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Tack! 

Vi vill framföra ett stort tack till vår handledare Linda Eriksson för hennes 

utomordentliga stöd och engagemang. Utan hennes tillgänglighet och den 

feedback hon tagit sig tid att ge oss, hade vi inte tagit oss långt. Vi vill också 

rikta ett stort tack till de informanter som deltagit i våra intervjuer vilket 

har varit en förutsättning för oss att kunna genomföra vårt examensarbete.  
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Abstrakt 
 
Syftet med denna fenomenografiska studie var att belysa variationer av hur 

fenomenet elevinflytande förstås och vilken betydelse det ges. För att upptäcka 

dessa variationer har det genomförts kvalitativa intervjuer med sex lärare 

verksamma inom ämnesområdena estetiska ämnen, NO och SO med en 

spridning över fyra kommuner. Resultatet i studien belyser variationer vi 

funnit i hur lärare i olika ämnen uppfattar och motiverar fenomenet 

elevinflytande. Vårt insamlade material är kategoriserat utifrån återkommande 

uppfattningar hos tillfrågade lärare. Kategorierna är sedan fördelade utifrån de 

tre frågeställningarna i vårt syfte. Den första syftesfrågan har två kategorier 

som berör motiveringar till elevinflytande. Nästa syftesfråga har åtta 

kategorier som berör lärares syn på förutsättningar, möjligheter och 

svårigheter med elevinflytande. Den sista syftesfrågan har fem kategorier som 

berör lärares syn på läroplanens intentioner i förhållande till skolans 

verksamhet. Vi har kunnat visa att elevinflytande kan förstås på olika vis och 

även gjort den tolkningen att detta kan påverka lärares pedagogiska praktik. 

Vi har också funnit att läroplanen och skolan som organisation kan förstås som 

ett hinder för elevinflytande. Vårt kunskapsbidrag ser vi är att utveckla 

förståelse för hur elevinflytande kan beskrivas samt skapa insikt i att 

fortbildning hos såväl lärare som elever kan förbättra arbetet med 

elevinflytande. 

 

Nyckelord: Lärares uppfattningar, Elevinflytande, Fenomenografi, 

Förutsättningar, Möjligheter, Svårigheter, Läroplanens intentioner 

  



   

iii 

 

Innehållsförteckning 

 

Tack! ................................................................. i 

Abstrakt ........................................................... ii 

Inledning .......................................................... 1 

Läroplansteori .................................................................................................... 2 

Faktorer som påverkar läroplanstolkning ........................................... 3 

Elevinflytande som mångfacetterat ................................................................. 3 

Olika perspektiv på demokrati ........................................................................ 3 

Bakgrund ......................................................... 6 

Varför elevinflytande? ....................................................................................... 6 

Lärares uppfattningar om elevinflytande ...................................................... 7 

Lärare som framåtsträvande eller tillbakabildande ........................... 8 

Elevinflytande i relation till skolämnen.......................................................... 9 

Lärares osäkerhet ............................................................................................... 9 

Förutsättningar och hinder för elevinflytande ............................................ 10 

Skolan som organisation ....................................................................... 10 

Klassrumsklimat .................................................................................... 11 

För stort inflytande - ett problem? ...................................................... 11 

Demokratifostran vs Kunskapsuppdraget......................................... 12 

Sammanfattning ............................................................................................... 12 

Syfte ............................................................... 14 

Metod ............................................................. 15 

Fenomenografisk forskning - En kvalitativ forskningsmetod ................... 15 

Kvalitativa intervjuer ...................................................................................... 15 

Urval .................................................................................................................. 16 

Genomförande .................................................................................................. 17 

Analys och tolkning ......................................................................................... 18 

Etiska överväganden ....................................................................................... 19 

Validitet och reliabilitet ................................................................................... 20 

Resultat .......................................................... 22 

Hur motiverar lärare sitt arbete med elevinflytande? ................................ 22 



   

iv 

 

Elevinflytande som relevant för framtiden ........................................ 22 

Elevinflytande som förutsättning för lärande ................................... 23 

Sammanfattning ..................................................................................... 24 

Vilka förutsättningar, möjligheter och svårigheter ser lärare med 

elevinflytande? ................................................................................................. 24 

Förutsättningar ...................................................................................... 24 

Möjligheter .............................................................................................. 27 

Svårigheter .............................................................................................. 29 

Sammanfattning ..................................................................................... 30 

Vilka variationer finns i lärares syn på relationen mellan läroplanens 

intentioner och skolans verksamhet? ............................................................ 30 

Läroplanen har ett gott syfte och fina ord .......................................... 31 

Läroplanens intentioner kan hämmas av resursfrågor .................... 31 

Läroplanens stränga ramar försvårar innehållsligt inflytande ....... 31 

Läroplanens intentioner stämmer bra överens med hur 

verksamheten ser ut .............................................................................. 32 

Elevinflytande kräver strukturer ......................................................... 33 

Sammanfattning ............................................................................................... 33 

Diskussion ..................................................... 35 

Olika former av elevinflytande och demokrati ................................. 35 

Lärares intentioner ................................................................................ 36 

Det tudelade uppdraget och läroplanstransformering .................... 36 

Avslutande reflektion ........................................................................... 37 

Undersökningens konsekvenser ......................................................... 38 

Förslag till vidare forskning ................................................................. 38 

Referenser ..................................................... 40 

Bilaga 1 - Missivbrev .................................... 42 

Bilaga 2 - Intervjuguide ................................ 44 

 



   

1 

 

Inledning 
Skolan har ett tudelat uppdrag; dels ett kunskapsuppdrag men också ett 

demokratiskt uppdrag. I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011, fortsättningsvis omnämnt som Lgr11, står det att 

elever i skolan ska förberedas för ett liv präglat av delaktighet och 

ansvarstagande: “Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och 

främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i 

samhället.” (Skolverket, 2011:9). Enligt Lgr11 (ibid.) har alla som jobbar inom 

skolan ansvar att uppfylla detta uppdrag genom att i sitt vardagliga arbete 

utgå från ett demokratiskt förhållningssätt. Mer uttryckligen står även att 

“läraren ska förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och 

skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle” (Skolverket, 2011:15). 

 Värdegrunden berör de centrala normer och värden på vilka skolan som 

institution vilar. I denna del framgår klart och tydligt att skolan har ett 

demokratiskt uppdrag: demokratiska värderingar ska genomsyra 

verksamheten och målet är bland annat att fostra framtidens 

samhällsdeltagare. Trots denna tydlighet lämnar likväl styrdokument så som 

läroplan och skollag ett förhållandevis stort tolkningsutrymme (Rönnlund, 

2013; Irisdotter Aldenmyr, Jepson Wigg & Olson, 2012). I och med detta går 

det att förstå att lärares förståelse för och uppfattning om det demokratiska 

uppdraget, såväl som kunskapsuppdraget, varierar. I föreliggande studie står 

elevers rättighet till inflytande i fokus, med inriktning på lärares 

uppfattningar. I Danell, Klerfelt, Runevad och Troddens rapport Inflytandets 

villkor (1999) beskriver några elever att det finns tre sorters lärare: de som 

arbetar med elevinflytande för att de tror på det, de som arbetar med 

elevinflytande för att rektor har sagt att de ska göra det och så finns det de som 

ställer upp utan engagemang. Detta förmedlar en insikt i att lärares 

uppfattningar om elevinflytandets värde är varierande. Därtill bör det förstås 

att lärare med detta även uppfattar elevinflytande i sig på olika vis. 

En rättighet elever har är alltså rätten till inflytande (Skolverket, 2011). Utöver 

skollag och läroplan stöds detta av FN:s Barnkonvention, där det slås fast att 

”Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter 

rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall 

tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad” (Lärarens handbok, 

2011:300). Elevinflytande ska alltså praktiseras i skolan och kan så betraktas 

som ett handgripligt medel i arbetet mot att skapa samhällsmedborgare på så 

vis att det ger elever praktisk erfarenhet av demokratiska värderingar. Biesta 

(2003) vidareutvecklar detta genom att poängtera att det inte är tillräckligt att 

”lära ut” demokrati utan att elever också lär sig från situationer de är 

innefattade i. Det räcker inte att styrdokumenten må vara väl utformade för 

undervisning i demokrati och medborgarskap om skolan som organisation är 

odemokratisk så kommer det garanterat att påverka elevernas attityder och 

värderingar om demokrati negativt. Därför hävdar många att det bästa sättet 
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att utbilda för demokrati är genom demokratiska utbildningsformer. Detta 

menar Biesta (ibid.) inte är någon omöjlighet men att det krävs en ständig 

uppmärksamhet på vilken demokratisk kvalitet skolan har. Detta kan stödjas 

av följande citat ur Lgr11 där beskrivningen av begreppet elevinflytande 

utvecklas: 

“Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande 

demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer 

och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras 

förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering av 

den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan 

eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar.” (Skolverket, 

2011:8) 

 

 

Läroplansteori 
I Lgr11 (Skolverket, 2011) framgår tydligt att skolan har ett demokratiuppdrag 

samt att eleverna har rätt till inflytande i skolan. Men hur detta ska införlivas i 

verksamheten framgår inte utan är upp till de verksamma inom skolan att 

tolka. I Brumarks (2010) studie framkom att lärarna upplever styrdokumenten 

som otydliga och abstrakt formulerade, vilket de menar motverkar de goda 

intentioner som finns att jobba med ökat elevinflytande. Även Rönnlund (2013) 

och Irisdotter et al (2012) menar att det lämnas ett stort tolkningsutrymme för 

läroplanen. Vidare har Danell (2006) i sin studie kommit fram till att lärare 

tolkar läroplanen utifrån rådande omständigheter. Med detta menas att 

lärarnas definitioner av läroplanens intentioner beror på vad 

omständigheterna kräver för att en ordning ska upprätthållas samt vad som 

uppfattas vara praktiskt genomförbart. Irisdotter et al (2012) hävdar också att 

idén om självständiga aktiva medborgare som kan tydas ur styrdokumenten 

förändras på något vis när det överförs till lärares perspektiv.  

Göran Linde (2006) presenterar i sin bok om läroplansteori, tre arenor där 

läroplanen behandlas. Dessa är formuleringsarenan där läroplanen formuleras 

och skapas, transformeringsarenan där läroplanen tolkas av olika aktörer samt 

realiseringsarenan där det i klassrummet sker händelser mer eller mindre 

enligt läroplanen. Transformeringsarenan är den som vi ser som mest relevant 

för oss i denna studie då vi är intresserade av lärares tolkning och uppfattning 

av läroplanen. Linde (ibid.) menar att lärarna är huvudaktörer i 

transformeringen av läroplanen då de utformar sin undervisning efter sina 

tolkningar. Skolledarna har fått en allt större och mer betydelsefull roll i 

transformeringsarenan i och med decentraliseringen. Även staten verkar i 

transformeringen t.ex. genom att vara huvudman för lärarutbildning och 

fortbildning (ibid.).  

 



   

3 

 

Faktorer som påverkar läroplanstolkning 
Faktorer som Linde (2006) menar påverkar transformeringen av läroplanen är 

lärarens/skolledningens önskningar, plikt och förmågor - vad de vill, måste 

och kan göra. Utöver detta även vilka möjligheter och begränsningar som finns 

(ibid.). Utifrån detta kan det förstås att det är många faktorer som spelar roll i 

hur läroplanen tolkas av såväl lärare som skolledning, vilket i sin tur påverkar 

hur undervisningen bedrivs. Linde framhåller att lärare som individer har 

möjlighet att tolka läroplanen mer eller mindre fritt, utifrån deras 

referensramar. Med detta menar han att det kan uppstå tolkningsskillnader i 

förhållande till lärarnas undervisningsämnen.  

 

Elevinflytande som mångfacetterat 
Vad är då elevinflytande? Forsberg (2000) menar att elevinflytande är ett 

mångtydigt och mångfacetterat fenomen vars gränser är svåra att fastställa. Ett 

sätt att se på elevinflytande är med stöd av en modell som delar upp begreppet 

i olika kategorier, nämligen formellt, informellt, individuellt och kollektivt. 

Inflytande som sker formellt kan vara i form av olika råd eller genom 

individuella utvecklingsplaner (IUP). Informellt inflytande kan ske genom 

samtal och diskussion som i sin tur kan påverka arbetssätt och innehåll i 

undervisningen. Modellen kan ses som ett sätt att förstå olika dimensioner av 

elevinflytande och dess olika fält går inte att tydligt avgränsas mellan varandra 

utan de flyter i varandra (Eriksson & Bostedt, 2011). Enligt Forsberg (2000) har 

elevinflytande, inom forskningsarenan, genom åren övergått från att främst 

fokuseras som kollektivt och formellt till att fokuseras som individuellt och 

informellt. Rönnlund (2013) pekar på att avsaknad av formuleringar om 

klassråd och elevråd, vilket fanns i de tidigare läroplanerna, kan ses som en 

förskjutning från ett formellt till informellt elevinflytande i läroplanstexterna. 

Detta kan tolkas som att större vikt ska läggas vid informella och inte 

organiserade former av elevinflytande. 

Vilket syfte som avses med elevinflytande kan också ses som betydande för 

hur begreppet förstås. Elvstrand (2009) lyfter två perspektiv på elevinflytande, 

dels ett ”här-och-nu-perspektiv” samt ett framtidsperspektiv. Ses 

elevinflytande främst som ett medel för att fostra framtida medborgare eller 

ses det som ett redskap för att eleverna ska få möjlighet att påverka 

verksamheten i skolan? Vidare kan det ses som en rättighet vilket stöds både 

av Lgr11 (Skolverket, 2011) och FN:s Barnkonvention (Lärarnas handbok, 

2011).  

 

Olika perspektiv på demokrati 
Hur lärare förstår begreppet elevinflytande, och hur de väljer att praktisera 

elevinflytande, kan gå hand i hand med hur lärare förstår demokrati 

(Bernmark-Ottosson, 2005). Demokrati kan förstås med stöd av tre olika 
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demokratimodeller; representativ demokrati, deltagardemokrati och 

deliberativ demokrati (Långström & Virta, 2011). Samtliga former återfinns 

inom skolans styrdokument och verksamhet. Kortfattat kan representativ 

demokrati sägas innebära att folket styr genom att regelbundet välja vilka som 

ska styra, detta system har vi i Sverige. Genom omröstning väljer folket ombud 

eller representanter, exempelvis partier, vilka ges beslutanderätt som utövas i 

företrädelse för kollektivets vilja. I skolan förverkligas denna form genom att 

elever väljer vilka som ska representera kollektivet i elevråd (Bostedt & 

Eriksson, 2011). Deltagardemokrati motsätter sig denna elitistiska variant med 

meningen att de folkvalda inte alltid kan sägas vara representativa för 

kollektivet. Istället vill förespråkare för denna modell att folket i högre grad 

ska medverka i beslut och därmed bygger denna modell på ett frivilligt 

deltagande som sträcker sig utanför valperioder och in i fritiden. Det kan i 

vardagslivet handla om ett föreningsengagemang och i skolan handla om 

grupper som försöker påverka utanför bestämda elevrådsramar. Inställningen 

är att ett ökat deltagande har goda effekter för demokratin i och med ett ökat 

politiskt självförtroende.  

Slutligen nämner vi även deliberativ demokrati som också kan förstås som 

samtalsdemokrati. Samtalsdemokrati bygger på att med stöd av samtal uppnå 

konsensus, argumentera fram till samförstånd och på så vis förena viljor och 

förändra värderingar (Långström & Virta, 2011). En samtalsdemokratisk 

förhållning är synlig i skolans styrdokument i och med den betoning som 

läggs i värdegrunden på att skolan ska “framhålla betydelsen av personliga 

ställningstaganden och ge möjlighet till sådana”. Aspekter av förståelse och 

medmänsklighet ska även de behandlas med öppna samtal. Det finns alltså en 

tydlig antydan till att den sociala och demokratiska fostran till del ska vila på 

ett samtalsdemokratiskt upplägg. Eriksson & Bostedt (2011) lyfter att samtal 

förs om behov, arbetsformer och innehåll pedagoger emellan men att eleverna 

sällan är med i denna kommunikation. Detta menar de är ett problem då 

eleverna inte är medvetna om att det görs förändringar för att påverka deras 

delaktighet på ett positivt sätt. De menar också att det är en motiverande 

process för eleverna när de vet att deras intressen om arbetsformer och 

innehåll tas tillvara av läraren. När det är synliga förändringar som görs antas 

eleverna uppleva inflytande. Vidare menar de att samtalet som metod kan 

vara en förutsättning för eleverna att utveckla sin förmåga att göra sin röst 

hörd. 

 

Sammanfattningsvis ser vi att de resonemang som presenteras ovan i 

inledningen stämmer överens med våra egna uppfattningar och 

erfarenheter om hur lärare förstår sitt uppdrag på olika vis. Givet detta 

antar vi att lärare även har skilda uppfattningar om, och varierande 

attityder gentemot, begreppet elevinflytande och arbetet med detsamma. 

Detta antagande är utgångspunkten för det intresse som ligger till grund 
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för föreliggande studie. Detta intresse kan beskrivas handla om hur 

läroplanens skrivningar lämnar utrymme för olika förståelser och 

motiveringar av fenomenet elevinflytande. Denna studies kunskapsbidrag 

blir således att belysa variationer av hur elevinflytande kan tolkas och 

förstås utifrån hur lärare förhåller sig till läroplanens skrivningar om 

demokratiuppdraget och elevinflytande. Vi har valt att avgränsa 

problemområdet genom att mer specifikt studera ämneslärares 

uppfattningar av fenomenet. Detta val motiveras vidare i Metodavsnittet.  
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Bakgrund 
I bakgrunden söker vi att med stöd ifrån tidigare forskning skapa en 

bakgrundsförståelse till föreliggande studie. Vi kommer här att lyfta 

motiveringar för att arbeta med elevinflytande samt vad man tidigare funnit 

om lärares uppfattningar om elevinflytande. Vidare presenteras tidigare 

forskning som berör elevinflytande i förhållande till särskilda skolämnen, 

vilket är särskilt intressant för denna studie då den är inriktad mot 

ämneslärares uppfattningar. Slutligen diskuteras lärares osäkerhet samt olika 

förutsättningar och hinder i förhållande till arbete med elevinflytande.  

 

Varför elevinflytande? 
Enligt Skolkommittén (1996) ska elever ha inflytande för att det är en mänsklig 

rättighet, något som även understryks av såväl Barnkonventionen och skollag 

(Sveriges lagar/styrelseskick också). Vidare menar Skolkommittén (ibid.) att 

elever ska ha inflytande eftersom skolan har ett specifikt demokratiskt 

uppdrag och därtill att inflytande är en förutsättning för lärande. Detta står i 

SOU 1996:22. En framstående aspekt vad gäller elevinflytande är att det i 

grund och botten handlar om att fostra för framtiden - för samhällets framtid. 

Samhällsdeltagande är, i sin tur, rotat i erfarenhet (Arnstein, 2000; Biesta, 2003) 

vilket antyder att det är av stor vikt att praktisera elevinflytande och 

demokrati i skolan. Rönnlund (2013) utvecklar detta resonemang i sin artikel, 

där hon lyfter vikten av att skolans demokratiska miljö uppfattas som 

engagerande då det antas stärka ett framtida aktivt medborgarskap.  

Utöver ett framtida samhällsdeltagande som önskvärd konsekvens visar också 

flertalet studier att elevinflytande ökar elevers motivation, engagemang och 

intresse i sina egna studier vilket har en positiv påverkan på lärandet 

(Elvstrand, 2009; Eriksson & Bostedt, 2011; Oscarsson, 2005; Selberg, 2001). I 

Mattsson och Svenssons studie (ref. Selberg, 2001) påpekas vidare att brist på 

möjligheter till inflytande leder till passivitet. Demokrati och deltagande anses 

alltså vara en förutsättning för intresset för arbetet i skolan vilket i sin tur anses 

vara nödvändigt för att eleverna ska lära sig i det de gör och inte bara 

producera för att få godkända resultat. Selberg lyfter så att elever bör få mera 

makt så att de kan lära både av och genom den. Selberg, med hänvisning till 

Lindgren, befäster detta ytterligare genom sitt påpekande att inflytande är av 

betydande karaktär för att elever ska kunna lära och med det “bli ägare av den 

mest demokratiska källan till makt, nämligen kunskap” (Selberg, 2001:34). 

I relation till detta står följande forskningsresultat som oroväckande. I tidigare 

studier har det nämligen konstaterats att elevinflytande inte får det utrymme 

som läroplanen avser (Selberg, 2001) något som elever i flertalet 

undersökningar understryker (se ex. Thornberg; Thornberg & Elvstrand; Raby; 

Oscarsson, Danell). För att uppnå en stärkande, demokratisk miljö i skolan 

krävs det att elever får möjlighet att utöva sina rättigheter till inflytande 

(Thornberg & Elvstrand, 2012). Samtidigt poängterar Thornberg & Elvstrand 
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att det finns traditionella maktstrukturer, där eleven är underordnad läraren, 

som motarbetar intentionerna i det demokratiska deltagandet. Elever upplever 

bland annat att deras möjligheter är begränsade. I tillägg menar en del elever 

att det nog också är bättre ifall de vuxna bestämmer eftersom de oftast kan 

mest och har rätt. Eleverna ger här uttryck för en känsla att deras förmågor och 

kunskaper är otillräckliga, samt att deras åsikter och idéer är oönskade och 

även felartade (Thornberg & Elvstrand, 2012; Raby, 2008).  

En möjlig konsekvens av liknande erfarenheter av elevinflytande kan bli att 

deltagande upplevs som verkningslöst. Detta kan leda till att eleverna får en 

inställning till demokrati som är skeptisk och cynisk och som gör att de i 

framtiden kanske avhåller sig från ett aktivt deltagande (Rönnlund, 2013). 

Arnstein (2000) poängterar i sitt resonemang om formellt inflytande, som 

praktiseras i exempelvis elevråd, att den demokratiska delaktigheten elever 

utövar i dessa situationer lätt blir på låtsas. Hon menar att det som är avsett 

att lära unga om samhällsdeltagande kanske inte alltid uppfyller målen och 

att sådana råd upplevs inte alltid främja den förmodat åsyftade 

deltagardemokratin. Flera forskare slutleder att elevråd/skolråd har en mer 

disciplinär karaktär än demokratisk, då dessa råd ofta styrs av rektors och 

lärares viljor vilket så leder till att elevers viljor inte beaktas (Thornberg, 2009; 

Thornberg & Elvstrand, 2012; Arnstein, 2000).  

 

Lärares uppfattningar om elevinflytande 
I Danells avhandling På tal om elevinflytande (2006) studeras kollegiesamtalet, i 

detta fall samtal lärare emellan där elevinflytande står som samtalsämne. 

Några ord lärarna använde i deras resonemang kring elevinflytande var 

exempelvis planera, bestämma, påverka, vara delaktig, ansvar och ge förslag. 

Alla dessa ord har olika innebörd och innefattar olika grader av inflytande 

vilket ytterligare understryker uppfattningen att lärares uppfattningar om 

elevinflytande är splittrade, något Danell et al redovisar i sin rapport (1999). 

Därtill menar Danell (2006) att det i lärares samtal uppstår 

begreppsförskjutningar där betydelsen av begreppet varierar och styrs av 

sammanhanget. Detta torde medföra liten försäkring om att lärare pratar om 

samma sak, i samma stund och således kan samförstånd vara svårt att uppnå. 

Lärare upplever att oavsett vad som sägs vid lärarsammankomster, så gör 

ändå varje enskild lärare som den själv vill när den sen kommer tillbaka till sitt 

eget klassrum. Danell (2006) vidareutvecklar detta i ett resonemang kring att 

lärare använder neutraliserande strategier i samtalen för att det inte i 

slutändan ska påverka deras egen bestämmanderätt. Bland annat tar det form 

av att lärare vanligtvis bortförklarar elevinflytandets vara eller inte vara 

genom att lägga ”skuld” på omständigheter de själva inte kan påverka. Till 

viss del verkar dock Danell vara villig att samtycka med detta. Han menar att 

de krafter som motverkar elevinflytande inte bör sökas hos lärarna utan 

snarare hos skolan som institution. Det handlar alltså inte om brister i lärares 



   

8 

 

uppfattningar, vilja och engagemang. Istället understryker han att skolan som 

institution bjuder på motsättningar då de lärare som arbetar för att forma 

elevinflytande likväl måste sträva efter att upprätthålla ordning i klassrummet. 

 

Lärare som framåtsträvande eller tillbakabildande 
En viktig förutsättning för ett positivt arbete med elevinflytande är lärares 

förhållningssätt, menar de lärare som deltagit i Danell et als studie (1999). Med 

detta menar de hur lyhörda och förstående lärare är för elevers perspektiv, 

något de anser utgör grunden för elevers möjligheter till inflytande. Man talar 

här om ett klassrumsklimat där alla idéer tas på allvar och betonar vikten av 

att se elevinflytande ur olika perspektiv där nödvändiga faktorer att ta hänsyn 

till är elevers tidigare erfarenheter av inflytande, kulturell och social bakgrund 

samt barnets ålder (ibid.). I arbetet med elevinflytande ser somliga lärare även 

en god struktur som en förutsättning, medan några menar att struktur stjälper 

inflytandet (ibid.). Huruvida detta anspelar på struktur i undervisning och 

skoldag eller struktur i formellt i motsats till informellt inflytande kan förstås 

olika i olika sammanhang. 

Samtidigt bör det också förstås att lärares uppfattningar likväl kan motverka 

elevinflytande. Fastän lärare tilldelar elever inflytande, försöker de samtidigt 

begränsa i vilken utsträckning inflytandet får ta plats (Danell, 2006). Detta kan 

förstås som att lärare försöker finna en balans i klassrummet, och möjligtvis 

mellan det demokratiska uppdraget och kunskapsuppdraget – områden inom 

vilka lärares ståndpunkter varierar. Exempelvis konstaterar Danell et al (1999) 

att medan några tillfrågade lärare tycker att inflytande och lärande går hand i 

hand ser andra lärare att inflytande tar tid från lärande.  

Ytterligare faktorer som kan inverka på lärares förhållning till elevinflytande 

är deras elevsyn. I Danell (2006) ser lärare elevers förmåga och även elevens 

förväntningar som begränsande för deras inflytande, exempelvis uppfattas 

elever vara oförmögna att förstå konsekvenser för sina beslut. Denna 

uppfattning stöds av Mattsson och Svenssons studie (ref. Selberg, 2001), där de 

studerat gymnasieelevers och lärares syn på elevinflytande och funnit att 

elever önskar mer inflytande över själva undervisningen medan lärare anser 

att eleverna inte är tillräckligt mogna för den sortens ansvar. I såväl Selberg 

(2001) som Bernmark-Ottosson (2005) konstateras att lärare begränsar elevers 

inflytande med motiveringen att de inte anses vara tillräckligt mogna eller 

intresserade att delta i beslut gällande omfånget av vad de klarar av och 

därmed påverka undervisningen. I Selberg (2001) poängteras dock att elevers 

mognad utvecklas med ålder men att i takt med mognaden så höjs lärarnas 

krav, vilket leder till att eleverna aldrig anses vara tillräckligt mogna. 

Oavsett om lärare motverkar eller uppmanar till elevinflytande påpekar Danell 

(2006) att det som styr hur läraren omsätter läroplanens intentioner till 

handling är vad lärare anser vara realiserbart. Detta medför att lärare 
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genomför det de anser sig förstå, samt kunna och vilja genomföra vilket vi ser 

som särskilt intressant i förhållande till föreliggande studie då lärares 

motiveringar och förhållningssätt står i fokus. 

 

Elevinflytande i relation till skolämnen 
Linde (2006) menar att lärares individuella tolkningar av läroplanen kan bero 

på vilket ämne de undervisar i; vilket utrymme ämnets karaktär lämnar för 

tolkning samt hur lärarens referensramar ter sig. Vissa ämnen anses här vara 

mer avgränsade och inramade än andra. Exempel på sådana ämnen är 

matematik, språk och naturvetenskapliga ämnen. Ämnen såsom svenska och 

samhällsvetenskapliga ämnen ger istället en möjlighet till friare och mer 

personlig tolkning. Linde förmedlar att lärares tolkningar av läroplanen är, i 

större utsträckning, varierade när det kommer till dessa mer öppna ämnen och 

på samma sätt mer likartade när det gäller de mer avgränsade ämnena (ibid.). 

Om man ser detta i ett läroplansperspektiv, snarare än ett kursplansperspektiv, 

torde det innebära att lärare inom svenskämnet och SO-ämnen, gravt 

generaliserat, visar på större varians vad gäller arbete med elevinflytande och 

så möjligtvis närmar sig elevinflytande till större grad. 

I Danell et al. (1999) studie har man dock uppfattat att elevers inflytande i 

praktisk-estetiska ämnen är långt mer utvecklat än i samhälls- och 

naturorienterade ämnen, där det snarare ses vara brist på inflytande. I samma 

studie noterades att elever själva upplevde att de hade stort inflytande i 

slöjdämnet. Vid samtal med slöjdlärare har man funnit att det mycket väl kan 

bero på slöjdämnets karaktär och de förutsättningar som finns i en slöjdsal. 

Om man så sammanlänkar elevinflytande med det demokratiska 

fostransuppdraget så finner man en motsägelse mellan ovanstående resultat 

och Carina Hjelmérs (2012) resultat. I hennes studie påvisas att många lärare 

uppfattar demokratifostran som en del av samhällskunskapsämnet snarare än 

att se det som grunden i all undervisning och allas ansvar. 

 

Lärares osäkerhet 
Det fria tolkningsutrymmet i läroplanen leder till varierande tolkningar 

pedagoger emellan. Detta kan möjligtvis försvåra lärares förståelse för och 

arbete med elevinflytande. I Carina Hjelmérs (2012) studie uppgav många 

lärare att de kände stor osäkerhet till innehåll och former för demokratifostran 

vilket kan förstås i samband med Danells resultat. I Danells (2006) studie har 

han kommit fram till att lärare formar förståelse för begreppet elevinflytande 

på egen hand, utanför arbetslaget. Detta kan vara en förklaring till den 

enskilde lärarens eventuella osäkerhet. Möjligen skulle sådan osäkerhet kunna 

avhjälpas genom samråd med medarbetare. Danell et al. (1999) framhåller att 

många lärare uppskattar diskussionen med andra lärare och även utbyte med 
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andra skolor, när det kommer till fenomenet elevinflytande. Man menar att det 

annars kan vara lätt att känna sig ensam i skolans värld. 

Utöver själva begreppsbildningen har man också funnit att lärare känner oro 

inför själva praktiserandet av elevinflytande. I en relativt gammal 

undersökning, från 1977, visar Wetterström (ref. Selberg) att lärare har vissa 

farhågor när det kommer till elevers inflytande. Bland annat finns det oro för 

att de beslut elever deltar i ska vara mindre lyckade, att elever ska bli oense, att 

elever ska uppleva obehag samt att lärare ska få disciplinsvårigheter. 

 

Förutsättningar och hinder för elevinflytande 
Eriksson & Bostedt (2011) använder följande tre begrepp för att beskriva 

elevinflytande i relation till demokrati: organisation, motivation och 

kommunikation. Reflektion kring dessa begrepp i förhållande till 

förutsättningar och hinder ser vi som ett stöd för såväl utformandet av vår 

studie som förståelsen av dess resultat.  Ur den forskning vi tagit del av har vi 

valt att lyfta fram två huvudfaktorer som vi ser sammanfattar förutsättningar 

för elevinflytande i skolan. Den första är Skolan som organisation där vi tar upp 

skolförutsättningar, lärares inställning och attityder samt styrdokument. Den 

andra är Klassrumsklimat som handlar om miljöns påverkan på fruktbart 

elevinflytande. Dessa kommer vi att presentera nedan. Därtill diskuteras också 

i relation till relevant forskning för stort inflytande som ett möjligt problem 

samt skolans tudelade uppdrag.  

 

Skolan som organisation 
I Brumarks (2010) studie om förhållandet mellan fostran av elever till 

samhällsmedborgare och deras inflytande över fostransväsenet framkommer 

det att många lärare har en positiv inställning till och välkomnar ett ökat 

elevinflytande. En undersökning visar på att lärarna har engagemang och tro 

på att ge eleverna större ansvar och inflytande över sin undervisning, dess 

genomförande och upplägg. Men samtidigt beklagar sig samma lärare om brist 

på tid och resurser samt otydligt eller abstrakt formulerade styrdokument och 

riktlinjer uppifrån. Detta menar de motverkar de goda intentioner som finns. 

Detta kan tolkas som att lärarna uppfattar brist på tid och resurser som hinder 

för elevinflytande samt svårtolkade styrdokument. Det kan också förstås som 

att de ser riktlinjer från skolledning/rektor som förutsättningar för ett ökat 

elevinflytande.  

Något annat som också upplevts som ett hinder är minskat antal vuxna i 

förhållande till elevantal. Det är svårt att utgå från elevers intresse och 

förutsättningar när det är en elevgrupp på 30 elever (Danell et al, 1999). Något 

som också framkommer i Hjelmérs (2012) studie är att lärarna anser sig ha 

svårt att prioritera elevers inflytande eftersom så mycket tid måste läggas på 
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att ge elever olika typer av stöd. Lärarna strävar efter att tillgodose varje elevs 

personliga behov och utveckling, något som Walkerdine (ref. Hjelmér, 2012) 

menar är en omöjlighet i stora klasser. Vidare antyder Danell et al (1999) att det 

ligger en viss problematik i det upplägg som finns i högstadie- och 

gymnasieskolor där elever kommer i kontakt med flera lärare varje dag under 

korta lektioner. Detta leder till en splittring som i sig medför minskade 

möjligheter till inflytande för eleverna. 

 

Klassrumsklimat 
Irisdotter et al (2012) pekar på de möjligheter som finns till att utveckla aktiva 

medborgare i skolan. Detta menar de, skulle vara fruktbart genom ett bra 

klassrumsklimat där det tillåts öppen kommunikation och förmåga att 

ifrågasätta traditioner. Det framförs att lärare bör sträva efter ömsesidig 

respekt till eleverna, ta hänsyn till deras önskningar och vara goda förebilder, 

något som även Arnstein (2000) påpekar. Vidare bör lärare vara mer 

engagerade och empatiska i sin fostrande roll samt stödja elevernas personliga 

utveckling (Irisdotter et al, 2012). Även Oscarsson (2003) menar att ett positivt 

klassrumsklimat har betydelse för elevernas kunskaper om och förståelse för 

demokrati. I sin studie om elevers samtalsdemokratiska kompetens har han 

visat på att det också är viktigt med bra relationer mellan elever och lärare då 

det ger en positiv inverkan på elevernas upplevelser av att kunna påverka. 

Även Eriksson & Bostedt (2011) menar att klassrumsklimatet och de samtal 

som där förs om samhällsfrågor mellan lärare och elever är en nyckel till 

skolans demokratiarbete. 

Elvstrand (2009) har i sin studie också kommit fram till att kvalitén hos 

relationerna har stor betydelse för elevernas delaktighet och poängterar vikten 

av att det finns en ömsesidig respekt mellan barn och vuxen samt att elever 

känner att deras lärare verkligen lyssnar på dem. Vidare lyfter Eriksson & 

Bostedt (2011) Almgrens resonemang om att elevers direkta inflytande på 

schema och undervisningsinnehåll påverkar deras politiska kunskaper 

negativt. Istället förespråkas ett öppet klassrumsklimat, med möjlighet att 

diskutera, som positivt påverkande. Samtalsdemokrati skattas här högre än 

deltagardemokrati. 

 

För stort inflytande - ett problem? 
Ytterligare ett hinder som lärare ser är elevers bristande förmåga att ta ansvar. 

Lärare ser här en risk i att ge elever för stort inflytande då detta kan ha en 

negativ inverkan på undervisning och skolsituationen som helhet. En lärare i 

studien poängterar att det måste handla om ömsesidig respekt. Det bör alltså 

ske ett visst utbyte mellan lärare och elever som bygger på att bägge parter tar 

ansvar. Om elever får ökat inflytande måste de också ta det på allvar och 

därtill passa tider, hålla avtal och uppföra sig hyfsat. Som exempel lyfts hur 
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elever kan låta bli att komma till prov eftersom de är medvetna om deras rätt 

till ett nytt provtillfälle. Något som tar längre tid för läraren. Vidare bör läraren 

ge tydliga riktlinjer i sin undervisning och i sitt arbete med elevinflytande. 

(Danell et al. 1999) 

 

Demokratifostran vs Kunskapsuppdraget 
I Erikssons (ref. Eriksson & Bostedt, 2011) studie framkom att lärare ser det 

som ett motiv för elevinflytande att eleverna ska trivas och ha roligt samt att 

det är en förutsättning för lärande. Detta menar hon medför att inflytande som 

en mänsklig rättighet och skolans uppdrag att fostra demokratiska 

medborgare inte prioriteras. Lärarna upplever samtidigt att det är svårt att 

förena elevinflytande med skolans kunskapsuppdrag. I Danell et al (1999) 

framgår att vissa lärare anser att läroplanen och kursplanen står i motsats till 

varandra. De menar att ett utvecklat elevinflytande strider mot kursplanens 

tydliga direktiv om ämneskunskaper. Vidare framstod i Hjelmérs (2012) 

undersökning, demokratifostran som något skilt från ämnesundervisningen 

samt att de prioriterades olika. Detta var något som gällde i alla ämnen. Det 

talades även om demokratifostran som något visionärt och inte 

verklighetsförankrat, det var bara ”vackra ord”. Även tidsbristen påtalades när 

det gällde arbetet med elevinflytande, där ställdes demokratifostran närmast i 

konkurrens med ämnesuppdraget.  

Vidare har Eriksson & Bostedt (2011) i sin studie utgått från det spänningsfält 

som finns mellan skolans samtidiga kunskapsuppdrag och demokratiska 

uppdrag. De fann att kunskapsuppdraget vägde tyngre i klassrumssituationer 

och därmed kom demokratiska mål i andra hand. Vidare poängterar de att 

demokratimålen blir en del av kunskapsuppdraget och skolans måluppfyllelse 

i och med den ökade inriktningen mot individuella elevers inflytande över sin 

egen utbildning. Om lärarna ser kunskapsuppdraget som viktigare än det 

demokratiska uppdraget kan detta uppfattas som ett hinder för elevinflytande, 

samtidigt kan det ses som en förutsättning om demokratimålen blir en del i 

kunskapsuppdraget.  

 

Sammanfattning 
Givet den forskning vi tagit del av och redovisat ovan har vi konstaterat att det 

gjorts mycket forskning kring elevinflytande i sig samt lärares uppfattningar 

om detta. Däremot finns det inte särskilt mycket forskning som riktar sig mot 

ämneslärares uppfattningar om elevinflytande. Denna kunskapslucka ser vi 

som ytterligare motivation för den avgränsning vi valt att göra i vår studie. 

I avsnitten Resultat och Diskussion kommer elevinflytande beskrivas utifrån 

de olika dimensioner av elevinflytande som lyfts ovan, nämligen: formellt, 

informellt, kollektivt och individuellt. I samband med detta kommer även de olika 



   

13 

 

formerna av demokrati att omnämnas: deliberativ demokrati, representativ 

demokrati och deltagardemokrati. Vidare ser vi även att följande begrepp står som 

centrala i förståelsen för föreliggande studie: elevers motivation, spänningsfältet, 

tidsaspekten, tolkningsutrymme, klassrumsklimat, framtida samhällsdeltagande. 

Därtill kan det fungera som ett stöd för läsaren att löpande i Resultatavsnittet 

reflektera kring lärares förhållningssätt som framåtsträvande eller 

tillbakabildande. 
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Syfte  
Vårt övergripande syfte är att utveckla förståelse för vilka variationer som kan 

finnas mellan olika lärares förståelse för och förhållningssätt till elevinflytande. 

Med detta avser vi vilken betydelse de ger fenomenet elevinflytande. I studien 

riktas särskild uppmärksamhet mot variationer i förhållande till olika 

ämnesområden och lärares undervisningsämne.  

De frågeställningar som utgör grunden för vår studie: 

 Hur förstår och motiverar lärare sitt arbete med elevinflytande? 

 Vilka förutsättningar, möjligheter och svårigheter ser lärare med 

elevinflytande?  

 Vilka variationer finns i lärares syn på relationen mellan läroplanens 

intentioner och skolans verksamhet?  
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Metod 
Med en hermeneutisk forskningsansats avses att försöka förstå någon del av 

verkligheten. Vi har valt att, i vår studie, använda oss av en kvalitativ metod 

som syftar till detta. En sådan metod behandlar innebörder och egenskaper 

hos olika fenomen i vår omvärld och söker identifiera variationer hos olika 

personers uppfattningar av dessa företeelser (Dimenäs, 2007). I följande text 

behandlas vårt val av metod vidare med djupare ingång på genomförande, 

analys, teori, etiska överväganden samt validitet och reliabilitet. 

 

Fenomenografisk forskning - En kvalitativ 
forskningsmetod 
Människors uppfattningar om och erfarenhet av sin omvärld ligger i 

fenomenografins forskningsintresse. Givet syftet med vår studie, att ta reda på 

variationer i lärares uppfattningar om fenomenet elevinflytande, är en 

kvalitativ studie motiverad och då särskilt en fenomenografisk ansats 

(Dimenäs, 2007). Denna ansats kallas också för ett andraordningens perspektiv 

och det innebär att man tittar på hur något uppfattas till skillnad från ett första 

ordningens perspektiv som handlar om att uttala sig om verkligheten och 

beskriva omvärlden som den är (Larsson, 2011). 

Vi vill med vår undersökning hitta variationer i lärarnas erfarenheter för att 

sedan försöka systematisera dem. Detta gör vi genom att kategorisera och 

analysera den datainsamling vi får genom intervjuerna. I och med att vi har en 

kvalitativ forskningsmetod innebär det att vi försöker finna kategorier som 

bäst beskriver det givna fenomenet. Detta är i vårt fall variationer i 

uppfattningar om elevinflytande. Inom andra forskningsmetoder ligger 

inriktningen på att utgå ifrån redan givna kategorier (Larsson, 2011). Något 

som är viktigt för validiteten av en fenomenografisk undersökning är dess 

kommunicerbarhet. Det innebär att den ska vara lätt att förstå, alla som tar del 

av undersökningen ska kunna förstå och diskutera resultatet (Dimenäs, 2007).  

 

Kvalitativa intervjuer 
Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer där tyngden ligger på 

intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt. Vi anser att det för vår 

studie är intressant att veta vad de intervjuade upplever som viktigt och 

relevant. Syftet med en kvalitativ forskningsintervju är att ”förstå ämnen från 

den levda vardagsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv” (Kvale, 

2009:39). Vår uppgift som intervjuare blir således att tolka innebörden av de 

fenomen som informanterna beskriver. 

Enligt Kvale (2009) är ljudinspelning den främsta förutsättningen för att kunna 

återge en intervju genom transkription. Vi har därför valt att dokumentera 

våra intervjuer med hjälp av ljudinspelare. Detta menar Kvale (ibid.) vidare 
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ger den som intervjuar frihet att koncentrera sig på ämnet och föra ett givande 

samtal med informanten.  

Kvale (2009) beskriver en intervju som ett samtal med en struktur och ett syfte. 

I ett sådant samtal är den som intervjuar sitt eget forskningsverktyg. 

Intervjuarens lyhördhet för svarens innebörd och möjliga dörrar som kan 

öppnas i intervjun är avgörande för intervjuns framgång. Detta menar han 

kräver av intervjuaren ett intresse för, och kunskap om, forskningsämnet men 

också en intervjukompetens. Kvale skriver så att intervjufrågor kan vara av 

antingen tematisk eller dynamisk karaktär. Tematiska frågor riktar sig mot 

teoretiska föreställningar om forskningsämnet medan dynamiska frågor syftar 

till att stimulera en positiv interaktion och att uppmuntra informanten till att 

berätta om sina upplevelser och känslor (Kvale, 2009). Kvale (2009) 

rekommenderar att man, för att få så fullständiga svar som möjligt, använder 

öppna intervjufrågor som uppmuntrar informanten att tala fritt och förmedla 

sin egen uppfattning .  

För en halvstrukturerad intervjutyp kan en intervjuguide innehålla en översikt 

över de ämnen som intervjun ska behandla och förslag till frågor. För en mer 

strukturerad intervju innehåller intervjuguiden omsorgsfullt formulerade 

frågor. Bryman (2008) menar att kvalitativa intervjuer inte bör följa strikta 

guider eller scheman utan intervjuaren kan röra sig ganska fritt och använda 

sig av följdfrågor. Oavsett vilken form man utgår från menar Kvale att det 

sedan är upp till den som håller i intervjun att avgöra om man ska hålla sig 

strikt till intervjuguiden eller ifall man ska följa upp informanters svar och de 

nya riktningar som kan öppna sig (Kvale, 2009). Larsson och Marton (ref. 

Dimenäs, 2007) framhåller också vikten av att intervjuguiden, inom en 

fenomenografisk forskningsmetod, bör vara löst konstruerad i syftet att 

främja en fri dialog. Samtidigt bör det dock finnas en fast struktur under 

ytan som försäkrar att de frågor intervjun åsyftas besvara faktiskt besvaras. 

Vi har utifrån dessa råd valt att hålla oss till en strukturerad intervjuguide (se 

bilaga 2) för att få svar på de frågor vi anser viktiga för vår studie, men 

samtidigt sträva efter att intervjun ska få en mer samtalsliknande karaktär. 

Detta argumenterar vi vidare för i genomförandet. 

 

Urval 
För att skapa förutsättningar för att upptäcka variationer gjorde vi ett urval av 

lärare inom olika ämnesområden: Estetiska ämnen, NO samt SO. Vi har valt 

dessa ämnesområden utifrån vår uppfattning att de är ämnen vars karaktär 

skiljer sig åt markant i såväl innehåll som arbetsmetoder. I syfte att ta del av 

lärares uppfattningar i förhållande till specifika undervisningsämnen valde vi 

att intervjua lärare som är behöriga och har erfarenhet av att undervisa på 

högstadiet. Detta eftersom lärares ämnestillhörighet är mer framträdande i 

grundskolans senare år än i grundskolans tidigare år. Så som det föll sig fick vi 
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kontakt med informanter med olika lång erfarenhet av läraryrket. Då 

uppfattningar formas av erfarenheter ser vi skillnaderna i informanternas 

yrkeserfarenhet som en faktor som ytterligare kan berika de variationer vi 

söker i vår studie. 

Sex lärare jämnt fördelade över de olika ämnesområdena har intervjuats för 

denna studie. Intervjuerna har genomförts med en spridning över fyra 

kommuner och fyra skolor. För att kunna benämna de specifika lärarna i syfte 

att underlätta läsbarheten, men fortfarande hålla dem avidentifierade har vi 

valt att ge våra informanter fiktiva namn. De fiktiva namnen börjar på samma 

bokstav som informanternas ämnesområde. Detta tänker vi kan vara ett stöd 

för läsaren. 

 Elsa: lärare i slöjd. Har arbetat som lärare i 1½ termin.  

 Erika: lärare i musik. Har arbetat som lärare i 2½ år.  

 Nicklas: lärare i NO-ämnen. Har arbetat som lärare i 9 år.  

 Nina: lärare i NO-ämnen. 1-7-lärare med specialisering matematik och 

NO, speciallärare matematik. Har arbetat som lärare i 8 år. 

 Siv: lärare i SO-ämnen. Har arbetat som lärare i 17 år. 

 Stefan: lärare i SO-ämnen. Har arbetat som lärare i 34 år. 

Larsson (ref. Dimenäs, 2007) menar att om så många olika uppfattningar som 

möjligt ska bli representerade är det viktigt att medvetet sprida intervjuerna 

över ett flertal varierande grupper. Samtidigt poängteras att ifall intervjuaren 

söker en speciell grupps uppfattningar bör informanter med fördel väljas inom 

denna grupp. Båda dessa resonemang anser vi har mötts i vårt urval, då det 

bland deltagande informanter finns spridning över de för studien fokuserade 

ämnen samt ålder, kön, yrkeserfarenhet och kommuntillhörighet. 

 

Genomförande 
Vi valde att dela upp intervjuerna mellan oss eftersom vi bor på olika orter. Vi 

bestämde oss för att göra tre intervjuer var, en i vardera av följande 

ämnesområden, Samhällskunskap, NO och estetiska ämnen. Vår tanke var 

först att vi skulle göra de tre intervjuerna på samma skola men då det visade 

sig vara svårt att få tag på informanter så fick vi gå ifrån det. I stället blev 

intervjuerna genomförda på fyra olika skolor i fyra olika kommuner. Detta ser 

vi inte som något negativt, utan snarare stärkande, för vår studie då vi söker 

variationer. 

För att få tag i informanter skrev vi först en inbjudan till intervjuer i form av ett 

missiv (se bilaga 1) som vi skickade ut till rektorer för att få hjälp att hitta 

lämpliga deltagare. Vårt första försök att ta kontakt visade sig inte ge resultat. 

En av oss fick inget medgivande från rektor vilket enligt Bryman (2008) kan 

sägas att han var en “grindvakt” då man bör ha rektors tillåtelse att genomföra 

studien. Vi hade också svårigheter att få svar från lärare då rektor 

vidarebefordrat vår förfrågan. Vi fick istället hitta nya sätt för att nå 
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informanter. Bland annat genom att kontakta nya skolor i andra kommuner 

och genom telefonsamtal och direkta e-post till lärare. Alla informanter har 

dock fått ta del av vårt missiv där syftet för vår studie framgår, där talade vi 

också om att vi gärna vill spela in intervjuerna samt informerade om vår 

förhållning till etiska forskningsprinciper. Detta lyfte vi även vid varje 

intervjutillfälle. 

Intervjuerna ägde rum på de platser som passade bäst för informanterna. 

Samtliga intervjuer genomfördes i avskildhet så att vi inte skulle bli störda 

under intervjun. Vi har använt oss av en strukturerad intervjuguide med 

färdiga frågor som alla till någon del rör våra frågeställningar. Givet vårt syfte 

har vi dock valt att förhålla oss till denna guide såsom mer semi-strukturerad. 

Detta ser vi som lämpligt med tanke på vårt val av kvalitativ metod. Vår avsikt 

med detta var att försäkra oss om att få svar som vi avser relevanta samtidigt 

som vi velat tillåta möjligheter att följa upp informanters svar med frågor som 

går utanför de redan planerade. Detta för att dels stå öppna för de möjligheter 

som informanternas tankegångar kan bidra med, men också för att främja ett 

gott samtalsklimat där informanterna känner att de får möjlighet att tala fritt. 

Samtliga intervjuer spelades in och varierade i tid mellan 15-45 minuter. Vi såg 

när vi bearbetade materialet att tidsaspekten inte var betydande för hur 

mycket relevant information vi fick ut. Några informanter svävade ut mycket i 

sina svar medan andra höll sina svar korta, men konkreta. Detta har medfört 

att samtliga intervjuer, oavsett längd, bidragit med information som varit 

användbar i vår studie. 

 

Analys och tolkning 
I enlighet med Kvales (2009) rekommendationer har intervjuerna 

transkriberats ordagrant. Detta för att få en transkription som återger 

intervjusituationerna så noggrant som möjligt samt att lättare få en överblick 

av vårt insamlade material vid analysarbetet. I transkriptionerna har vi valt att 

notera kortare pauser, tvekanden, betoningar och emotionella uttryck där vi 

upplevt det som relevant i sitt sammanhang. Detta ser vi som värdefullt för 

vårt analysarbete men har valt att i vår resultatpresentation istället skriva på 

ett sätt som underlättar för läsaren. Därför är citaten skrivna på skriftspråk och 

utan vidare markeringar. 

En kvalitativ analys innebär att kategorier söks där kvalitativa skillnader kan 

ses i hur olika uppfattningar kan beskrivas. Enligt Larsson (2011) krävs det vid 

en kvalitativ analys att man som forskare flera gånger läser och reflekterar för 

att i det insamlade materialet finna variationer. Detta har vi anammat vilket 

lett till att vi inte nöjt oss med det första resultatet vi formulerat utan genom 

bearbetning och reflektion avsett fördjupa vår förståelse. Först bearbetade vi 

vårt material genom att sammanställa våra intervjuer och försöka fina mönster 
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utifrån våra intervjufrågor. Detta kan förstås som ett induktivt angreppsätt där 

man utifrån resultat försöker formulera någon slags teori (Bryman, 2008).  

Givet den fenomenografiska metod vi valt att använda oss av fick vi 

bearbeta om vårt resultat, med stöd utifrån den sammanställning som 

tidigare gjorts. För att beskriva de variationer som framkommit 

formulerade vi kategorier som beskriver framträdande variationer i lärares 

uppfattningar. Alltså fokuseras resultatet på olika uppfattningsgrupper, 

där beskrivningskategorierna visar på olika sätt det undersökta fenomenet 

uppfattas och förstås (Dimenäs, 2007). Här bör poängteras att vi i vårt 

resultat redovisar uppfattningar som dels delas av flera lärare, dels är 

enskilt uttryckta. Merparten av våra kategorier är dock formulerade utifrån 

uppfattningar som delas av fler än en informant.  Sammanlagt kunde vi 

formulera 15 kategorier utifrån vår empiri. Resultatet har vi sedan valt att 

redovisa genom att dela in dessa kategorier i tre huvudområden som vart 

och ett svarar mot en syftesfråga. Under hela processen har vi tillsammans 

diskuterat och analyserat vårt empiriska material. 

 

Etiska överväganden 
I vår studie förhåller vi oss till vetenskapsrådets forskningsetiska principer. De 

består av fyra huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (se Vetenskapsrådet, u.d.). 

Informationskravet innebär dels att alla medverkande ska informeras om att 

det är frivilligt att delta, dels att alla ska informeras om studiens huvudsakliga 

syfte. Samtyckeskravet handlar om att de medverkande ska få bestämma ifall 

de vill medverka eller inte och de ska ha rätt att avbryta sitt medverkande när 

de vill. Konfidentialitetskravet innebär att alla personuppgifter ska behandlas 

så att ingen obehörig kan komma åt informationen. Vidare står 

nyttjandekravet för att de insamlade uppgifter från enskilda personer inte får 

användas annat än i vetenskapliga syften.  

I vår intervjuförfrågan (missivbrev, se bilaga 1) valde vi att skriva “vårt 

intresse berör lärares uppfattning om elevinflytande i förhållande till deras 

undervisningsämne” och att vi därför ville “intervjua tre högstadielärare 

verksamma inom tre skilda ämnesområden - samhällskunskap, NO samt 

Estetiska ämnen”. Detta ansåg vi gav tillräckligt med information för att de 

tillfrågade skulle kunna bilda sig en uppfattning om och ta ställning till att 

delta eller ej. De tillfrågade pedagogerna fick alternativet att ta kontakt med 

oss vid eventuellt intresse att delta. Det gav pedagogerna möjlighet att fritt 

välja om de ville medverka i vår studie. Som vi nämnt tidigare fick vi kontakta 

vissa rektorer via telefon och pedagoger direkt via e-post, i samtliga fall har 

missivet bifogats med e-post.  

Både i missivet och muntligt vid intervjutillfället informerade vi informanterna 

om att de som deltar kommer att avidentifieras i vår skriftliga rapport och 
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därmed behandlas konfidentiellt. Vidare informerades de om att vi endast 

kommer att använda materialet för just detta forskningsändamål samt att 

intervjun sker under förutsättning av informantens samtycke vilket innebär att 

de när som helst kan avbryta sitt deltagande. Vad gäller konfidentialiteten så 

har vi valt att delge läsarna viss information om informanterna, så som 

utbildning och erfarenhet. Detta har vi gjort då vi ser det som värdefullt för 

studiens kommunicerbarhet, och läsarnas förståelse, i och med att sådana 

faktorer kan ha inverkan på informanternas uppfattningar. Annan information 

som ämnestillhörighet har vi också valt att nämna då det är relevant i 

förhållande till studiens syfte. Vi ser dock inte att detta naggar på 

informanternas konfidentialitet. Slutligen har vi valt att ge informanterna 

fiktiva namn för att fortfarande kunna benämna dem specifikt men ändå hålla 

dem avidentifierade.  

 

Validitet och reliabilitet 
Validitet och reliabilitet är två vetenskapliga kriterier för kvalitativ forskning. 

Validitet kan förstås som giltighet och reliabilitet som tillförlitlighet. En studies 

validitet handlar i grund och botten om huruvida det som avsetts studeras 

faktiskt studerats och således bör uttrycket giltighet förstås i förhållande till 

studiens underliggande syfte (Dimenäs, 2007). Vi anser att vårt val av metod 

samt vårt genomförande svarat väl mot våra avsikter. En faktor som möjligtvis 

kunnat påverka validitetsutfallet inom dessa ramar är att vi inte genomfört 

provintervjuer med personer liknande de i vår målgrupp. Genom att göra 

detta hade vi kunnat förebygga eventuella brister och förbättra våra 

intervjufrågor vilket enligt Dimenäs (ibid.) kan förstärka validiteten.  

Dimenäs (2007) menar vidare att validiteten i kvalitativa metoder även handlar 

om hur pass generaliserbara forskningsresultaten är. I förhållande till en 

fenomenografisk ansats ställs det inga krav på att kunna göra generaliseringar 

där undersökningsgruppens uppfattningar kan överföras på en större 

population. Alexandersson (ref. Dimenäs, 2007:165) menar att det handlar om 

“att identifiera kvalitativt olika uppfattningar som kan täcka större delen av 

variationen i uppfattningar i populationen.”   

Ytterligare ett mått på validitet är studiens kommunicerbarhet (Dimenäs, 

2007). Detta innebär att alla som tar del av undersökningen ska kunna förstå 

vad som beskrivs. Ett sätt att främja studiens tydlighet är att förankra 

resonemang i informanternas uttryck, vilket är typiskt för en fenomenografisk 

metod. För att understöda och illustrera våra tolkningar och 

kategoribeskrivningar har vi således använt citat för att exemplifiera vårt 

empiriska material. Dimenäs (ibid.) menar att det är viktigt att inte bara välja 

ut de mest utvecklade svaren och därmed illustrera citat från de 

intervjupersoner som har lättast för att uttrycka sig. Vi har därför försökt att 

fördela citaten lika över informanterna - så att allas uppfattningar får höras. 

Användandet av citat syftar till att underlätta läsares förståelse för våra 
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tolkningar och synpunkter vilket möjliggör läsares ställningstaganden och 

stärker forskningens validitet (ibid.). 

För att främja studiens reliabilitet, tillförlitlighet, har vi valt att spela in våra 

intervjuer (Dimenäs, 2007; Kvale, 2009). Inspelningarna har underlättat 

bearbetningen av vårt empiriska material och tillåtit oss att lyssna till 

intervjuerna flera gånger. Detta har medfört att vi kunnat göra noggranna 

transkriptioner vilket är till fördel vid analysarbetet och dess trovärdighet. En 

faktor som påverkar studiens reliabilitet negativt är vår bristande erfarenhet av 

att hålla intervjuer och därmed begränsade intervjuteknik. I förhållande till 

detta har inspelningarna gett oss fördelen att kunna iaktta vår egen 

intervjuteknik, exempelvis hur vi oavsiktligt kan ha ställt ledande frågor, och 

således varit ett stöd i våra tolkningar och värderingar av informanternas svar. 

Andra sätt att förbättra reliabiliteten kan vara att använda sig av mer än en 

teknik i sin studie, något som kallas för triangulering, eller att låta 

medbedömare ta del av insamlat material och se ifall denna kategoriserar 

resultat på liknande vis (Dimenäs, 2007). Vi har dock inte använt dessa 

tillvägagångssätt. Istället har vi sett det så att vår studies tillförlitlighet tagit 

fördel av att vi är två personer som genomfört studien. Dimenäs (ibid.) menar 

att två observatörer som tillsammans bearbetat ett empiriskt material 

förstärker reliabiliteten, då reliabilitet i stor utsträckning handlar om att flera 

forskare får överensstämmande resultat utifrån samma material. Detta innebär 

för del att båda tagit del av varandras intervjuer och gjort tolkningar, vilka vi 

senare enats om och sammanställt i vårt resultat. 
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Resultat 
Resultatet är indelat i tre huvuddelar vilka utgår från frågeställningarna i 

studiens syfte, som lyder: 

 Hur förstår och motiverar lärare sitt arbete med elevinflytande? 

 Vilka förutsättningar, möjligheter och svårigheter ser lärare med 

elevinflytande? 

 Vilka variationer finns i lärares syn på relationen mellan läroplanens 

intentioner och skolans verksamhet? 

Under dessa rubriker har vi samlat de kategorier vi formulerat utifrån de 

variationer vi funnit i informanternas svar. Dessa kategorier representerar 

tolkningar vi gjort utifrån hur lärare beskriver sina erfarenheter av 

elevinflytande. Vid resultatredovisningen som rör de två första syftesfrågorna 

har vi skrivit ett sammanfattande stycke i slutet med några tankar kring 

uppfattningar som kan tolkas som ämnesspecifika. Vi har inte gjort detta för 

det resultat som redovisas i förhållande till den tredje syftesfrågan då vi där 

inte funnit något ämnesspecifikt. Avslutningsvis har vi gjort en övergripande 

sammanfattning som behandlar hela resultatet. 

Vi har i resultatet valt att exemplifiera våra tolkningar av vårt empiriska 

material i form av citat från intervjuerna. Citaten anser vi understödjer de 

tolkningar vi gjort. 

 

Hur motiverar lärare sitt arbete med elevinflytande? 
Utifrån vårt insamlade material har vi formulerat två kategorier som beskriver 

hur lärare motiverar sitt arbete med elevinflytande. Dessa är: 

 Elevinflytande som relevant för framtiden 

 Elevinflytande som förutsättning för lärande 

 

Elevinflytande som relevant för framtiden 
Samtliga tillfrågade lärare ger uttryck för att elevinflytande har en viktig roll i 

relation till skolans uppdrag att fostra framtida samhällsmedborgare. NO-

lärarna tar upp förmågan att hantera informationsflöde som en aspekt varför 

elevinflytande är viktigt för framtiden. Nicklas säger: 

“Så det är väl så, vår uppgift är mer att man måste pusha dem också för ska de 

delta så kan man inte bara sitta och vänta, när de kommer ut nu från skolan 

eller ska söka jobb, ska rösta, ska bestämma så måste de ju aktivt hämta in 

kunskap själva.” 

Nina uttrycker det så här: 
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“Vad är det här för någonting, vad ska jag med det till, hur står det i relation 

till det jag redan kan och sådär?” 

Detta kan förstås som att NO-lärarna ser det som viktigt att eleverna lär sig att 

inhämta information samt att kunna kritiskt granska den. Eleverna ska alltså 

kunna bilda sin egen uppfattning och inte bara svälja det som andra säger om 

de ska kunna vara aktiva samhällsdeltagare. Två av lärarna menar också att 

man måste få öva sig i att vara delaktig, ta ansvar och aktivt hämta kunskap 

för att sedan kunna göra det i livet utanför skolan, de menar att det inte är 

något som bara kommer automatiskt utan de behöver erfarenhet. Nicklas 

menar också att det ligger ett värde i att medvetandegöra eleverna om att de 

själva måste vara delaktiga i denna fostrandeprocess. 

 

Siv och Stefan, som båda är samhällskunskapslärare, tar också upp vikten av 

elevinflytande för att eleverna ska känna engagemang. Enligt deras mening 

måste elever få känna att deras åsikt har betydelse ifall vi ska kunna fostra 

dem demokratiskt. Vidare så ser Stefan samhälleligt engagemang som en 

nutida bristvara: 

“Om man ska få någon att ställa upp som politiker, nämndeman, eller sitta i 

domstol. Då måste man ju skapa förståelse för vad det är för någonting och 

intresse för att vara deltagande.” 

 

Elevinflytande som förutsättning för lärande 
Genomgående för alla tillfrågade lärare är att de anser att eleverna bör ha 

inflytande över undervisningsformer, arbetsformer och redovisningsformer. 

Anledningar som ges till varför elevinflytande är nödvändigt är att elever lär 

på olika sätt samt att det skapar motivation.  Erika tyckte exempelvis att 

eleverna skulle ha inflytande över hur ett undervisningsområde läggs upp, 

vilket hon menar kan ske genom att läraren har elevernas behov i åtanke när 

hon gör planeringarna. Alltså inte ett direkt inflytande från eleverna men med 

elevernas lärande i fokus vid planering: 

“Alltså en del har ju inlärning genom att de lär sig bäst genom att lyssna, en 

del lär sig bäst genom att läsa, och en del lär sig bäst genom att göra själv. Jag 

brukar försöka lägga upp terminsöversikten så att alla de där förmågorna får 

tränas.” 

Erika påpekar också att musik är ett ämne som många har en stark relation till 

och ett intresse för. Detta ser hon som en positiv påverkan på elevers 

motivation till inflytande. Hon uttalar sig vidare om att elevinflytande i sig är 

en förutsättning för motivation: 

“Jag tycker att ämnet blir mer levande om eleverna får vara med och påverka. 

Det blir roligare för mig som lärare och det blir roligare för de som elever.” 
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Elsa tycker också att det är en positiv aspekt med elevinflytande att eleverna 

blir mer motiverade om de får vara med och påverka undervisningen. Nina 

menar i sin tur att motivation är viktigt för lärande:  

“För att jag tänker bara hur man fungerar som person och som elev att om det 

blir mer att allt är förutbestämt och ”jag måste göra det här” även fast jag 

kanske inte tycker att det är jättekul då tappar man ju som motivation. Och 

motivation och intresse är jätteviktigt om man ska kunna utveckla de i det de 

ska lära sig.” 

 

Sammanfattning 
Vi noterar att det här finns en variation mellan hur NO-lärare och SO-lärare 

uttrycker sina uppfattningar om vad det innebär att fostra för framtiden. SO-

lärarnas resonemang pekar mer mot ett demokratiskt deltagande medan NO-

lärarna fokuserar på inhämtning, sortering och granskning av information. 

Samtidigt kan vi också finna likheter i slöjd- och musiklärarnas resonemang, 

då de lägger mycket vikt vid elevers motivation och positiva upplevelser av 

ämnet. 

 

Vilka förutsättningar, möjligheter och svårigheter ser 
lärare med elevinflytande? 
I detta avsnitt har vi valt att utforma kategorier utifrån informanternas olika 

uppfattningar om förutsättningar, möjligheter respektive svårigheter i 

förhållande till elevinflytande. 

Förutsättningar: 

 Gruppklimat 

 Strukturer i klassrummet 

 Elevers kompetens 

 Lärares kompetens 

Möjligheter: 

 Ämnets specifika förutsättningar ger olika möjligheter 

 Att anpassa undervisningsformer och redovisningsformer 

Svårigheter: 

 Bristande elevintresse som motverkande 

 Elevinflytandet kan gå överstyr 

 

Förutsättningar 

Gruppklimat 

Två lärare tog upp att det är viktigt med ett bra gruppklimat för ett fungerande 

elevinflytande, då elevinflytande ofta sker kollektivt. De menar att det måste 
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finnas en trygghet och öppenhet samt en bra relation såväl i klassen som 

mellan lärare och elever. Nina säger: 

“Ja, det måste ju vara det att man som lärare lyckas skapa en god relation med 

klassen på något sätt och att man ändå har lyckats få gruppen fungerande som 

grupp, om de ska liksom... Oftast blir det ju elevinflytande i liksom 

gruppsituationer.” 

Erika påpekar att gruppdynamiken påverkar hur hon agerar som lärare. Ifall 

det är en homogen grupp vars medlemmar är trygga i sig själv och 

tillsammans med varandra så lämnar hon större möjligheter till elevinflytande. 

Detta i och med att hon känner att de kan ha mycket att vinna på att få ha 

elevinflytande. Mindre möjligheter till elevinflytande ges ifall gruppen inte är 

lika mogen för det: 

“Har jag dock en grupp som är, jag känner att den är ganska otrygg så då går 

jag in och styr väldigt mycket som lärare just för att de inte ska behöva känna 

att ”å vi måste bestämma också, och vad vill den göra och säga och jag vågar 

inte”.” 

Nina lyfter även hon att det finns en risk att vissa starka individer styr vad de 

andra ska tycka och säga. I sådana fall sker inte elevinflytande på ett 

demokratiskt vis. 

 

Strukturer i klassrummet 
Det kom i intervjuerna fram att ledarskap och tydlighet i kommunikationen 

mellan lärare och elever, som struktur, upplevs som en förutsättning för 

elevinflytande. Flera av lärarna lyfter ledarrollen som en viktig komponent i 

ett fungerande arbete med elevinflytande. Man menar att det är läraren som 

sitter på kunskap om vad eleverna ska lära sig, hur lång tid det rimligtvis kan 

ta samt på vilka olika sätt det kan ske. Här avses att lärare har det egentliga 

ansvaret i klassrummet, och inte eleverna. Siv menar att det är hon som är 

vuxen som har ansvar: 

På nått vis för att jag tror det är det absolut bästa sättet att få alla elever att 

komma till sin rätt, det, alltså det att ha kontroll liksom och så, man kan inte ha 

inflytande på bekostnad av den, den... ordet kontroll låter så tråkigt. Jag vet inte 

vad jag ska använda för ord, men ja, men ledarskap på något vis. Det… det 

måste ändå finnas med liksom. Det är jag som är vuxen och har ansvar över er 

de är inte ni utan jag liksom… på nå vis. Det är mitt fel om den här lektionen 

går åt skogen inte ert, liksom den, den, den inställningen måste ändå finnas där 

tycker jag. 

Exempelvis lyfter Elsa elevers mognad som en viktig del för klassrummets 

ledare att ta hänsyn till, något som kanske inte elever förmår i samma 

utsträckning: 
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“Man måste ju som lärare anpassa elevinflytande efter den mognadsnivå 

kanske som eleverna är på, att, och person för varje individ alltså, vad just den 

individen kan klara av.” 

Hon menar att elevinflytande inte innebär att man kan lämna eleverna vind för 

våg utan att man som lärare måste göra medvetna val och låta elevinflytande 

ta tid. 

Ett tydligt ledarskap anses dock inte motverka elevinflytande nämnvärt, utan 

ses som en stöttande struktur. Det handlar om att, i sitt ledarskap, vara tydlig 

gentemot sina elever. Erika säger: 

”Så en förutsättning är ju också att jag som lärare går in och säger ”jamen jag 

vill att ni ska vara delaktiga i det här”...” 

Nina menar att bristande kommunikation kan ha en negativ inverkan på 

elevinflytande, och även medföra att elevinflytandet ger negativa följder, 

poängterar även hon vikten av tydlighet i kommunikationen: 

”det här kan ni ha inflytande över och det här kan ni påverka”. 

 

Elevers kompetens 
En förutsättning för ett fungerande elevinflytande anser några lärare är att 

elever har kunskap om vad det innebär. Erika tänker att det är viktigt att 

medvetandegöra eleverna och föreslår att man skulle kunna utbilda elever i 

vad elevinflytande är, fråga hur de vill arbeta med det och sedan synliggöra 

för eleverna de gånger de faktiskt har inflytande: 

“För nu jobbar man med det, men utan att kanske eleverna är medvetna om att 

”nu jobbar Erika med elevinflytande. Jag tror att det är få elever som skulle så 

här ”ja men elevinflytande, det är det här”. [...] Så jag tror att göra de 

medvetna, det är de som ska fortbildas.” 

Även Nicklas resonerar kring detta. Han anser att eleverna får vara med och 

forma mer än de förstår att de gör, vilket han tycker är synd. Om eleverna inte 

förstår till vilken utsträckning de har möjlighet att påverka kanske de inte tar 

chansen att påverka så mycket som de skulle kunna göra. Nicklas föreslår att 

man skulle kunna ge elever i uppdrag att arbeta med elevinflytande, som ett 

led i att medvetandegöra dem. 

 

Lärares kompetens 
Genomgående under intervjuerna är synen att någon slags 

kompetensutveckling inom elevinflytandeområdet kan gynna det framtida 

arbetet med elevinflytande. Fyra lärare nämner ökat utrymme för samtal om 

elevinflytande tillsammans med andra lärare som ett sätt att i egenskap av 

lärare utveckla sitt arbete med elevinflytande. Nina menar att det är viktigt att 
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tillsammans i arbetslagen föra en dialog kring hur man redan gör och hur man 

kan göra annorlunda. Siv anser att ett elevinflytandeperspektiv borde 

genomsyra allt man diskuterar: 

“Vi kanske måste prata mer om det för att hela tiden påminna; att det ska vara 

en stående punkt.” 

Några lärare föreslår också fortbildning inom ämnet då man lätt kan bli inkörd 

på sitt eget sätt att jobba. En lärare menar att man själv kan reflektera över sin 

egen kompetens samt läsa in sig på ämnet. Andra lärare menar att lärare skulle 

kunna fortbildas i exempelvis metoder att använda för att förbättra arbetet 

med elevinflytande. Nina påpekar att det främst är kunskaper om informellt 

elevinflytande som känns viktiga att utveckla:  

“Men min upplevelse är att det finns väl utarbetade former för hur det ska 

fungera i klasser och liksom, det formella inflytandet. Så jag tänker att det 

informella är det viktigaste… eller det är ju viktigt med det formella också men 

det viktigaste för mig som lärare är "hur ska jag jobba med det här och hur ska 

jag få till det på ett bra sätt?"...” 

Erika anser att lärare skulle kunna vara hjälpta av ytterligare kunskaper om 

metoder, något som Nicklas också antyder: 

“[...] vi skulle väl kunna, i varje ämneslag ha till nå slags workshops för att få 

ett ökat elevinflytande för, i respektive ämne. Att om de kan bestämma mer 

själva och vill bestämma mer själva, på vilket sätt man då går till väga för att 

bestämma mer helt enkelt.” 

 

Möjligheter 

Ämnets specifika förutsättningar ger olika möjligheter 
Siv anser att det finns många möjligheter till elevinflytande i 

samhällskunskapsämnet. Hon menar att som SO-lärare är demokrati 

grundbulten i nästan allt. Därför blir elevinflytande också väldigt viktigt. 

“Det finns stora möjligheter speciellt i samhällskunskap, så är det alltså det är 

ju demokrati vi jobbar med som SO lärare, det är det som är grundbulten i allt 

nästan. I religionen är det ju också demokrati egentligen att människor ska få 

tro vad de vill att man ska acceptera folk för den de är, det handlar ju egentligen 

om det.” 

Demokrati ser hon också som en framträdande positiv aspekt med 

elevinflytande. Hon menar att elever, genom inflytandemöjligheter, får känna 

att de har en rejäl möjlighet att påverka och understryker att detta ska få 

kännas meningsfullt. Vidare menar Elsa: 

“[...] slöjden är ju ett ämne som elever upplever att de har väldigt stort 

inflytande i och det blir kanske automatiskt för även om jag som lärare styr 

uppgifterna så är de fortfarande väldigt fria i uppgiften att bestämma, man kan 
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bestämma, om jag bestämmer att de ska göra en hylla så kan de ju fortfarande 

bestämma hur, hur hyllan ska se ut och vilken färg den ska ha och vilket 

material och så.” 

Hon menar att upplägget i träslöjden som ämne ger möjlighet till 

elevinflytande. Dels genom att de styrda uppgifterna är ganska fria men också 

genom att de kan får helt fria uppgifter. Elsa tycker att en positiv aspekt med 

elevinflytande är att eleverna blir mer motiverade om de får vara med och 

påverka undervisningen. 

 

Att anpassa undervisningsformer och redovisningsformer 
Både Erika och Elsa anser att det finns stora möjligheter till inflytande i deras 

ämnen.  Erika menar att det i musikämnet finns möjlighet för eleverna att ha 

inflytande över såväl arbetsformer och redovisningsformer som innehåll. Hon 

berättar även att musikämnet ger möjlighet till projekt som gynnar 

elevinflytande: 

“Till exempel har vi ju ett projekt kan man väl kalla det för, eller ja, en 

återkommande tradition att köra Öppen Scen på skolan. Och det är ju vi kör 

ofta två gånger per termin, förutom alla övriga lucia, julavslutning och 

sommaravslutning allt möjligt. Där får de ju vara med och påverka. Det är 

frivilligt vilka som vill vara med, man får komma och anmäla sig och alla låtar 

är frivilligt och sådär.” 

Vidare menar Nicklas att det är mycket begränsade möjligheter till inflytande 

inom de naturvetenskapliga ämnena. Däremot påpekar han att 

inflytandemöjligheter finns när det kommer till arbetssätt. Han framhåller då 

främst att tekniska hjälpmedel, såsom datorer och impads, ger eleverna stora 

valmöjligheter när det gäller redovisningsformer. De möjligheter Nina lyfter 

handlar om hur den lärare som känner sin grupp väl kan anpassa 

undervisning och arbetsformer efter elevers förkunskaper samt vad eleverna 

tycker är roligt och uppskattar. Hon säger: 

“Sen så brukar man ju vara lyhörd för liksom om man haft gruppen ett tag ifall 

det är arbetsformer eller arbetsmoment som de tycker är roligare att göra eller 

om det är något som har varit uppskattat så kan man ju plocka upp det igen.” 

Även Stefan antyder att samhällskunskapsämnet, och alla fyra SO-ämnen som 

helhet, är starkt kopplat till många funktioner i vårt samhälle. Detta menar han 

skapar många möjligheter att genomföra undervisning på olika vis, bland 

annat genom att låta elever ha önskemål om inlärningsmetoder och 

redovisningsformer. Därmed finns det också stora möjligheter att låta elevers 

intresse och behov påverka undervisningen. Han ger exempel på 

undervisningstillfällen där de besökt begravningskapellet och iscensatt en 

rättegång i ortens gamla tingssal. 

 



   

29 

 

Svårigheter 

Bristande elevintresse som motverkande 
En svårighet med elevinflytande i NO-ämnen menar Nicklas kan vara att 

elever på högstadiet generellt sett inte alltid har ett så stort intresse för 

ämnena. Därmed tänker han att det kan vara svårt att motivera eleverna till 

delaktighet. Nina lyfter också att det i NO-ämnena kan finnas moment som är 

mindre tilltalande för eleverna:  

“Det kan ju finnas moment som de kanske inte, det kan ju vara sådana ämnen, 

om man tar biologi tillexempel: om man ska dissekera någonting eller om det 

ska vara sexualkunskap eller någonting som kanske är pinsamt eller så, som 

man inte vill vara med… Och då kan det ju vara om man har fått, jag vet inte, 

ett klimat så de känner att man får påverka väldigt mycket eller så och de tycker 

att de har bollen hos sig då kan det ju bli svårt att motivera de till att vara med 

på sådana grejer.” 

Exempelvis kan sexualkunskap upplevas som pinsamt och dissekering äckligt. 

Ifall man då har ett klimat i klassrummet där elever är vana att påverka 

mycket och anser att de ska ha rätt att alltid påverka, i alla situationer, så kan 

elevinflytandet ge ett bakslag. Om lärandet på detta vis blir för luststyrt kan 

det innebära att elever anser sig kunna välja bort saker de inte vill göra.  

Vidare påpekar Siv att elever inte alltid orkar engagera sig och det menar hon 

är något som man som lärare måste acceptera ibland. Hon tror att vuxna är så 

vana vid att måsta göra val och ställningstaganden hela tiden att vi förutsätter 

att eleverna också vill det. Enligt henne vill en del elever bara bli ledda 

emellanåt. Hon påpekar dock att viljan att påverka också kan handla om en 

vanesak och att eleverna inte är tillräckligt tränade i att vara delaktiga. 

 

Elevinflytandet kan gå över styr 
Såväl slöjd- som musikläraren antyder att det är viktigt att som lärare ha 

kontroll över situationen, annars kan elevinflytande ha mindre positiva följder. 

Musikläraren, Erika, anser att elevinflytande kan förvandlas till något negativt 

om man låter det spåra ur: 

“Alltså om man låter de bestämma allt. Alltså man låter de bestämma vilken 

genre man ska spela i, bestämma låt så det kanske blir en låt som har en text 

som kanske inte är så värdegrundsbaserad tillexempel.” 

Exempel på mindre bra resultat i sådana fall kan vara att elever väljer musik 

som kanske bär på kvinnoförnedrande, sexistiska eller rasistiska budskap. 

Samtidigt som hon gärna vill att det ska vara ett fritt val för elever så måste 

hon som lärare sätta gränser. Slöjdläraren, Elsa, ger som exempel att ifall det 

blir för fria tyglar är det lätt hänt att elever fastnar i idéfasen och sitter i flera 

lektioner utan att göra någonting. Då måste man likväl stötta upp eleven med 

en backup-plan. 
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Sammanfattning 
Under kategorierna ovan har vi kunnat urskilja vissa uppfattningar som 

specifika för vissa ämnesområden. Dels har vi sett att NO-lärarna ser det som 

en svårighet att eleverna har ett bristande intresse för innehållet i ämnet och att 

det kan vara vissa områden som de inte vill jobba med. Även Siv som 

undervisar i SO talar om att eleverna inte orkar bry sig och har bristande 

engagemang, men då handlar det inte om just innehållet i ämnet, vilket är det 

NO-lärarna pratar om. Vidare tolkar vi det som att båda SO-lärarna ser 

möjligheter till elevinflytandet i och med att demokratin är en naturlig del av 

SO-ämnena. Samt att det därför på många vis är kopplat till många funktioner 

i vårt samhälle. Gemensamt för de båda estetiska lärarna är att de upplever 

stora möjligheter till elevinflytande i sina ämnen och de talar inte om 

begränsningar i lika stor utsträckning som lärarna i SO och NO. Något annat 

som bara nämns av lärarna i de estetiska ämnena är att för stort elevinflytande 

skulle kunna få negativa följder. 

 

Vilka variationer finns i lärares syn på relationen mellan 
läroplanens intentioner och skolans verksamhet? 
Inför de intervjufrågor som rör denna syftesfråga läste vi för informanterna 

upp en text som sammanfattar delar ur Lgr11:s värdegrund som berör 

elevinflytande: 

Läroplanen säger att skolan har i uppdrag att fostra elever för ett framtida 

samhällsdeltagande. Med detta avses att demokratiska värderingar ska genomsyra hela 

verksamheten och elever ska ges möjlighet att påverka undervisningen, dess arbetssätt 

och innehåll. Alla som arbetar inom skolan har ett ansvar att uppfylla detta uppdrag 

medan rektor har ett särskilt ansvar för att skolans arbetsformer utvecklas så att ett 

aktivt elevinflytande gynnas. 

Frågor kopplade till denna text efterfrågade lärares synpunkter på och 

erfarenheter av hur läroplanens skrivningar transformeras i verksamheten. 

Kategorier som beskriver detta lyder: 

 Läroplanen har ett gott syfte och fina ord 

 Läroplanens intentioner kan hämmas av resursfrågor 

 Läroplanens stränga ramar försvårar innehållsligt inflytande 

 Läroplanens intentioner stämmer bra överens med hur verksamheten 

ser ut 

 Elevinflytande kräver strukturer 
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Läroplanen har ett gott syfte och fina ord 
Alla tillfrågade lärare ger uttryck för att elevinflytande är viktigt och att 

läroplanens intentioner och skrivningar har ett gott syfte. I stor utsträckning 

menar lärarna att det är så det ska se ut på skolorna och att det är dit man 

strävar. 

Nina: “Jag tänker att det är så, man måste ju ha det, det står ju så i texten. Så 

det är dit man strävar. Men samtidigt så är det väl kanske svårt att alltid i 

sådan utsträckning liksom nå dit.” 

Några lärare framhåller dock att det visserligen är fina ord, men att det inte 

riktigt stämmer överens med hur verkligheten ser ut. Nicklas menar att 

läroplanens intentioner framförallt inte hänger samman med hur elevers 

verklighet ser ut: 

“[...] den hänger väl till viss del ihop med verkligheten men kanske inte 

elevernas verklighet precis nu.” 

Siv menar också att det är mycket stora ord i läroplanen och värdegrunden: 

“[...] allt som står håller man ju med om, de är ju liksom bara bra grejer, bara 

saker som... ja, så ska vi jobba [...] men sen vet ju alla att teori och praktik inte 

alltid går ihop.” 

 

Läroplanens intentioner kan hämmas av resursfrågor 
Några lärare lyfter problematiken med brist på tid och andra resurser, som ett 

möjligt hinder för att arbeta med elevinflytande. Elsa menar att det kräver tid 

eftersom eleverna måste ges tillfälle att sätta sig in i det de kan ha inflytande 

över: 

“Det är väl så mycket i skolan som handlar om tid och resurser också [...] det 

eleverna ska ha inflytande i måste de ju också få chansen att sätta sig in i [...] 

då måste de ju veta förutsättningarna och ja, man måste ge det tid.” 

Nina påpekar också att det kan upplevas problematiskt i början om man ska 

utveckla elevinflytandet i sin undervisning, men hon tror dock att det kan löna 

sig att lägga ner tid på det: 

“Så det kanske känns som en belastning och en tidsförlust, eller vad man ska 

säga, från början men jag tror att man har igen det sen.” 

 

Läroplanens stränga ramar försvårar innehållsligt inflytande 
Flera lärare antyder att oavsett hur mycket man vill arbeta med elevinflytande 

så har man samtidigt kursplaner att förhålla sig till. Siv uttrycker det såhär: 
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“[...] jag återkommer hela tiden till att vi har otroligt stränga ramar liksom, 

som det blir lite fejk-påverkan nästan.” 

Hon menar att man hela tiden måste ha ett ben i det centrala innehållet och att 

ifall elever har idéer som inte återfinns i kursplanen så måste de bortprioriteras 

då tiden inte räcker till. Vi förstår det som att man då någonstans har vilselett 

eleven till att tro att de ska få påverka medan de egentligen inte har den 

möjligheten och därmed underminerat elevinflytandet som en negativ 

konsekvens av läroplanens omfång. 

 

Nina påpekar att skrivningar om att elever ska ha inflytande över innehåll är 

svåruppnåeliga, men menar samtidigt att det till viss del kan ske: 

“[...] om man börjar prata om hur man upplever lärarsituationen allmänt för 

kollegor och allting, så det kanske är innehållet som man inte tycker att 

eleverna kan påverka. Samtidigt så är det ju viktigt, om man tänker, om man 

kollar på förförståelse och så att de får påverka innehållet till viss del också. Så 

att de kan utvecklas därifrån de befinner sig i sitt lärande.” 

Erika menar också att det faktiskt finns en läroplan som man måste förhålla sig 

till. Hon tänker att det kan vara en idé att istället ge elever valmöjligheter utan 

att låta de styra helt själva. Annars kanske en elev väljer att analysera låttexter 

en hel termin, vilket innebär att de inte hinner arbeta sig igenom kursplanen 

för ämnet. 

 

Läroplanens intentioner stämmer bra överens med hur 

verksamheten ser ut 
Två lärare ger uttryck för uppfattningen att läroplanens intentioner gällande 

elevinflytande stämmer bra överens med hur verksamheten ser ut. Stefan 

säger: 

“Så jag tycker att den där skrivningen var bra. Åtminstone stämmer den bra 

överens med hur man vill att det ska vara, hur man strävar efter att det ska 

vara och i stort är det ju så.”   

Han vidareutvecklar sitt resonemang med att understryka att man hela tiden 

måste utgå från elevens ställe om man ska undervisa, vilket är en form av 

elevinflytande som kontinuerligt tillämpas av lärare. Detta menar han krävs 

ifall undervisningen ska vara framgångsrik. 

 

Erika påpekar att det inom skolan ges många möjligheter till elevinflytande 

och även Stefan framhåller att det inte är någon brist på elevinflytande på hans 

skola. Elsa ger även hon uttryck för åsikten att de jobbar ganska aktivt med 

elevinflytande. Hon tillägger dock att hon inte har erfarenhet av att arbeta på 

andra skolor och därför inte har något att jämföra med. 
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Elevinflytande kräver strukturer 
Vi förstår lärarnas resonemang om ramar och strukturer som både rörande 

elevers förutsättningar för inflytande men också som ett stöd för lärares arbete 

med elevinflytande. Flera av lärarna framhåller vikten av att man som lärare 

håller i trådarna och inte släpper eleverna fritt.  

Siv menar att elevinflytande i stort handlar om ett förhållningssätt och en 

attityd från lärares sida. Hon framhåller dock att en sådan attityd måste 

implementeras och inarbetas, och det krävs att man bygger upp strukturer i 

skolan för ett aktivt elevinflytande. Hon lyfter formellt elevinflytande, i form 

av exempelvis elevråd, som ett exempel på ett fungerande elevinflytande 

underbyggt av strukturer. 

 

Nina talar om att ett fungerande inflytande kan föda ett formativt 

förhållningssätt, något som är i ropet. Hon vidareutvecklar: 

“Och då kan ju det vara en sådan sak som rektor tar in och vill att man ska 

jobba mer med men det är ju, det går ju inte så smidigt tänker man som när 

man läser det först. Utan det tar ju en stund innan man har jobbat in 

någonting, det är ju... fortfarande är det ju som så, jamen som sagt: det krävs ju 

också, tänker man, struktur för att det ska funka och struktur för lektioner över 

huvudtaget så det är ju inte så lätt alltid att få in det där med elevinflytande 

och att påverka.” 

 

Sammanfattning 
Lärare motiverar sitt arbete med elevinflytande med att detta är relevant för 

ett framtida samhällsdeltagande vad gäller så väl engagemang, förmåga att 

aktivt inhämta information samt förståelse för olika funktioner i samhället. 

Vi har också funnit att elevinflytande ses som en förutsättning för lärande i 

och med att det upplevs vara motiverande för elevernas studier. 

Som förutsättning för elevinflytande ser lärare att ett gott klimat i såväl 

grupp som klassrum är betydande, samt tydlighet i ledarskap och 

kommunikation. Därtill ses elevers och lärares medvetenhet och kunskap 

om elevinflytande som en viktig förutsättning för ett fungerande 

elevinflytande. Vidare ser lärare att möjligheter för elevinflytande ges 

utifrån de specifika förutsättningar olika undervisningsämnen har. Den 

största möjligheten ser dock lärare i flexibiliteten gällande 

undervisningsformer och redovisningsformer. Här ges elevers intressen 

och behov tillfälle att påverka hur undervisningen bedrivs, detta oavsett 

ämne. De svårigheter lärare ser med elevinflytande är att elever inte alltid är 

intresserade av att påverka, att elever möjligtvis kan missförstå sin rättighet 
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som en möjlighet att välja bort saker de inte vill göra eller att läraren tappar 

kontroll över undervisningens innehåll och former. 

Vi har funnit att lärare både ser läroplanens intentioner som 

överensstämmande med skolans verksamhet men även att det inte 

stämmer överens. Anledningar till det senare upplevs dels vara att arbetet 

med elevinflytande i stort kan hämmas av begränsade tidsresurser. Därtill 

menar lärarna att läroplanens stränga ramar specifikt begränsar elevers 

möjligheter till inflytande över ämnes innehåll. Avslutningsvis framgår 

även att elevinflytande kräver inarbetade strukturer som inte alltid finns på 

skolor. 
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Diskussion 
Syftet med vår studie var att belysa variationer av hur fenomenet 

elevinflytande förstås och vilken betydelse det ges. För att upptäcka dessa 

variationer valde vi att, med en fenomenografisk ansats, intervjua sex lärare 

om deras uppfattningar gällande olika aspekter av elevinflytande. Givet vårt 

syfte fann vi så i vårt undersökningsarbete flera variationer i hur 

elevinflytande kan förstås, baserat på lärares erfarenheter och uppfattningar. 

Alla dessa aspekter lyfter vi inte i denna diskussion då de framträder i 

resultatredovisningen ovan. Här har vi istället valt att fokusera på generella 

linjer som känns intressanta och relevanta att diskutera i förhållande till det 

problemområde och den problemformulering som gestaltats i inledningen. 

Diskussionen kommer således röra sig kring lärares tudelade uppdrag, 

transformering av läroplanens skrivningar, förhållandet mellan olika former 

av elevinflytande och olika former av demokrati samt slutligen förhållandet 

mellan olika former av elevinflytande och lärares intentioner med detsamma. 

 

Olika former av elevinflytande och demokrati 
I vår studie fann vi variationer i hur lärare i sitt tal definierade begreppet 

elevinflytande. Tidigare har vi presenterat elevinflytande som ett 

mångfacetterat begrepp där ett sätt att beskriva fenomenet kan göras genom 

att dela begreppet i olika perspektiv: formellt, informellt, kollektivt och 

individuellt (Eriksson & Bostedt, 2011). I våra tolkningar har vi kunnat härröra 

lärares resonemang till denna typ av indelning. Dessa variationer går att 

sammankoppla med lärares varierande syner på former av demokrati. 

Samtliga demokratiformer som nämnts tidigare fann vi var närvarande när 

lärarna pratade om elevinflytande, om än det finns en variation i vilken 

uppmärksamhet detta ges. Den demokratiform som läggs mest vikt vid är 

deltagardemokrati jämsides deliberativ demokrati. Den representativa 

demokratin får litet utrymme i lärares tal. Formella inflytandeformer såsom 

skolråd och elevråd samt elevers framtida rösträtt omtalas enbart i kortfattade 

termer. 

Tidigare forskning visar att det har skett ett fokusskifte från kollektivt och 

formellt inflytande till individuellt och informellt inflytande i skolan (Forsberg, 

2000). Vi kan se att detta till viss del stämmer överens med de variationer av 

elevinflytande som våra informanter visar på. Lärarna pratar generellt inte 

mycket om formellt inflytande, utan vikten läggs vid de informella formerna 

av inflytande som värdefulla i den dagliga undervisningen. I motsats till 

Forsbergs resonemang fann vi dock att lärare till stor del talar om 

elevinflytande i kollektiva termer i motsats till individuella. Detta då det 

framträder uppfattningar om att elevinflytande ofta sker i gruppsammanhang 

och att undervisning anpassas utifrån elevgruppers intresse, behov och 

förkunskaper. Därtill poängterar lärare att elevinflytandemöjligheter är 

beroende av klassrumsklimat, vilket beskrivs som en förutsättning i kategorin 
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Gruppklimat. En variation som här framträdde i förhållanden till specifika 

ämnen var att lärare i de estetiska ämnena till större del talar om möjligheter 

till individuell påverkan vad gäller exempelvis skapandeprocesser och 

redovisningsformer, vilket beskrivs ytterligare i resultatkategorin Ämnets 

specifika förutsättningar ger olika möjligheter. Detta stämmer väl överens med den 

uppfattning Danell et al (1999) lyfter: att elevers inflytande i estetiska ämnen är 

långt mer utvecklad än i SO- och NO-ämnen. Där noteras att slöjdämnets 

karaktär och förutsättningar lämnar stort utrymme till elevinflytande. Denna 

uppfattning kan vi se delas av vår tillfrågade slöjdlärare.  

 

Lärares intentioner 
De variationer som framträder i hur man beskriver elevinflytande ser vi som 

sammanhörande med de variationer vi också fann i lärares tal om syftet med 

elevinflytande. Elvstrand (2009) menar att elevinflytande kan förstås ur ett 

framtidsperspektiv samt ur ett här-och-nu-perspektiv. Detta bekräftas i vår 

studie vilket framgår genom kategorierna Elevinflytande som relevant för 

framtiden och Elevinflytande som förutsättning för lärande. Här kunde vi alltså i 

enlighet med Elvstrand se att elevinflytande motiveras dels utifrån synen att 

det är relevant för framtiden, dels att det är relevant för lärandet och 

skolsituationen i elevers nutid. I jämförelse med den beskrivning av 

elevinflytande som återfinns i SOU 1996:22 (se Bakgrund) kan vi därmed finna 

två överensstämmande punkter: elevinflytande som medel för att fostra till 

demokrati samt elevinflytande som förutsättning för lärande. Det som vi 

saknar i våra informanters beskrivningar är att elevinflytande som rättighet 

påtalas uttryckligen.  Samtliga lärare gav dock uttryck för elevinflytande som 

viktigt för elevers lärande varpå man menar att inflytande ger motivation och 

mening för eleven. För att uppnå denna målbild tycks det informella 

inflytandet, såväl kollektivt som individuellt, vara mest effektfullt. De formella 

formerna av elevinflytande ansågs vara väletablerade och lämpliga för 

inflytande över elevers skolsituation men gällande detta fanns variationer i hur 

man såg det som givande eller ej. Sammantaget noterar vi att lärare ser 

varierande former av elevinflytande som passande till varierande syften med 

elevinflytande. Vi förstår detta som att beroende på lärares intentioner med 

elevinflytande påverkas elevers möjligheter att utöva olika former av 

elevinflytande i klassrummet, däremot finns oftast möjligheter till formellt 

inflytande i skolan som helhet. 

 

Det tudelade uppdraget och läroplanstransformering 
Det tudelade uppdraget lärare står inför kan betraktas som ett problem att 

hantera givet elevinflytande. Eriksson och Bostedt (2011) menar att 

elevinflytande hamnar i ett spänningsfält mellan skolans två uppdrag: det 

demokratiska uppdraget samt kunskapsuppdraget. I vår studie undersöktes 
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bland annat hur lärare såg på relationen mellan läroplanens intentioner och 

skolans verksamhet. Två av de fem kategorier som beskrivs i 

resultatredovisningen visar på variationer som talar mot varandra. De lyder: 

Läroplanens intentioner stämmer bra överens med hur verksamheten ser ut och 

Läroplanens stränga ramar försvårar innehållsligt inflytande. Den senare kan 

förstås som att läroplanens omfattning begränsar sitt eget syfte vilket vidare 

kan medföra att elevinflytande hämmas av läroplanens stränga ramar med 

dess omfattande kunskapsinnehåll. Detta upplevs av informanterna medföra 

att elevinflytandet ofta hamnar i skymundan vilket också framkommit i 

Erikssons (2006) studie där lärarna anser att det är svårt att förena 

elevinflytande med skolans kunskapsuppdrag. Även i Danell et al (1999) 

framgår att elevinflytandet strider mot de tydliga direktiv om 

ämneskunskaper som kursplanen har. Ytterligare en variation vi fann gällande 

läroplanens intentioner handlar om hur lärare ser att dessa inte stämmer 

överens med verkligheten: elevinflytande anses svåruppnåeligt. Detta 

avhandlas i kategorin Läroplanen har ett gott syfte och fina ord. Här avses att det 

som står i läroplanen uppfattas vara fina ord men att det inte är så 

verkligheten ser ut. Hjelmér (2012) uttrycker det som att “demokratifostran” 

ses som “vackra ord” och som något mer visionärt än verklighetsförankrat. En 

av anledningarna till detta menar några av lärarna i vår studie är bristen på tid 

och resurser vilket framgår i kategorin Läroplanens intentioner kan hämmas av 

resursfrågor. Något som också Brumark (2010) funnit i sin studie. Några av 

dessa faktorer så som tid, resurser samt att lärarna anser att 

kunskapsuppdraget väger tungt kan påverka hur läroplanen omsätts i 

transformeringsarenan till verksamheten. Detta kan leda till att många lärare 

väljer bort elevinflytande när de sorterar bland allt som ska hinna göras. Det i 

sin tur kan tolkas som att lärares varierande inställning till elevinflytande i 

förhållande till läroplanen på olika sätt kan påverka verksamheten i skolan.  

 

Avslutande reflektion 
Det finns en ganska samriktad syn på elevinflytande i det avseendet att 

samtliga lärare ser det som viktigt. Det finns dock i övrigt varierande sätt att se 

på elevinflytande och ofta ter det sig vara kontextbundet. Detta ser vi medför 

variationer, i första hand, i hur undervisning bedrivs. Det finns för oss litet att 

säga gällande hur verksamheten på skolor ser ut i helhet.  

Som resultat av vårt urval fann vi i vår studie variationer som kan ses vara 

ämnesspecifika. Linde (2006) har i sin studie kommit fram till att lärares 

tolkning av läroplanen varierar beroende på vilket ämne de undervisar i. Han 

menar att vissa ämnen är mer avgränsade och inramade, exempelvis de 

naturvetenskapliga ämnena, medan andra ämnen är mer öppna, såsom de 

samhällsvetenskapliga. Vår studie bekräftar detta vad gäller beskrivningar av 

elevinflytande då NO-lärarna ansåg att deras ämne var relativt begränsat i sina 

möjligheter till elevinflytande medan SO-lärarna menade att deras ämnes 
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karaktär, med demokrati som grundbult, lämpade sig väl för att utöva olika 

former av elevinflytande. Lärarna i de estetiska ämnena utmärkte sig särskilt 

genom att i mindre utsträckning påtala hinder för elevinflytande samt i större 

utsträckning ge uttryck för att praktisera individuella elevinflytandeformer i 

sina klassrum. 

Utifrån vår undersökning har vi alltså funnit att det finns variationer i hur 

läroplanens skrivningar om elevinflytande förstås och motiveras hos enskilda 

lärare. Det finns även variationer i hur stor utsträckning lärare ser möjligheter 

och hinder med elevinflytande i sin undervisningspraktik. Samtliga lärare ger 

uttryck för att såväl elever som lärare kan behöva medvetandegöras och 

fortbildas i vad elevinflytande är, vad det innebär samt hur det kan utövas. 

Den slutsats vi kan dra utifrån detta är att ökad kunskap kan jämna ut de 

skillnader som dessa uppfattningsvariationer kan medföra i den faktiska 

undervisningen. 

 

Undersökningens konsekvenser 

Med vår studie har vi bidragit till kunskap om en vidare förståelse för hur 

elevinflytande kan förstås och motiveras, samt hur detta kan se olika ut hos 

lärare i olika ämnen. Vi lägger ingen värdering i de varierande 

uppfattningarna utan ser det som att dessa variationer ökar möjligheterna för 

att alla former av elevinflytande praktiseras. Denna insikt tänker vi dock kan 

fungera som en ögonöppnare vad gäller läroplanens motsägelser och skolan 

som organisation. Vidare föreslog lärare att såväl elever som lärare skulle 

kunna fortbildas i vad elevinflytande är samt hur man kan praktisera det i ett 

led att förbättra skolors arbete med elevinflytande. Elevinflytande som 

återkommande punkt vid lärares möte ansågs även det vara en möjlig 

förbättring. Denna insikt ser vi som ytterligare en positiv konsekvens av vår 

undersökning. 

Vår förhoppning är att vårt kunskapsbidrag om ämneslärares varierande 

uppfattningar leder till ökade tillfällen till samtal och diskussion kring 

elevinflytandets betydelse och möjligheter. Detta tänker vi kan främja 

utformandet av arbetsformer som gynnar elevinflytande. 

 

Förslag till vidare forskning 

I vårt förarbete till denna studie uppmärksammade vi att det saknas utförlig 

forskning kring hur ämnestillhörighet påverkar lärares förståelse för och 

förhållningssätt till elevinflytande. Det skulle kunna vara intressant att 

undersöka ytterligare om det finns märkbara konsekvenser i hur 

elevinflytande praktiseras utifrån de olika ämnena.  
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Vidare ser vi att det vore intressant att utifrån de variationer vi funnit i lärares 

uppfattningar undersöka hur dessa påverkar pedagogers praktik och i 

förlängning hur det kan påverka skolans arbete med elevinflytande samt 

elevers känsla för demokrati. För ett sådant forskningsändamål ser vi metoder 

såsom kvantitativa elevenkäter samt kvalitativa observationer som möjliga. 

Inom ramarna för vårt examensarbete, givet vårt val av metod samt det 

begränsade tidsutrymmet, har inte denna ambition varit verklighetsförankrad. 
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Bilaga 1 - Missivbrev  
 

Missivbrev 2014-02-13 

 

Hej, 

 

Vi är två studenter från Mittuniversitetet i Härnösand som studerar till lärare 

mot förskoleklass och grundskolans tidigare år (F-6). Vi ska nu genomföra vårt 

examensarbete där vårt intresse berör lärares uppfattning om elevinflytande i 

förhållande till deras undervisningsämne. 

 

Vi vänder oss därför till dig som rektor och undrar om du kan vidarebefordra 

detta till möjliga informanter till vår undersökning och antingen be dem 

kontakta oss, alternativt ge oss deras kontaktuppgifter så vi kan ta kontakt 

med dem. Vår förfrågan handlar om ifall de skulle vilja delta i en 

intervjustudie som kommer utgöra underlag till resultatet i vårt 

examensarbete. Vi skulle vilja intervjua tre högstadielärare verksamma inom 

tre skilda ämnesområden - samhällskunskap, NO samt Estetiska ämnen - om 

elevinflytande, demokrati och värdegrund. Intervjun kommer att ta ca 45 

minuter. Vi önskar att spela in intervjun för att lättare kunna ta del av och 

bearbeta materialet i efterhand. 

 

Vi vill understryka att vi i vår studie respekterar forskningsetiska principer 

såsom konfidentialitetskrav, samtyckeskrav och nyttjandekrav. Detta innebär 

att alla som deltar i vår undersökning kommer att vara avidentifierade och i 

vårt färdiga arbete kommer vi INTE nämna namn på skola, pedagog eller 

kommuntillhörighet. Således behandlas allt deltagande konfidentiellt.  Vidare 

vill vi förtydliga att intervjun och användandet av materialet sker under 

förutsättning av informantens samtycke, vilket innebär att informanten när 

som helst har möjlighet att avbryta deltagande och avböja att delta. Därtill 

kommer intervjumaterialet endast att användas för just detta 

forskningsändamål. 

 

Sammanlagt avser vi att intervjua 6 pedagoger, med tre intervjuer i vardera två 

skilda kommuner. Intervjuerna genomförs av en av oss, i ert fall Tina 

Danneby/Johanna Lönnberg. 

 

Vi önskar utföra intervjuerna i slutet av v. 8, alternativt början av v. 10, då 

tiden för examensarbetet är begränsat. Vi vore därför tacksamma om du som 

rektor svarar omgående om du har möjlighet att vidarebefordra detta till 

berörda lärare. För de berörda lärarna önskar vi besked senast 19/2 angående 

en eventuell medverkan i vår studie. Vi vill att ni meddelar oss även om ni inte 

har möjlighet att delta. Vi är flexibla vad gäller tid, plats och övriga 

förutsättningar för intervjun och vill tillmötesgå Era önskemål kring detta i 
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största möjliga mån. Vid frågor och/eller intresse att medverka, kontakta oss 

via e-post eller telefon. 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar, 

 

Tina och Johanna 2014-02-13 

Tina Danneby/Johanna Lönnberg 

 

xxxxxxxx@student.miun.se 

tel. xxx-xxx xx xx 
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Bilaga 2 - Intervjuguide  
Intervjuguide 

 

Inledande frågor 

1. Vad har du för utbildning? 

2. Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

Elevinflytande 

Berätta hur du uppfattar begreppet elevinflytande generellt. 

Stödfrågor: 

1. Vilka möjligheter finns för elevinflytande i ditt undervisningsämne?  

2. Vad anser du elever bör ha inflytande över i ditt undervisningsämne? 

3. Vilka möjligheter/positiva aspekter finns det med elevinflytande i ditt 

undervisningsämne? 

4. Vilka svårigheter/negativa aspekter finns det med elevinflytande i ditt 

undervisningsämne? 

5. Finns det skillnader mellan hur lärare och elever, i olika utsträckning, tar 

fördel av elevers eventuella inflytande på undervisningen? Motivera! 

6. Vilka är förutsättningarna för ett fungerande elevinflytande?  

 

Läroplan 

Läroplanen säger att skolan har i uppdrag att fostra elever för ett framtida 

samhällsdeltagande. Med detta avses att demokratiska värderingar ska genomsyra hela 

verksamheten och elever ska ges möjlighet att påverka undervisningen, dess arbetssätt 

och innehåll. Alla som arbetar inom skolan har ett ansvar att uppfylla detta uppdrag 

medan rektor har ett särskilt ansvar för att skolans arbetsformer utvecklas så att ett 

aktivt elevinflytande gynnas.  

 

Berätta hur du tänker kring förhållandet mellan verkligheten och läroplanens 

intention när det gäller elevinflytande. 

Stödfrågor: 

1. Hur ser du på elevinflytanets relevans i förhållande till ett framtida 

samhällsdeltagande? 

2. Finns det några direktiv rörande elevinflytande i skolans lokala arbetsplan 

eller andra gemensamma överenskommelser? Isåfall, vilka?  

3. Diskuteras elevinflytande vid arbetslagsträffar, lärarkonferenser eller övriga 

samtalstillfällen där rektor organiserar, återkopplar eller närvarar? Vad tas då 

upp?  

 

Avslutande frågor 

1. Vad skulle du se som möjliga förändringar rörande arbete mot ökat 

elevinflytande på er skola? Vad behöver då göras? Hur ser du på din egen 

kompetens i förhållande till detta? (stöd, fortbildning, redskap) 

2. Finns det något mer du vill tillägga gällande hur du tänker om 

elevinflytande?  


