,3 50 Fördjupningsområden 50 38,4 

Gruppindelning 83,3 18 Gruppindelning 65,4 23,1 
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Vilka saker i skolan skulle du vilja vara med och påverka och bestämma över?  

 

 

Varför/Varför inte är det viktigt att eleverna får vara med att bestämma och 

påverka i skolan?  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

9,9 
16,2 

4,9 
8,5 6,3 5,6 

14,8 

34,5 

9,2 

16,9 

Specifikt 
ämne 

Lektioner Skolmiljö Platser Regler Mobiler i 
skolan 

Skolgård 
& Raster 

Mat Övrigt Svarade 
ej 

12,7 

6,3 
2,8 

12,7 

7,7 

19,7 

7 

21,8 

9,9 

Det gäller 
oss 

Känna att 
man kan 
påverka 

Rättighet Jobbar/lär 
sig bättre 

Så lärarna 
förstår hur 
vi tänker 

Roligare Trygghet Svarade ej Lärarna 
vet bättre 


