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Abstrakt 

Elevinflytande i undervisningen tycks vara ett problem. Den uppfatt-
ningen kan man få om man läser den forskning som finns om ämnet och 
hur det praktiseras i verkligheten. Det står väldigt tydligt i styrdoku-
menten att eleverna ska ha inflytande över sin undervisning, men i 
verkligheten är det väldigt sällan så. Detta examensarbete handlar om 
huruvida elever och pedagoger har samma syn på elevinflytande i 
undervisningen eller inte.  

Pedagogerna har kännedom om vad elevinflytande är utifrån att de vet 
vad som står i skollagen och i läroplanen. Men det är inte lika uppenbart 
för eleverna eftersom de inte har samma vetskap som pedagogerna om 
detta. Det framkom i de kvalitativa forskningsintervjuer som jag gjorde 
med elever och pedagoger vid en mellansvensk gymnasieskola. I 
tolkningen av svaren har jag utgått från det hermeneutiska synsättet. 
Det innefattar tolkning av elevers och pedagogers svar och därefter en 
sammanfattning av dessa.  

De Slutsatser jag drog var att elever och pedagoger inte hade samma 
syn på elevinflytande samt att pedagogerna kände att eleverna inte fick 
det inflytande som de har rätt till eftersom pedagogerna ansåg sig ha 
tidsbrist. Dessutom hade inte de pedagoger som deltog i undersökning-
en samma syn på vad eleverna egentligen skulle vara med och bestäm-
ma om. När det gäller eleverna var de ganska nöjda över sin inflytande-
situation trots att de inte visste vad de egentligen skulle få vara med och 
påverka. 
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Inledning  

Disposition 
 
Här nedan beskriver jag först lite grann om varför elevinflytande 
intresserar mig och varför jag valt att skriva mitt examensarbete om 
detta område. Sedan går jag vidare med att förklara vad elevinflytande 
är utifrån tidigare forskning. Jag beskriver vidare den kvalitativa 
forskningsintervjun som är den metod jag använt mig av i arbetet samt 
vilket syfte jag har med min undersökning. I resultatdelen redovisas hur 
eleverna upplever att de får inflytande samt hur pedagogerna vid den 
undersökta skolan ger eleverna inflytande i undervisningen. I resultat-
avsnittet tar jag reda på om det som står i styrdokumenten om inflytan-
de praktiseras ute i klassrummen. Jag redovisar också om elevers och 
pedagogers syn på inflytandet i praktiken. I uppsatsens diskussionsdel 
görs en koppling mellan syfte, problemområde och tidigare forskning. 
Min uppsats avslutas med att jag ger ett förslag till fortsatt forskning 
inom området elevinflytande. 

Problemområde 
 
Huvudanledningen till att jag intresserat mig för detta område, elevin-
flytande i undervisningen, är att jag inte tycker att elever har det infly-
tande som skolan skall ge dem, enligt Lpf 94. Bristen på elevers infly-
tande har jag upplevt i verkligheten. Jag har två barn som nu går i 
gymnasiet och de har exempelvis fått göra samma uppgifter och samma 
läxor som resten av klassen under hela grundskoletiden. De har också 
berättat hemma att pedagogerna aldrig frågat dem på vilket sätt som de 
skulle vilja lära sig t.ex. bråkräkning eller hur de vill jobba med skönlit-
terära författare. 

Jag har även egna erfarenheter av hur litet elevinflytande elever har 
genom att jag har jobbat i skolvärlden i dryga 11 år som elevassistent. 
Här har jag sett hur pedagogerna har planerat sina lektioner och delat ut 
samma arbetsuppgifter till alla elever inklusive de som har läs- och 
skrivsvårigheter, ADHD eller Tourettes syndrom.  
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Egerbladh & Tiller (1998, s.139) menar att ”varje lärare är unik, varje klass 

är unik, varje skola är unik i sin unika närmiljö. Elevmedverkan vid planering-

en blir därmed också en unik företeelse”. Ett exempel på hur man skulle 
kunna jobba med elevinflytande i klassrummet är att gå igenom kurs-
målen tillsammans med eleverna och tala om att detta är vad ni ska 
kunna när kursen är slut samt fråga hur de vill jobba för att nå dessa 
mål. Ställa frågan vill ni göra detta genom studiebesök? grupparbeten? 
prov? inlämningsuppgifter? Fråga eleverna Vilken inlärningsstil de 
tycker är bäst? osv. På detta sätt får alla elever möjlighet att lyckas med 
sina studier även de som har det lite tuffare. Kanske inte alla elever, men 
de flesta, vet vilken arbetsmetod som passar de bäst och hur de lär sig 
bäst. En orsak till det kan vara att de äldre eleverna, som i min under-
sökning, har med sig erfarenheter från sin grundskoletid.  

Elevinflytande är ett begrepp som alla som arbetar i skolan vet om ska 
finnas enligt styrdokumenten. Däremot tror jag att det råder delade 
meningar inom lärarkåren om i vilken grad och på vilka sätt som 
eleverna ska få vara med och påverka. När det gäller eleverna så är jag 
tveksam till om de vet om vilken makt de egentligen har över sina 
studier och sitt arbete i klassrummet. Det innebär också att de har en 
ganska vag bild över vad de kan påverka och inom vilka områden. 

Det som jag finner mest intressant inom området elevinflytande är att 
styrdokumentet Lpf 94 säger att eleverna skall ha inflytande i planering, 
genomförande, innehåll och form av deras studier. Vidare sägs att det 
skall råda elevdemokrati i form av att eleverna skall kunna påverka, 
vara delaktig och ta ansvar i skolan. Om skolan jobbar utifrån detta tror 
jag att eleverna får större motivation till inlärning samt att de når bättre 
resultat. Skolan i allmänhet undervisar om demokrati anser Selberg 
(2001) och pratar inte om inflytande tycker jag.  

Många pedagoger som jag genom åren arbetat med anser sig inte hinna 
med annat än sina planerade lektioner och sina kurser/ämnen samt att 
de anser att eleverna inte kan ha inflytande över studierna eftersom de 
inte vet hur de ska lära sig ämnet. Enligt skolinspektionens rapport 
tillsyn och kvalitetsgranskning (2009, s.16) kan detta bero på att lärarna 
”inte förstår vad som åligger dem, inte kan göra vad som åligger dem, 
eller inte vill göra vad som åligger dem”.  Jag tror att det handlar om att 
lärarna är osäkra i sin roll och har svårt att släppa kontrollen över 
planering och genomförande av undervisningen. 
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Denna erfarenhet har jag skaffat mig genom att jobba med elever som 
har haft olika svårigheter t.ex. en kille med Tourettes syndrom som fått 
uppgiften av sin lärare i svenska att läsa en bok sittandes vid bordet 
bland de andra eleverna. Det gick inget vidare, han sa att han var 
tvungen att få ligga i ett rum som inte hade så mycket lampor annars 
kunde han inte läsa. Han fick chansen och nästa dag redovisade han 
boken muntligt inför klassen. Han fick ett förtroende, tillit och respekt 
av sin pedagog men mest av allt fick han inflytande över sin egen 
inlärning och det gav resultat.  

Min erfarenhet samt andras forskning och undersökningar visar att 
eleverna inte får arbeta enligt Lpf 94´s intentioner. Genom detta får inte 
eleverna det inflytande de har rätt till. Därför vill jag i min uppsats 
undersöka följande: Varför är elevinflytande så begränsat? 
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Litteratur om elevinflytande utifrån elevers perspektiv 
 
Selberg (2001) som är fil. Dr. i lärande anser att eleverna efterfrågar mer 
inflytande över sin undervisning och att denna ska relatera till deras 
egen verklighet. Men eleverna tror inte att skolan varken vill eller kan 
ge de mer inflytande och verklighetsförankring. Jag tror däremot att 
skolan skulle kunna ge eleverna mer av detta, men frågan är om lärarna 
anser sig ha tiden till att involvera eleverna i deras undervisning. Med 
tanke på att det som lärarna pratar mest om är att deras tid inte räcker 
till, till allt de ska göra förutom att undervisa. Fil. Dr. Forsberg (2000) 
menar i sin avhandling att elevinflytandet är mer omfattande på yrkes-
förberedande program än vad det är på de teoretiska programmen.  
 
Lärarens samtal med eleverna behöver ledas på ett väl genomtänkt sätt 
så att valfrihet och rätt att fritt samarbeta med kamraterna känns bra för 
eleverna menar Selberg (1999) i sin doktorsavhandling.  
 
Forsberg (1992) skriver i sin rapport elevinflytande eller vanmakt att 
eleverna antingen ”inte så ofta” eller ”nästan aldrig” är med och be-
stämmer om planering, genomförande och utvärdering. Hon menar 
även att eleverna anser att de i ganska liten utsträckning får vara med 
och bestämma. Utvärderingen var det som mina informanter tyckte att 
de nästan aldrig fick vara med på och det sa även några lärare att de 
tyckte sig kunna bli bättre på. Medan eleverna var nöjda med den 
delaktighet de fick i planeringen, de hade även en förståelse om att de 
inte alltid kunde få vara med och bestämma pga. att andra faktorer 
spelade in som t.ex. branschens villkor och bestämmelser.  
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Selberg (2001) menar att eleverna vill ha möjlighet att ta egna initiativ 
och komma med förslag. Det tror jag också att de vill trots att det många 
gånger handlar om ganska små förslag som t.ex. att flytta fram ett prov. 
Men samtidigt tror jag också att det är dessa små bitar som gör att 
eleverna ser att lärarna lyssnar på och även respekterar deras önskemål 
som senare gör att eleverna vågar ta större initiativ.  
 
Forsberg (1992) har genom en enkätundersökning kommit fram till att 
61-71% av eleverna vill ha mer att säga till om runt undervisningen, 
prov och läxor än vad de har idag.  
 
Selberg (2001) skriver att eleverna vill ha inflytande i inlärningsproces-
sen där de har möjlighet till initiativ, kreativitet, kritiskt tänkande och 
påverkan. Men eleverna menar att det finns lärare som inte bryr sig om 
att fråga vad eleverna tycker om undervisningens upplägg. Här tycker 
jag absolut att skolorna bör bli bättre på att ”bjuda in” eleverna i deras 
undervisning. Genom att motivera eleverna till ett initiativtagande tror 
jag att vi kommer få engagerade elever som utvecklas till kritiskt 
tänkande individer som vågar vara med och påverka. 
 
Genom sin avhandling har Forsberg (2000) konstaterat att oavsett vilken 
studie som analyseras kan man läsa att elevernas inflytande är mycket 
litet. Om jag tittar i vad styrdokumenten säger att eleverna ska ha rätt 
till så uppfylls det inte i praktiken till 100 procent. Jag kan tycka att vi 
har kommit långt in på 2000-talet och skolorna har vetat om kravet med 
elevinflytande en längre tid, vi borde ha kommit längre. Forsberg (1992) 
menar också att några elever i hennes studie har försökt att ändra på 
delar i verksamheten och bara lyckats till liten del. Jag tror att mycket av 
det bristande inflytandet kan bero på lärarnas osäkerhet i sin roll. Att 
om de ger eleverna större delaktighet så tappar de själva kontrollen 
över situationen och deras egen utstakade väg. Det kanske också kan 
finnas en liten fundering hos lärarna om eleverna verkligen kan veta 
vad de ska lära sig. 
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Litteratur om elevinflytande utifrån lärares perspektiv 
 
Enligt Egerbladh & Tiller (1998) införs det nya Läroplaner men lärarna 
förändrar inte sitt pedagogiska förhållningssätt. Det tror jag kan bero på 
det som jag skrev tidigare om lärarnas osäkerhet. Men också om, hur 
ska eleverna hinna lära sig allt om inte jag som lärare visar de vägen? 
Jag tror helt enkelt att verksamma lärare måste lära sig att tänka på ett 
annat sätt än de gjort tidigare. Det kanske är lättare sagt än gjort, men vi 
måste följa med i utvecklingen och inte fastna i det gamla. 
 
Forsberg (2000) menar att det finns stora skillnader mellan arbetet på 
golvet i skolorna och de intentioner som finns från staten. Det kan jag 
också tycka utifrån mina erfarenheter som jag har genom många verk-
samma år i skolan. Men detta kanske kan bero på att lärarna helt enkelt 
inte förstår vad dessa intentioner egentligen är. Hur än det är, är läro-
planerna väldigt svåra att tolka som de har sett ut. De nya läroplanerna 
som kommer att träda i kraft juli 2011 blir mera lättolkade och med det 
kanske arbetet i skolorna gentemot statens intentioner kan öka. 
 
Man kan läsa i Tham (1998) att 84 procent av lärarna tycker att eleverna 
har tillräckligt mycket inflytande över lektionerna som de har nu. 
Lärarna som deltog i min undersökning tycker inte att eleverna får det 
inflytande över lektionerna som de borde ha. Istället menar lärarna att 
de vill ge eleverna mer inflytande men att de inte riktigt vet hur det ska 
gå till, de saknar redskapen. Medan 77 procent tycker att eleverna bör 
ha större inflytande över skolans normer, regler och dess miljö. Här 
anser jag att eleverna redan har ett stort formellt inflytande genom 
klassråd, elevråd, skolkonferenser m.m. Önskvärt vore att man istället 
flyttar över lite av de formella inflytande till det informella inflytande 
som verkligen berör eleverna, undervisningen, som är deras framtid. 
 
Det visar sig i samma undersökning som Tham (1998) gjort att 48 
procent av lärarna inte tror att eleverna klarar av att ta det ansvar som 
krävs. Här kan jag känna igen det en av de intervjuade lärarna sa, att 
eleverna fick vara med att bestämma vilka arbetsformer som skulle 
användas i undervisningen. Men målet för undervisningen bestämdes 
av läraren själv utifrån kursplanernas mål, eftersom han ansåg sig 
kunna tolka dessa mål bättre än eleverna. Någon annan lärare sa att den 
inte kände att eleverna ville ta ansvaret utan de tyckte att det var 
bekvämt om läraren bestämde vad de skulle göra. 
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Vidare menar Tham (1998) att även om man arbetar med ”elevaktiva” 
arbetsmetoder innebär det inte per automatik ett elevinflytande. Meto-
den i sig innebär inte att elevinflytande kommer på köpet. Min upple-
velse är att lärarna ändå kopplar ihop detta med elevinflytande. De 
menar att eftersom eleverna är aktiva och motiverade så har de också ett 
inflytande. Men det är precis som Tham menar att det inte innebär 
elevinflytande eftersom eleverna inte har fått något medbestämmande. 
 
Danell (2006) skriver om hur lärares planeringsarbete påverkar elever-
nas inflytande i klassrummet. Det är klart det gör det. Planerar läraren 
lektionen själv utan att eleverna får någon som helst möjlighet att 
komma med förslag och idéer kan inte eleverna bli annat än passiva.  
 
När lärare arbetar i arbetslag vill man gärna diskutera arbetet i klass-
rummet men man vill inte gärna diskutera de lite mer ”brännande” 
frågorna som t.ex. hur man organiserar undervisningen i klassrummet, 
då vill arbetslagen gärna byta ämne. Då menar Danell (2006) att det är 
svårt för kollegor att ta hjälp av varandra att organisera lärandesituatio-
ner som gynnar elevers inflytande i undervisningen. Jag får den känslan 
av att många lärare gärna vill stänga in sig på sin kammare och planera 
sin undervisning för att på samma sätt genomföra lektionerna. Man vill 
ogärna dela med sig eller låta en kollega se vad det är du gör och på 
vilket sätt du gör det. Det här fenomenet har jag svårt att förstå. Själv tar 
jag ofta och gärna kontakt med kollegorna och rådfrågar om tips och 
goda förslag till undervisning. Samt att jag också gärna visar mina 
planeringar och vill ha feedback på dessa innan jag genomför de. Kan 
allt detta bero på det som jag har spekulerat i på fler ställen, otryggheten 
och osäkerheten i rollen som pedagog. 
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Litteratur om bristande elevinflytande 

Det som påverkar elevinflytandet negativt är enligt Forsberg (2000) 
läroboksstyrning. Det säger sig själv tycker jag. För hur ska eleverna 
kunna påverka det som står i klartext? Det är bara att läsa i läroboken 
och för det mesta svara på instuderingsfrågor i övningsboken. Jag kan 
inte se hur det ska kunna ge ett elevinflytande, tvärtom så kan det döda 
viljan till att ens försöka hitta andra möjligheter. Jag håller med om det 
som Egerbladh & Tiller (1998) skriver att om inte undervisningen 
främjar och stimulerar elevernas lust att lära, så är inte undervisningen 
bra för eleven, oavsett vad lärarna anser.  

Selberg (2001) anser att istället för att skolan utövar demokrati så nöjer 
man sig med att undervisa om demokrati. Det här tycker jag är ett 
konstigt fenomen. Lärarna talar om för eleverna vad viktigt det är att de 
går och röstar eftersom det är deras rättighet osv. Men när det kommer 
till lärarnas kurser/ämnen talas det inte om elevernas rättigheter längre 
utan då är det frågan om skyldigheter istället.  

Undersökningen som Selberg (1999) har gjort i sin doktorsavhandling 
visar att lärarens sätt att förhålla sig till eleven spelar stor roll i en 
inflytandesituation. Det handlar om förtroende, tillit och trygghet tror 
jag. Om eleverna känner det gentemot sin lärare vågar de nog ta större 
initiativ till att ifrågasätta undervisningen. Forsberg (1992) beskriver att 
elever som upplevde att de hade ett stort inflytande också trivdes bättre 
med människorna och verksamheten. Så är det väl för alla människor. 
Om vi befinner oss bland människor som lyssnar på och respekterar oss 
för den vi är trivs vi och mår bra. Denna trygghet leder till det som 
Forsberg (2000) skriver att när elevers inflytande ökar så ökar också 
elevernas vilja till ett större inflytande. 

Danell, Klerfelt, Runevad & Trodden (1999, s.9) skriver i deras rapport 
att ”Goda medborgare tar ett personligt ansvar” och det bästa sättet att 
få eleverna till att göra det är att se till att dem får inflytande i undervis-
ningen, över skolgården, arbetsmiljön etc. I det stora hela tror jag att 
eleverna får ganska mycket inflytande inom de formella områdena 
genom klassråd och elevråd. Medan de inte får det informella inflytan-
det som jag kan tycka är den viktigaste biten. Vidare menar Danell et al. 
(1999) att ordet ansvar är på alla skolor starkt kopplat till begrepp som 
engagemang, intresse och inflytande. Om man aldrig uppmuntrar eller 
bjuder in eleverna hur ska de då bli engagerade och intresserade? 
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Jag tror att det är viktigt att lärare tar på sig lite av ansvaret själv och 
inte bara tynger eleverna med att ansvaret är deras.  Elevernas bristande 
intresse och engagemang att delta i klassråd, elevråd osv. oroar flera 
skolor och dessa skolor vill utveckla elevernas ansvarskänsla. Speciellt 
skolor som kämpar med tunga sociala problem uttrycker oro över 
elevernas bristande intresse över att inte vilja ha inflytande över sina 
studier. När det kommer till detta att skolorna kämpar med tunga 
sociala problem är det i mina ögon inte så konstigt att eleverna inte har 
intresse eller energi för att engagera sig i sina studier. Jag kan tycka att 
de har nog att tänka på och att man som lärare får ta det varligt och 
lägga energi på att försöka få en dräglig och intressant undervisning. 
För att i slutänden förhoppningsvis komma fram till att eleverna blir 
mer delaktig. 

Tham (1998) skriver i boken Jag vill ha inflytande över allt att begreppet 
elevinflytande lyftes upp på dagordningen av 1946 års skolkommission 
som krävde fostrande demokrati. Tham (1998) menar att elevinflytande 
har olika innebörder, det är otydligt och obestämt. När ordet elevinfly-
tande används har det en positiv innebörd, att det är något bra. Elevin-
flytande eller delaktighet är för mig positivt. Jag tycker att det är bra att 
elever i tidig ålder får lära sig att vara med att bestämma och tycka till 
om sådant som berör de dvs. undervisning.  

Vidare skriver Tham (1998) om den demokratiska bilden av människors 
fria samtal, yttrandefriheten och åsiktsfriheten som respekteras. Då 
tänker vi oss att press, radio och tv är viktiga delar i det offentliga 
samtalet. Skolforskare har funnit och dokumenterat att öppna samtal 
och diskussioner inte ingår i skolans traditioner. Är skolans tradition så 
stark att man får svårigheter att planera och hantera diskussioner och 
samtal, tidsmässigt och ämnesmässigt? Under mina arbetsår och VFU-
perioder har jag hört många lärare säga att de inte hinner eller att de 
inte har tid till att göra allt som de är ålagda att göra. Om man verkligen 
vill göra något ser man till att få tiden till det, men vill man inte göra en 
viss sak då är det lätt att skylla på att tiden inte finns. 

Hinder för elevinflytande är enligt Forsberg (2000) t.ex. skolans arbets-
former, lärares dominans, elevers passivisering, lärarutbildningen, 
skolans kultur och tradition, bristande erfarenheter och ett motsatsför-
hållande mellan kunskapsinhämtning och arbetsformer.  
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Selberg (1999) menar att tiden är viktig. Hon anser att den kan vara en 
avgörande faktor för resultatet av ett arbete. Studier som Selberg (1999) 
har gjort visar även att eleverna använde mer tid till sitt arbete när de 
arbetade i inflytanderika lärmiljöer där även tiden var mer samman-
hängande och större. De uppgifter som eleverna själva valt utför de med 
stort ansvar. Jag håller med Selberg om att tiden är viktig. Om vi som 
lärare ger eleverna ett uppdrag, en uppgift som är relativt stor måste det 
följa med en viss tid till att kunna göra detta arbete. Sedan är alla olika, 
det kanske tar en stor del av lektionen innan eleven hinner komma 
igång med det den ska göra, vips är tiden slut. 

Skolverket (1999) skriver i sin broschyr Du kan påverka mer än du tror att 
skolan blir mer intressant om eleverna får vara med att tycka och säga 
till om, samt att de får ut mer av sin utbildning. Självklart. Jag skulle inte 
vilja att min chef talade om för mig hela tiden vad jag skulle göra, det 
skulle göra mig passiv. Jag skulle helt enkelt sluta tänka själv. Som elev 
kan det vara lättare att låta läraren bestämma hur undervisningen skall 
bedrivas då det läggs ett större ansvar på individen på dennes studier 
vid ett inflytande. Eleven gör det lätt för sig för stunden genom att säga 
att läraren får bestämma. Men då anser jag att det är lärarens uppdrag 
att locka eleven till att vara delaktig i sin egen utbildning. Genom att 
förklara för eleverna att de gör detta för sin skull och inte för lärarens.  

Den dominerande bilden av inflytande är att eleverna är delaktiga i en 
mer eller mindre formaliserad beslutsprocess menar Forsberg (2000). 
Forsberg (2000) har i sin undersökning kommit fram till att det inte går 
att utläsa några skillnader mellan kön eller social bakgrund. Hon menar 
att den enda skillnaden som går att konstatera är att inflytandet är större 
i praktiskt estetiska ämnen än i övriga. 
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Syfte 
 
Syftet med denna intervjuundersökning som är gjord i en gymnasiesko-
la är att beskriva fyra elevers och fyra pedagogers uppfattning av 
elevinflytande.  
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Metod 
När jag sökt litteratur om ämnet elevinflytande har jag tagit hjälp av 
vänner och kollegor. Självklart har jag googlat på Internet om elevinfly-
tande, varit ut på www.uppsats.se, och andra databaser och tittat efter 
liknande arbeten samt att jag har varit ut på skolverkets hemsida. Jag 
har även fått hjälp av min handledare, Jakob Billmayer och följt hans 
rekommendationer. Han rekommenderade mig att leta efter avhand-
lingar i bibliotekskatalogen LIBRIS på Mittuniversitetet. Eftersom jag i 
mitt arbete har tolkat skillnaderna mellan elevers och pedagogers 
synsätt på elevinflytande så har jag använt mig av en hermeneutisk 
metod. Enligt Kvale (1997) innebär denna metod att man tolkar texter. 
Hermeneutik betyder tolkningslära och innebär ”tolkningar som bygger 
på att vi människor förstår andra människor”, Thurén (1991, s.46). 
Genom att jag har gjort åtta intervjuer har jag bearbetat samma texter 
flera gånger; under intervjun, vid transkriberingen, vid sammanfattan-
det och vid slutskedet när det skrevs in i sin helhet i rapporten.  

Val av forskningsmetod 
 
Redan från början av detta arbete bestämde jag mig för att göra enskilda 
kvalitativa forskningsintervjuer med både elever och pedagoger. Enligt 
Holme & Solvang (1991) är fördelen att det liknar en vardaglig situation 
och ett vanligt samtal. Den kvalitativa intervjun ”gör det möjligt att 
förstå elevens/barnets attityder, förkunskaper, värderingar och intres-
sen, resp lärarens syn på undervisning, förhållningssätt, målsättningar 
och planering” Johansson & Svedner (2001, s.24). Krag Jacobsen (1993, 
s.19) menar att det finns andra fördelar med den kvalitativa metoden 
”tillvägagångssättet ger också en viss säkerhet för att man får en upp-
sättning intervjuer som är så pass strukturerade att de kan bearbetas och 
jämföras med varandra”.  Den kvalitativa intervjun är också relevant för 
läraryrket anser Johansson & Svedner (2001).  
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Det finns även nackdelar med intervjuer dels är de mycket tidskrävande 
och dels är de beroende av intervjuarens förmåga och färdigheter menar 
Krag Jacobsen (1993). Vidare måste man som forskare passa sig för att 
inte strukturera intervjun på ett sätt som liknar en muntlig enkät anser 
Johansson & Svedner (2001). Ytterligare nackdelar med enskilda inter-
vjuer är att man som forskare kan påverka informanten i intervjusitua-
tionen på olika sätt samt att informanten kan hålla inne information för 
att den inte anser att det är viktigt menar Kjaer Jensen (1995). 

Val av informanter 
 
Att jag valde elevinformanter från just en årskurs 2 beror mest på att de 
har gått ett år på gymnasiet och att de eleverna förhoppningsvis har 
uppfattningar och erfarenheter runt deras eventuellt egna inflytande 
och delaktighet från sina tidigare skolår. Ytterligare en anledning är att 
de har gått ett år på gymnasiet och lärt känna pedagogerna på skolan 
och vet att de har möjlighet att tycka till om de olika kurserna. När det 
gäller valet av pedagoginformanterna, två yngre och två äldre 
pedagoger beror helt enkelt på att jag ville ha lite blandat. 
 
Jag valde att undersöka om elevers och pedagogers syn på elevinflytan-
de skiljer sig åt eller om de är i samförstånd med varandra. Detta gjorde 
jag på en gymnasieskola i Mellansverige med endast yrkesförberedande 
program. Undersökningen gjordes i form av enskilda intervjuer med 
fyra elever, två flickor och två pojkar i årskurs 2 och med fyra lärare, två 
yngre, en av varje kön och två äldre, en av varje kön, som undervisar i 
de klasser där elevinformanterna går. Detta urval gjorde jag utifrån den 
mängd data som jag kunde hantera i denna undersökning. Intervjufrå-
gorna som både elever och pedagoger fick svara på formulerade jag 
utifrån styrdokumentet, Lpf94.  
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Procedur 
 
Först av allt frågade jag mina vänner, kollegor, handledare m.fl. om de 
hade några bra bok-/litteraturtips att komma med som jag skulle kunna 
använda mig av i min undersökning. Jag lånade även några avhand-
lingar på biblioteket. När jag samlat på mig bakgrundsfakta satte jag 
mig ner och läste igenom denna för att se om jag kunde hitta något som 
jag kunde använda mig av samt om det stämde överens med mitt 
forskningsområde. En svårighet i detta arbete var att hitta ny forskning 
om elevinflytande. Det mesta jag hittade var skrivet på 1990-talet. Jag 
hittade liten mängd forskning på 2000-talet inom området. 

Efter det teoretiska datainsamlandet ringde jag till rektorn på en mellan-
svensk gymnasieskolan och frågade om jag fick göra min undersökning 
där. Hon svarade mig att det var okej att jag gjorde det, men hon ville 
att jag skulle skicka henne ett mail så att hon skulle komma ihåg vad 
hon hade lovat. När jag gjorde elevurvalet åkte jag till undersökta 
skolan och där fick jag klasslistor för årskurs 2 av skolans expedition. 

Jag klippte ut alla namnen på eleverna och lade dem i två burkar, 
pojkarna i den ena och flickorna i den andra. Jag fick även en lärarlista 
med födelseår där jag sorterade in männen och kvinnorna i två varsina 
burkar, en yngre och en äldre. Lärare under 45 år räknade jag till yngre 
och lärare över 45 år räknade jag som äldre bara för att dra en gräns 
någonstans.  

Sedan drog jag så många lappar som jag behövde från varje kategori 
och på det viset hade jag fått mina intervjukandidater. När jag hade 
namn på alla fyra pedagogerna tog jag personlig kontakt med dem och 
presenterade mig, mitt arbete och syfte samt att jag frågade om dem 
kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Alla lärare svarade, 
”självklart”. Samma procedur gjorde jag med eleverna och de utvalda 
flickorna svarade, ”visst, kan jag väl”. Medan pojkarna frågade varför 
jag ville intervjua just dem. När jag förklarat hur det blev just de svara-
de de, ”okej då”. 
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När jag fått klartecken från både lärare och elever kastade jag alla mina 
sönderklippta namnlistor. Nu satte jag igång med att fundera ut några 
frågor utifrån vad Lpf 94 skriver om elevinflytande och ett missiv till de 
elever och lärare som jag tänkt intervjua. När det var gjort skickade jag 
ett mail till min handledare för ett godkännande av intervjufrågorna och 
missivet (se bilaga). Efter ett OK från handledaren delade jag ut dessa 
papper till eleverna och lärarna som fick en vecka på sig att läsa in sig 
på frågorna, eftersom jag hade en innevecka i mina distansstudier i den 
vevan. I missivet till eleverna stod det att de kunde kontakta mig om det 
var någonting de inte förstod eller undrade över. Detta tillfälle tog två 
av de intervjuade eleverna. De visste inte vad elevinflytande var, de 
förstod helt enkelt inte vad det betydde. Jag förklarade för dem att det 
innebar att de har rätt att vara delaktiga i planeringen av undervisning-
en, alltså att deras åsikter skall beaktas och tillgodoses i största möjliga 
mån. När de fått detta förklarat förstod de vad intervjun skulle handla 
om. 

Samtliga intervjuer skedde i ett av den undersökande skolans grupprum 
som endast innehöll två skrivbord och två bokhyllor. Jag använde mig 
av en digital diktafon under intervjuerna och efter varje intervju sparade 
jag ner mp3 filen i min bärbara dator som jag hade med mig. Alla 
inspelningar ligger sparade i min privata dator fram till att detta exa-
mensarbete är examinerat. Intervjuerna utfördes i tre dagar på grund av 
att någon pedagog och elev var sjuk vid det bokade tillfället. 

Efter att alla intervjuer var gjorda, transkriberade och sammanfattade 
fick alla informanter läsa hur jag uppfattat deras svar. Detta gjorde alla 
informanter och en av pedagogerna ville formulera om ett svar han gett 
på grund av att det annars kunde misstolkas av andra som skulle läsa 
detta examensarbete. En svårighet som jag upplevde under intervjuerna 
var vilka följdfrågor som skulle ställas för att fördjupa resonemanget 
med informanten utan att för den skull leda in dem på ett förväntat 
svar. Nackdelen här är att man som forskare kan påverka informanten i 
intervjusituationen på olika sätt samt att informanten kan hålla inne 
information för att den inte anser att det är viktigt menar Kjaer Jensen 
(1995). Det skulle kunna ha förebyggts genom att förbereda fler följdfrå-
gor innan och genom att jag borde ha lärt mig bättre frågeteknik för att 
kunna fördjupa samtalen till en annan nivå. Detta var speciellt svårt vid 
intervjuerna med eleverna eftersom deras förförståelse av ämnet var 
sämre och att de var väldigt fåordiga.  
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Databehandling 
 
När alla intervjuer var genomförda lyssnade jag igenom alla mp3 filer 
och transkriberade dem för hand. När detta moment var klart så lyssna-
de jag igenom intervjuerna en och en och skrev ned de viktigaste svaren 
utifrån mina frågeställningar. För att verkligen förstå alla intervjuer 
korrekt lyssnade jag igenom dem tre gånger. Jag benämnde eleverna 
och pedagogerna från A-D utan någon inbördes rangordning. När alla 
intervjuer var sammanställda var för sig lämnade jag ut dem till respek-
tive informant så att de fick läsa igenom den. Det gjorde jag för att jag 
skulle få veta om de tyckte att jag förstått och tolkat intervjun på ett 
korrekt sätt innan jag plockade in den i mitt arbete. När jag hade fått 
klartecken från alla informanter sammanfattade jag alla elevsvar och 
alla pedagogsvar var för sig. 
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Tillförlitlighet och generaliserbarhet 
 
Det är viktigt att eftersträva god kvalitet på den information som man 
som forskare vill förmedla. När det gäller frågor om trovärdighet, 
noggrannhet och giltighet menar Alexandersson (1994, s.129) att de får 
en annorlunda innebörd, eftersom ”undersökningsobjektets natur 
vanligtvis begrundas efter själva datainsamlingen”. För att öka min 
studies trovärdighet har jag därför tagit med flera direktcitat från elev- 
och pedagogintervjuerna. Logiken och riktigheten i mina tankegångar 
har jag efter bästa förmåga grundat på mitt insamlade material. 

För att få resonemangen så korrekta som möjligt har jag vid flera 
tillfällen under arbetet med resultatdelen gått tillbaka dels till intervju-
utskrifterna och dels till bandupptagningarna.  

Tilliten till intervjumaterialet kan vara en källa till bekymmer. För att få 
ett så brett och djupt analysmaterial som möjligt bör man därför göra 
flera intervjuer. Frågan är bara hur många? Jag gjorde åtta stycken 
intervjuer. När dessa intervjuer var avklarade och utskrivna ansåg jag 
att jag hade nått mitt syfte. För att uppfattningarna skulle bli så korrekta 
som möjligt gjordes en kort tidsintervall mellan intervju och utskrift. Jag 
lyssnade även igenom dem flera gånger för att inte missa någon infor-
mation som skulle kunna vara viktig för mitt resultat. Generaliserbarhe-
ten i min undersökning är inte speciellt hög beroende på att den är gjord 
på en skola med bara yrkesförberedande program. För att få reda på 
svaret på vad som gäller för elever på gymnasieskolan skulle jag även 
behöva undersöka hur det ser ut på de teoretiska programmen.  Tillför-
litligheten för just min studie anser jag vara god. Jag fick reda på vad 
både pedagoger och elever tycker om inflytandet på den undersökta 
skolan. Jag tror inte att jag skulle fått ett annat svar om jag undersökte 
fler elever på samma skola. 
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Forskningsetiska aspekter 
 
När det gäller etiska överväganden inom forskningen finns det en rad 
faktorer att ta hänsyn till eftersom man som forskare skall ”visa respekt 
och hänsyn” Johansson & Svedner (2001, s.23). Det är därför viktigt att 
informera samtliga deltagare i undersökningen om studiens syfte, de 
undersökningsmetoder som använts samt att informanterna ska ha 
möjlighet att när som helst ställa frågor om undersökningen och få ett 
sanningsenligt svar. Vidare ska deltagarna informeras om att de kan 
avböja eller avbryta sin medverkan samt att de garanteras anonymitets-
skydd Johansson & Svedner (2001); Kvale (1997). Eftersom dessa fakto-
rer är så viktiga har jag varit mycket noggrann med att ge deltagarna 
denna information. Det har skett skriftligt i följebrevet till intervjufrå-
gorna och muntligt innan intervjuerna startade.  

Jag lovade informanterna anonymitet i redovisningen och detta har jag 
gjort genom att inte nämna vare sig deras eller skolans namn. 
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Resultat 

Planering 
 
Nedan i de indragna styckena valde jag att skriva av direkt från de 
inspelade intervjuerna vad mina informanter sagt. Jag valde även att 
inte skriva av intervjuerna i talspråk.  

Här är min första fundering om eleverna får vara delaktig i planeringen 
av lektionerna som de enligt Lpf 94 ska ha.  Där står det bl.a. att lärarna 
tillsammans med eleven ska planera undervisningen. Eller planerar 
lärarna sin undervisning och sedan går ut i klassrummet och genomför 
sin lektion? Några elever svarade: 

Att typ på svenskan så fick vi vara med på hela planeringen, 
ja typ hur lång tid vi ville ha på allting och hur vi ville göra 
det. Sen är det typ på andra ämnen så får man ju, ja då är 
det läraren som bestämmer allt. 

Vi brukar prata under mentorstiderna vad vi ska göra, så 
här resten av veckan och sådant. Och i fall det kommer så-
dant som vi inte har så stort intresse av, om vi känner att vi 
vill lära oss mer om någonting annat. /…/ så att vi får vara 
med och bestämma ganska mycket ändå. 

Det är inte alla lektioner vi kan vara med och bestämma hel-
ler riktigt för det har ju med läroplaner och sådant att göra. 
Å, ja företagen ute bestämmer ju också. 

Det som den sista eleven säger att företagen ute också är med och 
bestämmer tror jag han menar att eftersom han går på ett yrkesförbere-
dande program måste skolan följa branschernas olika krav. Han nämner 
också läroplaner, där är jag inte riktigt säker på att han vet vad det står i 
dem. Utan det är nog något som han har hört att lärarna har sagt, att de 
måste följa det som står i dem. Under intervjun fick jag känslan av att 
eleverna var nöjd med det. En elev skulle vilja vara med och planera 
undervisningen på ett bättre sätt än hon fick idag. Framförallt handlar 
det om att hon ville vara med och påverka hur lång tid eleverna ska få 
på sig med olika arbetsmoment. 

Lärarna svarade.  
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I naturkunskapen där får de faktiskt egentligen bestämma i 
stort sett allt hur vi ska göra det. Men inte vad vi ska göra. 
/…/ en sluten röstning kör vi med så de inte ska bli så 
mycket påverkade av varandra. T.ex. så har det kommit upp 
om prov, hur dem ska göras; muntliga, 1 x 2 frågor osv. 
 
Ja, då använder jag de här individuella studieplanerna där 
vi lägger upp under ett år vilka kurser eleven ska läsa. /…/ 
schemaläggningen gör vi ihop med eleverna. Eleven får 
också vara med att påverka vilken kurs den vill läsa som 
valbar. När det gäller elteknik så är det branschen som har 
bestämt vilka kurser man ska läsa i stort sett då. För att få ett 
certifikat så småningom. Sen finns det ju utrymme för 
valbara kurser men det är ju väldigt få när det gäller just 
elteknik. Och där får ju eleven vara med och tycka till. 
 

Den här läraren pratar också om att skolan måste rätta sig efter 
branschen precis som en av eleverna gjorde. Till saken hör att läraren 
jobbar på ett annat yrkesförberedande program än det som eleven går 
på. Men det framkom efter intervjuerna, när diktafonen var avstängd 
att lärarna pratar mycket om villkoren inom den bransch eleven 
utbildar sig inom. Detta i samband med att eleverna skulle ut på sin 
arbetsplatsförlagda utbildning (APU).  
 

/…/ de vuxna planerar vi inte så mycket med de utan det 
blir mest att vi kör utifrån den planen vi har. /…/ när det 
gäller ungdomarna så brukar jag planera första gången jag 
träffar de med de att de får skriva ner lite önskemål kring 
målen.  /…/ så får de skriva ner det i grupper så lämnar de 
in det papperet till mig och sedan så går jag igenom det till-
sammans med de då. /…/ jag försöker hålla mig till min 
planering men också till deras önskemål då. 

/…/ det är väldigt olika tror jag, vilka kurser och om det är 
ettor eller treor så att säga. Det kan nog skilja en del. Det 
man försöker diskutera med eleverna är väl i vilken ord-
ning man ska ta olika moment i kursen. Vilka arbetsformer 
man ska använda osv. Jag upplever ganska ofta att eleverna 
inte vill vara med att planera och styra och tycka till så 
mycket. Eleverna säger mest kan vi inte se på film, kan vi 
inte se på film. /…/ det är svårt att få de riktigt engagerade i 
att vara med och planera och så.  
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Den senare läraren berättade även om sin tidigare arbetsplats där hon 
upplevde eleverna som jättemotiverade och idérika. Hon nämnde hur 
de eleverna kom med förslag som att få sätta upp en teater eller att få 
göra en musikal. Hon tyckte det var roligt när eleverna var engagerade i 
sin utbildning. Vilket hon inte upplevde att nuvarande ungdomar var. 

Alla fyra pedagogerna var medvetna om det lilla inflytande eleverna 
fick i deras undervisning och de var också medvetna om att de borde ge 
eleverna mer delaktighet. De visste inte riktigt hur de ska gå till väga 
för att göra eleverna mer delaktig i sina kurser. 

Arbetssätt och arbetsformer 
 

När det kommer till arbetssätt och arbetsformer känns det som att lärare 
och elever har svårt att urskilja vad de olika begreppen innebär. Därför 
fick jag innan intervjuerna förklara för både elever och lärare att arbets-
sättet var syftet med uppgiften och att arbetsformen var hur/på vilket 
sätt uppgiften skulle göras. Eleverna svarade: 

/…/ det är lite olika. Som på hantverksorientering så fick vi 
välja om vi ville ha Storyline eller alltså lite olika metoder. 
Så det tog vi upp förra terminen innan sommaren. Vilka me-
toder vi tyckte var lättast och så. /…/ då fick vi klippa och 
klistra och så det var bra. 

Jaa, jag har ju mest bara så här sånt vi ska göra fram, i 
framtiden det är ju sånt här plugga och prov och sånt. Så att 
det är inte så mycket att bestämma utan det är mest att vi har 
det då, fniss. Ja, och klippa och färga och sånt. Det är inget 
annat.  
 
Ja, de brukar fråga i början va, ungefär vilket sätt man vill 
göra det på, om man vill ha ett prov eller någon redovisning 
eller vad man vill göra. Så är det på de flesta ämnena. Så kan 
man, få man prata med de om man tycker det verkar tjorvigt 
det man ska göra om man kanske ja, ha muntligt om det är 
ett prov som man inte förstår eller någon redovisning där 
man inte vill prata inför klassen. Så kan man få prata med de 
att få göra på ett annat sätt. 
 

Jaa, det är, ibland så får vi, så får vi välja om vi vill ha en, 
skriva en uppsats eller om vi vill eeh ta en muntlig eeh det är 
som det är. /---/det tror jag är kursplanen och det som 
bestämmer hur proven och så där ser ut eller ska se ut.  
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/---/om man har t.ex. svårt för att läsa eller något sådant där 
då tror jag man kan få göra det på något annat sätt, skulle jag 
tro. 

 
Eleverna är införstådda med att de inte kan vara delaktiga hela tiden 
och få bestämma eftersom det inte bara är skolan som bestämmer runt 
deras utbildning. Men de tycker ändå att de ute på sin APU får tycka till 
en del och ha inflytande där. Eleverna menar att det beror på hur långt 
de har kommit i sin utbildning och vad de får göra på sin APU hänger 
ihop. Eleverna upplevde att om de bara uttryckte sina önskemål till 
lärarna angående att t.ex. flytta ett prov, försökte lärarna att tillmötesgå 
så gott de kunde. Eleverna tycker att det är bra att de får vara med att 
bestämma om de vill ha ett prov eller redovisning och när detta ska ske 
samt om det ska vara muntligt eller skriftligt. 
 
Lärarna svarade: 
 

Ja, det får de nog inte göra alls, det blir ju inte så. Eftersom vi 
jobbar i modifierad distansform så /…/ vi har en 
studiehandledning, eleverna får jobba och göra uppgifter 
och får föreläsningar/introduktioner inför uppgifterna. /…/ 
det här hur och på vilka sätt, nä, det tycker jag inte att de får 
vara med att planera. 
 
Alltså det blir ju en diskussion egentligen (kort paus) liksom 
i klassrummet det kanske man skulle kunna göra på ett 
bättre sätt egentligen. Men ofta blir det en diskussion. Så 
brukar jag försöka prata med varje elev enskilt i början av 
kursen en liten stund för att få en uppfattning om varje elev 
och hur kanske de tycker att de lär sig bäst eller om de 
tycker att det är jobbigt med skriftliga prov eller så man får 
en bild av varje elev på något sätt. /…/ de flesta gånger så 
tycker jag att man kommer fram till att de vill ha en 
blandning /…/ att det ska vara variation. /…/ och det vill 
man väl som lärare ha för att kunna se deras kunskaper på 
olika sätt. Det kommer fram på ett sätt i diskussioner och på 
ett sätt i grupparbeten osv. /---/ fast det landar nog i att jag 
bestämmer rätt mycket. Känner jag nu, skratt. 
 
Jaa, vi har ju labbarna som vi utgår från egentligen då det 
gäller kurserna som är så att säga förutbestämd, men sen kan 
vi ju alltid ta in reparationsövningar utifrån. Alltså 
elektronikutrustning som ska lagas så de får ta med sig egna 
saker som de får reparera. /---/ de kan också vara med och 
bestämma om de inte vill skriva alla slutprov skriftligt utan 
ta delar muntligt så gör vi ju så. För det finns elever som har 
särskilda behov som behöver göra så. 
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En av lärarna hade svårt att definiera hur arbetssätt och arbetsformer 
skiljer sig åt. Han menade att det nästan var samma sak. Han kunde inte 
förklara hur hans elever fick vara med och bestämma runt dessa 
begrepp.  
 

Mer inflytande 
 
Eleverna var över lag nöjda med sitt inflytande i undervisningen men 
det uppkom en annan önskning runt elevinflytandet som en elev 
saknade. 

 
/…/ jag tycker man få vara med på ganska mycket, men 
kanske inte på utvärdering då.  
 

När jag frågar eleven om de inte har några utvärderingar efter kurser-
nas slut svarar han; ”Nä, inte så många”. Detta moment i elevernas 
utbildning är inte att förglömma. Jag tycker att det är en viktig bit i 
elevernas utveckling där de får lära sig att reflektera över vad de 
faktiskt har gjort och varför.  

Lärarna svarade: 

Jag tror mest vad det gäller arbetsformer. När det gäller ut-
värdering så, det är svårt att få elever att ta det på stort all-
var. Att det är viktigt med utvärdering både för min skull 
och nästa års elever och att man ska förbättra kursen och allt 
det här. 

Mmm, kanske arbetsformerna ännu mera då där man skulle 
kunna vara med och planera kurserna mer i detalj utifrån 
elevens behov. Det är möjligt. Men det kanske inte är så lätt 
för eleven heller alla gånger och veta hur han ska lära sig 
bäst. /---/ utvärderingsfrågan skulle vi kunna bli bättre på. 

/…/ där tycker jag arbetssätt och till viss del då planeringen 
blir det ju. 

Alla fyra, tror jag. Om de fick välja så tror jag de skulle välja 
det så. Det tror jag. 

Lärarna tror dock att eleverna vill ha mer att säga till om och pedago-
gerna tycker även att de kan bli bättre på att ge eleverna inflytande i 
undervisningen. Första läraren trodde inte att eleverna var speciellt 
intresserad av att göra en utvärdering eftersom hon trodde att de tyckte 
att den inte berörde de eftersom kursen ändå var slut.  
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Hon tänkte om och sa att hon kanske skulle ha lagt in en utvärdering i 
mitten av kursen för att eleverna skulle få en känsla av att de föränd-
ringar de ville ha berörde de och inte bara nästkommande klass. 

Det känns inte riktigt som lärare två är med i mitt resonemang när han 
svarar på frågan om vad han tror att eleverna vill ha mer inflytande i 
utifrån fyra alternativ (se bilaga). 



 Åsa Thorin     

 

29 
 
 

Diskussion 

 
Får eleverna inflytande i undervisningen? 
 
I inledning skrev jag om mina erfarenheter av bristande elevinflytande 
genom mina egna barn. Då hade jag en viss förförståelse av begreppet 
elevinflytande innan jag startade min undersökning. Under arbetets 
gång har jag fått anledning att revidera min förförståelse utifrån de 
resultat som jag fått.   

Syftet är att beskriva fyra elevers och fyra pedagogers uppfattning av 
elevinflytande. I min problemformulering undrar jag: varför är elevin-
flytande så begränsat? 

Jämför jag syftet och problemformuleringen med vilka svar jag har fått 
på intervjuerna, kan jag konstatera att på den undersökta skolan skiljer 
sig uppfattningarna åt mellan elever och pedagoger när det gäller 
inflytandet i undervisningen. Elever uppfattar att de får ha mycket 
delaktighet och stort inflytande i undervisningen i de olika kurserna, 
både praktiska och teoretiska. Men de påtalar även att på vissa lektioner 
är det läraren som bestämmer allt och det har de inga problem med eller 
åsikter om. Eleverna säger sig förstå att det kan vara så.  En elev sa, att 
det är branschen, inom det yrkesförberedande program som de läser, 
som har bestämt vad de ska kunna och det måste pedagogerna rätta sig 
efter. 

Lärarens samtal med eleverna behöver ledas på ett väl genomtänkt sätt 
så att valfrihet och rätt att fritt samarbeta med kamraterna känns bra för 
eleverna menar Selberg (1999) i sin doktorsavhandling. Detta framkom i 
min undersökning bland ungdomarna att de tyckte att lärarna var 
lyhörda och tillmötesgående. För eleverna var det viktigt att t.ex. kunna 
bestämma om provet skulle vara muntligt eller skriftligt eller om en 
uppgift kunde få göras som ett grupparbete istället för själv. Eleverna 
menade att de allra flesta lärarna lyssnade på deras åsikter och det 
tyckte de var positivt. Eleverna låter nöjda och positiva när de pratar om 
sitt inflytande och sin delaktighet i verksamheten och jag får känslan av 
att denna upplevelse är äkta. Eleverna gav inte mig ett svar som de 
trodde att jag ville ha.  
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Forsberg (2000) anser att det finns stora skillnader mellan arbetet på 
golvet i skolorna och de intentioner som finns i styrdokumenten. Mina 
intervjuade pedagoger anser att de har en medvetenhet om vad staten 
säger men att de utför inte det i praktiken. De vet inte hur det ska gå till 
eftersom de inte tycker att tiden finns samt att lärarna själva inte har 
några bra idéer på hur de ska göra. 

Danell (2006) skriver om hur lärares planeringsarbete påverkar elever-
nas inflytande i klassrummet. 

Vidare skriver Danell (2006) att när lärare arbetar i arbetslag så vill man 
gärna diskutera arbetet i klassrummet men man vill inte gärna diskutera 
de lite mer ”brännande” frågorna som t.ex. hur man organiserar under-
visningen i klassrummet, då vill arbetslagen gärna byta ämne. Då menar 
Danell (2006) att det är svårt för kollegor att ta hjälp av varandra att 
organisera lärandesituationer som gynnar elevers inflytande i undervis-
ningen. Om pedagogerna skulle flytta en del av sin enskilda planerings-
tid till att istället sitta i arbetslaget och få tips och idéer från kollegorna 
om hur de ska kunna utveckla inflytandet i klassrummet. 

Är det någon skillnad i förståelsen av begreppet 
elevinflytande? 
 
När det kommer till frågan om det är någon skillnad i förståelsen runt 
begreppet elevinflytande i undervisningen låter det som att eleverna 
inte vet vad elevinflytande egentligen är eftersom de frågade innan 
intervjuerna vad de skulle prata om. Pedagogerna har mer kunskap om 
vad elevinflytande är i teorin. Däremot hade alla pedagoger svårt att 
omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken. De hade både svårt att 
motivera eleverna till det och saknade även redskap för att genomföra 
inflytande för eleverna i undervisningen. Enligt Forsberg (2000) är bl.a. 
skolans arbetsformer, pedagogers dominans och elevers passivisering 
hinder för elevinflytande. Jag kan bara hålla med Forsberg (2000) i 
hennes analys. I en av pedagogintervjuerna framkom läroboksstyrning 
väldigt tydligt och läroboksstyrning är enligt Forsberg (2000) passivise-
rande och ett stort hinder för elevinflytande. 

Jag har genom mina intervjuer med elever och pedagoger fått fram den 
informationen att de inte har samma syn på elevinflytande och det tror 
jag beror på att eleverna inte fått information om vilka rättigheter till 
inflytande som de har rätt till.  
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Synsättet skiljer sig alltså åt men eleverna är tillfreds med hur pedago-
gerna gör de delaktig i sin undervisning och att de är lyhörda och tar till 
sig önskemål och idéer från eleverna. 
 
Enligt Forsberg (1992) vill 61-71 % av eleverna ha mer att säga till om 
när det kommer till bl.a. prov och läxor. Jag upplever att det är det som 
eleverna i min undersökning har mest inflytande i, om det ska vara 
muntliga eller skriftliga prov, grupparbeten eller enskilt. Men det 
kanske kan bero på att Forsberg (1992) gjorde sin undersökning på 1990-
talet och då hade kanske inte elevinflytandet fått det genombrott som 
det har i dagens skola. Även om det vore önskvärt att inflytandet blev 
ännu bättre. 
 
Detta resultat stämmer också i min undersökning framförallt när det 
gäller hur proven ska genomföras. Där vill även mina informanter ha 
inflytande. Att skillnaden är så stor mellan mitt resultat och Forsberg 
(1992) kan bero på att eleverna som jag intervjuade inte hade vetskap 
om vilka rättigheter de har enligt Lpf 94 eller vad begreppet elevinfly-
tande innebar.  Även om det ser ut som att elever och pedagoger har 
samma syn på begreppet, innebär det att bägge parter vet vad det står i 
styrdokumenten? Nöjer sig eleverna med det ”lilla”? t.ex. att de får 
skjuta på sitt prov eller göra det muntligt.  

Enligt Forsberg (2000) kan man konstatera att elevinflytandet är mycket 
litet oavsett vilken studie man läser. Det kanske blir som Forsberg (2000) 
skriver att om elevernas inflytande ökar så ökar också elevernas vilja till 
mer inflytande. Jag tror att elevernas relativa nöjdhet i min undersök-
ning beror på mycket läroboksarbete och mycket lärarstyrning. De vet 
helt enkelt inte om några andra sätt att arbeta eftersom de sällan eller 
aldrig får prova.  Eleverna kände att det inte fanns så många andra sätt 
att arbeta på och ett vist mått av hjälplöshet kunde spåras i deras svar. 
Att eleverna inte vill bestämma mer tror jag därför kan hänvisas till det 
slutsatser som Forsberg (2000) drar i sina undersökningar. 

Forsberg (1992) skriver i sin rapport elevinflytande eller vanmakt att 
eleverna antingen ”inte så ofta” eller ”nästan aldrig” är med och be-
stämmer om planering, genomförande och utvärdering. Hon menar 
även att eleverna anser att de i ganska liten utsträckning får vara med 
och bestämma. Utvärderingen var det som mina informanter tyckte att 
de nästan aldrig fick vara med på och de tycker sig inte sakna inflytande 
inom planering och genomförande. Just utvärderingen sa även några 
lärare att de tyckte sig kunna bli bättre på. 
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Medan eleverna var nöjda med den delaktighet de fick i planeringen, de 
hade även en förståelse om att de inte alltid kunde få vara med och 
bestämma pga. att andra faktorer spelade in som t.ex. branschens villkor 
och bestämmelser. Pedagogerna trodde att eleverna ville ha mer infly-
tande inom arbetsformer och arbetssätt. Här syns det också att elever 
och pedagoger i min undersökning inte har samma syn på elevinflytan-
de. Orsakerna till dessa skillnader tror jag beror på att de har olika 
förståelse för vad styrdokumenten säger. 
 
Resultat som Tham (1998) har kommit fram till är att 84 procent av 
pedagogerna anser att eleverna redan har tillräckligt med inflytande 
över lektionerna. Pedagogerna vid min undersökande gymnasieskola 
tycker inte att eleverna har tillräckligt stort inflytande. De önskar och 
skulle vilja att eleverna fick vara med och säga till mer, men de vet inte 
riktigt hur de som pedagoger skall få tiden att räcka till. Samt att de inte 
heller tycker att de har några bra förslag på hur det ska kunna gå till i 
praktiken. Det införs nya läroplaner men pedagogerna förändrar inte 
sitt pedagogiska förhållningssätt anser Egerbladh & Tiller (1998). 

Det visar sig i samma undersökning som Tham (1998) gjort att 48 
procent av lärarna inte tror att eleverna klarar av att ta det ansvar som 
krävs. Här kan jag känna igen det en av de intervjuade lärarna sa, att 
eleverna fick vara med att bestämma vilka arbetsformer som skulle 
användas i undervisningen. Men målet för undervisningen bestämdes 
av läraren själv utifrån kursplanernas mål, eftersom han ansåg sig 
kunna tolka dessa mål bättre än eleverna. Någon annan lärare sa att den 
inte kände att eleverna ville ta ansvaret utan de tyckte att det var 
bekvämt om läraren bestämde vad de skulle göra. 
 
En tänkbar orsak till skillnaderna i Thams (1998) undersökning och min 
kan bero på att Thams (1998) undersökning gjordes för tolv år sedan, 
när läroplanen var relativt ny. Eftersom läroplanen var relativt ny 
kanske inte pedagogerna hade riktig förståelse för hur viktigt inflytande 
var. Medan pedagogerna i min undersökning har hunnit skaffa sig en 
ökad förståelse för att eleverna ska få ha inflytande över undervisning-
en.  

I styrdokumenten för skolorna finns det beskrivet att pedagogerna ska 
planera sin undervisning tillsammans med eleverna. Det förutsätts 
också att pedagogerna har en förståelse av vad elevinflytande är efter-
som det ska användas i skolan. 
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Här kan jag se utifrån mina intervjuer att en av pedagogerna inte riktigt 
är införstådd med vad det innebär att eleverna får vara delaktiga i 
planeringen av undervisningen. Eftersom han tycker att eleverna får var 
med och ha inflytande i den individuella studieplanen som inte är en del 
av undervisningen utan en del av planeringen av hela utbildningen. 

I Skollagen (1985) står det att eleverna ska ha inflytande över hur deras 
utbildning utformas och det tycker jag att den här pedagogen gör på ett 
mycket bra sätt genom att han gör eleven delaktig i utformningen av 
den individuella studieplanen. Medan de andra tre pedagogerna hade 
mer fokus på inflytandet i själva undervisningssituationen. Syftet med 
den här undersökningen var att jämföra elevers och pedagogers syn på 
inflytande. En annan intressant aspekt som också kom fram i undersök-
ningen var att synen även skiljer sig mellan pedagogerna. Genom att 
den ena pedagogen fokuserade på planeringen av utbildningen och de 
andra på planeringen av undervisningen. Detta tror jag beror på att 
pedagogerna på den undersökta skolan inte hade en samsyn om hur 
elevinflytandets roll i elevernas lärande och i arbetet med de demokra-
tiska arbetsformerna.  

Däremot är det inte lika självklart att eleverna vet vad elevinflytande är 
eftersom de kanske inte har blivit introducerade i begreppet under sin 
skolgång. Innan jag startade mina intervjuer lämnade jag ut missiv till 
eleverna där det stod att de kunde kontakta mig om det var någonting 
de inte förstod eller undrade över. Några elever nyttjade denna möjlig-
het. Genom att eleverna frågade mig en extra gång vad elevinflytande 
betydde har de kunnat ge ett rättvisare svar på mina frågor. 

Forsberg (2000) anser att det var större inflytande på yrkesförberedande 
program än vad det var på de teoretiska programmen. När jag tittar i 
mitt resultat säger det tvärtemot med vad Forsberg (2000) skriver. Kan 
detta bero på att jag har gjort min undersökning på en skola med få 
elever (ca 150 st.)? Har jag nått samma resultat som Forsberg (2000) om 
jag har studerat en skola med fler elever på de yrkesförberedande 
programmen? 
 
Här menar en av pedagogerna att hon ger större inflytande till eleverna 
på det teoretiska programmet som hon undervisar på annan ort. Skill-
naderna mellan det Forsberg (2000) skriver och det pedagogerna tycker 
tror jag kan bero på att pedagogerna anser att eleverna inte var motive-
rade. Medan Forsberg (2000) anser att om eleverna får inflytande 
kommer motivationen på köpet. 
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När man läser i skollagen (1985) som vi har idag kan jag läsa att; elever i 
gymnasieskolan ”skall ha inflytande över hur deras utbildning utfor-
mas”, samt att det ”åligger alla som arbetar i skolan att verka för demo-
kratiska arbetsformer” (1 kap. 2 § och 9 §). Detta kan jag jämföra med 
min undersökande skola där en pedagog valde att ge inflytande över 
utbildningens utformning medan övriga tre lärare fokuserade mer på 
inflytandet över undervisningen. De demokratiska arbetsformerna 
däremot var det lite si och så med enligt både elever och pedagoger på 
den undersökta skolan. Pedagogerna ville ha mer demokratiska arbets-
former men visste inte riktigt hur de skulle få till det i praktiken medan 
eleverna inte önskade mer inflytande över arbetsformerna. 

Om jag tittar i den kommande skollagen som träder i kraft första 
augusti 2010 men tillämpas på utbildningar först den första juli 2011. 
Kan jag se att det i 4 kapitel 9 § står under rubriken: Allmänt om bar-
nens och elevernas inflytande. 

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

aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör 

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

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

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

arbete med inflytandefrågor ska även i övrigt stödjas och underlättas. 

(Skollagen 2010:800, kap.4, paragraf 9) 
 

Utifrån det som står i den kommande skollagen (2010) 4 kapitel 9 §, att 
elever ska ges inflytande över utbildningen, arbetar en av de äldre 
pedagogerna alldeles rätt. Han beskriver för det första hur han låter 
eleven vara med och lägga upp den individuella studieplanen som 
innebär inflytande över utbildningen. För det andra får eleven komma 
med förslag och idéer på fördjupande kurser som den kan tänkas vilja 
läsa, vilket innebär att eleven får möjlighet att ta initiativ. Detta beskrivs 
också i den nya skollagen (2010) hur elever alltid ska ha möjlighet att ta 
initiativ till frågor som rör deras utbildning. 

I Lpf 94 finns riktlinjer för hur pedagogen ska arbeta med elevernas 
ansvar och inflytande. I min problemformulering skriver jag att eleverna 
inte får arbeta mot dessa mål i den grad som de borde. Av de intervjua-
de pedagogerna så visste alla vad det stod i styrdokumenten. Däremot 
så tolkade pedagogerna det på väldigt olika sätt. De två yngre pedago-
gerna ville utöka inflytandet för eleverna men hade inte riktigt redska-
pen eller tiden för att tänka på nya sätt. 
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De andra två äldre pedagogerna tyckte inte att de kunde ge mer infly-
tande över undervisningen än vad de gjorde i dag på grund av organi-
satoriska hinder och på grund av att programmen styrdes så pass 
mycket av branschen. Min analys av detta är att pedagogerna på den 
undersökta skolan inte hade någon samsyn i frågan och att de troligtvis 
inte hade diskuterat läroplanstexterna tillsammans i arbetslagen. En 
annan aspekt kan vara att de yngre lärarna kommer från en nyare 
lärarutbildning där inflytandet har en större roll än i tidigare lärarut-
bildningar. 
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Vidare forskning 
 
Utifrån de resultat som framkommit i min studie har jag funnit flera 
olika delar som skulle kunna komplettera mina resultat. Ett intressant 
perspektiv i framtida forskning skulle kunna vara om elevinflytandet i 
undervisningen skiljer mellan äldre och yngre pedagoger. I min under-
sökning har det framkommit att det är så till viss del. Dock går det inte 
att dra några generella slutsatser om detta utifrån mitt begränsade 
urval. En annan intressant fortsatt forskning utifrån mitt resultat kan 
vara om vilka faktorer som har betydelse för att elevinflytandet ska 
fungera på skolan. Det skulle vara intressant att undersöka hur skolor 
som prioriterar elevinflytande gör och vilka framgångsfaktorer det finns 
i deras sätt att arbeta. 
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BILAGA 1: 
 
Missiv till lärare 

 

 
Till Dig som undervisar gymnasieelever i åk 2. 

 
 
Som Du vet så läser jag lärarutbildningen vid Mittuniversitetet i Härnösand och 
nu har jag kommit till slutet av min utbildning där jag ska skriva mitt 
examensarbete. Jag har valt att skriva om elevinflytande och mitt syfte med 
denna undersökning är att ta reda på hur elever och lärare ser på elevinflytande i 
undervisningen. För att få relevanta svar har jag valt att göra denna 
undersökning i form av enskilda intervjuer och här ber jag om Din hjälp. 
Intervjufrågorna utgår från hur Du arbetar med elevinflytande. Intervjun 
kommer att spelas in på band. Efter utskrift av bandet kommer Du att få tillfälle 
att läsa igenom materialet. Det är också viktigt för Dig att känna till att Du har 
möjlighet att tacka nej till Din medverkan samt att Du kan avbryta deltagandet 
när Du vill. Du har också rätt att när som helst ställa frågor till mig om 
undersökningen. Slutligen vill jag också berätta att Du som informant är 
anonym. Till detta brev bifogar jag intervjufrågorna så att Du får en uppfattning 
om frågeområdena och kan förbereda svaren. 
 
 
 
Hälsningar 
 
 
Åsa Thorin 
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BILAGA 2: 
 
Missiv till elever 
 
 
Till Dig som går i gymnasieskolan åk 2. 

 
 
Jag läser lärarutbildningen vid Mittuniversitetet i Härnösand och nu har jag 
kommit till slutet av min utbildning där jag ska skriva mitt examensarbete. Jag 
har valt att skriva om elevinflytande och mitt syfte med denna undersökning är 
att ta reda på hur elever och lärare ser på elevinflytande i undervisningen. För 
att få relevanta svar har jag valt att göra denna undersökning i form av enskilda 
intervjuer och här ber jag om Din hjälp. Intervjufrågorna utgår från hur Du 
upplever Ditt elevinflytande. Intervjun kommer att spelas in på band. Efter 
utskrift av bandet kommer Du att få tillfälle att läsa igenom materialet. Det är 
också viktigt för Dig att känna till att Du har möjlighet att tacka nej till Din 
medverkan samt att Du kan avbryta deltagandet när Du vill. Du har också rätt 
att när som helst ställa frågor till mig om undersökningen. Slutligen vill jag 
också berätta att Du som informant är anonym. Till detta brev bifogar jag 
intervjufrågorna så att Du får en uppfattning om frågeområdena och kan 
förbereda svaren. 
 
 
 
Hälsningar 
 
 
Åsa Thorin 
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BILAGA 3: 
 
Intervjufrågor  
 
 

LÄRARE 
 

• På vilket/vilka sätt planerar Du din undervisning tillsammans med ele-
verna? 

 
• Hur får eleverna vara med och bestämma vilka arbetssätt (syftet; lära till 

prov?) och arbetsformer (hur; instud.frågor?) de vill ha? 
 
• Inom vilka områden tror du att eleverna skulle vilja ha mer inflytande i 

undervisningen?  
– arbetsformer? 
– arbetssätt? 
– planering? 
– utvärdering? 

 
 

 
ELEVER 

 
• På vilket/vilka sätt planerar ni undervisningen tillsammans med lärarna? 
 

• Hur får ni vara med och bestämma vilka arbetssätt (syftet; att lära till 
prov?) och arbetsformer (hur; instud.frågor?) ni vill ha? 

 

• Inom vilka områden skulle ni vilja ha mer inflytande i undervisningen? 
– arbetsformer? 
– arbetssätt? 
– planering? 
– utvärdering? 


