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Abstract 
According  to  the  curriculum  for  the  non‐compulsory  school  system  (Lpf  94) 
democratic perspectives shall permeate all activity in the school, and all pupils 
shall be provided influence on the course content as well as how it is mediated. 
Former  research  and  recurrent  surveys  show  that  there  is  an over  all  lack of 
pupils’  influence  on  the  content, however. This  essay  tries  through  a quality 
case study to shed light into the depth perspectives of pupils influence on their 
learning process in order to better understand its mechanisms. In the analysis, 
the  results  are  related  to  John  Dewey’s  education  philosophy  and  also 
compared in addition to the curriculum and earlier research. The study shows 
that as well pupils as teachers are of the opinion that pupils exercise a relatively 
limited  impact on contents, but on  the other hand a  relatively wide  influence 
over methods. They  also both mean  that  the most  important advantage with 
pupils influence is related to an overall sense of well being and job satisfaction. 
The primal  obstacles  for pupils  influence  experienced  by  as well  teachers  as 
pupils  are  the  syllabus,  the  lack  of  time  and  the  lack  of  deficiencies  in  the 
pupils’  own  interest  in  participation  in  decision‐making  processes  regarding 
their  learning process.  In  the  same  time  the  informants  experience  a  conflict 
between  the  demands  of  pupil  influence  expressed  in  the  curriculum,  the 
demands  of mediation  of  knowledge  expressed  in  the  syllabus  and  the  time 
limitations given by the schedule, but also between the demand of democracy 
and  protection  of minorities. Moreover,  the  pupils  also  experienced  certain 
teachersʹ lack of commitment as an obstacle. 
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Resumé 
Enligt  läroplanen  för de  frivilliga  skolformerna Lpf  94  skall de demokratiska 
principerna  genomsyra  all  verksamhet  i  skolan  och  eleverna  skall  till  såväl 
innehåll som form beredas ett verkligt inflytande över sin undervisning. Såväl 
forskning som återkommande enkätundersökningar som skolverket genomför 
visar  emellertid  att  det  råder  stora  brister  i  framför  allt  elevernas  inflytande 
över innehållet. Den här uppsatsen försöker genom en fallstudie kasta ljus över 
djupperspektiven  i  detta med  elevinflytande  och  genom  intervjuer  av  lärare 
och  elever  på  en  gymnasieskola  mer  kvalitativt  teckna  förståelsen  för 
elevinflytandets  villkor.  I  analysen  ställs  resultaten  mot  John  Deweys 
utbildningsfilosofi och  jämförs utöver  läroplanen även med  tidigare  forskning 
inom  området.  Såväl  elever  som  lärare  vittnar  om  ett  högst  begränsat 
elevinflytande över innehåll, men om ett relativt stort sådant över arbetsformer. 
Som  elevinflytandets  främsta  förtjänst  lyfter  de  båda  upp  dess  positiva 
inverkan  på  trivsel  och  arbetsglädje. De  främsta  hindren  för  elevinflytandet 
upplevs  av  såväl  lärare  som  elever  utgöras  av  framför  allt  kursplanernas 
utformning, tidsbristen samt brister i elevengagemanget. Samtidigt upplevs en 
konflikt mellan  läroplanens krav på elevinflytande, kursplanernas utformning 
och  tidsbristen  i  skolan, men även mellan demokratin och minoritetsskyddet. 
Eleverna upplevde även vissa lärares oengagemang som ett hinder.  
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1 Introduktion  
Vad är elevinflytande? Tar man del av Strömbergs synonymordbok ger ordet 
inflytande vid handen bland annat: något att säga till om, makt och påverkan. Man 
skulle  där  med  kunna  mena  att  elevinflytande  handlar  dels  om  elevers 
möjligheter  att  ha  något  att  säga  till  om,  dels  om  den makt  eller  de makt‐
befogenheter  elever  har,  samt  den  påverkan  eller  påverkansgrad  som  elever 
kan utöva. Det  råder bland  forskare och verksamma  inom  skolan dock  ingen 
uttalad konsensus kring just hur begreppet skall definieras och avgränsas, inte 
desto mindre är talet om inflytande synnerligen utbrett.1

Rådande  läroplan  för  gymnasieskolan  Lpf  94  är  genomsyrad  av  tal  om 
demokrati  och  de  oförytterliga  värden  på  vilket  vårt  västerländska  samhälle 
och vår kultur bygger. Såväl  lärare  som  skolledare åläggs  i Lpf 94 ett  tydligt 
uppdrag att bedriva sina arbeten med de demokratiska värdena i fokus, i såväl 
formella som informella sammanhang, och där eleverna inte bara skall skolas i 
dessa  demokratiska  värden,  utan  på  ett manifest  sätt  även  själva  praktisera 
demokrati  i  skolan  genom  att  beredas  möjligheter  till  att  vara  med  i 
beslutsprocessen  kring  utformningen  av  den  undervisning  de  skall  låta  sig 
underkastas.  

Återkommande  enkätundersökningar  som  skolverket  genomför  samt  där  till 
flera  forskningsresultat  identifierar  emellertid  i det närmaste  entydigt  att det 
brister  i  framför  allt  gymnasieelevernas  inflytande  över  innehållet  i 
undervisningen, medan deras inflytande över arbetsformer är betydligt större, 
samt  där  till  att  gymnasieeleverna  önskar  att  deras  inflytandegrad  i  bägge 
fallen vore större. Hur kan denna skillnad i inflytandegrad låta sig förklaras?  

Den här undersökningen har för avsikt att kasta ljus över detta. Hur beskriver 
lärare och elever elevinflytandets villkor, och vilka mekanismer är det som är 
verksamma här, och som kan skänka förklaringar till denna obalans?  

 

 
1 Danell (2003) sid. 18 redogör bra för begreppets såväl historia som dess flytande betydelse. 
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1.1 Upphov och forskningsambition 
Idén  till  undersökningen  har  sitt  upphov  i  det  senaste  årets  erfarenheter  av 
såväl de kurser som den praktik som ingått i min lärarutbildning. Som ett led i 
slutkursen  av  termin  ett  i min  lärarutbildning  genomförde  jag  under  hösten 
2008  en mindre  kvantitativ undersökning på den  skola  jag praktiserade,  och 
där såväl elever som lärare via en enkät fick svara på frågor om elevinflytande, 
och med avseende på både  innehåll och  form skatta sina egna upplevelser av 
detta inflytande. Mot bakgrund av såväl undersökningens omfattning som den 
aparta metod som användes var emellertid resultatet av ringa eller inget värde 
alls, utan dess förtjänst utgörs främst av dess för mig introducerande funktion 
inför den undersökning jag bedrivit inom ramen för denna uppsats.  

Undersökningen  i den här uppsatsen söker även den efter  lärares och elevers 
upplevelser av elevinflytande, men är utvidgad, betydligt grundligare samt där 
till genomförd med en helt annan metod, nämligen som en kvalitativ fallstudie 
som bygger på intervjuer.  

Resultaten  av  denna  nya  undersökning  har  (vid  sidan  av  en  allmän  kart‐
läggning)  som primär  ambition  att kunna  identifiera  inte  i  första hand  just  i 
vilka avseenden som det kanske i allra främsta rummet brister i just den skolan 
i  vilken  jag  kommer  att  genomföra min  undersökning,  utan  snarare  försöka 
svara  på  frågor  om  hur  och  varför  olika  grader  av  upplevelser  av  inflytande 
framträder,  så att  strategier  för utvecklandet av  elevinflytandet kan utformas 
med hänsyn  taget  till  inte bara det  som kvantitativt  eventuellt kan vara  som 
mest eftersatt, utan snarare hur eventuella insatser kvalitativt skall utformas för 
att ha så stor förutsättning för framgång som möjligt.  

Det  kan  givetvis  i  främsta  rummet  förse  den  specifika  skolan  med  ett 
användbart kunskapsunderlag, men kan även fungera som ett generellt bidrag 
till  forskningen  om  förståelsen  för,  och  kunskaperna  om,  elevinflytandets 
djupare rötter och mekanismer. 
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1.2 Definitioner 
Med  begreppet  styrdokument,  i den mån  jag  använder det,  avses  samtliga de 
olika dokument  som  t.ex.  skollagen  och  läroplaner  som  är  tänkta  att  reglera 
skolans  verksamhet,  antingen  genom  klara  direktiv  eller  via  så  kallade 
strävansmål. I  litteratur  som  tar upp  elevinflytande  skiljer man  oftast mellan 
formellt och informellt inflytande.2 Med formellt inflytande avses det inflytande 
som  sker  genom  institutionaliserade  organ  såsom  elevråd,  klassråd  och 
konferenser  och  där  även  föräldrars  inflytande  kan  komma  ifråga.  Det 
informella  inflytandet  är det  inflytande  som  eleven  enskilt  eller  i  grupper  kan 
utöva på undervisningen  i den  vardagligare  klassrumssituationen.3  När  jag  i 
denna uppsats talar om elevinflytande avser jag emellertid endast det inflytande 
som  sker  utanför  de  organiserade  organen;  d.v.s.  endast  det  inflytande  som 
sker  i  klassrummen  och  i  undervisningssituationer;  vad man  sålunda  skulle 
kunna kalla det direkta  inflytandet, och som alltså  inte  filtreras genom någon 
representativ elevparlamentarism.4   

  Jag  kommer  inte  att  göra  skillnad  mellan  begreppen  arbetssätt  och 
arbetsformer (som förekommer i Lpf 94). Jag har genomläst 1994 års läroplan ett 
antal  gånger  utan  att  finna  ledtrådar  till  någon  skillnad  i  betydelse  de  båda 
begreppen emellan.  Jag har även  ställt  frågor  till kunniga  inom detta område 
utan att någon kunnat ge svar på om någon skillnad skulle föreligga, och  inte 
heller  i någon av den  litteratur  jag  tagit del av har någon distinktion kunnat 
anas.  

  Orden  form  och  innehåll  förekommer  frekvent  i  uppsatsen. Med  innehåll 
avses sådant som elever på ett eller annat sätt kunskapsmässigt har att lära sig i 
skolan; d.v.s. vad  för kunskaper  lärare och elever har att  förmedla  respektive 
förvärva. Med form förstås de olika praktiker som inom skolan används för att 
processa detta innehåll. Det handlar om olika sätt att samla in, tillgodogöra sig, 
lära  in, bearbeta,  redovisa, utvärdera m.m.  innehållet  i  skolans undervisning; 
d.v.s.  hur  lärarna  förmedlar  och  eleverna  förvärvar  kunskapsinnehållet  i 
skolan, och oavsett om detta sker enskilt eller i mindre eller större grupper. 

 
2 T.ex. i Gun Wiklunds avhandling: Gymnasieleverns upplevelser av och syn på elevinflytande. 
3 Wiklund (1998) sid. 83ff. 
4 Skolverket har för övrigt en egen definition av det informella inflytandet som lyder: 
”inflytande över det egna arbetet och lärandet i undervisningssituationen”. (Skolverkets arbete 
med elevinflytande och arbetssätt och arbetsformer i skolan) 
www.skolverket.se/sb/d/193/url/.../pdf161.pdf%3Fk%3D161
 

http://www.skolverket.se/sb/d/193/url/.../pdf161.pdf%3Fk%3D161
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2 Teoretisk bakgrund 
I uppsatsen söker  jag bara efter de upplevelser och  föreställningar som  lärare 
och  elever  bär  på,  och  vill  alltså  på  intet  sätt  direkt  uttala mig  om  någon 
objektiv  verklighet,5  utan  jag  arbetar  utifrån  det  synsättet  att  våra  före‐
ställningar är konstruktioner knutna till den kultur i vilken vi är fostrade, och i 
den  mån  det  ändå  finns  en  objektiv  verklighet  så  har  vi  ändå  inte  större 
kunskap  om  den  än  de  ledtrådar  som  våra  subjektiva  föreställningar  om 
densamma utgör. Jag tar alltså det teoretiska avstampet i den fenomenologiska6 
myllan och  lyfter som analytiskt  redskap med mig  John Deweys pragmatiska 
utbildningsfilosofi  och  dit  tillhörande  begreppsförståelse.  Som  teoretiskt 
analysverktyg  kommer  jag  emellertid  inte  att  klamra  mig  fast  vid  endast 
Deweys perspektiv, utan  jag  kommer  samtidigt  att  bibehålla mitt  eget  och,  i 
likhet  med  Ragnhild  Swan7  i  sin  avhandling,  så  att  säga,  samtidigt  tolka 
materialet på materialets egna villkor.  

  John  Dewey  var  amerikan  och  levde  mellan  1859  och  1952.  Han  var 
kanske i främsta rummet samhällsfilosof, men han har snarare gjort sig berömd 
över  hela  världen  just  för  sina  teoretiska  strukturella  ansatser  inom  den 
pedagogiska  vetenskapsteorin. Han  var  akademiskt  knuten under  i  stort  sett 
hela sitt vuxna liv och var professor vid ett flertal amerikanska universitet.8 Via 
den  hegelianska  dialektiken  framavlade  Dewey  en  filosofi  där  friheten  i 
demokratin hade en  central plats, men där demokratin  inte betraktas  som ett 
mål utan som ett medel.9  Dewey skiljde nämligen mellan  inre och yttre frihet. 
Den  yttre  utgörs  av den  politiska  demokratins  frihet men  som Dewey  alltså 
egentligen  var  helt  ointresserad  av  utöver  dess  instrumentella  värde  såsom 
förutsättning  för den  inre  friheten. Den yttre är här alltså blott ett medel som 
behövs för att åstadkomma den inre friheten som är målet och idealet att sträva 
efter.  För  det  är  i  den  yttre  friheten  som möjligheten  till  frihet  och  växande 
finns, och där man har möjligheten att formulera sina egna syften och uppsätta 
sina  egna  personliga mål.  Den  inre  friheten;  ”Den  enda  frihet  som  betyder 
något i längden är intellektuell frihet”, skriver Dewey.10  

 
5 Mer än implicit. 
6 Alvesson, Sköldberg (1994) Tolkning och Reflektion s. 95ff. 
7 Swans forskning presenteras mer ingående i kapitel 3.3, sid. 14ff. 
8 Dewey (2004) Individ skola och samhälle, s. 12f. 
9 Dewey (2004) sid. 15ff. 
10 Dewey (1938) Experience and Education, s.197. 
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Dewey poängterar att det rent av är av största vikt att demokratin inte tillskrivs 
något egenvärde över huvud taget eftersom den disciplinerande effekten av att 
ha ett mål att hela tiden sträva emot, annars går förlorad.11   

Inom utbildningsväsendet  innebär detta  för Dewey  rent konkret att den yttre 
friheten skapar utrymmet  för att som  individuell elev  fritt kunna röra sig och 
fritt  tänka  och  som  utgör  förutsättningen  för  en  närmare  och mer  personlig 
relation  till de  lärare  som är  satta att bidra  till  formandet av den kommande 
generationens  ansvarstagare  och  bärare  av  nationens  eller  samhällets 
ackumulerade  erfarenheter.  I  den  yttre  friheten  har  läraren  möjligheten  att 
komma  i kontakt med de personliga  erfarenheter  som  individen besitter  och 
som  enligt Dewey bör utgöra den utgångspunkt ur vilken  lärandet  skall  tas, 
snarare än det fixa och färdiga material som läromedel utgör.12   

Undervisningen  skall  individanpassas  enligt Dewey,  och  för  att  kunna  göra 
detta krävs det denna yttre  frihet  inom vilken  förutsättningen  till  individuella 
och personliga möten skapas, så att undervisningen samtidigt inte blir vare sig 
likriktad eller kväver spirande intressen hos elever som tar sin utgångspunkt i 
dessa personliga erfarenheter och preferenser. Där med ökar den yttre friheten 
samtidigt  inlärningen  där  en  reflektion  över  något man  haft möjligheten  att 
göra  skapar  erfarenheten med  vilken  kunskapen  om  världen  implementeras. 
och  han  menar  samtidigt  att  det  likaledes  finns  utmärkande  värden  i  att 
kunskapsinhämtandet  sker  i  en  social  gemenskap.  Agerande  kopplas  alltså 
samman med teori och reflekterande,13 och sammanfattas kanske här bäst med 
Deweys egna ord: ”Learning by doing”.14  

Elevens  erfarenheter  som  central  utgångspunkt  behöver  enligt  Dewey  dock 
ingalunda  innebära  något  avsteg  från  innehållen  i  styrdokumenten,  utan 

 
11 Detta för övrigt till viss del även jämförbart med vad författarna Ulf Fredriksson & Pär 
Wahlström skriver om demokratin i boken Skola för mångfald eller enfald: ”De demokratiska 
arbetsformernas främsta förtjänst är att de erbjuder ett hållbart alternativ till våld och diktatur.” 
Demokratins förtjänster definieras inte heller här utifrån några intrinsikala värden knutna till 
sig självt, utan fastmer utifrån dess förmåga att hålla dylika oönskade ingredienser utanför 
samhället; d.v.s. att demokratin är det bästa sättet men bara i jämförelse med vad vi hittills 
funnit för alternativ. (Fredriksson U. Wahlström P (1997) Skola för mångfald eller enfald, sid. 142.) 
12 Dewey (1902) The Child and the Curriculum. 
13 Dewey (1938) sid. 172. 
14 Enligt författarna till inledningskapitlet av Individ skola och samhälle så var uttalandet (och som 
blivit det slagord som i så hög grad kommit att representera Deweys filosofi) något som han 
själv dock blott i förbifarten gjort sig till representant för i en enda av hans skrifter nämligen 
School of Tomorrow från 1915 (Dewey (2004) Individ skola och samhälle, sid. 16). 
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läraren med  sin  erfarenhet  och  kompetens  har  i  uppgift  att  utifrån  elevens 
personliga  intressevärld  ledsaga den kunskapssökande eleven och styra den  i 
riktning mot  såväl kortsiktiga  som  långsiktiga mål  som  står  i  samklang med 
dessa  både  som  struktur  och  intension.  Härvidlag  skall  dock  inte  läraren 
betraktas som en brygga mellan styrdokument och eleven utan fastmer som en 
handledare  eller  samarbetspartner,  där  dynamiken  i  interaktionen  lärare  och 
elev  mellan  är  det  gödsel  som  katalyserar  den  eftersträvade  kunskaps‐
tillväxten.15

Här låter sig nu fyra olika perspektiv sammanfattande formuleras och ur vilka 
jag kommer att betrakta det material som min undersökning kommer att ge för 
handen. 

1. Friheten  som  förutsättning  för  växande  och  där  utrymme  skapas  för 
eleven att kunna formulera egna syften och uppsätta egna mål. 

2. Elevens erfarenheter som den utgångspunkt i vilken lärandet skall tas. 

3. Läroplanen  som  den  strukturerade  intension  samhället  vill  vidare‐
befordra. 

4. Lärarens  handledning  som  den  katalyserande  länken  mellan  elevens 
strävan och läroplanens intensioner. 

 
15 Dewey (1938) Experience and Education.  
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3 Litteratur 
Inleder  detta  kapitel med  att  förklara  hur  jag  främst  sökte  efter  det  litterära 
material  jag funnit och nyttjat. Därefter gör  jag en genomgång av vissa utdrag 
ut  läroplanen för gymnasiet (Lpf 94) samt rapporter från Skolverket. Slutligen 
redogörs  för  ett  urval  av  aktuell  forskning  som  bedrivits  inom  området 
elevinflytande.  

 

3.1 Litteratursökning 
Sökningen efter  litteratur har genomförts  främst med orden ”elevinflytande”, 
”elevdemokrati”  och  ”gymnasiet”.  Mycket  av  den  litteratur  som  sedan 
införskaffats har  i  sin  tur givit kännedom om även ytterligare källor  som har 
varit av intresse. Det mesta av litteraturen har dock samtidigt aldrig kommit till 
användning  i uppsatsen, dels på grund av att vissa böcker  inte klockrent har 
passat  innehållsmässigt,  dels  för  att  innehållet  i  flera  böcker  har  varit 
överlappande.   

 

3.2  Styrdokument och skolverksrapporter 
Efter andra världskriget kom demokratin i hög grad att i västvärlden hamna i 
fokus, så och i Sverige. Demokratiseringen av även skolan ansågs böra vara ett 
led  i att  slå vakt om den nationella demokratins  framtida  fortlevnad, och det 
var  bland  annat  via  kunnig  och  utbildad  personal  i  skolan  som  den  i 
kommande  generationer  skulle  implementeras.16   1965,  1970  och  1994  års 
läroplaner  för  gymnasiet  lyfter  samtliga  upp  demokratin  som  en  central 
princip, och denna princip skulle inbegripa elevens delaktighet och möjligheter 
till  påverkan  samt  att  eleven  skulle  komma  att  kunna  få  äga  ordet  och  bli 
lyssnad  på. Den  senaste  läroplanen  skiljer  sig  emellertid  samtidigt mycket  i 
förhållande  till  de  tidigare  två  genom  att  den  uttryckligen  ger  den  enskilde 
läraren ansvaret för att tillse att utrymmet för delaktighet också skapas.17  Detta 
har samtidigt sin motsvarighet i att läroplanerna från 1965 och 1970 fortfarande 
innehöll  tydligt  angivna  ramar  för,  och  definitioner  av,  innehållet  i 
undervisningen, medan med 1994 års  läroplan  lämnar ett större utrymme här 

 
16 Swan (2006) sid. 20ff. (Läs mer om Swan i kapitel 3.3, sid.14!) 
17 Danell (2003) Vad händer i skolans hus?, sid. 34. 
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för  lärare  och  elever  att  själva  bestämma  detta  innehåll.  Utrymme  för 
elevdemokratiskt  inflytande  fanns  alltså  förvisso  redan  före  1994  men 
begränsades  ändå  stark  av  de  redan  förutbestämda  och  detaljerade 
kursplanerna. De bägge  föregående betonade vidare  i betydande utsträckning 
just  den  kompetente  lärarens  fostrande  roll  hade  för  att  forma  och  utbilda 
eleverna till goda samhällsmedborgare, medan den senaste i väsentligen högre 
istället grad istället sätter den enskilde eleven i fokus, och alltså förflyttar fokus 
från  lärare  till  elev  samt  där  till  över  huvud  taget  individualiserar 
elevbegreppet  som  sådant.  Enligt  1994  års  läroplan  skall  vidare  läraren 
tillsammans  med  eleverna  själva  tolka  såväl  styrdokument  som 
undervisningsmål och utifrån detta bestämma arbetsformer och innehåll.18  

I Lpf 94 (Läroplanen för de frivilliga skolformerna) står bl.a. följande att läsa: 

Det  är  inte  tillräckligt  att  i  undervisningen  förmedla  kunskap  om 
grundläggande  demokratiska  värden.  Undervisningen  skall  bedrivas  i 
demokratiska arbetsformer och utveckla elevernas förmåga och vilja att ta 
personligt ansvar och aktivt deltaga  i samhällslivet. Elevernas möjligheter 
att  utöva  inflytande  på  undervisningen  och  att  ta  ansvar  för  sina 
studieresultat förutsätter att skolan klargör utbildningens mål, innehåll och 
arbetsformer, liksom vilka rättigheter och skyldigheter eleverna har.19

De  demokratiska  principerna  att  kunna  påverka,  vara  delaktig  och  ta 
ansvar  skall  omfatta  alla  elever.  Elevernas  ansvar  för  att  planera,  och 
genomföra sina studier samt deras inflytande på såväl innehåll som former 
skall vara viktiga principer i utbildningen. 20

Läraren  skall  se  till  att  alla  elever,  oavsett  kön  och  social  och  kulturell 
bakgrund,  får  ett  verkligt  inflytande  på  arbetssätt,  arbetsformer  och 
innehåll i undervisningen.21   

Elevernas  rätt  att utöva  inflytande  över  sin utbildning  är  lagstadgad.  I  skol‐
lagen kap 5, 2§  (Lag:1991: 1107) kan vi nämligen  läsa  följande: ”Eleverna skall 
ha inflytande över hur deras utbildning utformas.”22 (min kursivering!) 

Vi  kan  ur  utdragen  ovan  konstatera  att  det  inte  råder  några  som  helst 
tveksamheter  kring  att  det  är  tänkt  att  eleverna  skall  informeras  om  sina 

 
18 Swan (2006) Gymnasieelevers inflytande över centrala undervisningsfrågor, sid. 20ff. 
19 Lpf 94, 1.1 i Lärarboken (2008) sid. 40. 
20 Lpf 94, 2.3 i Lärarboken (2008) sid. 50. 
21 Ibid. 
22 Lärarboken (2008) sid. 82. 



Lärares och elevers upplevelser av 
elevinflytande på gymnasiet  

2010‐01‐20 
Betyg: A 

Göran Hestner 
©Hestner Production Limited 
 

13 
 
 

                                                

rättigheter  (och skyldigheter), samt att minst en av dessa  rättigheter är att de 
skall  beredas möjligheter  till  inflytande  över  utbildningen  till  såväl  innehåll 
som form. Där till skall lärarna enligt Lpf 94 utgå ifrån att eleverna både ”kan 
och vill ta personligt ansvar för sin inlärning och sitt arbete i skolan”.23   

Detta med den senaste  läroplanen borde  för övrigt som  jag  förstår det därför 
ställa helt nya krav på  läraren  att vända uppmärksamheten  till den  enskilda 
klassen såväl som den enskilda eleven samt där  till mer  tvingar  fram  lärarens 
lyssnande till desamma, och där varje klass alltså skall betraktas som unik och 
där  erfarenheterna  av  tidigare  klasser,  arbetsår  och  pedagogiska  metoder 
stannar vid att vara just erfarenheter att hämta inspiration ur och inte fortlever i 
form av rutinisering och slentrian. 

Men krav om detta kommer för övrigt även från elevernas sida: Lärarförbundet 
och ’Elevorganisationen i Sverige’ gav år 2000 tillsammans ut skriften: Lyssna på 
eleverna! Om  elevinflytande  i praktiken. Där  talar de  inte om  inflytande  i största 
allmänhet, utan preciserar  innebörderna av detta och påpekar de att om man 
skall tala om verkligt elevinflytande, så kräver det elevernas delaktighet i såväl 
planering, genomförande som utvärdering av undervisningen i skolan.24  

  Skolverket har ända sedan 1993 och sedan dess ungefär var tredje år också 
frågat elever om deras attityder  till skolan och  i  rapporten Attityder  till  skolan 
2006  redovisas  de  senaste  uppgifterna  på  hur  synen  på  inflytandefrågor 
rörande innehåll och form ser ut. Siffrorna nedan gäller för elever ur gymnasiet 
och som anger ”ganska mycket” eller ”väldigt mycket” som svar på  frågorna 
(2003 års resultat inom parantes)25: 

Kan vara med och bestämma om vad du får lära dig i olika ämnen?  47 %   (40 %)  

Vill vara med och bestämma om vad du får lära dig i olika ämnen?  64 %   (71 %) 

Kan vara med och bestämma om hur ni ska arbeta?   66 %  (64 %)  

Vill vara med och bestämma om hur ni ska arbeta?   77 %  (81 %) 

Ur uppgifterna ovan kan vi tydligt utläsa att elever vill ha mer inflytande än de 
anser sig kunna få och detta gäller för såväl det innehållsmässiga som de olika 
arbetsformerna för arbetet i skolan, samt värt att notera är här även höjningen 

 
23 Lpf 94, 2.3 i Lärarboken (2008) sid. 50. 
24 Lärarförbundet & Elevorganisationen i Sverige. (2000). sid. 5f. 
25 Skolverket (2003); Skolverket (2006). 
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för  upplevelserna  av  inflytande  på  innehåll,  från  40  %  till  47  %,  men  en 
samtidig sänkning  för deras egenskattade  intresse här av,  från 71 %  till 64 %. 
När det gäller upplevelser av det reella inflytandet över arbetsformerna har det 
inte hänt mycket på 3 år. Det ligger på runt 65 %, men det är ändå en skaplig 
sänkning för det egenskattade  intresset för att vara med om att bestämma om 
arbetsformerna i skolan kan påpekas, från 81 till 77 %. Glappet mellan viljan att 
vara  med  och  bestämma  och  möjligheten  där  till  minskar  sålunda  i  bägge 
fallen. 

Men  även  lärarna  hade  att  svara  på  enkätfrågor  i  samma  undersökningar.  I 
2003 års undersökning fick lärarna frågan: ”Hur mycket kan du som lärare vara 
med  och  bestämma  om  hur  eleverna  skall  arbeta?” Andelen  lärare  som  här 
avgav  svarsalternativet  ”väldigt mycket”  eller  ”ganska mycket”  uppgick  till 
hela  95 %  ‐  ett  betydande  glapp  alltså mellan  elevernas  upplevelser  av  sin 
verklighet  i  förhållande  till  lärarnas  av  sin.26  I  2006  års  undersökning  finns 
tyvärr  inte denna  fråga med, så en  jämförelse  låter dig därför  inte göras, utan 
frågan om  inflytande är omformulerad till: ”I vilken utsträckning anser du att 
din skola lyckas med att utveckla elevernas delaktighet och inflytande?” Lärare 
som  svarade  ”i  mycket  stor  uträckning”  eller  ”ganska  stor  utsträckning” 
uppgick här till 64 %.27

 

3.3 Tidigare forskning 
Ragnhild Swan är lektor vid Linköpings Universitet och disputerade 2006 med 
avhandlingen:  Gymnasieelevers  inflytande  i  centrala  undervisningsfrågor.  I  den 
söker hon bland annat  svar på hur val av  innehåll och arbetssätt  sker, vilket 
utrymme som ges åt elevernas inflytande, samt om det här förekommer någon 
skillnad  olika  ämnen  emellan.  Hon  undersökte  undervisningen  i  svenska, 
matematik och medicinsk grundkurs  i en klass  i årskurs  två på omvårdnads‐
programmet  på  gymnasiet  ur  fyra  perspektiv:  Först  och  främst  ur  sitt  eget 
genom  observationer  av  klassrumssituationer,  elevers  och  lärares  genom 
intervjuer,  samt  slutligen  John  Deweys,  ur  vars  begreppsvärld  hon  låter  allt 
forskningsmaterial  betraktas  och  analyseras, men  inte  som  en  utgångspunkt 
utan  efter  hand  i den mån det  låter  sig  göras. Hon poängterar  vikten  av  att 
tolka  materialet,  som  hon  skriver:  ”på  materialets  villkor  så  långt  som 

 
26 Skolverket (2003). 
27 Skolverket (2006). 
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möjligt”.28 Deweys utbildningsfilosofi tjänstgör därför snarare som en, som hon 
uttrycker det: ”tankeram”.29  

Resultatet visade att det nästan uteslutande var läraren som med utgångspunkt 
i  kursplanerna  på  förhand  upprättade  ramarna  och  som  där  med  huvud‐
sakligen  också  bestämde  innehållet  i  undervisningen.  I  den  mån  eleverna 
erbjöds delta  i detta arbete överlät de hellre  till  läraren att avgöra  innehållet, 
och i en sådan omfattning att det till och med överskred vad lärarna själva hade 
för  preferenser  härom.  Eleverna  gav  istället  desto  tydligare  uttryck  för 
önskemål om  formerna  för skolarbetet.30 Elevernas  inflytande  inskränkte sig  i 
den klass Swan studerade dock mest till att efterfråga handledning, bestämma 
uppgifternas  svårighetsgrad  samt  till  konstruktion  av  instuderingsfrågor. 
Graden  av  inflytande  varierade  även  med  egenskaper  knutna  till  den 
individuella läraren.31  Swan  lyfter  fram att det  främst är  synen på  läraren och 
individualiseringen  av  eleverna  som  kommit  att  skilja  Lpf  94  från  tidigare 
läroplaner  för  gymnasiet,  men  att  det  fortfarande  är  så  att  eleven  är 
objektifierad; ”Det  finns  ingen  formulering som gör eleven  till subjekt genom 
att  exempelvis  börja  med  Eleven  skall  eller  Elever  och  lärare  skall 
tillsammans,”32  skriver  Swan,  och de  resultat  som publiceras  i  avhandlingen 
inbegriper  en  rad  uppgifter  för  läraren  i  syfte  att  katalysera  fram 
förutsättningar för vidgat och fördjupat elevinflytande på undervisningen. Här 
gör sig Dewey synnerligen verksam som teoretisk utgångspunkt för Swan. Det 
handlar om läraren skall göras ansvarig för att den: 

• utgår ifrån elevernas behov och personliga erfarenheter. 

• utvecklar  förmågan  att  lyfta  fram  just  de  relevanta  erfarenheterna  för 
varje elev. 

• lär känna var och en av eleverna. 

• inte på förhand detaljerat fastställer undervisningen. 

• upprättar en dialog lärare och elever emellan. 

• ger var och en den handledning just den behöver för att komma vidare. 

 
28 Swan (2006) sid. 39. 
29 Swan (2006) sid. 28f. 
30 Swan (2006) sid. 37 ff, 155. 
31 Swan (2006) sid. 37 ff. 
32 Swan (2006) sid. 20. 
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• själv har god insikt i kursens övergripande mål. 

• tillsammans med  eleverna  i  kraft  av  sin  expertis  och  erfarenhet  tolkar 
målen. 

• styr undervisningen mot kursen måluppfyllelse. 

Men hon skriver samtidigt att ”konkreta och tydliga gränser verkar bidra till att 
eleverna kan agera självständigt”.33 Swans avhandling är rekorderligt skriven, 
inspirerande, berör i hög grad ämnet för min egen undersökning, och tar även 
upp  och  redogör  väl  för  även  andra  forskare  och  avhandlingar  om  elev‐
inflytande och som jag ibland inte själv har lyckats komma i besittning av. 

  Swans  diskussion  om  resultatet  inbegriper  bland  annat  resultaten  av 
studier genomförda av Gunvor Selberg. Gunvor Selberg disputerade 1999 med 
avhandlingen Elevinflytande  i  lärandet och har  sedan dess bland  annat  arbetat 
som  nationell  inspektör  åt  Skolverket.  Hon  ingår  även  i  Utbildnings‐
departementets  arbetsgrupp  för  översyn  av  läroplanerna.34  I  Selbergs 
avhandling var syftet att ta reda på just hur förhållandet mellan inflytande och 
lärande  ser  ut.  Det  visar  sig  också  att  där  finns  ett  samband  ‐  graden  av 
inflytandet hos eleverna samvarierar med deras inlärningsförmåga: att ju större 
grad  av  inflytande  desto  bättre  sådan. Hon  gick  till  väga  på  så  sätt  att  hon 
undersökte dels grundskole‐ och gymnasieelever där inflytandet från eleverna i 
båda  grupperna  var  högt,  och  sedan  jämförde  dessa  med  grundskole‐  och 
gymnasieelever där erfarenheten av inflytande varierade. I den första gruppen 
med  elever  med  vana  av  gott  inflytande  klarade  eleverna  bättre  av  att 
självständigt väcka  frågor och  ta ansvar  för strategier  för  lärande och verktyg 
för kunskapsinhämtning samt att de även  i större omfattning  implementerade 
denna kunskap. Dessa elever använde dessutom  i större utsträckning ett eget 
språk  i  sina  sätt  att  redovisa  sina  kunskaper  och  hade  en  mer  utvecklad 
förmåga att  tänka självständigt kring de  frågor som avhandlades. I den andra 
gruppen  var  det  lite  si  och  så med  detta. De  var  sämre  på  att  planera  sina 
arbeten samt bildade i lägre grad egna uppfattningar kring de frågor som hade 
väckts.  Vidare  utnyttjades  i  den  första  gruppen  fler  källor  för  kunskaps‐
inhämtningen  och  i  lägre  grad  dessutom  bara  reproducerade  fakta  än  i  den 
andra. I den andra gruppen efterfrågades vidare en högre grad av vägledning 
om  vad man  i  källorna  skulle  välja  att  lära  sig  jämförs med den  första. Den 

 
33 Swan (2006) sid. 114. 
34 Selbergs hemsida http://hem.fyristorg.com/gunvor.selberg/ se ”avhandling”: En 
sammanfattning och diskussion av doktorsavhandlingen: Elevinflytande i lärandet. 

http://hem.fyristorg.com/gunvor.selberg/
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kunskap  som  elever  med  större  erfarenhet  av  inflytande  (och  där  med 
egenansvar) över undervisningen  inhämtar, är dessutom  i större utsträckning 
av en sådan art att den blir mer långvarigt implementerad.35   

Selberg påvisar vidare att elever uppvisar divergerande mognadsgrad härvid – 
vissa har tidigare än andra skolats i att ta ansvar och där med tidigare än andra 
förvärvat  förmågan att klara av självständigheten.36  Jag  låter Selberg själv här 
uttrycka sitt forskningsresultat: 

Lärandet  varierar med  variationer  i  inflytande. Om  elever  ställs  inför  att  göra 
självständiga val avseende innehåll och arbetssätt i undervisningen har elever med 
större erfarenhet av inflytande större chans att klara av att lära sig än elever med 
mindre  erfarenhet  av  inflytande. De  har  också  större  vana  att  ta  ansvar  för  sitt 
lärande och att få hållbar kunskap ur detta. […] Lärandet uppvisar både djup och 
bredd  och  eleverna  använder  det  egna  språket  för  att  presentera  sitt  eget 
tänkande.37   

Alltså:  ju mer erfarenhet av inflytande elever har desto bättre förmåga att lära 
sig, tänka självständigt, uttrycka sig medelst ett eget språk samt slutligen även 
minnas det man lärt sig.  

  I  Gymnasieelevers  inflytande  i  centrala  undervisningsfrågor,  tar  Swan 
även  upp Gunnar Bergs  forskningspublikation:  Skolplikt,  förvaring  och  elevers 
rättssäkerhet  och  inflytande.38  I  denna  rapport  publicerad  2003  i  tidskriften 
Utbildning & Demokrati beskriver Berg tre olika elevroller som utkristalliserats 
i  den  obligatoriska  skolan:  medverkarna,  deltagarna  och  åskådarna. 
Medverkarna  är  de  som  betraktar  skolan  som  en  rättighet  och  som  inte  har 
problem med att se nyttan med det arbete som där  läggs ner  ‐ nyttan som på 
kortare  eller  längre  sikt kommer dem  själva  till del.  I detta har medverkarna 
där med en förmåga att kunna se mer planerande och långsiktigt på sitt liv och 
på de studieinsatser som investeras. Deltagarna och åskådarna har istället den 
grundställningen att skolan är en plikt eller en  tvångsinstitution,39 och där de 
saknar  mycket  av  förmågan  till  långsiktigt  tänkande  med  studierna.  Detta 
menar Swan har betydelse för just hur elever kan se olika på skolan även under 
sina efterföljande gymnasiestudier – hon drar  rent av även den  slutsatsen att 
gymnasieskolan i praktiken ändå är som ett obligatorium40  – där medverkarna 

 
35 Ibid. 
36 Selberg (1999) Elevinflytande i lärandet. i Swan (2006) sid. 115. 
37 Selberg (1999) i Swan (2006) sid. 26. 
38 Berg (2003) Skolplikt, förvaring och elevers rättssäkerhet och inflytande. i Swan (2006) sid. 94f, 146f. 
39 Detta är i och för sig på intet sätt orimligt då den obligatoriska skolan ju är just obligatorisk! 
40 Swan (2006) sid. 94f, 146f. 
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som med vana av att se långsiktigt har lättare att se nyttan med studierna samt 
mer  har  utvecklat  förmågan  till  att  initiera  inflytande  över  sin  studiegång, 
vilket  i  synnerhet  ger  dem  fördelar  i  de  individuella  arbetsuppgifterna.41 
Andelen  grupparbeten  till  förmån  för  individuella  sådana  har  i  skolan  för 
övrigt också sjunkit  från 1980‐talet  fram  till 2000‐talet enligt Kjell Granström, 
professor  vid  Linköpings  Universitet,  i  artikeln  Arbetsformer  och  dynamik  i 
klassrummet från 2003 publicerad i tidskriften Forskning i fokus.42  

Swan resonerar även kring vilka olika sorters kunskaper det är som efterfrågas 
av  lärare  respektive  elever,  samt  även  vilka  sorters  läranden.  Swan  talar  om 
skillnaden mellan atomistisk43 kunskap och holistisk44 sådan, vad som utgör en 
ytligare  inlärning  i  förhållande  till en mer djupinriktad, och där kunskap kan 
vara  såväl  fakta  som  är  en  sorts  kvantitativ  kunskap,  som  förståelse  och 
färdighet som är av mer kvalitativ art.45  Under  framför allt sina observationer 
av  svenskundervisning  kom  hon  fram  till  att  ju  större  utrymme  för 
elevinflytande  desto  större  dragning  mot  atomistisk  kunskap,  där  alltså 
eleverna hade en benägenhet att främst fästa uppmärksamheten vid att studera 
och ta reda på faktakunskaper och att djupförståelse därför går förlorad,46  samt 
refererar här samtidigt till en artikel av Ingrid Carlgren där Carlgren påpekar 
att  risken med eget arbete är att kunskapen  trivialiseras eftersom  läraren  inte 
lika  manifest  har  möjligheten  att  närvarande  och  utöva  inflytande  över 
lärostoffet, samt att ambitionen att överlämna ansvar till elever enskilt ändå kan 
avhålla läraren från göra detta även om tidsutrymme för detta skulle funnits.47   

  Luleåbaserade Mats Danell  har  idag  disputerat48 men  2003  utgav  han 
licentiatuppsatsen: Vad händer  i Skolans hus? Där söker han svar på frågan hur 
lärare definierar  informellt  elevinflytande  (d.v.s. den direkta  formen  av  elev‐
inflytande  av  undervisningen  som  just  denna  undersökning  uteslutande 
intresserar sig av). Resultatet gav för handen att det i hög grad var läraren som 
satte dagordningen här, och att inflytande fick komma till uttryck bara så länge 

 
41 Ibid. 
42 Granström (2003); något som för övrigt inte är direkt förenligt med Dewey som ju talade sig 
varm för att kunskapssökandet skulle ske i en social gemenskap. 
43 Atomism = genom att bryta ner något i smådelar förstås helheten vid analys och förståelse av 
dem var för sig. 
44 Holism = helhet som är större än dess ingående delar, kräver kontextuell förståelse där till. 
45 Swan (2006) sid. 117f. 
46 Swan (2006) sid. 117f, 125f. 
47 Carlgren i Swan (2006) sid. 125f. 
48 Gjorde han 2006 med av handlingen: På tal om elevinflytande: hur skolans praktik formas i 
pedagogers samtal. 
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denna dagordning inte kom att utmanas, och att där till elevinflytande i lärares 
ögon  rent  av  ansågs  försvårande  för  lärarna  att  uppfylla  uppdraget  att 
förmedla  kunskap. Av denna  anledning  bestämde  lärarna  själva  i  stora drag 
över  kunskapsinnehållet  i  undervisningen, medan  eleverna  istället  bereddes 
större inflytande över de former under vilka kunskaperna kunde förvärvas. 

I  även  denna  undersökning  visade  det  sig  att  graden  av  elevinflytande  var 
relaterat ämnet som sådant49, där  inflytandegraden var som  lägst  i matematik 
och engelska men mer omfattande  i  främst skapande och samhällsorienterade 
ämnen.  Undersökningen  visade  också  att  lärare  över  lag  från  början 
förespeglade höga  intensioner om att  ingjuta mer omfattande elevinflytande  i 
undervisningen  än  vad  som  i  praktiken  sedan  blev  fallet. Uppdragsgivarens 
intensioner kom alltså på realiseringsplanet att devalveras eftersom lärarna här 
inte alltför mycket ville avveckla rådande och i deras ögon fungerande praxis, 
utan  lärarna  tog  bara  till  sig  av  de  direktiv  om  elevinflytande  som  var 
implementerbara  inom  den  rutin  som  redan  var  etablerad.  Lärarna 
uppmärksammar  i  första  hand  huruvida  undervisningen  fungerar  och  först 
därefter låter elevinflytandet komma på tal. Elevinflytande har en underordnad 
roll eller i många sammanhang rent av ingen betydelse alls, enligt Danell.50   

Den  kanske  viktigaste  slutsats Danell  drar  är  att  det  glapp  som  här  kan  ses 
mellan samhällets  intensioner; d.v.s. de politiskt och demokratisk  framodlade 
föresatserna,  och  undervisningen  på  realiseringsarenan,  att  det  har  med 
läroplanens utformning att göra; dess vaga direktiv och luddiga formuleringar. 
Praxisen  i  skolan är  enligt Danell  tydligare och  starkare än  styrdokumentens 
direktiv och därför slår styrdokumenten inte igenom.51

 

  I Uppsala 2006  lade statsvetaren Ellen Almgren  fram sin avhandling Att 
fostra  demokrater  och  i  vilken  hon  försöker  undersöka  premisserna  för  skol‐
politikens idé: att vidgat elevinflytande skulle leda till att läroplanernas syften 
med detta. Hon  försöker  alltså  att  titta  på  om det  verkligen  är  så  att  vidgat 
elevinflytande  leder  till  att  eleverna  fostras  till  att bli goda demokrater,  samt 
innebär en förbättrad kunskapsutveckling hos dem samma. 1999 genomfördes 
nämligen  en  stor  internationell  undersökning  där  6000  svenska  elever  i 
åldrarna 14‐15 år deltog och fick svara på enkätfrågor som handlade om olika 

 
49 Även Swan kunde i sin forskning visa på skillnader i elevinflytande olika ämnen emellan. 
50 Danell (2003) sid. 84. 
51 Danell (2003) sid. 87. 
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kunskaper och attityder, och det är detta material som Almgren använt som sitt 
forskningsunderlag.52 I en intervju publicerad på skolportens hemsida berättar 
Almgren  själv  om  de  slutsatser  hon  drar  av  det  resultat  hennes 
forskningsanalys har genererat och där det visar sig att: 

Den  form  av  elevinflytande  som  skolpolitiken  har  favoriserat,  det  direkta 
inflytandet,  visade  sig ha negativa  effekter på  elevers politiska  kunskaper.  Ju 
mer direkt demokrati eleverna hade i skolan, desto sämre var deras kunskaper i 
demokrati  och  samhällsfrågor.  […]  Det  är  inte  rimligt  att  begära  att  de  ska 
bestämma om sitt eget läroschema eller sina böcker. Kanske har man överdrivit 
betydelsen av  att man  alltid måste bestämma  reellt om  allting.  […] Ett viktigt 
resultat  är  också  att  en  annan  form  av  skoldemokrati  som  jag  kallar 
klassrumsklimat faktiskt gynnar elevernas kunskaper i demokrati och politik. I 
ett  klassrumsklimat  diskuterar  eleverna  samhällsfrågor  från  flera  olika 
perspektiv,  de  kan  ha  en  öppen  dialog  och  argumentera  sig  fram  till  ett 
gemensamt bästa. 53

Almgren tycks alltså vilja tona ner talet om vikten av elevers reella  inflytande 
över undervisningen till förmån för betydelsen av den form av demokrati som 
hon kallar ”klassrumsklimat” och där eleverna upplever sig vara  lyssnade  till 
och respekterade för vad de tycker och tänker, och där olikheter framstår som 
en  resurs  som  används  till  något  konstruktivt. Här  låter  sig  för  övrigt med 
lätthet  Deweys  tankar  om  att  undervisningen  skall  ta  sin  utgångspunkt  i 
elevernas intressen jämföras.54

Almgren menar vidare att skolpolitiken inte tillräckligt har tagit hänsyn till den 
mognadsgrad elever i det åldersspannet har och att det alltså finns ett samband 
mellan  grad  av  elevers  inflytande  och  kunskaper  om  demokrati  och 
samhällspolitik; att ju mer inflytande desto sämre kunskaper,55 ett resultat som 
alltså helt  inverterar det  som Gunvor Selberg visade  i  sin avhandling.56 Lägg 
här  även märke  till  att  Selberg  utkom med  sin  avhandling  1999  och  att  det 
forskningsmaterial som Ellen Almgren använde sig är från just 1999 ‐ samma år 
till och med alltså! 

Almgren  vill  dock  på  intet  sätt  påstå  att  elevinflytande  där  med  borde 
avskaffas,  utan  hon  vill  bara  fästa  uppmärksamheten  på  den  felaktiga  och 

 
52 Almgren (2006) på www.uu.se (Pressmeddelande om Almgrens avhandling publicerat på 
Uppsala Universitets hemsida). 
53 Almgren (2006) på www.skolporten.com. 
54 Se sid. 10, punkt 2! 
55 Almgren (2006) på www.skolveket.se. 
56 Se sid. 16! 
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förgivet tagna föreställningen om att vidgat elevinflytande per automatik skulle 
leda  till  fördjupad  demokratisering  och  förbättrade  kunskaper  hos  eleverna. 
Istället har elevdemokratin snarare sin bäring i en grundläggande rättighet till 
delaktighet  och  inflytande  över  sina  liv, menar Almgren;  att  elevinflytandet 
skulle vara en så kallad ”rättighet i sig”. Och för att inte riskera att missförstås 
vill hon påpeka att elevinflytandet  fortfarande kan ha en positiv  inverkan, på 
t.ex.  elevernas  förmåga  att  ta  eget  ansvar,  samt  för  utvecklandet  av  sunda 
värderingar och attityder.57  

 

 
57 Almgren (2006) på www.skolveket.se. 
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4 Problemformulering och Fråge-
ställningar 

 

4.1 Problemformulering 
Hur beskriver  lärare och elever elevinflytandets villkor och vilka mekanismer 
är  det  som  är  verksamma  i  att  elever  har  en  lägre  grad  av  inflytande  över 
innehållet än över arbetsformer i skolan? 

 

4.2 Frågeställningar 
Det forskningsproblem  jag söker svar på formulerar i sin tur en lång rad olika 
delfrågor  och  som  var  och  en  samtliga mer  eller mindre  låter  sin  inordnas 
under  endera  av  fyra  huvudsakliga  kategorier:  kunskaper  om  läroplanen, 
upplevelser av inflytande, önskemål om inflytande, hinder för inflytande. De 
vidare frågeställningar som ur dessa kategorier låter sig formuleras lyder: 

1. Vad har gymnasieelever och gymnasielärare  för upplevelser av elevers 
kunskap  om  läroplanens  tal  om  deras  rättighet  till  inflytande  över 
undervisningen? 

2. Hur  upplever  gymnasieelever  och  gymnasielärare  i  vilken  omfattning 
elever har  inflytande över undervisning med avseende på  innehåll och 
form? 

3. Vad  har  gymnasieelever  och  gymnasielärare  för  uppfattning  om  hur 
eleverna helst skulle vilja vidga sitt inflytande över undervisningen? 

4. Vilka hinder  för ökat utrymme  för elevinflytande över undervisningen 
upplever gymnasieelever och gymnasielärare? 
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5 Syfte och Metod  
 

5.1 Syfte 
Syftet  är  att  med  utgångspunkt  i  styrdokumentens  formuleringar  om 
elevinflytande  undersöka  hur  elever  och  lärare  i  gymnasiet  upplever  olika 
aspekter av  elevinflytande,  såsom  elevernas kunskap om  elevinflytandet  som 
det formuleras i styrdokumenten, reellt inflytande, önskemål om inflytande och 
hinder  för  inflytande,  samt  se  om gymnasieelevers  och  lärares uppfattningar 
här om skiljer sig åt. 

 

5.2 Metod 
Min undersökning är  i första hand  inte tänkt att söka bredd och göra anspråk 
på  generaliserbarhet, utan  är  istället  inriktad på djupperspektiven  i  frågorna 
om elevinflytande. Omfattande kvantitativa attitydundersökningar har även  i 
stor omfattning  redan genomförts och  jag  lodar  istället med den utforskande 
ljuskäglan  i  det  longitudinella  planet  där  klargörande  och  bakomliggande 
förklaringarna till upplevelserna av elevinflytande kan låta sig kastas ljus över 
och lyftas upp till ytan. Därför är en kvalitativ metod att föredra.  

Det finns emellertid flera sätt att bedriva sådana, men svaren på de frågor  jag 
ställer  låter  sig  bäst  sökas  i  kvalitativa  intervjuer.  Det  är  främst  under  en 
intervju man kan finna det material som i vidare omfattning inte försnävas av 
den  förförståelse  jag  själv  besitter,  och  som  inte  heller  ordlöst  låter  sig 
kommuniceras till mig via en observation eller via en av mig utformad enkät‐
undersökning.  

Då  jag  vet  vad  jag  söker  efter  kan  emellertid  inte  en  helt  ostrukturerad 
kvalitativ  undersökning  komma  på  fråga,  utan  de  används  främst  när 
undersökaren  inte  har  några  direkta  förkunskaper  inom  undersöknings‐
området, vilket jag har.58 Utan struktur kan det alltså även innebära att jag inte 
lyckas samla på mig material som har med mina syften att göra. Inte heller vill 
jag på  förhand uppsätta  några  tydliga  ramar  för  vad  informanterna59  kan  få 

 
58 Merriam (1994) sis. 88. 
59 Med informant skall man här förstå som den person som intervjuas; d.v.s. den som delar med 
sig av information. 
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uttala  sig  om  genom  att  förutbestämma  exakt  ordning  på  i  sten  huggna 
färdigformulerade  frågor  som  inte  lämnar  utrymme  för  vare  sig  följdfrågor 
eller omformuleringar. Någon  informant kan missuppfatta  en  fråga  eller helt 
enkelt svara något annat som inte har med frågan att göra, och forskarens egen 
förförståelse kan alltså även cementeras i större utsträckning i utformningen av 
förbestämda  frågor  och  som  därför  kan  riskera  att  sänka  kvalitén  och 
autenciteten hos de svar som följer.60 Svensson, Starrin skriver också om detta i 
kvalitativa studier i teori och praktik:  

Den  kvalitativa  intervjun  kräver  att  intervjuaren  utvecklar,  anpassar  och 
följer  upp  vad  som  kan  vara  ändamålsenligt  för  situationen  och  för  det 
centrala syftet med undersökningen.61  

Jag  har  därför  valt  en  kombinerad  strategi  som  går  ut  på  att  genomföra 
semistrukturerade  intervjuer  med  mina  informanter:  semistrukturerad 
gruppintervju  av  elever,  och  semistrukturerade  individuella  intervjuer  av 
lärare. Att jag intervjuar eleverna i grupp är av hänsyn taget till den otrygghet 
som  jag  föreställer mig möjligen annars kan uppstå  för en ung person att bli 
intervjuad  av  en  vuxen,  och  där  en  för  eleven  oangenäm  känsla  av  att  vara 
utfrågad  lättare  skulle  kunna  uppstå.  Tryggheten  i  att  vara  flera  elever 
tillsammans  skapar  större  förutsättningar  för  ett  jämbördigare  samtal 
intervjuare  och  informant  (i  det  här  fallet  informantgrupp)  emellan.  Lärarna 
intervjuar  jag var för sig  för att öka spridningen av de synsätt,  förståelser och 
upplevelser som jag söker efter.  

Vidare  kommer  den  semistrukturerade  intervjuformen  tillåta  mig  att  låta 
informanternas egna initiativförmågor och tankar ta vägar som jag inte kunnat 
förutse,  och  skänker mig  även  friheten  att  kunna  ställa  följdfrågor  som  kan 
uppstå beroende på vad som kommuniceras, samtidigt som det ändå finns en 
röd  tråd  jag  under  intervjun  kan  navigera  efter  så  att  den  information  som 
byter ägare ändå berör ämnet och utfodrar syftet med undersökningen det stoff 
den är beroende av. Frågorna  hålls  därför  samtidigt  förhållandevis  öppna; 
d.v.s.  mer  generella  än  specifika,  vilket  också  enligt  Alan  Bryman  är 
symptomatiskt  och  lämpligt  för  kvalitativa  intervjuer  och  just  i  syfte  att  så 
mycket  som möjligt  tona  ner  intervjuarens  egna  förförståelse  inom  det  som 
skall  undersökas  och  samtalas  om,  och  som  annars  lättare  tendensiöst  kan 

 
60 Merriam (1994) sid. 87f. 
61 Svensson, Starrin (1996) sid. 56. 
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cementeras  in  i  frågornas  formuleringar  och  på  så  sätt  påverka  svarens 
autencitet i negativ riktning.62

 

5.3 Forskningsetik 
Samtliga  informanter har av mig på  förhand  informerats om  intervjuns  syfte, 
om att  jag har haft för avsikt att spela  in  intervjun, om att de  inte kommer att 
vara direkt  identifierbara av  fler än mig själv, men att slutprodukten kommer 
att bli en offentlig handling sökbar på internet. Jag har dock samtidigt påpekat 
att det teoretiskt sett är möjligt att de trots allt ändå skulle kunna komma att bli 
identifierade för den som verkligen skulle vilja ta reda på det. Det finns bara ett 
gymnasium  i den  stad  jag genomfört  studien, antalet  lärare där är begränsat, 
och sist men inte minst kan det sprida sig här i byggnaden information om att 
just  jag  intervjuat  just  dig/er  och  detta  som  ett  led  i  att  färdigställa  ett 
examensarbete, och som framlagt och godkänt sådant blir en offentlig handling. 
Jag  anser  mig  med  detta  ha  uppfyllt  såväl  samtyckandekravet  (frivilligt 
deltagande),  informationskravet  (studiens  syfte),  konfidentialitetskravet 
(informanterna  anonymiseras)  som  nyttjandekravet  (endast  för 
forskningsändamål).63  Jag  vill  dock  upprepa  att  konfidentialitetskravet  alltså 
egentligen  inte  är  uppfyllt  helt  och  hållet,  men  då  de  blev  på  förhand 
informerade  om  detta  och  godkände  att  de  kunde  kunna  komma  att  bli 
identifierade  så  menar  jag  att  min  undersökning  sammantaget  ändå  skall 
betraktas som av de etiska kraven sanktionerad. 64

 

5.4 Urval av lärare 
Urvalet av lärare har skett på kategoribasis, närmare bestämt utifrån en av mig 
efterfrågad omvittnad benägenhet av att framförallt stå för vad man tycker och 

 
62 Bryman (2002) sid. 268. 
63 För den som vill läsa mer om forskningsetik hänvisas till www.codex.vr.se.  
64 Man när det gäller lärarna kan man å andra sidan tänka sig att ifrågasätta om dessa etiska 
krav egentligen borde behöva uppfyllas i denna studie. Lärarna jag intervjuat är 
myndighetspersoner som är anställda i den offentliga sektorn och som via sin anställning och 
sitt antagande av uppdrag redan har underkastat sig en lagstiftning som reglerar den 
verksamhet inom vilka de agerar, och att detta enligt mig mycket väl kan anses innebära att 
dessa etiska principer inte skulle behöva komma på agendan i en ambition att granska denna 
arena. I princip ställer jag mig alltså tveksam till om de egentligen behöver uppfyllas här, men 
inte desto mindre anser jag mig ha gjort det.   
 

http://www.codex.vr.se/
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intresse av att även kommunicera detta. Tillvägagångssättet har här varit att jag 
samtalade med två lärare var för sig, en manlig och en kvinnlig lärare och som 
jag känner lite bättre än de övriga på skolan och som båda arbetat omkring 10 
år på skolan, om att jag ville genomföra intervjuer med framför allt lärare som 
säger vad de  tycker; d.v.s.  lärare  som  i  så  liten utsträckning  som möjligt kan 
anses vara  sådana  att de har  en benägenhet  att  svara det  som vederbörande 
skulle kunna tro var förenligt med både det som jag som intervjuare eventuellt 
skulle  kunna  tänkas  förvänta  mig,  och  med  vad  de  skulle  kunna  ha  en 
uppfattning  om  kunde  vara  gynnsamt  för  dem  själva  i  händelse  av  att 
innehållet  i denna  studie  skulle  komma  överordnade  till del;  d.v.s.  som  inte 
skulle  rädas om  framförallt en  rektor skulle kunna komma att  förstå vad  just 
dessa  ansåg  eller  hur  de  själva  angav  att  de  i  realiteten  arbetade,  och  som 
kanske i högre eller lägre grad skulle kunna anses vara förenligt med läroplans‐
formuleringar eller andra ovanifrån kommande instruktioner. Jag fick ett drygt 
handfull förslag på lärare, och i den mån de förekom två gånger tillfrågade jag 
var och en av dessa. Jag förklarade då för dem vad min intervju hade för syfte, 
att jag hade för avsikt att spela in samtalet, men att de skulle anonymiseras i det 
slutgiltiga arbetet.  Ingen av de  tre  jag  frågade  först nekade utan  sa  sig gärna 
vilja vara med och bidra till forskningen och min undersökning. De tre lärarna 
var  två  kvinnor  och  en man  i  åldrarna  36,  50  och  64  år  och med  ämnena: 
svenska,  tyska, historia, matematik och data. Representativiteten givet antalet 
tre torde utifrån samtliga dessa parametrar: kön, ålder och skolämnen sålunda 
vara god, med undantag av att här  fanns  två personer med ämnet  svenska  i 
repertoaren. 

 

5.5 Urval av elever 
Urvalet av elever ville  jag  samtidigt gärna  låta göra utifrån  liknande kriterier 
som  för  lärarna  och  i  valet  av urvalsmetod  föll  jag därför  för  att  helt  enkelt 
vända mig  till medlemmar  i  elevrådet. Genom  att  få möjlighet  att  intervjua 
medlemmar ur elevrådet anser jag mig se en lång rad fördelar:  

1. Förutsättningar  för  att  gruppen  är  trygg  och  van  vid  att  tillsammans 
ventilera åsikter, även om de kanske inte är gemensamma och ense bör 
vara ökande i förhållande till en slumpmässigt ihopsatt grupp.  

2. De  torde  precis  som  lärarna  vara  benägna  att  i  högre  grad  än  andra 
elever över huvud taget ha åsikter om skolan i sig, samt i högre grad än 
andra dessutom ha förmågan till och intresset av att kommunicera dessa.  
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3. Ur det faktum att de var för sig dessutom har utsetts till representanter 
av andra elever och  för att vara andra elevers  språkrör  förses valet av 
elevrådsmedlemmar som intervjupersoner med dimensionen av att vara 
fler och bredare än bara de  intervjuade på plats  i  sig – varje deltagare 
under  gruppintervjun  representerade  i  någon mån  alltså  fler  än  bara 
dem själva, vilket sålunda ökar representativiteten.65    

4. Vidare  är det  rimligt  att  anta  att  elevrådsmedlemmar  är generellt mer 
intresserade  av  att påverka  sin  skolgång  än  andra  elever och där med 
borde  de  vara  intresserade  av  att  bli  lyssnade  på  och  ha  den 
förväntningen att  ett  samtal om detta  skulle kunna vara givande även 
för dem själva.66 

Den  nackdel  jag  ser  med  denna  urvalsmetod  har  samtidigt  med  just 
representativitet  att  göra, men på  ett  annat  sätt. Även  om dessa  elever  i  sitt 
ämbete är tänkta att vara representanter för fler elever än dem själva, så är de ju 
samtidigt  i sig själva knappast representativa. Troligen är de mer pratsamma, 
kloka,  mogna,  driva  o.s.v.  än  gemene  elev  på  skolan  som  helhet,  och  i 
intervjusituationen  bedömer  jag  det  mer  sannolikt  att  de  också  uttalar  sig 
utifrån vad de personligen upplever  snarare än vad de kan  tänkas  tro att de 
flesta  andra gör. Detta var  samtidigt något  jag uppmanade dem  att göra,  att 
uttala sig om vad de själva tyckte, samt att här inte fanns några som helst rätta 
eller  felaktiga  svar,  utan  att  min  undersökning  blott  var  ett  nedslag  i  en 
verklighet  som  jag  i  intervjusituationen  bara  vill  få  beskriven  för  mig  av 
individer som utgör agenter inom den samma. Mitt urval kan alltså vara sådant 
att  vissa upplevelser  knutna  till  andra mer  typiska  eller  även  strikt  atypiska 
elever har  förbigåtts, men  jag menar  ändå  att de  fördelar  som  finns med  att 
intervjua elevrådsrepresentanter vida överstiger de nackdelar jag ovan tecknat. 

  Efter att ha kontaktat elevrådets ordförande med en förfrågan om tillgång 
till deras  tjänster  fick  jag  tillåtelse att komma  till ett av deras ordinarie möten 
för  att  där  förklara  vad min  undersökning  gick  ut  på,  de  etiska  aspekterna 
knutna till undersökningen och sedan för även de övriga medlemmarna lägga 

 
65 Åtminstone på det teoretisk planet. Men eftersom min undersökning är av kvalitativ art anser 
jag att representativitet samtidigt ändå är av förhållandevis underordnad betydelse. Jag har 
heller inte haft någon möjlighet till, eller för delen heller alltså ambition att, undersöka detta 
närmare. 
66 Steinar Kvale skriver också om forskningsintervjun att: ”den är en mellanmänsklig situation, 
ett samtal mellan två parter om ett ömsesidigt intresse. Det är en specifik form av mänskligt 
samspel där kunskap utvecklas genom en dialog” (Kvale (1997) Den kvalitativa 
forskningsintervjun. sid. 117.) 
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fram min  förfrågan  om  deltagande.  Jag  blev  välkomnad  att  närvara  vid  ett 
ytterligare  senare  elevrådsmöte  för  att  då  genomföra  intervjun,  vilket  jag 
gjorde. 

 

5.6 Genomförande 
Samtliga  intervjuer  genomfördes  under  tre  dagar  under  vecka  41,  2009.  I 
samtliga  fall  fick  informanterna  själva välja var de helst ville bli  intervjuade. 
Det  betyder  att  miljön  inte  har  varit  exakt  den  samma  under  någon  av 
intervjuerna,  vilket  kanske  inte  kan  anses  vara  optimalt  då  vi  vet  att  direkt 
närmiljö interagerar med oss människor, men den utgångspunkten jag har valt 
består i föreställningen om att bara informanterna själva kan ha en uppfattning 
om var de helst skulle vilja befinna sig under en intervju, och att denna trivsel 
och trygghet hos informanterna har varit av prioritet över likheten i miljöerna. 
Intervjuerna  har  heller  inte  skett  under  samma  tidpunkter  på  dagarna,  och 
skälet  till  det  har  varit  av  praktisk  art  då  det  under  denna  fas  av  min 
undersökning helt enkelt inte stod några alternativ till buds. 

Kvinna  64  (Tyska/Svenska)  tisdag  eftermiddag  klockan  15:05  i  ett  grupprum 
hon själv känner till och som hon själv har valt som ett lämpligt utrymme där vi 
kan sitta ostört. Det är ganska litet och det är fönster från ett håll, och vi sitter 
vid ett runt bord mitt i rummet. Väggarna är ljusa och det finns många hyllor 
med böcker och annat material. Intervjutid: 38 minuter. 

Man  50  (Matematik/Data)  onsdag  förmiddag  klockan  09:15  i  ett  avskilt 
klassrum i närheten av vederbörandes arbetsrum som den delar med andra och 
där vi annars hade riskerat att bli störda.  Intervjun genomförs  i ett stort rum, 
gott om ljus från en helvägg med höga fönster och det är högt till tak. Används 
som grupprum normalt. Intervjutid: 39 minuter. 

Kvinna  36  (Historia/Svenska)  intervjuades  torsdag  klockan12:15  i  hennes 
arbetsrum där det är mycket ljus från stora fönster. Intervjutid: 43 minuter. 

Eleverna  intervjuades  torsdag eftermiddag klockan 15:45  i en konferenslokal  i 
anslutning  till  elevrådets  egna  kontor.  Det  är  en mycket  ljus  lokal med  ett 
konferensbord  i  mitten  och  en  van  miljö  för  de  intervjuade.  Ingen  av  de 
närvarande  hade  lektioner  att  gå  till  efteråt, men  eftersom  det  var  sent  på 
eftermiddagen och de kunde tänkas vara trötta hade jag med mig en skål med 
kex, kakor och frukt. Intervjutid: 48 minuter. 
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För att  inte missa någon viktig  information och  för att  lyckas  fånga även alla 
lingvistiska nyanser och betydelser har  samtliga  intervjuer  spelats  in med  en 
digital diktafon. Frågearken67 har  jag som intervjuare samtidigt hela tiden haft 
framför mig och efter hand som  intervjun  fortgått har  jag bockat av de  frågor 
som ställts.  Inte samtliga  frågor har emellertid ställt under varje  intervju utan 
ibland  har  några  frågor  hoppats  över  om  t.ex.  en  informant  redan  besvarat 
den/de  inom  ramen  för  en  annan  fråga,  eller  via  en  spontan  egen utvikning 
redan  berört det  efterfrågade.  Inte  heller  har  samtliga  frågor  ställts  i  samma 
ordning under  intervjuerna. Om en  informant  spontant har  fört  samtalet mot 
att  tangera  även  ett  annat  intresseområde  än  det  efterfrågade,  har  jag  i 
anslutning till det ibland följt upp detta genom att be om ett förtydligande och 
kunna hoppa över en planerad  frågeformulering senare under  intervjun, eller 
att  ställa  en  fråga  tidigare än planerat. Följdfrågor har  förekommit  i  samtliga 
intervjuer, men  om  inget  annat motiverat  det  har  jag  följt  den mall  jag  från 
början  upprättat.  Samtliga  frågor  har  inte  heller  ställts  ordagrant märkte  jag 
inte minst under transkriberingarna. I stunden har jag emellanåt omformulerat 
dem  en  smula,  men  förändringarna  har  varit  av  språkligt  slag  snarare  än 
betydelse‐ eller nyansmässigt sådant.  

  De  sociala  roller  och  den  diskurs  som  kan  vara  knuten  till  en 
intervjusituation kan, tror jag, riskera få en lite förstelnande effekt på en dialog 
mellan informant och intervjuare. Men om mötet och interaktionen intervjuare 
och  informant  emellan  mer  får  karaktären  av  ett  samtal,  så  bör  öppnare 
förutsättningar skapas för att autenciteten i det som kommuniceras vidgas, och 
informantens egen initiativförmåga att själv bidra till att driva intervjun framåt 
öka.  Därför  fäste  jag  stor  vikt  vid  den  klimatmässiga  kvalitén  i  atmosfären 
under intervjun och försökte påverka intervjun till att mer få karaktären av ett 
samtal  än  en  utfrågning.  Detta  ställde  samtidigt  vissa  krav  på  mig  som 
intervjuare att vara ytterst  lyhörd och närvarande under  intervjun, då  formen 
krävde en kontinuerlig uppmärksamhet mot informanten och ett konstant visat 
intresse  för vad den delade med sig av. Även om min egen roll här samtidigt 
kan tänkas ha ökat i betydelse, så har det samtidigt alltså syftat till att det skulle 
vara  gynnsamt  för  atmosfären  och  för  motivationen  hos  informanten  att 
verkligen kommunicera så mycket och  fylligt som möjligt av det som  funnits 
representerat  hos  den/dem  samma. De  frågor  som  ställta  under  intervjuerna 
har,  som  sagt,  samtidigt  ändock  varit  av  mer  öppen  karaktär  och  mer 
uppmanande  att  berätta  om  ett  ämne  (om  än  i  regel  avgränsat  sådant)  än 
specifika. Deltagandet från min sida har samtidigt även försökts inskränkas till 

 
67 Se bilaga 2 och 3! 
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att mest handla om mindre drivande ord,  frågor eller gester  som: nickanden, 
hur menar du då, kan du utveckla det,  intressant, berätta mer,  jaha o.s.v. och 
jag har alltså försökt avstå från att på ett tendensiöst sätt framdriva innehållet i 
samtalen. 

Innan  jag påbörjade intervjun, och innan  jag satte på bandspelaren upprepade 
jag och muntligen delade med av information enligt nedanstående lathund:68

• Dela med dig av syftet med intervjun och studien. 

• Det  är  endast  direkt  elevinflytande  över  undervisningen  som  är  av 
intresse. 

• Definiera termerna innehåll och form! 

• Det  är den personliga upplevelsen  som  är  intressant  –  finns  inget  rätt 
eller fel. 

• Inspelningen är bara för mig och kommer aldrig att bli offentlig. 

• Samtalet spelas in ‐ ok? 

• Ingen kommer i slutprodukten att vara direkt identifierbar. 

• Slutproduktens tillgänglighet utgörs av en sökbar webpublikation. 

• Vem talar jag med? (Ålder, kön, ämnen, erfarenhet). 

Jag  inleder  sedan  intervjun med  att  för  lärarna  visa  en  utskrift69 med  vissa 
utdrag ur läroplanen som handlar om elevinflytande, och med instruktionen att 
i lugn och ro läsa och begrunda. Även eleverna fick innehållet i detta utdrag sig 
tilldelade, men med den skillnaden att  jag för dem även själv läste texten, och 
detta för att jag antog att de lättare skulle kunna ta den till sig än om de var för 
sig  endast  läste den  själva.  Syftet med  att  alls  visa utdraget  var,  att det  inte 
skulle  råda  något  tvivel  om  just  vad  det  är  vi  talar  om  samt  tydligare 
frambringa en  förankring hos de  svar  jag  får på  frågorna  till  just  läroplanens 
formuleringar  här  om,  vilket  ju  också  såsom  utgångspunkt  ingår  i  hela 
undersökningens syfte. Därefter ställer jag mina frågor. 70

 
68 Dessa återfinns på frågeformuläret. Se bilaga 2! 
69 Se bilaga 1! 
70 Se bilaga 2 och 3! 
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6 Resultat 
Samtliga intervjuer har transkriberats samma dag de genomfördes. Därefter har 
de  var  och  en  genomlästs  två  gånger. Medelst  överstrykningspennor  i  olika 
färger  har  jag  sedan  fångat  upp  och markerat  de  olika  teman,  ämnen,  och 
perspektiv  som  ur  mitt  material  har  låtit  sig  utkristalliseras;  d.v.s.  jag  har 
spjälkat  materialet  utefter  olika  kategorier  av  för  undersökningen  relevant 
information, och detta i syfte att få en sorterande överblick. Vidare har frågorna 
kategoriserats  och  reducerats  utefter  dessa  enklare  teman,  ämnen  och 
perspektiv,71  och  sedan  har  intervjumaterialet  kokats  ner  till  enkla  kärnfulla 
svar  som  slutligen  kunnat  kopplas  till  dessa,  och  där  varje  kategori  har  fått 
besvaras  av  röster  från  var  och  en  av  informanterna. Oftast  har  dessa  svar 
utgjorts av rena korta citat, men om det inte har funnits sådana som fungerat, 
har  en  av  mig  komprimerad  tolkning  formulerats.  Sammanställningen  har 
alltså upprättats i syfte att för såväl mig själv som läsare underlätta en överblick 
över materialet,  och  för  att  övergripande mönster  eller  variationer  tydligare 
skall  framträda. Det  betyder  att  jag  fortlöpande  kommer  att  delvis  integrera 
resultat  och  analys  för  varje  kategori  av  frågor  och  som mot  slutet  av  varje 
sådant avslutas med en liten sammanfattning.  

I det följande kommer alltså först en redogörelse för vad de olika informanterna 
har  givit uttryck  för  kopplat  till uppsatsens  kategorier  av  frågor  och där  till 
hörande  underfrågeställningar. Dessa  ”rubrikfrågor”,  som  jag  väljer  att  kalla 
dem, är alltså inte de frågor som ställdes under intervjuerna, utan de fungerar 
som  sammanfattningar av  flera  frågor  som på olika  sätt har  ställts  i  syfte att 
fånga  för  uppsatsen  relevanta  perspektiv.  För  varje  rubrik,  eller  rubrikfråga, 
anger  jag  alltid  samtliga  tre  lärares  repliker  (uppfattningar,  synsätt,  upp‐
levelser, perspektiv m.m.), medan  jag  för de  tre eleverna  inte sällan  låter dem 
tala med  en  röst.  Eftersom  eleverna  var  tre  och  intervjuades  tillsammans  är 
nämligen  deras  svar  ofta  gemensamma  produkter  som  kommit  till  i  just 
interaktion med  varandra, men  i de  fall de  skiljer  sig  åt på något  för  frågan 
relevant sätt så särar jag på dem och anger vad varje elev var för sig ger uttryck 
för, eller för vad ibland två av dem menar i förhållande till den tredje. 

 
71 Ex: Elevers mognadsgrad, hinder man ser, intressen som utgångspunkt, uppfattningar om 
elevers reella inflytande över form. 
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6.1 Läsinstruktioner 
Ibland  nödgas  jag  göra  vissa  förtydligande  tillägg  i  en  del  citeringar.  Vissa 
meningar  i  citaten kan ha varit ofullständiga och vissa  syftningar kan  ibland 
framstå  som  oklara  när  citaten  är  ryckta  ur  sitt  sammanhang.  I  sådana  fall 
förtydligar jag det genom att göra tillägg i dem samma och då skriver jag dessa 
tillägg  inom  [hakparenteser].  I  samtliga  dessa  fall  handlar  det  i  någon mån 
alltid om en tolkning från min sida, men då det är jag som har varit på plats, jag 
som har kunnat ta del av helheten, jag som har lyssnat och transkriberat, så vill 
jag  påstå  att  i  det  i  dessa  fall  bör  det  anses  vara  adekvat  gjort  och  med 
informanternas  intensioner och  tankar  i övrigt helt överensstämmande, eller  i 
alla fall tillräckligt nära dem samma för att anses vara autentiska.  

Flagranta eller störande språkfel och andra småljud har jag även ofta tonat ner 
eller ibland raderat helt och hållet, och detta i syfte att underlätta läsningen. Så 
helt ”korrekta” och fullständigt angivna citat är det därför bara i undantagsfall. 
Detta  är  samtidigt  av  hänsyn  taget  till  informanterna.  Det  är  stor  skillnad 
mellan tal och skrift och många talspråkliga nyanser och språkliga felaktigheter 
kan  framstå  som  fördummande  om man  oredigerat  skildrar  dessa  i  skriven 
svenska.  

I de fall jag i citaten har med tre punkter efter varandra, ”…”, markerar det en 
naturlig paus som informanten gjorde vid uttalandet.  

De  svar  på  mina  kategorifrågor  som  nu  följer  är  ändå  huvudsakligen 
informanternas  egna  ord  och  när  orden  är  exakta  citat  kursiveras dessa. Men 
observera att det alltså fortfarande kan finnas borttagna bitar i utlåtandena. 

I de fall jag själv nödgats formulera ner vissa uttalanden genom att komprimera 
informanternas annars alltför omständliga utläggningar för att tjäna detta syfte, 
så markeras  inte  dessa  på  något  utmärkande  sätt,  utan  de  kvarstår  istället 
oredigerat, det vill säga med vanlig oformaterad text. 

När informanterna med emfas själva betonade vissa ord eller fraser visas detta 
med fetlagd text.  
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6.2 Elevers kunskap om läroplanen 
 
Känner elever till innehållet i läroplanen? 
Kvinna 64:   Inte så värst. 
Man 50:   Inte så medvetna. 
Kvinna 36:   Inte speciellt kanske. 
Bygg 3:a:   Jag visste inte det! Nej! 
Naturvet. 3:a:  Vet att man kan påverka, men aldrig hört det där nån gång. 
Teknik 2:a:   Jag har hört talas om det, men jag har aldrig hört definitionen. 
 
Känner elever till att detta är deras rättighet? 
K64:   Enstaka elever. De begåvade, kreativa, duktiga. 
K50:   Nej! En del kanske har en känsla av det. 
K36:   Har informerat sina egna elever i alla fall. 
E:   Har av erfarenhet lärt sig att det är möjligt att påverka, men 
  hade ingen aning om att det var en rättighet. 
 
Vi kan konstatera att de tre eleverna är tämligen samstämmiga  i sina svar om 
att  ingen  av  dem  någonsin  hade  hört  eller  sett  dessa  formuleringar  ur 
läroplanen,  och  ingen  av  dem  hade  heller  någon  som  helst  aning  om  att 
elevinflytandet t.o.m. var deras rättighet. Det de däremot visste var att det var 
möjligt  att  påverka,  och  detta  alltså  på  grund  av  att  de  hade märkt  det  av 
erfarenheter, inte mot bakgrund av någon direkt information från lärarna eller 
skolan som sådan.  

Lärarna var  i det närmast entydigt samstämmiga även dem: De uppfattar  inte 
att eleverna har kunskap om läroplanens tal om elevinflytande – dock i någon 
mån med  undantag  av  lärare  K36. Hon  hade  alltså  faktiskt  informerat  sina 
elever om att detta var deras rättighet. På en följdfråga jag ställde om eleverna 
fick höra om deras rätt till inflytande svarade hon såhär: 

Jaa, från mig  i alla fall. Jag vet  inte om andra…[gör det]. Det säger  jag, det säger 
jag ofta. Jag påpekar att det är deras rätt att få vara med o bestämma. 

Och på  en  fråga  som handlade  om  erfarenheter  av  att vidgat  elevinflytande 
kunde upplevas stjäla tid från den ordinarie undervisningen, svarade hon i det 
närmaste skolboksmässigt: 
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Nää, det tycker jag inte, utan det är en del av undervisningen... som ger nånting… 
bra. 

 
Varför elevinflytande skulle vara viktigt? 
K64:   Främst för trivselns skull, betydelse för konkurrensen mellan olika 

gymnasier. 
K50:   För att få ett smidigt liv. Om eleverna trivs blir arbetet bättre. 
K36:  Hänvisar till Lpf 94 om att fostra fram demokrater; för trivselns 

skull. 
E:   Det blir roligare att arbeta då. Kan höja [studie‐]motivationen. 
 
Det är  tydligt hur många det här var  som angav att elevinflytandets  centrala 
förtjänst utgörs av  just dess positiva  inflytande över  trivseln  i skolan. På nytt 
kan  man  notera  att  K36  också  lyfte  fram  läroplanens  tal  om  att  fostra 
demokrater, men som även gav uttryck för samma tanke som de övriga:  

Det blir  ju  trevligare och  roligare  för elever att  lära  sig  saker utifrån deras egna 
intressen.72

Eleverna däremot angav utöver arbetsglädjen, att  inflytandegraden även hade 
positiv påverkan på [studie‐]motivationen. 

 

Sammanfattning om elevers kännedom om läroplanens innehåll 

Sammanfattningsvis  kan man  ändå  hävda  att  såväl  lärare  som  elever  ger  en 
liknande bild av elevers kännedom om  läroplanens  tal om elevinflytande, att 
den  är  ytterst  begränsad.  Vidare  ger  både  lärare  och  elever  uttryck  för 
upplevelsen  av  att  elevinflytandets  främsta  förtjänst  utgörs  av  dess  positiva 
inverkan  på  framför  allt  trivseln  och  arbetsglädjen,  men  att  även 
studiemotivationen gynnas.  

 

                                                 
72 Kan inflika att K36 var den enda lärarna som genomgått sin lärarutbildning efter det att Lpf 
94 implementerats i lärarutbildningen, och det var samtidigt även hon som generellt främst 
skiljde sig i förhållande till de andra två i olika frågor som ställts rörande elevinflytandet. 
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6.3 Elevinflytande över undervisningen  
 
Upplevelser av elevers reella inflytande över innehåll: 
K64:   Inte stort! Handlar om innehållsmässiga val inom ramarna 

[=kursplan] vid fördjupningar.  
K50:   Väldigt litet! Inom vissa ämnen och i mån av tid. 
K36:   Litet! Svårt låta eleverna var med och bestämma om innehållet, men 

förekommer. 
E:   Beror på läraren, handlar ibland om innehåll på prov, mest småsaker. 
B3:   Litet, sällan. Vi behöver lärarens hjälp med detta, men den saknas.  
T2:   [Lärare:] Hur vill ni göra med det här då? [Elev:] Öhh vad menar du? 

Blir för stort hopp emellan. 
 

Ytterst  samstämmig  syn på detta; både  lärare och  elever  anser  sig  se väldigt 
litet  reellt  elevinflytande  över  skolarbetets  innehållsmässiga  bitar.  Enligt 
eleverna händer det samtidigt att vissa  lärare som vill bereda dem  inflytande 
över innehållet bara ger dem ordet och möjligheten att tycka något, men att de 
utan lärarens hjälp med detta alltså inte upplever sig klar av det. 

Upplevelser av elevers reella inflytande över form: 
K64:   Större än innehållet, redovisningsfrågor. Mest jag som bestämmer. 
K50:   Hyggligt stor och handlar oftast om prov, läxor, scheman o dyl. 
K36:   Absolut större än för innehållet. 
E:   Stort inflytande där, oftast bra, speciellt hos vissa lärare. 
 

Lärarna tycks ha någorlunda samma uppfattning om graden av elevinflytande 
över formen, men eleverna talade om denna omfattning i en smula mer positiva 
ordalag.  

Sammanfattning av elevers upplevelse av elevinflytande 

Såväl  lärare  som  elever  anger  att  de  upplever  väldigt  litet  generellt 
elevinflytande  över  skolans  innehållsmässiga  bitar,  men  att  elevernas 
inflytande över  formerna är betydligt  större. Eleverna uttrycker  sig  samtidigt 
en smula mer positivt än lärarna om sina upplevelser och erfarenheter av deras 
grad av inflytande över form. Eleverna  upplever  sig  samtidigt  var  lämnade  i 
sticket vid de  tillfällen vissa  lärare ger dem ordet när det gäller att vara med 
och  bestämma  om  innehållet  i  undervisningen. De  saknar  lärarens  stöd  och 
hjälp med att få kunna utöva inflytande här. 
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6.4 Önskemål om vidgat elevinflytande  
 
Elevers önskemål om ökat inflytande (ang. innehåll och form) 
K64:   Det är både och, men sällan de självmant uttrycker något ‐ även när 

jag ber dem om en åsikt. Elever nöjda med att den vuxne styr. Försöker 
vara lyhörd mot alla elever. 

K50:   Jag kan tänka formen, de anser sig inte kunna ha något att säga om 
innehållet. Ofta handlar det om prov, eller schemaändringar. 

K36:   Mina elever tror jag innehållet eftersom jag ger mycket frihet över formen, 
men samtidigt är det i stort sett endast om formen de självmant 
framför önskemål. Eleverna vill ha variation. 

T2:   mest arbetsformer. 
NV3:   Både form och innehåll. 
B3:   Snarare innehållet. Att [generellt] få alternativ, det är skitbra det!  
 
 
 
Sammanfattning av elevers önskemål av förändring 
 
Här var det mer eller mindre helt spridda skurar; både lärare och elever 
tecknade helt eller delvis olika bilder av elevernas önskemål om ökat 
inflytande. Lärarna trodde var för sig i tur och ordning: ”både och”, ”form”, 
”innehåll men även form”; d.v.s. en övervikt för formen här, medan eleverna 
angav: ”både och”, ”arbetsformer”, ”snarare innehåll”. Som helhetsbilder 
betraktade kan man samtidigt ändå påstå att det emellertid råder en hygglig 
konsensus lärarna och eleverna emellan; d.v.s. alla lärare och elever ger var för 
sig ifrån sig olika bilder ‐ vi kan vara överens om att de här tycker helt eller 
delvis olika. 
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6.5 Hinder för ökat elevinflytande 
 

Hinder man ser: 
K64:   I första hand brist på tid, kursplanernas utformning, brist på 

utrymmen i lokalerna, datorkrångel, elevers mognadsgrad eller 
intresse av inflytande. 

K50:   Främst att dom inte har en aning om vad ett nytt moment skall innehålla, 
men även kursplanen i förhållande till disponerbar tid. 

K36:   Kursplanerna och deras innehåll – absolut! 
E:   Enligt lärarna tidsbrist. Lärarens brist på att hjälpa elever med att
  kunna ha inflytande över innehållet, lärarens egna intressen och  
  rutiner som stör deras trygghet som ligger i gamla undervisningar. 
 

På en direkt fråga angav samtliga tre lärare att de upplevde kursplanerna som i 
hög  grad  begränsande  över  deras möjligheter  att  vidga  elevinflytandet, men 
även tiden lyftes fram av två av dem. När eleverna talade om exempel på att de 
lyckats ändra på något som läraren annars hade gjort annorlunda uppstod även 
följande dialog eleverna emellan: 

T2: Ofta när man säger något till en lärare att man vill dä eller dä, så svara de att 
de skall fundera på det till nästa gång. 
B3: Mm. 
NV3: Precis. 
T2: Men sen nästa lektion så säger de att man inte får. 
Jag: Hur motiverar de det i så fall också? 
T2: För man hinner inte, för att det tar tid. 
D3: Ah precis. 
T2: Det här hinner vi inte läsa, det här hinner vi inte med, nä det kommer ta för 
lång tid. Och det här måste va mä för det står där [förstå: kursplan!?] och sen är ju 
svårt för oss o lägga förslag då vi inte har någon kunskap om vad som står i de där 
pappren. Vi har ingen aning om sånt där, där vi skulle ha kunnat vara delaktig. 
För oss så skulle vi egentligen fått ut kursplaner i början av varje kurs och se att 
det här skall innehålla i varje, men då tar ju det en massa tid förstås… alltså då går 
det ju bort en massa tid som inte ger nått egentligen. 
[B3, NV3 Mm:ar och nickar medhållande under tiden.] 

Elever  såväl  som  lärare vittnar  alltså bägge om  att  lärarna upplever  att  även 
tiden  tycks  ha  en  dominant  betydelse  som  hinder  för  att  elevinflytandet  i 
skolan skall kunna öka. Det samma gäller för kursplanerna; att kursplanerna på 
ett  eller  annat  sätt  tycks utöva  en  bakbindande makt  över  lärarnas  ambition 
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och/eller möjlighet att tillåta eller skapa elevinflytande i större omfattning än de 
gör och anser sig kunna göra idag.  

 

Utvärderingar: 
K64:   Ja, och inkluderar upplevt inflytande generellt. 
K50:   Ja, då och då och med generella inflytandefrågor. Men de tenderar 

att bli mindre frekventa om en grupp tycks fungera. 
K36:   Ja och inkluderar frågor om inflytande, men inte specificerade. 
E:   Sällan. Innehåller dock frågor om generellt inflytande, men de är 

aldrig specificerade. 
 

Lärarbilden  av  detta  är  alltså  att  de  kontinuerligt  gör  utvärderingar  som 
eleverna får fylla i, men ingen av dem utformar några frågor som gör skillnad 
mellan  innehåll och  form. Detta  sista bekräftas  även  av  eleverna, men  att de 
samtidigt  anser  sig  har  fyllt  i  färre  utvärderingar  under  sin  hittillsvarande 
gymnasietid än vad lärarnas uppfattning ger uttryck för. Tanken med att över 
huvud  taget ha med denna  fråga var  föreställningen om att ett ointresse  från 
lärarhåll av att alls genomföra utvärderingar,  samt om de ändå genomfördes 
och  eventuellt  ändå  saknade  frågor  om  inflytande,  skulle  kunna  tas  som  ett 
uttryck  för ett ointresse även  för elevernas uppfattning över  lag och där med 
ointresse av elevinflytande i synnerhet.  

 

Upplevelse av hur läraren styrs av kurslitteraturen: 

K64:    Jag gör ett urval efter dels kursplan och dels elevernas behov. 
K50:   Liten grad. 
K36:   Inte speciellt styrd. 
E:   Upplever att det är väldigt olika från lärare till lärare. En del lärare  

har  oftare än andra annat och nytt material med sig som de hittat, 
medan andra i högre grad bara följer böckerna och det gamla 
material de hade föregående terminer. 
 

Lärarna upplever sig generellt förhålla sig fria i relation till böckernas innehåll 
och upplägg, medan eleverna å andra sidan tycker sig att erfarit lärare som har 
varit just styrda och går i sen länge upptrampade spår. Att eleverna uppfattade 
detta drar jag inga växlar av. Det kan mycket väl vara så att lärarna i dessa fall 
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hade en uppfattning om att den eller dessa böcker helt enkelt varit väldigt bra 
rakt igenom, och sådant måste ju få förekomma, och sådant kan ju inte eleverna 
förväntas ha en förståelse av. 

 

Elevers intressen kommer till tals som användning  
K64:   På elevers initiativ. Hur välkommet som allra helst. Finns sådant 

utrymme, men jag sätter ramarna. 
M50:   I mån av kursplanens uppfyllande i förhållande till disponerbar tid. 
K36:   Inte direkt, men om så är det på elevernas initiativ. 
E:   Ytterst sällan; inte ofta; precis. 
 

Eleverna  vittnar  om  att  det  är  i  väldigt  liten  grad  deras  intressen  eller 
specialkunskaper  kommer  till  tals,  medan  lärarna  i  stort  sett  har  samma 
upplevelse av detta. Men om det sker är det på elevernas egna  initiativ. Lägg 
märke till att åter igen nämns tiden som en begränsande faktor här. 

 
Inflytande på vems initiativ? 
K64:   Både och. 
K50:   Bägges, men oftare på lärarens anmaning. 
K36:   Främst när jag frågar. 
E:   På lärarnas. Genom att ge olika alternativ, eller ställa en öppen fråga. 
  

Även  om  inte  lärarnas  uppfattning  här  om  är  helt  entydig,  så  kan  man 
sammanfattningsvis ändå konstatera att det  tycks som att det  i  första hand är 
lärarna som driver elevernas grad av generellt inflytande över undervisningen. 
När  det  gäller  det  svar K64  angav  bör  det  förstås mot  bakgrund  av  att  hon 
enligt egen utsaga  inte speciellt ofta vänder sig mot klassen  i syfte att förhöra 
sig om deras eventuella åsikter om undervisningens utformning. 

 
Ointresse av inflytande: 
K64:   Bestäm du! Ja det har man ju hört! Det är en förhållandevis stor grupp. 
K50:   Många som: Ah – spela roll! 
K36:   Bestäm du förekommer, men beror på vilken klass det är. 
T2:   En hel del som skiter i vicket. 
B3.  Ganska många håller bara tyst också. 
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NV3.  En del vill hellre att lärarn bestämmer, men ganska få. 
 

Ointresse  bland  elever  förekommer  i  en  inte  obetydlig  omfattning. Detta  är 
såväl  elever  som  lärare  överens  om. Eleverna  är  inte helt  ense här dock. Att 
färre elever uttrycker ointresse  i NV  förefaller  (även mot bakgrund av Swans 
forskning) rimligare att anta än motsatsen. 

Elevers mognadsgrad kopplat till inflytandefrågor: 
K64:   De allra, allra flesta inte mogna att ta eget ansvar för sin utbildning. 
K50:   Något mer mogna än den grad av inflytande de har idag. 
K36:   Tror att dom allra flesta är mer mogna än den grad av inflytande de 

har idag. 
E:   Tror vi får för lite ansvar, tror vi är mognare nånstans, men vi behöver 

att läraren ger oss chansen och kan visa tålamod att se 
misslyckanden i början. Elevansvar bör introduceras tidigare. 

 

Vad det än är som håller tillbaka omfattningen av elevinflytande så  inte tycks 
det  främst  böra  sökas  i  att  lärares  eller  elevers  uppfattning  om  elevers 
mognadsgrad  utgörs  av  att  de  inte  är  mogna  nog  att  få  mer  ansvar  och 
inflytande, även om  inte lärarbilden här är entydig. En del elever är verkligen 
inte mogna för ytterligare inflytande, men de flesta anses ändå vara det. K64:as 
svar tolkar jag själv för övrigt som inte klockrent besvarande frågan, då det kan 
förstås som att hon menar att de allra, allra  flesta  inte är mogna nog att  ta ett 
stort övergripande inflytande över sitt eget lärande. 

 

Sammanfattning av hinder 

Sammanfattning  av  de  hinder  för  vidgat  elevinflytande  som materialet  visat 
utgörs  främst av  lärarnas upplevelser av  kursplanernas utformning, åtminstone 
är den faktorn som talats om mest.  

Lärarna  anger  även  flera gånger upplevelse  av  tidsbristen  i  skolan;  att kunna 
göra  något  åt  inflytandegraden  utöver  det  som  de  tolkar  att  kursplanerna 
kräver av dem, som ett betydande hinder.  

Elevers okunskap om  läroplanens skrivelser om deras rättigheter till att beredas 
inflytande över sin undervisningssituation, bör givetvis också  lyftas  fram som 
ett hinder, om än i indirekt mening, men frånvaron av denna kunskap kan inte 
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anses  som något  annat  är  en  begränsande  tillbakahållande  faktor. Där  till  är 
elever och lärare helt ense om att denna kunskap över lag saknas hos eleverna, 
och  kan  inte  förklaras  på  något  annat  sätt  än  att  lärare  och  skolledning  här 
brustit stort.73

Utvärderingar förekommer, men där det aldrig görs skillnad mellan innehåll och 
form, och som kan därför heller inte förse läraren med information om var det i 
främsta  rummet  kanske  bister  mest  i  syfte  att  förbättra  undervisningen 
framledes.    

Elevers  ointresse  av  att  utöva  inflytande  förekommer. Denna  grupp  av  elever 
uppfattar man enligt  lärarna vara ganska stor. Också eleverna själva anser att 
dessa är ganska många.  

Det är även så att lärare och elever tycks vara överens om att det främst är på 
lärarnas initiativ som elevinflytandet kommer upp på agendan. Det är däremot 
endast på  elevernas  initiativ  som  elevernas  specialintressen  kommer  till  tals, 
samtidigt som att utrymmet för detta är väldigt litet. Lärarnas ointresse och/eller 
oförmåga  att  själva  lyfta upp  elevernas  personliga  intressen  i  syfte  att  stimulera 
elevernas påverkansgrad av innehållet måste därför anses som ytterst svagt.  

Eleverna lyfte även fram deras erfarenheter av vissa rutiniserade lärare, och som 
de upplever inte vill ha något elevinflytande då det rubbar deras trygghet och 
deras maktposition.74  

Avslutningsvis bör här nämnas att undersökningen  inte ger något direkt stöd 
för att  lärarnas bundenhet till  litteraturen skulle anses utgöra någon bromskloss 
här och inte heller uppfattningen att elevers brist på mognadsgrad skulle utgöra 
något egentligt större hinder. 

 

 

 

 
 

73 Observera att denna faktor som ett hinder dock har redogjorts för under en annan tidigare 
rubrik i detta kapitel och är en slutsats jag drar, snarare än något som informanterna såsom ett 
hinder självmant uttrycken förmedlat. 
74 För övrigt helt i linje med Danells resultat att praxis bland lärare är starkare än 
styrdokumentens intensioner Se sid. 18‐19! 
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De  tydligaste  hindren  för  elevinflytande  som  undersökningen  identifierat 
utgörs alltså av: 

• Kursplanernas utformning   (Enligt lärarna men även omvittnat av 
   eleverna) 

• Tidsbristen   (Enligt lärarna men även omvittnat av  
   eleverna) 

• Elevers okunskap om Lpf94  (Enligt lärarna och eleverna) 
• Bristande elevengagemang  (Enligt lärarna och eleverna) 
• Otillvaratagande av intresse  (Enligt lärarna och eleverna) 
• Rutiniserade lärare  (Enligt eleverna) 
• Få ospecificerade utvärderingar (Enligt eleverna) 

 
 
Avslutningsvis  bör man  även  påpeka  att  såväl  lärares  bundenhet  till  kurs‐
litteratur,  som  att  elever  generellt  inte  skulle  vara mogna  nog  för  ytterligare 
inflytande,  i  denna  undersökning  inte  ges  stöd  för  att  de  skulle  utgöra  just 
några hinder för elevinflytande. 
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7 Analys och diskussion  
I  det  här  kapitlet  kommer  jag  att  analysera  de  resultat  som  undersökningen 
givit  för handen,  samt  kopplat  till mina  fyra huvudkategorier  av  frågor  föra 
djupare resonemang kring dess betydelser. De kommer även att återkopplas till 
den tidigare forskning  jag i denna uppsats har tagit upp samt även belysas ur 
de teoretiska perspektiv jag ur John Deweys utbildningsfilosofi lyfte fram.75   

1.  Vad  har  gymnasieelever  och  gymnasielärare  för  upplevelser  av  elevers 
kunskap  om  läroplanens  tal  om  deras  rättighet  till  inflytande  över 
undervisningen? 

I  den  tidigare  forskning  jag  tagit  del  av  har  jag  inte  uppfattat  att  någon 
undersökning  haft  som  tydligt  fokus  att  undersöka  hur  det  är  ställt  med 
elevernas medvetenhet om läroplanens och skollagens formuleringar om deras 
rättigheter  att  få  utöva  inflytande  över  sin  lärandesituation  i  skolan. Därför 
kändes det angeläget att själv genomföra en sådan inom ramen för det nedslag i 
den verklighet min kvalitativa undersökning utgjorde. Resultatet  var  att  såväl 
lärare som elever med avseende på såväl innehåll som form gav samstämmiga 
uppgifter  kring  elevernas  kunskap  om  innehållet  i  läroplanens  tal  om  deras 
rättigheter till inflytande över undervisningen.  

Jag inser att formuleringarna av de frågor jag ställde om just detta, och även det 
material de producerade, inte entydigt har karaktären av att vara av kvalitativ 
art, utan kanske snarare av kvantitativ, och förstår att  jag samtidigt inte heller 
kan dra några generella  slutsatser härvid; om detta  skulle kunnas  tänka vara 
signifikant  ens  för den  skola  som helhet där  jag genomförde mina  intervjuer 
eller inte? Men det är inte heller därför frågan finns med, utan dess värde ligger 
dels  i  att  eleverna  i  samband med  detta  tydligare  skulle  få  kännedom  om 
grunden för undersökningens syfte, samt dels för att ta upp detta som fenomen 
över huvud  taget, oavsett om resultatet kan anses kunna gälla  för skolan som 
helhet eller inte. För om det är så att elever generellt aldrig upplyses om dessa 
sina rättigheter så kan de ju heller aldrig förväntas agera som om de visste det, 
samt att det samtidigt är rimligt att påstå att det milt uttrycks är etiskt tveksamt 
att förvägra dem denna kunskap mot bakgrund av vad den faktiskt innehåller, 

 
75 I kap. 2, sid. 10! 
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nämligen  tal om elevernas rättigheter. Om de  inte  får kunskap om dessa sina 
rättigheter i skolan av skolan, varifrån skall de annars få det?  

Det tycks mig även rimligt att anta att om samtliga elever alltid och grundligt 
upplyses om och bildas i sina rättigheter till inflytande, så kommer de också att 
bli  betydligt mer  drivna  i  påtryckningarna  i  att  också  kunna  utöva makten 
knuten till dessa sina rättigheter, och att elevinflytandet i skolan med andra ord 
skulle  kunna  katalyseras  med  så  enkla  medel  som  enkel  information  till 
eleverna. För i idén med samhällssystemet demokrati ligger ju även ett implicit 
krav på  information  till samtliga dess röstberättigade medlemmar, och skolan 
är här samtidigt en liten minidemokrati (Dewey kallade för övrigt skolan för ett 
”minisamhälle” och där eleverna  skulle  lära  sig att bli demokrater76)  ‐ om än 
inte fullt ut givetvis då principen ”en man, en röst” t.ex. inte kan gälla i skolan ‐ 
och med en faktiskt lagstadgad rättighet för eleverna att beredas möjligheter till 
att låta sina röster bli hörda och utöva makt över sin lärandesituation. Detta var 
också något  som var  en utgångspunkt  i denna uppsats  att:  elevernas  rätt  att 
utöva inflytande över sin utbildning är lagstadgad, då det i skollagen kap 5, 2§ 
Lag  (1991: 1107)   som sagt stod: ”Eleverna skall ha  inflytande över hur deras 
utbildning utformas.” Men blir man som elev aldrig informerad vet man ju inte 
om det? Och blir man som elev aldrig informerad kan man inte heller betrakta 
detta som något annat än ett absolut hinder för elevinflytande. 

John Dewey´s  röst  torde här  samtidigt  inte  skilja  sig alltför mycket  ifrån min 
egen. Dewey  fäste stor vikt  i att pedagogerna  i skolan skulle  ta  läroplanernas 
innehåll på allvar77   (och detta  för övrigt även precis enligt vår egen  läroplans 
innehåll),  och  i  syfte  att  (bland  annat)  reproducera  nya  demokratiska 
medborgare  som kan bidra  till  att  i  framtiden upprätthålla det demokratiska 
samhällsystemet,  samt  över  huvud  taget  som  sådana  även  smörja  det 
demokratiska maskineriet i det nuvarande. 

Den  första  slutsatsen  jag  i  denna  uppsats  sålunda  drar,  kan  därför  inte  bli 
någon  annan  än  att:  eleverna  i  gymnasieskolan  alltid  och  tydligt  skall 
informeras om sina lagstadgade rättigheter till att beredas konkret utrymme för 
inflytande över sin utbildning. 

  På frågan om varför elevinflytande över huvud taget var viktigt, så angavs 
dess  förtjänster  i det närmaste entydigt av samtliga  informanter såsom nästan 
uteslutande  utgörande  dess  positiva  inverkan  för  trivseln  i  skolan.  Jag  blev 

 
76 Dewey (2004) 
77 Se perspektiv 3, kap. 2, sid. 10! 
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förvånad över framför allt denna samstämmighet, inte för att det på något sätt 
skulle vara en udda  föresällning, utan på grund av att det  i det närmaste var 
det enda de angav. Mest anmärkningsvärt att notera här menar jag alltså utgörs 
av  framför allt  frånvaron av andra eftersträvansvärda värden. T.ex. endast en 
av  lärarna  tog upp  läroplanens  tal om att det gynnar ungdomars demokrati‐
utveckling78  som  argument  och  betydelse.  Ingen  av  lärarna  talade  om  att 
elevinflytandet  kunde  vara  viktigt  för  utvecklandet  av  elevernas  självkänsla 
eller  språk,  och  de  gav  inte  heller  uttryck  för  någon  uppfattning  om  att  det 
stimulerar och katalyserar  en bättre och vidare kunskapsimplementering hos 
eleverna; att graden av elevinflytande samvarierar med elevernas  förmåga att 
förvärva  och  förvalta  den  kunskap  som  förmedlas  i  skolan,  vilket  Selberg 
visade i sin avhandling.79

 

2.  Hur  upplever  gymnasieelever  och  gymnasielärare  i  vilken  omfattning 
elever  har  inflytande  över  undervisningen med  avseende  på  innehåll  och 
form? 

Såväl  lärare  som  elever  talade  i denna undersökning om  att de upplevde  ett 
högst  begränsat  elevinflytande  över  läroinnehållet  i  skolarbetet,  men  att 
elevernas  inflytande  över  arbetsformerna  var  desto  större,  ja  rent  av  ganska 
stort enligt eleverna själva. Detta tycks vara helt i linje med vad samtliga andra 
undersökningar  jag  har  tagit  del  av  säger;  t.ex.  enligt  Danell  som  i  sin 
licentiatuppsats  visat  att  det  är  betydligt  vanligare med  elevinflytande  över 
form än över  innehåll och  som  istället  ‐ alltså även  från elevhåll  ‐ anses vara 
lärarnas  uppgift  att  bestämma  över,80   vilket  i  det  närmaste  även  Swans 
avhandling visar; att eleverna hellre överlåter till läraren att avgöra innehållet i 
undervisningen och till på köpet i en omfattning som lärarna inte ens själva var 
intresserade  av.81   Det  stämmer  även  mycket  väl  överens  med  Skolverkets 
återkommande enkätundersökningar: Attityder till skolan. 

Intressantare tycker jag snarare är att eleverna i denna undersökning samtidigt 
ibland upplever sig vara lämnade i sticket vid de tillfällen vissa lärare ändå ger 
dem  ordet  när  det  gäller  att  vara  med  och  bestämma  om  innehållet  i 
undervisningen. De  saknar  lärarens  stöd och hjälp med att  i praktiken  förstå 

 
78 Lpf 94, 1.1 i Lärarboken (2008) sid. 40. 
79 Selberg (1999) i Swan (2006) sid. 115. 
80 Danell (2003) 
81 Swan (2006) sid. 37 ff, 155. 
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hur  de  kan  klara  av  detta  vilket  samtidigt  är  intimt  förknippat  med 
svårigheterna  för  eleverna att kunna ha  chansen att processa det  svårtolkade 
innehållet i kursplanerna. Dewey tillskrev lärarens handledning stor betydelse 
som  den  katalyserande  länken  mellan  elevens  strävan  och  läroplanens 
intensioner,82 och här är det bara att konstatera att det verkar råda stora brister i 
lärarnas  förmåga att, när det gäller kursplanerna, kunna  fullfölja detta.83 Om 
detta  främst  har  sin  förklaring  i  kursplanernas  utformning,  lärarnas 
ambitionsnivå,  bristen  på  tid,  eller  något  annat  kan  denna  undersökning 
egentligen  inte  svara på, utan bara konstatera att  samtliga  lärare ändå angav 
just kursplanens utformning som den orsak de främst upplevde som betydande 
för  frånvaron  av  elevinflytande  över  innehållet  i  undervisningen.  Jag 
återkommer emellertid med mer tal om kursplanerna lite längre fram. 

 

3.  Vad  har  gymnasieelever  och  gymnasielärare  för  uppfattning  om  hur 
eleverna helst skulle vilja vidga sitt inflytande över undervisningen? 

Både  elever  och  lärare  tecknade  inbördes  helt  eller  delvis  skilda  bilder  av 
elevernas önskemål om förändringar av  inflytandet med avseende på  innehåll 
och form. Lärarbilden var att eleverna ville ha mer  inflytande över båda, men 
mest  över  formen.  Eleverna  var  samtidigt  inbördes mindre  eniga  än  lärarna 
här.  Som  helhetsbild  betraktat  råder  emellertid  samtidigt  här  en  hygglig 
konsensus  lärarna och eleverna emellan: eleverna ville ha mer  inflytande över 
till lika delar bägge kategorierna. Samtidigt var ju å andra sidan eleverna i just 
denna undersökning  faktiskt generellt mer positiva  än  lärarna när det gällde 
reellt  inflytande  över  formen,  och  ur  detta  skulle  man  kunna  föreslå  en 
förklaring  till  den  för  eleverna  lilla  övervikten  för  intresset  av  att  framledes 
kunna påverka innehållet. Av allt att döma skulle man här samtidigt kunna dra 
den hypotetiska slutsatsen att uppfattningarna om önskemål om förändringar i 
möjligheterna  till elevinflytande över undervisningen  i  större utsträckning än 
omfattningen av upplevelserna av det manifesta elevinflytandet mer tycks vara 
en fråga om individuallitet; d.v.s. att frågan om upplevd grad av inflytande på 
individnivå  inte  nödvändigtvis  måste  ha  med  önskemål  om  förändring  av 
detsamma att göra.  

 
82 Dewey (1938) Experience and Education. 
83 Se perspektiv 4, kap. 2, sid. 10! 



Lärares och elevers upplevelser av 
elevinflytande på gymnasiet  

2010‐01‐20 
Betyg: A 

Göran Hestner 
©Hestner Production Limited 
 

47 
 
 

                                                

K64 ger uttryck för att hon emellertid i viss utsträckning ändå anser sig klara av 
att  se  just  individen  i  skolan  och  ibland  ta  hänsyn  till  individen  framför 
kollektivet: 

Ja, ja jag tror att det är viktigt att vi är lyhörda mot elever som vill få friutrymme. 
Samtidigt  som  det  här…  alltså  vi  måste  ju  ta  ansvar  för  att…  både  för 
kursinnehållet och för att alla elever får möjlighet till att ta till sig undervisningen. 
Och….  Jaa;  göra  sig  själva  rättvisa  om man  säger  så. Då  kan  jag  kanske  vara 
tvungen att  ibland hejda en  elev  som vill  ta väldigt mycket utrymme  för att de 
andra  skall hinna med. Och  för att  eleverna  skall  trivas.  Jag hade  en pojke  som 
från ettan till trean bara skrev eller berättade eller arbetade med flyg, och han var 
jätteduktig  på  det  och  förmedlande  allmänbildning  och  delade  med  sig  av 
kunskaper  till  även mig  såklart.  Jag  tror  att  han  var  nöjd, men  han  skulle  väl 
egentligen ha fått bredda sina intressen. 

Här  tycker  hon  sig  avslutande  konstatera  en  bieffekt  av  för  långt  gånget 
elevinflytande.  Samtidigt  som  eleven  blev  nöjd  då  den  hade  fått  större 
inflytande över innehållet, så fanns det enligt K64 skäl att påpeka att det var på 
bekostnad av annan kunskap  som eleven kanske egentligen  skulle ha behövt 
bättre. Här går mina tankar till Swans undersökning där hon visade att ju större 
utrymme  för  elevinflytande  desto  större  dragning mot  atomistisk  kunskap.84 
Men  även  Almgrens  resultat  om  att  vidgat  elevinflytande  faktiskt  leder  till 
”sämre” kunskaper i skolan skulle här kunna lyftas fram.85

Samtidigt sätter K64  i ett  lite senare resonemang  fingret på ett annat problem 
med  elevinflytandets  villkor,  och  som  även  här  berör  elever  på  individnivå, 
nämligen vad jag skulle vilja kalla minoritetsskyddet: 

Jag måste alltid  tänka på dom elever  som är  lässvaga eller dyslektiker, eller har 
litet ordförråd. För deras skull bestämmer  jag mycket. Många gånger högläser vi 
texter  för  att  de  skall  kunna  ta  till  sig. Dom  svaga  eleverna  behöver  handfast 
konkret hjälp. 

Vad  skall man  säga om demokratin och graden  elevinflytandet här, givet  att 
majoriteten  av  eleverna  vid  dessa  tillfällen  hellre  skulle  ha  velat  ägna  sig  åt 
något annat än högläsning? Den konfliktbild som här målas inramas av de två 
till  synes  oförenliga målen:  att  ta  till  vara  varje  elevs  intressen  och  bedriva 
verksamheten i skolan ”i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
principer”  som  det  står  redan  i  andra meningen  i  Lpf  94.86 Det  är  bara  att 
konstatera att det dilemma K64 här tar upp i vissa situationer kan vara olösligt. 

 
84 Swan (2006) sid. 117f. 
85 Se kap. 3.3, sid. 20! 
86 Lpf 94, 1.1. 
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En  elevmajoritets  negativa  upplevelser  av  att  inte  ha  inflytande  över 
undervisningen  kan  ha  sin  yttersta  grund  i  en  lärares  ansvarsfullhet  och 
hänsynstagande  till  de  enskilda  elevernas  behov  som  kan  skilja  sig  från 
elevmajoritetens – och kanske rent av  inte nödvändigtvis ens majoritetens  just 
behov,  utan  kanske  snarare  preferenser.  För  en  elev  som  svarar  på  en 
enkätundersökning  om den  generellt  vill  ha mer  inflytande87  tänker  givetvis 
endast utifrån sig själv: vad man vill själv, sina egna preferenser; inte vad som 
kanske heller bäst  för ens egen kunskapsutveckling, och absolut  inte vad som 
kan vara bra för någon annans preferenser eller utveckling. Jag vill i samband 
med detta alltså passa på att peka på ett generellt problem jag tycker mig kunna 
se med  just värdet av resultat av enkätundersökningar när det handlar om så 
komplexa saker som  inställningar  till och upplevelser av elevinflytande; d.v.s. 
på sätt och vis alldeles frånsett kvalitén på validitet eller signifikans i en sådan 
undersökning. Inflytande låter som något bra – klart man svarar att man vill ha 
mer! Men vill man det egentligen om man tänker efter? Vill man det om man 
ordentligt sätter sig in i vad det innebär och vad det betyder? Jag varnar alltså 
för  att  siffrorna  kanske  egentligen  inte  stämmer  så  bra  överens  med 
verkligenheten som man hoppas och tror, och att det i verkligheten är en lägre 
andel elever  som vill ha ökat inflytande. 

 

4. Vilka  hinder  för  ökat  utrymme  för  elevinflytande  över  undervisningen 
upplever gymnasieelever och gymnasielärare? 

De hinder  för elevinflytande som undersökningens  informanter upplevde var 
alltså: 

• Kursplanernas utformning   (Enligt lärarna men även omvittnat av 
   eleverna) 

• Tidsbristen   (Enligt lärarna men även omvittnat av  
   eleverna) 

• Elevers okunskap om Lpf94  (Enligt lärarna och eleverna) 
• Bristande elevengagemang  (Enligt lärarna och eleverna) 
• Otillvaratagande av intresse  (Enligt lärarna och eleverna) 
• Rutiniserade lärare  (Enligt eleverna) 
• Få ospecificerade utvärderingar (Enligt eleverna) 

 
87 Minns frågorna som ställs i Skolverkets återkommande enkätundersökningar! Ex. ”Vill vara 
med och bestämma om vad du får lära dig i olika ämnen?” Vem svarar nej på det?  Se kap. 3.2, 
sid.13! 
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Att kursplanerna är svåra att tolka och ännu svårare för eleverna att tolka, och 
att  detta  hämmar  möjligheterna  för  elever  att  utöva  inflytande  över 
undervisningen  tycks vara  en  stark konsensus  i min undersökning, men hur 
skulle  kursplanerna  kunna  förändras  då?  K36  berättade  såhär  om  hur  hon 
upplevde problemet med elevinflytande över innehåll i undervisning:   

Jag tycker såhär att  innehållet är svårare [att  låta eleverna vara med att påverka] 
och det beror delvis på kursplanerna; hur man  tolkar dom. Dom är  inte  lätta att 
tolka  och  dom  är  definitivt  inte  lätta  att  tolka  för  eleverna. Det  är  svårt  att  få 
eleverna att riktigt förstå kursplanen och utifrån det kunna sätta upp innehållet i 
en kurs. 88

När  jag  lite  senare  talade med K36  om  kursplanernas  begränsande  inverkan 
kom vi detta intressanta dilemma på spåren: 

K36:  Jag  skulle önska att kursplanerna var klarare eller mer konkret kanske. Det 
skulle göra det enklare för elever framför allt. Men samtidigt så… [längre paus] 

Jag: Om en kursplan skulle vara mer detaljerad…. [jag blir avbruten här] 

K36: Desto mer bunden blir man ju! Jja det är svårt – jättesvårt. Jag vet inte riktigt 
vad jag tycker om det här. 

Så  blir  kursplanerna mer  detaljerade  och  där med  tydligare;  d.v.s.  om man 
skulle ta ett steg tillbaka till de föregående styrdokumentens formuleringar, så 
bör det ju samtidigt alltså bli svårare att göra egna tolkningar av desamma och 
som nu via den självständiga om än professionella tolkningen av de nuvarande 
skapa  friheten  att  forma  innehållet  i  undervisningen  efter  eget  (lärares  och 
elevers)  tyckande och smak. En  lösning  torde  ligga  i att de kunde  formuleras 
enklare, men  aldrig med mindre  än  att de  samtidigt  reduceras  i  omfattning, 
alternativt  att  tiden  i  skolan  vidgas.  Först  då  kan  friutrymme  skapas  och 
möjligheter till ökat elevinflytande lättare komma att uppfyllas.  

Även M50 vittnade om elevernas  inställning  till kursplanerna och menade att 
eleverna  tycks  vara  av  den  åsikten  att  de  mot  bakgrund  av  en  insikt  om 
ogörlighet  helt  enkelt  inte  anser  sig  böra  blanda  sig  i  den  innehållsmässiga 
utformningen  av  undervisningen  över  huvud  taget.  Jag  låter  här M50  själv 
berätta om detta. 

 
88 Jämför detta med att eleverna ansåg sig behöva hjälp med att förstå ”de där pappren”, att det 
kanske är så att de inte klarar det ens med lärarens hjälp och handledning! Se nästa sida! 
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Men så fråga jag dem [eleverna]: Vad vill ni ha inflytande över? Hjälp mig med det 
här! Jag skall  jobba  länge med det här. Hur skulle ni vilja ha det egentligen? Vad 
vill ni påverka o.s.v.? Jag frågar det här för att  jag skall få ett lindrigt liv och [jag] 
försökte inte lägga över det här [till dem] att: vad får jag för betyg nu? Och det svar 
jag fick var ungefär det de [redan] hade inflytande över. Det var läxor, eller prov; 
när de skulle va, hur många prov och såna där saker. Det uppskattade dom. Men 
dom ville  inte ha mer! ”Hur kan dom  tro att vi skall klara av det”, det var deras 
åsikt om det. Det var väldigt tydlig respons inifrån dom.  

Enligt M50 tycks elever alltså inse sig vara för inkompetenta för att böra ha med 
innehållsmässig  utformning  att  göra,  även  om  M50  här  inte  berör  hur 
kompetenta de ändå skulle ha kunnat tänkas vara med en bra handledning från 
lärarens sida.  

Lärarnas här omvittnade upplevelse av den dominerande kraft som utgörs av 
kursplanerna och deras utformning är  för övrigt  i hög grad parallell med de 
resultat  som  även  Swan  fann  i  sin  avhandling.89  Men  även  de  elever  jag 
intervjuade talade om kursplanerna. Såväl T2 som NV3 visade prov på nästan 
häpnadsväckande insiktsfullheter när de om detta säger: 

[NV3]: Jag tror man måste börja från början så att inte den där friheten kommer i 
trean eller  så, att du plötsligt  får världens ansvar – då går det  ju åt pipsvängen, 
utan från början lära sig att ta det där ansvaret, så att man är beredd och van, att 
man vänjer sig tidigare[…]  

[T2]: Och sen är ju svårt för oss o lägga förslag då vi inte ha någon kunskap om vad 
som står i de där pappren [kursplanerna]. Vi har ingen aning om sånt där, där vi 
skulle ha kunnat var delaktig.  

Men T2 fortsätter också sitt resonemang och låter tanken löpa vidare mot även 
insiktens konsekvenser och samtidigt visar exempel på hur kort avståndet kan 
vara mellan lärare och elever i skolan: 

För oss så skulle vi egentligen fått ut kursplaner i början av varje kurs och se att det 
här skall innehålla i varje, men då tar ju det en massa tid förstås… alltså då går det 
ju bort en massa tid som inte ger nått [direkt kunskapsinnehåll] egentligen. 

T2 leder oss här samtidigt in på nästa stora hinder för elevinflytandet, nämligen 
att ordentligt elevinflytande i någon mån ändå tar en del tid i anspråk, tid som 
av  nödvändighet  inte  samtidigt  kan  utnyttjas  för  kunskapsinhämtning. 
Samtliga  lärarinformanter  upplevde  där  till  bristen  på  tid  som  påtagligt 
begränsande. Kvinna 64 svarade på frågan om hinder för elevinflytande såhär: 

 
89 Se kapitel 3.3, sid. 15! 
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Men elever  idag, de har  ju  så  förskräckligt många engagemang en del. Dom har 
hobbys,  dom  skall  vara  socialt  aktiva,  har  många  kompisar,  skall  vara  ute  i 
svängen och det ena med andra. Tiden är ett hinder för engagemang. Vi orkar inte, 
vi hinner inte, och det nog samma för oss lärare när jag tänker efter här. 

Detta hon här säger skall uppfattas med hänsyn taget till även andra saker hon 
svarat  under  intervjun,  och  därför  förstås  som  uttryck  för  att  tiden  är  ett 
begränsande  hinder mot  bakgrund  av  kursplanerna  krav  på måluppfyllelse, 
inte att det skulle ta speciellt mycket tid med elevinflytandet i sig, även om T2 
var  inne på  att det var  just  så; att  elevengagemanget  faktiskt kräver  ett visst 
tidsutrymme  och  som då  inte kan  ske på  annat  sätt  än på  bekostnad  av det 
engagemang  som  skolan  egentligen  är  tänkt  att  husera:  nämligen  sökandet, 
förvärvandet  och  implementerandet  av  kunskap.  Här  vill  jag  samtidigt 
påminna  om  vad  K36  ansåg  om  elevinflytandet  att  det  är  en  del  av 
undervisningen och därför inte meningsfullt kan påstås samtidigt stjäla tid från 
densamma.90

Detta  formulerar  sammantaget en ytterligare  slutsats  i denna uppsats: att det 
tycks  råda  en  konflikt mellan  kravet på måluppfyllelse  av  styrdokumenten  i 
förhållande till den tid lärare i skolan upplever sig ha till sitt förfogande. Givet 
att  informanterna  i  denna  undersökning  skulle  vara  representativa  för  riket 
som helhet så skulle en lösning härvidlag kunna utgöras av att endera av dessa: 
kursplaner,  läroplaner  eller  tiden  förändras  eller  justeras. Antingen  förändrar 
man innehållet i läroplanen och tar bort eller i alla fall reducerar kravet på elev‐
inflytande  över  innehåll,  eller  så  förändrar  man  kursplanerna  genom  att 
omfattningen  av  de  innehållsmässiga  kraven  reduceras  och  eventuellt 
dessutom  i  kombination  med  att  deras  utformning  förenklas  till  gagn  för 
lärares men  i  synnerhet  elevernas  förståelse,  eller  så  lagstadgar man  om  att 
varje lärare skall  få mer undervisningstid till sitt förfogande.  

  När det gäller lärarnas ointresse av att själva ta initiativ till att katalysera 
elevernas  vilja  till  engagemang  via  elevernas  personliga  intressen  och 
specialkunskaper, samt även ur den bild som förmedlas; att det knappt ens på 
elevernas  initiativ kommer  till  tals,  så kan härvidlag  en  jämförelse med  John 
Deweys utbildningsfilosofi samtidigt påpekas; att det tycks råda stora brister i 
lärarnas  framför  allt  initiativförmåga  i  att  utnyttja  elevernas  personliga 
intressen över huvud taget såsom utgångspunkter och katalysatorer  i syfte att 
processa och implementera kursplanernas krav på kunskapsinnehåll.91

 
90 Se sid. 33! 
91 Se perspektiv 2 i kap. 2, sid. 9! 
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  Enligt  denna  undersökning  framgår  det  även  att  eleverna  själva  tycks 
kunna utgöra en bromskloss för vidgat inflytande, och det framstår som rimligt 
att  anta  att  mognadsgraden  och  ointresset  av  att  påverka  skulle  kunna 
samvariera.  I  talet  om  mognad  bör  man  enligt  mig  nämligen  även  ta  i 
beaktande att det samtidigt mycket väl kan vara så; att bara för att man kanske 
är mer mogen än den grad av  inflytande man som elev utövar, så är det  inte 
givet att man som elev där med anser att man tycker sig kunna utöva för litet 
inflytande  i  förhållande  till  sina preferenser  härom  för det. Man  kanske  inte 
alltid  vill  utöva  ytterligare  inflytande  bara  för  att man  känner  att man  kan, 
vilket  också M50  var  inne på  när han  i  talet  om  elevers  eventuella  ointresse 
svarar:  

Dom flesta har ju nån åsikt men många som: Ah – spela roll. Och då behöver man 
ju inte pådyvla dom en åsikt. För då vet man ju inte om det är deras åsikt.  

Detta med den, enligt mina  informanter,  förhållandevis stora mängden elever 
som  visar  ointresse  av  inflytande  understöds  alltså  även  av  den  bild  de 
förmedlar  av  hur  elevinflytandet  i  undersökningen  tycks  komma  upp  på 
agendan, nämligen  främst via  lärarkåren; att det oftare är  lärarna som vänder 
sig till klassen med förfrågan om deras engagemang om inflytande snarare än 
initiativ  från elevernas  sida. Att eleverna generellt  inte  tar dessa  initiativ kan 
förvisso ha med  andra  saker  att göra  än  ett uppriktigt och verkligt  ointresse 
(alternativt ett utbrett  tyckande om att de av olika anledningar  inte anser  sig 
böra göra sig åsikter om detta oavsett lust där till) som t.ex. egenskaper knutna 
till det  sociala klimatet; d.v.s. att det  skulle kunna  finnas krafter  i det  sociala 
klimatet  som hämmar  eller  trycker ner  elever  som  tydligare, oftare  eller mer 
kraftfullt annars hade utövat makt när det gäller  innehållet  i (eller formen av) 
undervisningen.  Detta  är  emellertid  tyvärr  inget  denna  undersökning  har 
lyckats erbjuda några  förslag till svar på, men den har ändå väckt frågan, och 
som  sådan  kan  denna  undersökning  bidra  med  perspektiv  och  erbjuda  en 
stafettpinne för andra framtida forskare inom området att föra vidare mot svar 
på densamma. 

  Man  kan  här  även  fråga  sig  följande:  Skall man  ta  denna  stora mängd 
elever som  inte visar  intresse av  inflytande ens när det  läggs  i deras hand på 
allvar  och  respektera  detta,  om man  samtidigt  tror  att  det  inte  skulle  vara 
gynnsamt  för  deras  utveckling?  Eller  skall man  respektera  detta  för  att  det 
egentligen  är  ett uttryck  för  inflytande? ”Jag väljer att  inte påverka!”. Är det 
inflytande? På något sätt kan det framstå som att vi här kan ge med ena handen 
och ta med den andra. Å ena sidan vänder vi oss till eleverna för att vi tror att 
det finns saker de vet bäst själv, men när de väljer i våra ögon fel så menar vi 
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ändå samtidigt att vi inte tror att de vet bäst själv. Detta har förvisso karaktären 
av att mer vara en fråga av filosofisk art snarare än en pedagogisk, men jag vill 
mena att det gör den  inte mer ointressant  för den pedagogiska praktiken  för 
det. Samtidigt är resonemanget jag ovan fört nämligen adekvat inte minst även 
mot  bakgrund  av  den  forskning  som  Swan  förde  och  där  hon  påtalade 
elevernas benägenhet att hänfalla åt att prioritera den atomistiska kunskapen 
framför den holistiska; att den atomistiska ökade med ökat elevinflytande över 
innehållet  i  undervisningen;  d.v.s.  att  eleverna  i med  ökat  inflytande  sänkte 
kvalitén på den kunskap som processades.92 Problemet tycks alltså kunna vara 
av såväl filosofisk som manifest pedagogisk art. 

  När det gäller elevernas bild av förekomsten av rutiniserade lärare vill jag 
förutom  att  även Danell  har  visat  hur praxis  är  starkare  än  läroplaner93,  här 
lyfta  fram  det  faktum  att  eleverna  i  denna  undersökning  tillskriver  lärares 
egenskaper  och  beteendemönster  generellt  större  förklaringsvärden  än  vad 
lärarna  själva  gör,  eller  klarar  av  att  göra.  Lärarna  utesluter  under  mina 
intervjuer nästan undantagslöst  egenskaper  knutna  till dem  själv  någon  som 
helst betydelse för elevinflytandets villkor, och det är  i och för sig kanske  inte 
så  konstigt, men  kan  samtidigt  vara  tecken  på  något  som  det  tycks  som  att 
lärarna  över  lag  bister  stort  i,  nämligen  självreflektion.  Jag  vill  här  därför 
avslutande  lyfta  fram vad elev B3 under  intervjun sa om  lärare generellt, och 
låta  det  uttalandet  bli  en  inspirationskälla  för  alla  oss  som  sysslar  med 
pedagogik och ungdomar i skolorna:  

B3: ”Lärare kan få ämnen roliga eller tråkiga!” 

 

 

 

 

 

 

 
92 Se kap. 3.3, sid. 18! 
93 Se kap. 3.3, sid. 19! 
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8 Tillförlitlighet 
Man bör här givetvis utgå ifrån att den person  jag är och den förförståelse  jag 
besuttit av nödvändighet på ett eller annat sätt har utgjort en påverkansfaktor i 
den  undersökning  som  har  genomförts,  dels  på  det  sätt  på  vilket  jag  har 
formulerat frågorna, dels hur  jag sedan själv agerat i intervjusituationerna och 
dels hur jag slutligen sedan även tolkat det insamlade materialet.  

Den  enklare  och  metodiskt  sett  annorlunda  undersökning  jag  genomförde 
ungefär ett år tidigare94 skulle även den kunna tänkas ha spelat någon roll här. 
Emellertid har jag av just denna anledning medvetet avstått ifrån att damma av 
den inför denna undersökning, och  jag minns knappt vad för resultat  jag fann 
att  den  gav  för  handen, mer  än  att  jag  ansåg  att  den  knappast  hade  något 
sådant av värde alls.  

Däremot  måste  givetvis  all  den  tidigare  forskning  jag  i  samband  med 
förberedelserna  inför  denna  undersökning  har  tagit  del  av  ha  utgjort  en 
påtaglig  inverkan  på  förväntansplanet  (vilket man  å  andra  sidan  enligt mig 
förvisso  bör  kunna  tänkas  förutsätta  hos  vilken  forskare  i  nästan  vilken 
kvalitativ forskning som helst) men har samtidigt varit nödvändig här. För utan 
att ha  läst  in mig på  forskningsområdet hade  jag heller  inte haft kunskap nog 
att kunna formulera en plan som inbegriper vad som är möjligt och intressant 
att öppna ögonen för, men det har alltså samtidigt inneburit att jag bland annat 
har  haft  en  förväntan  om  att  elevernas  upplevelse  av  inflytande  kommer  att 
uppges vara större över  form än  för  innehåll, och  jag har haft en  förförståelse 
som  består  i  att  kursplanernas  utformning  ur  lärares  perspektiv  är  en  stark 
förklaring till bristande elevinflytande över innehållet i undervisningen. 
 

 
94 Omnämns i kap. 1.1, sid. 5.   
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9 Sammanfattning 
Har  jag då lyckats finna några svar på mina forskningsfrågor och uppnå mina 
syften med denna uppsats, eller inte? Mitt forskningsproblem löd:  

Hur  beskriver  lärare  och  elever  elevinflytandets  villkor  och  vilka 
mekanismer  är det  som  är verksamma  i att  elever har  ett betydligt mindre 
inflytande över innehållet än över arbetsformerna i skolan? 

Syftet  var  att  med  utgångspunkt  i  styrdokumentens  formuleringar  om 
elevinflytande undersöka: 

I. Hur det står till med elevernas kunskap om elevinflytandet som 
det formuleras i styrdokumenten? 

II. Hur  elever  och  lärare  i  gymnasiet  upplever  olika  aspekter  av 
elevinflytande? 

III. Vad  elever  har  för  önskemål  om  förändringar  av  sina 
möjligheter till elevinflytande. 

IV. Vilka  huvudsakliga  hinder  för  elevinflytande  som 
informanterna upplever? 

V. Om lärares och elevers uppfattningar om ovanstående skiljer sig 
åt? 

  

I.   Och hur står det då till? Två av lärarna och samtliga tre elever gav tydliga 
besked om  en påtaglig okunskap hos  eleverna om  läroplanens  skrivelser om 
elevinflytandet,  och  i  synnerhet  dess  tal  om  att  det  var  en  explicit  rättighet. 
Dock fanns här alltså ett (glädjande) undantag bland lärarna – den enda av dem 
som  tagit sin examen efter det att Lpf 94  implementerades  i  lärarutbildning – 
och  som menade att hon åtminstone  själv  regelmässigt  informerade  i alla  fall 
sina  elever  om  dessa  rättigheter. Denna  brist  på  kunskap  hos  eleverna  kan 
enligt mitt  förmenande  inte  anses  som  något  annat  än  ett  hinder  för  elev‐
inflytande,  och  som  ytterst  inte  bör  uppfattas  som  något  annat  än  ett 
underbetyg åt lärarna och/eller skolledningen. 
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II.   Styrdokumenten  talar  om  ett  ”verkligt  inflytande  på  arbetssätt,  arbets‐
former och  innehåll  i undervisningen”,95 och mitt undersökning pekar på att 
det brister stort i elevernas inflytande över innehåll, men att de upplever sig ha 
ett  tämligen  stort  inflytande  över  arbetssätt/arbetsformer.  Då  min 
undersökning emellertid entydigt är av kvalitativ art kan man inte göra några 
anspråk på att dess resultat kan bidra med något av kvantitativt större värde. 
Inte  desto mindre  är det  kvalitativa  resultatet  alltså  ändå  samstämmigt med 
vad  Skolverkets  återkommande  (entydigt  kvantitativa)  enkätundersökningar 
visar.  Denna  samstämmighet  menar  jag  har  den  primära  förtjänsten  att  de 
kvalitativa värdena  i denna undersökning får en ökad grad av  legitimitet som 
annars  hade  kunnat  framstå  som mindre  representativt med mer  udda  eller 
avvikande  skildringar  av  upplevelser;  d.v.s.  om  det  hade  varit  så  att  de 
informanter  jag  använt  skulle  ha  visat  sig  teckna  en  helt  annan  bild  av 
verkligheten  än  den  som  skolverkets  undersökningar  visat,  så  skulle  deras 
beskrivningar i stort inte framstå som riktigt lika användbara. Det jag menar är 
att det som denna undersökning visar, erhåller tack vare samstämmigheten, en 
högre  grad  av  adekvans  än  annars;  d.v.s.  att  man  utan  att  äventyra  sin 
intellektuella anseende gör det mer tillåtet att mena att det finns goda skäl att 
anse att  resultatet  troligen gäller  för  fler än mina  informanter,  fler än  för den 
skola i vilka de befunnit sig, och i alla fall underlätta föreställningen om att det 
kan vara typiskt för landet som helhet.  

III.   Oavsett skillnader i upplevelser av reellt elevinflytande med avseende på 
innehåll och  form är det  inte givet att elever egentligen skulle vilja vidga det 
inflytande  som  framstod  som mest  eftersatt,  och  såväl  lärare  som  elever gav 
också mer eller mindre helt divergerande bilder av var elever helst skulle vilja 
se  en  förändring,  vilket  indikerar  att  önskemål  om  en  förändring  av 
elevinflytandet kan vara en högst individuell fråga. 

IV.   Det  ljus  min  undersökning  har  riktat  över  förekomsten  av  hinder  för 
inflytandet  har  lyckats  identifiera  och  lyfta  fram  en  lång  rad  olika  och 
intressanta  faktorer  som  inverkar negativt på  elevernas möjligheter  att utöva 
inflytande  över  undervisningen  i  skolan,  och  jag  ser  själv  just  denna  del  av 
resultatet,  vid  sidan  av  identifikationen  av  även  de  inbördes  konflikter  som 
dessa  rymmer,  som  uppsatsens  stora  förtjänst,  och  som  ett  gott  bidrag  till 
forskningen  om  elevinflytandets  villkor  i  gymnasieskolan. Att  kursplanerna 
skulle  framstå  som hämmande  för  inflytandet var  inte  förvånande  och helt  i 
överensstämmelse med tidigare forskning inom området. Därtill vittnades det i 

 
95 Lpf 94, 2.3. 
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undersökningen om brister i såväl elev‐ som lärarengagemang, och även detta 
har  fler  undersökningar  påvisat.  Bristen  på  tid  framstår  däremot  som  en 
tidigare  mindre  uppmärksammad  faktor,  och  som  flera  av  informanterna 
upplevde  som  ett  problem  för  ett  vidgande  av  elevinflytandet.  Sen  måste 
härvidlag givetvis även elevernas okunskap om sina rättigheter i läroplanens 
tal  om  demokrati  och  inflytande  uppmärksammas  som  ett  hinder. Man  bör 
dessutom, om Dewey har rätt, här även nämna lärarnas brister i att ta till vara 
elevernas  personliga  intressen  som  ett  hinder,  samt  även  påpeka  brister  i 
lärarnas utvärderingar  som  ett  indirekt hinder, men  som  i grund  och botten 
egentligen utgörs av egenskaper knutna till lärarna själva, då de dels möjligen 
inte  förekommer  i  tillräcklig  omfattning  samt  dels  att  det  inte  gör  skillnad 
mellan inflytande över innehåll respektive form. Resultatet av undersökningen 
inbegriper  även  vissa  tecken  på  uteslutanden  av  tänkbara  hinder,  nämligen 
lärarnas  bundenhet  till  litteraturen,  samt  att  elevernas  mognadsgrad 
egentligen skulle vara för lågt för vidgat inflytande, även om detta resultat inte 
är entydigt. 

V. Slutligen var även syftet att se om gymnasieelever och lärare skiljer sig åt i 
olika upplevelser av dessa diversiva aspekter av elevinflytandet, och resultatet 
är att de  inte skiljer sig nämnvärt åt när det gäller elevinflytandet. Elever och 
lärare  är  i  denna  undersökning  samstämmiga  i  upplevelsen  av  den  skillnad 
som råder mellan elevernas inflytandegrad över undervisningen med avseende 
på  innehåll  och  form. Däremot  skiljer de  sig något  åt  i deras upplevelser  av 
olika hinder för elevinflytandet. I de flesta avseenden är de dock även här i det 
närmaste samstämmiga i sina skildringar av den verklighet där de agerat, men 
eleverna  identifierar  fler hinder än  lärarna, och  som har med egenskaper och 
beteenden  knutna  till  lärarna  själva  att  göra.  Lärare  och  elever  lyfter  annars 
båda  fram  kursplanens  utformning,  tidens  begränsning  och  bristande 
elevengagemang som hinder. Medan eleverna även vill mena att ointresse hos, 
och  rutinisering  bland,  lärare  i  skolan  hindrar  elever  från  att  kunna  utöva 
elevmakt i 

  Avslutningsvis  vill  jag  även  upprepa  vittnesmålen  om  systemets  inne‐
boende  relationer  som  ett  problem  i  sig,  och  som  samtidigt  kan  skänka 
förklaringar  till  varför  vissa  av  ovanstående  nämnda  faktorer  utgör  hinder, 
nämligen att ekvationen  läroplanens krav på elevinflytande, kursplaner och 
tidsbrist inte upplevs gå ihop, samt även konflikten mellan läroplanens tal om 
att demokrati  skall genomsyra  att verksamhet  i  skolan  samtidigt  som varje 
enskild elevs behov skall tillgodoses; d.v.s. relationen mellan en demokratiskt 
härledd elevmajoritet och minoritetsskyddet. 
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10 Epilog 
 

Och vem är då jag? Jag är i skrivande stund 42 år och de ämnen jag har läst är 
teologi,  historia,  filosofi  och  slutligen  även  psykologi.  I  vilka  av  dessa  jag 
kommer att ta ut min examen återstå att besluta sig om längre fram. Jag finner 
mig som person mer och mer dragen åt det fenomenologiska förhållningssättet 
till yttervärlden, även om  jag  intet  sätt  tror att  jag någonsin helt kommer att 
ingå äktenskap med det samma.  
 
Min personliga  inställning  till  elevinflytandet  var  till  en  början  helt  neutralt, 
men alltefter som man sätter sig in i forskning och tar del av röster som uttalar 
sig  om  detta  desto  mer  input  tillförs  man,  och  konturerna  till  en  egen 
inställning  börjar  smygande  ta  sig  form.  Idag  består  denna  form  av  den 
preliminära  inställningen  att  elevinflytande  över  innehåll  i  läroplanerna  nog 
inte borde ha samma starka status som talet om inflytandet över formen. Men 
det  är  alltså  idag  det,  och  detta  avsnitt  författas  efter  att  uppsatsen  i  det 
närmaste  är  klar,  och  det  var  först  under  diskussionsavsnittet  de  flyktiga 
konturerna  till  denna  inställning  började  övergå  till  en  mer  stadigvarande 
tankestruktur. Hur som helst är den under alla omständigheter ändå preliminär 
till  sin karaktär.  Jag kommer givetvis även efter att denna uppsats är klar att 
söka  vidare  efter  fler  röster  och  forskningsrapporter  om  hur  verkligheten 
fungerar,  innan  jag  vågar  påstå  att  jag  verkligen  kan  ha  en  tillräckligt 
välgrundad  åsikt  i  denna  fråga. Men  än  så  länge  förefaller  argumenten  för 
elevinflytande  till  lika delar över såväl  innehåll som  form alltså vara  färre  till 
antalet och svagare än de som ifrågasätter.  
 
Denna min preliminära skepticism har sin yttersta bäring  i  två  föreställningar 
där den ena utgörs av att jag anar att eleverna helt enkelt inte tycks kunna vara 
kapabla till att medelst ett vidgat inflytande över innehållet i skolan egentligen 
kunna höja kvalitén av detsamma. Vi som professionella pedagoger och vuxna 
människor  läser  på  universitetsnivå  för  att  bemyndigas  bedriva  pedagogiskt 
kunskapsförmedlande  arbete  till  unga människor.  Hur  rimmar  det med  att 
mestadels  omyndiga  elever  i  något  avseende  alls  skulle  kunna  förstå  sig  på 
detta bättre? Denna  argumentation  liknar  för övrigt  i hög grad den  som kan 
riktas även mot det i mina ögon lätt populistiska påfundet att även elever borde 
få betygssätta lärare. 
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Den andra föreställningen är av  i det närmaste entydigt  logiskt slag och utgår 
från denna tes:  

Man inte kan göra sig föreställningar om något man inte vet något om.  

I det här fallet överfört på elevinflytande innebär det att; för att kunna avgöra 
vad du vill lära dig något om, måste du någonstans först ha kunskap om det du 
inte vet någonting om. Så för att meningsfullt kunna utöva inflytande över vad 
man skall lära sig så måste man först lära sig om det som man skall ta ställning 
till  om man  över  huvud  taget  vill  lära  sig  något  om,  och  hur  går  det  ihop? 
Argumentet fungerar för övrigt även för hur något skall läras. För att kunna ta 
ställning till hur något lärs ut/in bäst måste man första ha kunskap om vad det 
är  som  skall  läras, men  då  har man  ju  redan  lärt  sig  detta  och  frågan  blir 
plötsligt meningslös! Logiken  tangerar  slutligen  för  övrigt  även  andra  frågor 
som  eleverna  ibland  påstås  böra  vara  med  om  att  bestämma  om  t.ex. 
kurslitteraturen ‐ även om detta i första hand givetvis har med tidsaspekten att 
göra. Här har ni 10 kursböcker om samhällskunskap, läs dem till nästa vecka så 
bestämmer vi sedan tillsammans vilken av dem vi skall ta!  

När  allt  kommer  omkring  tycks  det  alltså  ändå  svårt  att  värja  sig  från 
föreställningen om att det är, och måste vara, den professionelle  läraren med 
alla  sina kunskaper och erfarenheter  som helt enkelt är den bäst  lämpade att 
fatta beslut i frågor som rör pedagogiskt arbete. För är det inte just det som en 
lärarutbildning i huvudsak går ut på? Här känner jag mig samtidigt tvingad att 
påpeka  att  detta  på  intet  sätt  berör  demokratin  i  den  meningen  att  det 
inbegriper  även  frågor  om  respekten  för  elevens  åsikter  och  ambitioner. 
Läroplanens  tal  om  demokrati  och  inflytande  menar  jag  bara  inte  av  nöd‐
vändighet  måste  inbegripa  ett  tillmötesgående  av  viljorna  hos  vare  sig  en 
enskild  elev  eller  en  elevmajoritet,  utan  istället  snarare mer  bör  fokusera  på 
respekten för olikheter, och att uppmuntra att dessa förs fram, och att stimulera 
elevernas förmåga att argumentera för sina föreställningar och åsikter och den 
vägen  stärka  deras  självmedvetenhet,  självkänsla  och  självförtroende,  samt 
upplevelse av att bli sedda, lyssnade på och känsla av att man är värdefull.  

Argument för att eleverna skall kunna utöva inflytande över såväl innehåll som 
form kvarstår alltså samtidigt, men argumenten för att dessa till lika delar skall 
beredas  dem,  kan  jag  helt  enkelt  inte  finna  tillräckligt  styrkt,  varken  i 
läroplanen,  i hittillsvarande  forskning, och slutligen heller  inte mot bakgrund 
av  resultaten  av  denna  min  egen  undersökning,  där  flera  upplevelser  och 
resonemang framförda av informanterna har utgjort en påverkan på mig.  
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Som ett exempel på ett sådant resonemang jag tidigare inte har valt att ta med, 
svarade M50 på en fråga om hinder såhär: 

Att  dom  inte  har  en  aning  om  vad  de  skall  lära  sig,  och  hur  skulle  dom 
kunna ha det? Vad gjorde dom här i så fall? 

  En  kollega på  skolan  frågade mig  för  övrigt  rent  av  också,  efter  att  jag 
hade  genomfört  mina  intervjuer,  vad  jag  själv  egentligen  hade  för  åsikter 
generellt om elevinflytande i skolan? Jag svarade då något svävande att jag än 
så länge inte direkt kunde påstå att jag hade någon. Frågan och samtalet förde 
oss  in på en  spekulation om hur en kommande  läroplan  skulle kunna  tänkas 
komma  att  se  ut  i  talet  om  demokratin  och  elevinflytandet  ‐  om  det  skulle 
bibehållas,  nedtonas  eller  förstärkas? Vi  gissade  då  båda  två mest  på  att  en 
nedtoning  av  det  samma  nog  skulle  bli  fallet.  Frågeställningen  gjorde  mig 
väldigt nyfiken på vad de  lärare  jag hade  intervjuat skulle svara, så  jag sökte 
upp  dem  och muntligen  frågade  dem  i  efterhand.  Såväl K64, M50  som K36 
spekulerade även de  i att  talet om elevinflytande  i nästa  läroplan nog kunde 
komma att tonas ner en smula.  

K64 drog här samtidigt parallellen till det mediala talet om curlingföräldrar ‐ ett 
ord  som  över  huvud  taget  inte  ens  fanns  för  inte  särskilt  länge  sedan  ‐  hur 
barnen och deras behov och preferenser idag har kommit att få en sådan status 
och  genomslagskraft  att  man  börjat  tala  om  hur  föräldrars  tillvändhet  till 
barnen snarare är att betrakta som en björntjänst, än att det skulle vara till gagn 
för demsamma. K64  och M50 uttalade  sig  samtidigt  försiktigt positivt  till  en 
sådan  eventuell  försvagande  nyansering,  medan  däremot  K36  inte  skulle 
välkomna  någon  devalvering  av  formuleringarna  om  kravet  på  elevernas 
inflytandegrad.  

Jag  kommer  att med  spänning  invänta  den  nya  läroplanen,  när  den  nu  kan 
tänkas komma att introduceras? 
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12 Bilaga 1.  
 
 
 
Utdrag ur Lpf 94 
 
De demokratiska principerna att kunna 
påverka, vara delaktig och ta ansvar skall 
omfatta alla elever. Elevernas ansvar för att 
planera, och genomföra sina studier samt 
deras inflytande på såväl innehåll som former 
skall vara viktiga principer i utbildningen. 

 
 

Läraren skall se till att alla elever, oavsett 
kön och social och kulturell bakgrund, får 
ett verkligt inflytande på arbetssätt, 
arbetsformer och innehåll i undervisningen.  
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13 Bilaga 2. 
 
Frågor till lärare 
 

• Dela med dig av syftet med intervjun och studien. 
• Det är endast direkt elevinflytande över undervisningen som är av 

intresse. 
• Definiera termerna innehåll och form! 
• Det är den personliga upplevelsen som är intressant – finns inget rätt 

eller fel. 
• Inspelningen är bara för mig och kommer aldrig att bli offentlig. 
• Samtalet spelas in ‐ ok? 
• Ingen kommer i slutprodukten att vara direkt identifierbar. 
• Slutproduktens tillgänglighet utgörs av en sökbar webpublikation. 
• Vem talar jag med? (Ålder, kön, ämnen, erfarenhet). 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Elevers rättigheter 
 
Visar utdrag ur läroplanen. 
 
1. Hur väl förtrogen med innebörden av vad du just har läst upplever du att du 
är? 
 
2. Hur införstådda med detta och tror du eleverna är? 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Elevers inflytande 
 
3. Hur stämmer din personliga uppfattning om elevinflytande överens med 
läroplanens? 
 
4. Tror du att eleverna ser skolan som en rättighet eller en plikt? 
 
5. Hur upplever du graden av inflytande idag jämförs med för 5‐10 år sedan? 
 
6. Hur Individanpassar du grad eller form av inflytande för eleverna? 
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7. Vad tror du att eleverna vill ha mer inflytande över vad gäller innehåll och 
form? 
 
8. I vilken grad förekommer det protester mot brist på inflytande i endera 
kategorin? 
 
 
Arbetssätt 
 
9. Berätta om hur eleverna påverkar arbetssättet i din undervisning! 
 
10. Skiljer sig arbetssättet om du själv styr? 
 
11. I hur stor utsträckning låter du eleverna utvärdera undervisningen? 
 
Tillägga? 
 
Innehåll 
 
12. Berätta om hur eleverna påverkar innehållet i undervisningen! 
 
13. På vilket sätt skiljer sig innehållet med i förhållande till utan elevpåverkan? 
 
14. I hur stor utsträckning kommer eleverna egna intressen till tals som 
utgångspunkt i vad som läses i skolan? 
 
Tillägga? 
 
 
Hinder 
 
15. Vad tror du utgör största hindren för ökat inflytande? 
 
16. I vilken grad upplever du att du själv styrs av kurslitteraturen? 
 
17. I hur stor utsträckning låter du eleverna utvärdera undervisningen? 
 
18. Tror du att eleverna är mogna för ytterligare inflytande? 
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19. Hur går snacket om elevinflytande i kollegiet? 
 
20. Förekommer det motstånd bland elever mot elevinflytande 
 
21. Vilket arbetssätt kräver mest av dig traditionell lärarstyrd undervisning 
eller elevinvolverad sådan? 
 
Något du vill tillägga? 
 
Allmänt 
 
22. Tror/anser du att elevinflytande är viktigt? 
 
23. Upplever du någon skillnad i att elever tar personligt ansvar beroende på 
inflytandegrad? 
 
24. Tar eleverna egna initiativ, eller är det mest/bara på ditt initiativ där de av 
dig ges ordet som deras uppfattningar om undervisningens utformning 
kommer till tals? 
 
25. I vilket läge av en planering kommer eleverna till tals? 
 
Något du vill tillägga?  
Avslutning TACKA! 
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14 Bilaga 3. 
 
Frågor till elever 
 

• Dela med dig av syftet med intervjun och studien. 
• Det är endast direkt elevinflytande över undervisningen som är av 

intresse. 
• Definiera termerna innehåll och form! 
• Det är den personliga upplevelsen som är intressant – finns inget rätt 

eller fel. 
• Inspelningen är bara för mig och kommer aldrig att bli offentlig. 
• Samtalet spelas in ‐ ok? 
• Ingen kommer i slutprodukten att vara direkt identifierbar. 
• Slutproduktens tillgänglighet utgörs av en sökbar webpublikation. 
• Vem/vilka talar jag med? (Ålder, kön, program). 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Elevers rättigheter: 
Visa utdraget ur läroplanen för var och en av dem! 
Läs sedan texten mycket lugnt!  
Betona de kursiverade orden! 
Ge dem en stund att begrunda! 
 
 
1. Upplever ni att ni förstod allt? (förvissa dig!) 
 
2. Upplever ni att känner ni till det här? 
 
3. Vet ni om att det här är er rättighet, eller är det bara av erfarenhet ni märkt 
att det är möjligt att påverka undervisningen? 
 
4. Ser eleverna skolan som en rättighet eller som en skyldighet? 
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Om inflytande över innehåll/form 
5. Så som skolan ser ut idag vilket upplever ni att ni har mest inflytande över? 
 
6. Om man då känner att här skulle jag ha velat styra lite mer. Vad är det då 
oftast man skulle ha velat styra mer över? 
 
7. Vilket är vanligast: att läraren kommer in i klassrummet och säger att idag 
skall vi göra såhär o såhär, eller att läraren frågar: hur skulle ni vilja göra, eller 
att läraren föreslår olika alternativ? Vilket är vanligast? 
 
8. Upplever ni att ni skulle vilja ha mer inflytande över innehåll eller form eller 
är det i själva verket lagom? 
 
9. Hur upplever ni böckernas betydelse för vad ni har i uppgift att lära er? 
Följer lärare boken, eller brukar de hoppa i dem eller blanda in annat material? 
 
10. Om man som elev har ett specialintresse. I hur stor utsträckning upplever ni 
att dessa kunskaper eller förmågor kommer till användning för er i skolarbetet?  
 
11. Upplever ni någon skillnad mellan hur mycket ni lär er om ni har varit med 
och påverkat, eller om läraren har bestämt allt?  
 
12. Jag har intresserat mig för det där med att eleverna skall kunna påverka 
innehållet i vad man läser i skolan. Om ni mer skulle få vara med och 
bestämma det. Upplever ni att ni skulle klara av det då? 
 
13. När man har inflytande över innehåll vad är det vanligaste man har 
inflytande över då? 
 
14. När man har inflytande över arbetsformer vad är det vanligaste man har 
inflytande över då? 
 
Hinder 
15. Vad upplever ni är största hindren för ökat inflytande över undervisningen? 
 
16. Frihet under ansvar har ni kanske hört sägas – håller ni med om att de hör 
ihop? 
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17. Upplever ni att ni är mogna nog för ett ökat inflytande över skolarbetet 
egentligen? 
 
18. I vilken grad upplever ni att det förekommer motstånd mot eller ointresse 
av elevers inflytande över undervisningen?   
 
19. Brukar ni få fylla i utvärderingar i olika ämnen? 
 
20. Finns det då med frågor som handlar om er upplevelse av inflytande?  
 
21. Brukar frågor om inflytande handla om antingen form eller innehåll, eller är 
det om bara ert inflytande i stort? 
 
22. Hur går snacket om elevinflytande bland elever? 
 
Avslutning 
23. Eftersom min undersökning handlar om elevers upplevelser av inflytande 
över undervisningen: är det något här ni tänker att jag har glömt att fråga om? 
Eller om ni har något ni bara vill dela med er av? 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Tacka för att de ställt upp! 
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