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Abstract 
The purpose of this thesis is to investigate how active primary school teachers describe and 

embody the concept of student influence. The study also processes how the teachers allow 

students to apply student influence practically in the classroom environment. In order to 

investigate in this matter I have used the socio-cultural perspective of mediation, 

appropriation and the proximal development zone as key concepts. 

 
A qualitative research method was chosen, and six teachers were interviewed from four 

different schools in a big city. According to the results, the teachers interpreted student 

influence as students being involved in making decisions that concern them. The teachers' 

aim is to follow the development of students' knowledge by adapting their teaching to 

students individually and offering a learning environment with different working procedures 

and methods. In addition, students take part in class and student councils. An informant 

experienced the assignment as complex by an informant, as the teacher is to individualize the 

teaching and accommodate each student. Teachers point out that the responsibility lies with 

them if student influence is obtained in their teachings or not. It becomes a lonely task, as 

there is no peer cooperation and no support from the principal. 
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Sammanfattning 
Syftet med föreliggande examensarbete är att undersöka hur verksamma lärare uppfattar 

begreppet elevinflytande och hur det praktiskt tillämpas i undervisningen. Undersökningen 

bearbetar även hur lärarna praktiskt låter eleverna tillämpa elevinflytande i klassrumsmiljön. 

För att undersöka detta har jag använt mig av det sociokulturella perspektivet med mediering, 

appropriering och den proximala utvecklingszonen som teoretiska begrepp. 

 
Min undersökning är kvalitativ och som undersökningsmetod har intervjuer på lärare 

konstruerats. Sex verksamma lärare intervjuades från fyra olika skolor i en storstad. Enligt de 

resultat som framkom tolkade lärarna begreppet elevinflytande utifrån att eleverna ska vara 

med och fatta beslut som rör dem. Lärarna strävar efter att följa elevens kunskapsutveckling 

genom att elevernas undervisning individanpassas och de erbjuds en lärmiljö med olika 

arbetssätt och arbetsformer, samt att eleverna deltar i klass- och elevråd. 

 
Uppdraget upplevs också komplext av en informant, eftersom läraren ska individanpassa 

undervisningen och tillgodose alla elevers behov i klassen. Lärarna påpekar att ansvaret ligger 

hos dem att elevinflytande råder i undervisningen, vilket de menar blir ett ensamarbete då de 

inte samarbetar kollegialt och inte har rektorernas stöttning. 
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1 Inledning 
 

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga ska omfatta alla elever. 
Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med 
att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna 
för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta 
initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen (Skolverket, 
2011, s. 15). 

 
Med detta inledande citat tar mitt examensarbete sin ansats. Skolverkets läroplan (2017) 

beskriver elevinflytande som att det ska omfatta alla elever i skolan. Men tolkningsutrymmet 

är fritt för lärarna och rektorerna på de enskilda skolorna. Är det så att det är upp till varje 

skola och lärare att på sitt eget sätt arbeta med och se till att eleverna får informellt och 

formellt inflytande? Att eleverna får vara delaktiga inom det formella inflytandet och på så 

sätt kan påverka sin undervisning genom klass- och elevråd känns som det är något de allra 

flesta skolorna arbetar efter. Frågan blir då hur lärarnas uppdrag ser ut då det kommer till 

elevernas informella elevinflytande. Eleverna har rätt till att påverka sina arbetssätt och 

arbetsformer samt ha inflytande över sin utbildning. Eleven som enskild individ ska ges stöd 

av läraren att ta ansvar för sitt lärande och läraren vägleder eleven mot ett anpassat 

kunskapsmål som passar elevens mognad och ålder. 

 
Med anledning av detta har jag valt att skriva mitt examensarbete om elevinflytande, för att 

undersöka hur lärare ser på begreppet elevinflytande samt hur formellt och informellt 

inflytande praktiseras i undervisningen. I denna undersökning belyses lärarens arbete med 

elevinflytande i klassen med utgångspunkt i relationen mellan skolans samtliga kunskapskrav 

och krav på fostrans demokratiska uppdrag. Det är viktigt att notera att min undersökning 

framförallt handlar om elevinflytande, men att grunden i inflytande hör samman med 

delaktighet och demokrati. 

 
Min undersökning beskrivs inledningsvis med syfte och frågeställning, följt av en bakgrund 

till studien. Därefter kommer tidigare forskning, teoretisk anknytning och en 

begreppsförklaring innan metoddelen tar vid. Vidare följer analys och resultat av arbetet, och 

avslutningsvis kommer en sammanfattande diskussion. 
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1.1 Syfte och frågeställning 
Denna kvalitativa studies syfte är att undersöka hur lärare uppfattar begreppet 

elevinflytande och hur det praktiskt tillämpas i undervisningen. För att fördjupa och 

tydligare beskriva syftet med undersökningen har följande frågeställningar utvecklats. 

 
• Hur beskriver lärarna begreppet elevinflytande? 

• Hur beskriver lärarna att arbetet med elevinflytande informellt och formellt synliggörs 

i den pedagogiska verksamheten? 

• Vad uppfattar lärarna att målet med elevinflytande är? 
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2 Bakgrund 
Denna del innehåller begrepp som är framträdande i denna uppsats och således relevanta att 

förklara. Bakgrunden innehåller även elevinflytande och dess förankring i läroplaner och 

styrdokument. 

 
 

2.1 Begreppsförklaring 
Begreppet elevinflytande definieras utifrån läroplanen Lgr 11, som anser att alla elever ska ges 

inflytande över sin utbildning genom demokratiska principer i form av delaktighet, samt ges 

möjlighet att kunna påverka och ta ansvar över sin utbildning. Ordet påverka används som 

synonym till att utöva inflytande på (Skolverket, 2017). 

 
Begreppet informellt elevinflytande rör den enskilda individens möjlighet att kunna påverka 

sin undervisning i form av reellt inflytande på arbetsform och arbetssätt. 

Begreppet formellt elevinflytande innebär klassråd- och elevråd där alla elever tillsammans 

fattar beslut (Skolverket, 2017). 

 
Begreppet demokratiska principer definieras utifrån Lgr 11, av att skolväsendet vilar på en 

demokratisk grund där eleverna ska inhämta och utveckla kunskap och värden. Eleverna ska 

lära och utvecklas och utbildningen ska förmedla respekt för de mänskliga rättigheterna och 

grundläggande demokratiska värderingar (Skolverket, 2017). 

 
 

2.2 Förankring i läroplaner och styrdokument 
Ett av skolans uppdrag är att eleverna ska få möjlighet att arbeta med och få förståelse för 

demokratiska principer och former. Eleverna ska få utöva inflytande och vara med och 

påverka beslut, vilket är en del av en medborgerlig kompetens som de ska få möjlighet att 

utveckla i skolan. Eleverna ska ges inflytande i form av att de tar ansvar för sin lärmiljö och 

sina studier, vilket eleverna antar då de deltar i planering och utvärdering i sin dagliga 

undervisning. Inflytande och demokratisk fostran ska leda till att eleverna som vuxna antas bli 

ansvarstagande samhällsmedborgare som deltar i gemensamma beslutsprocesser. Detta kan 

härledas från Skolverket (2017) men även i internationella överenskommelser, som FN:s 
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barnkonvention, som sedan år 1989 stått för barnens individuella mänskliga rättigheter. Enligt 

FN ska alla barn garanteras rätt till utbildning och kunskap om grundläggande demokratiska 

värderingar, få kunskap om barns rättigheter, få möjlighet till inkludering, delaktighet och 

inflytande i skolan. Via regeringskansliet (2017) menar Regner att om barnkonventionen blir 

en lag, vilket föreslås träda i kraft den 1 januari 2020, innebär det att beslutsprocesser som rör 

barn tydliggörs så att barnets bästa bedöms utifrån det individuella barnet och dess situation. 

Regner menar att om barnkonventionen blir lag kan barn involveras i beslut som rör dem 

själva och därmed får barnet större rättigheter. 

I skollagen (SFS 2010:800 § 4, 9§) står det beskrivet att eleverna ska ges inflytande över sin 

utbildning och få ta del av arbetet med att vidareutveckla sina studier. Eleverna har rätt till att 

få information och möjlighet att ta del av initiativ till frågor som rör dem som behandlas inom 

ramen för inflytande i deras utbildningar. 

Enligt Skolverkets (2017) övergripande mål och riktlinjer ska eleverna under demokratiska 

principer ges inflytande över sin utbildning både genom formellt och informellt 

elevinflytande. Det vill säga att eleverna ska kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga i 

både kollektiva beslutsprocesser och som enskild individ. Formellt inflytande får eleverna 

genom klass- och elevråd då de tar del av frågor som rör dem. Alla elever har även rätt till 

informellt inflytande över sina studier där de ska få möjlighet att ta ett personligt ansvar för 

sina studier och sin arbetsmiljö. Detta sker genom att läraren ser till individens behov och 

förmåga att lära. Enskilt och i grupp ska läraren låta eleverna ha inflytande över grupparbeten 

och över sitt enskilda arbete, genom att få pröva olika arbetsformer och arbetssätt. 

Tillsammans med läraren får eleverna vara delaktiga vid planering och utvärdering av sitt 

skolarbete vilket ska leda till att eleverna upplever ett medansvar för sitt lärande. 

 
Skolverket (2015) betonar att om det ska fungera att eleverna har inflytande i verksamheten är 

det av vikt att både elever och lärare vet vilka frågor som de ska ha inflytande över och inte. 

Vidare betonar Skolverket att innebörden av att ha elevinflytande över sin utbildning inte är 

att det är eleverna som fattar besluten, utan att det är läraren som har ansvaret för att 

utbildningen behandlar allt som står i kursplanen. Skolverket menar att informellt inflytande i 
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undervisningen kan bestå av att eleverna får välja i vilken ordning och takt olika uppgifter ska 

genomföras samt hur uppgifter ska redovisas. 

 
Skolinspektioner som genomförs av Skolverket granskar att elever ges inflytande över 

undervisningen. Tillsyn och granskning av lärarna har genomförts för att undersöka om 

skolorna ger alla elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin 

personliga utveckling (Skolverket, 2016). Lärarnas uppgift är dessutom att anpassa 

undervisningen efter elevernas erfarenheter, behov och förutsättningar att lära. Eleverna ska 

stärkas av läraren till att vilja lära, genom att läraren visar tillit till varje individs förmåga att 

lära (Skolverket, 2015). 

 
Skolverket (2016) uppmärksammar att elevinflytande inte enbart ska handla om att eleverna 

medverkar i formella beslut så som elev- och klassråd utan att det även behandlar det 

informella inflytandet där eleverna kan vara med och utforma undervisningens innehåll och 

form. De poängterar att eleven inte ska bestämma över allt i skolan utan att det är viktigt att 

förstå att delaktighet och inflytande bör ses som en ständigt pågående process där formellt 

såväl som informellt inflytande ryms i undervisningen. Ytterligare beskriver Skolverket att en 

ökning har skett de senaste tio åren av forskning där elevers inflytande och delaktighet i 

skolan är i fokus. Flertalet av dessa studier har visat på positiva effekter av delaktighet både 

för eleverna och för lärarna. Skolverket menar att om eleverna får ha inflytande och 

delaktighet i sin utbildning blir det av betydelse för elevernas lärande. Studien visar dessutom 

på att det finns ett samband med att interaktionen mellan lärare och elever är av vikt. Positiva 

effekter som ansvar, motivation, delaktighet och reella lärande visar i nationella och 

internationella forskningar på goda resultat. 

 
År 2009–2010 genomförde svenska Unicef en samnordisk undersökning som visade på att 

svenska elever är relativt upplysta om sina rättigheter i skolan. Hälften av de tillfrågade 

eleverna ansåg att de visste en del om barns rättigheter, 8% kände till mycket om sina 

rättigheter. Cirka en fjärdedel svarade att de kunde en del om sina rättigheter och 14% svarade 

att de inte kände till något alls om att det fanns rättigheter för barn genom Barnkonventionen 

(Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor MUCF, 2011). 
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3 Tidigare forskning om elevinflytande 
I den här delen belyser jag tidigare forskningsstudier som berör elevinflytande, samt vad 

forskare åskådliggör om hur elevinflytande uppfattas och används i skolan.  

 

Eriksson och Bostedh (2011) betonar att det tydligt framkommer i olika styrdokument som 

verkat under åren att eleverna ska ges elevinflytande i arbetssätt och arbetsform, samt i 

skolans undervisningsinnehåll. I dagens skola blir det då alla verksamma inom skolan som får 

avgöra hur elevinflytande ska tolkas och genomföras i varje enskild skola. På ett liknande sätt 

betonar Danell (2006) elevernas rätt till elevinflytande i skolans undervisning och forskaren 

menar att ansvaret ligger hos skolan, men att det är upp till lärarna att sedan utforma, realisera 

och ta ansvar för att läroplanen mål uppfylls. Danell (2006) synliggör hur lärarna tolkade 

läroplanens intentioner med elevinflytande och det framkom att de omsatte elevinflytande i 

praktiken under kontrollerande undervisningssituationer. Detta gjordes enligt lärarna för att 

det skulle vara praktiskt genomförbart och för att upprätthålla en fungerande ordning i sin 

undervisning. Lärarna i studien ansåg sig då behöva reglera läroplanens intentioner och vid 

utformande av hur realisering av elevinflytande i handling skulle ske gjordes detta enskilt 

eller tillsammans av lärarna. Lärarna utgick från sin tidigare kunskap som de besatt gällande 

elevinflytande, samt efter hur de tolkat läroplanens övergripande mål och riktlinjer gällande 

elevernas ansvar och elevinflytande. 

 

Rönnlund (2013) har studerat elevinflytande och delaktighet som berör beslutsfattande i 

skolan där hon gör en uppdelning mellan informellt och formellt inflytande. Forskaren 

beskriver både informellt elevinflytande som hon betonar sker i skolan och i klassen då 

eleverna kan påverka och ta ansvar för sin utbildning. Formellt elevinflytande sker då 

eleverna deltar i klass- och elevråd. Rönnlund betonar även att eleverna som deltar aktivt i 

elevinflytandeprocesser stärks i sin förmåga att påverka kollektivt. Genom intervjuer och 

observationer visar forskaren på att eleverna har stor tilltro till sin egen förmåga att kunna 

påverka i skolan. Sammantaget tyder studien enligt Rönnlund på att elevinflytande under 

vissa omständigheter, kan stärka elevers deltagardemokratiska kompetens. Lärarens fostrande 

förhållningssätt gentemot eleverna i inflytandesituationer framträder då det gäller formellt 

inflytande. Läraren fungerar i dessa sammanhang som handledare åt eleverna och de är i stort 
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sätt då självbestämmande, vilket resulterar i att de blir självstyrande och elevinflytande 

fungerar som en lärprocess. Vidare betonar Rönnlund (2013) vikten av att värna om formella 

inflytande former, eftersom när eleverna själva vill påverka något i skolan sker det oftast 

kollektivt, även om det är en elev som för talan. Eleverna upplever dock att det är svårt att 

driva frågor i rådet, vilket gör dem kritiska då de områden de ska arbeta med oftast är 

definierade på förhand. Detta innebär att det är svårt att leda frågor i ett råd, men trots 

begränsat inflytande och kritik mot organiseringen kring inflytande, ser eleverna 

inflytandeprocesser som viktiga eftersom de är lärorika för dem. Rönnlund menar att det är 

genom aktivt deltagande som eleverna lär sig att uttrycka sig och att tala inför en grupp med 

människor. Formellt elevinflytande ger dessutom ökad kunskap inom beslutsprocesser och det 

beskriver hur olika representativa system fungerar i vårt samhälle. Därtill framgår det i 

Danells (2006) studie att det föreligger en samstämmighet kring hur lärarna bör agera för att 

gynna processer med inflytande. Forskaren beskriver hur detta har studerats, då lärarna fört 

resonemang kring deras ansvar och uppgifter gällande formellt elevinflytande i skolan. I 

studien framkommer det att lärarna anser att betydelsen av att inflytande ska omges av 

gränser och trygghet för eleverna samt för att elevinflytande ska kunna verka både formellt 

och informellt. Alderson (1999) betonar vikten av att arbeta med barns och människors 

rättigheter, samt demokrati i skolan och beskriver i likhet med Danell hur läraren tillsammans 

med eleverna ska utforma effektiva arbetssätt för att skapa en inspirerande lärmiljö.  

 

Erikssons och Bostedh (2011) resultat visar inte på några enskilda arbetssätt i undervisningen 

som ger elevinflytande, men de anser att elevinflytande kan och bör ske på olika sätt och att 

det skapar möjligheter för eleverna. Forskarna problematiserar det allt mer markerade 

kunskapsuppdraget vilket gör att spänningsfältet mellan demokrati- och kunskapsuppdraget 

stärks. Här synliggör Rönnlund (2013) att formella inflytandeprocesser i undervisningen är 

fostrandet, men att det informella inflytandet däremot är nedtonat. Rönnlund påvisar en 

åtskillnad mellan formellt och informellt inflytande, genom studier av personalens sätt att tala 

om elevinflytande. Rönnlund menar att informellt och formellt elevinflytande verkar och ska 

löpa parallellt, även om det behandlar olika frågor. Eriksson och Bostedh (2012) betonar 

därtill betydelsen av att elevinflytande relateras till ämnesdidaktiska förutsättningar och 

möjligheter. Därför bör inflytande diskuteras mer ingående inom de olika ämnena och inte 

enbart i skolans helhet. Dessutom menar de att beroende på vilket ämne som berörs så 
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hanteras elevinflytande olika i förhållande till kunskapsuppdraget. Eleverna ser sig inte kunna 

påverka undervisningens innehåll i de frågor som rör dem och som de har rätt till, utan 

eleverna introduceras i att välja mellan olika förutbestämda förslag på vad de kan arbeta med i 

skolan. Eleverna upplever sig inte heller ha inflytande i kollektiva beslutsprocesser, men 

däremot anser de att de får vara med och påverka sin undervisning i individuella 

sammanhang. Vidare visar Danell (2006) att det som eleverna vill ha inflytande över får de 

vara med och bestämma över, vilket mer rör formella beslut. De elever som upplever att de 

har en del elevinflytande i skolan är de som tycks kunna hantera det ansvar som krävs, för att 

arbeta självständigt och målmedvetet efter eget val av skolarbete. Dessa elever får då en större 

personlig frihet att kunna bestämma över sin undervisning. Wede (2012) och Stern (2007) 

belyser vikten av att skolarbetet präglas av demokratiska arbetsformer vilket behöver ske i 

formella sammanhang, där eleverna kan uttrycka sina åsikter fritt vilket är en grundläggande 

rättighet. Wede belyser att eleverna dessutom ska ges stort inflytande över hela lärprocessen 

från planering till genomförande och slutligen i utvärderingsfasen. Han menar att eleverna 

behöver vara delaktiga i didaktiska frågor gällande inflytande över val av arbetsform eller 

arbetssätt. Stern (2007) menar att om eleverna inte får sin röst hörd i beslutsprocesser så bli 

det omöjligt att utöva elevinflytande.  

 

Danell (2006) betonar om elevers valmöjlighet gällande sitt skolarbete, som visar sig vara ett 

problem då eleverna blir osäkra på om de väljer ”rätt” och då eventuellt går miste om 

alternativ som vore bättre för dem. Problemet upplevs öka med åldern, eftersom utbudet av 

kunskap ökar i de högre årskurserna och eleverna är medvetna om att de måste uppfylla vissa 

målkriterier. Även lärarna påverkas av att mål ska uppfyllas, vilket leder till att lärarna 

begränsar valmöjligheterna och situationerna. Bristande förmåga hos eleverna att förstå 

innebörden av att bestämma framställs som ett problem i arbetet med elevinflytande. Vidare 

belyser Danell att de elever som upplever att de inte får vara med att fatta beslut är de som har 

det svårt i skolan på olika sätt. Lärarna behöver i dessa situationer styra över vad dessa elever 

tillåts bestämma över i sin utbildning, detta för att eleverna annars inte hinner göra klart de 

obligatoriska uppgifter som läraren önskar. Detta resulterar i att det uppstår skillnader mellan 

duktiga och svaga elever, samt omständigheter kring elever med olika förutsättningar att lära 

(Danell, 2006). 
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Forskning visar utifrån tre skolor att det är två av tre skolor som visar på att det är läraren som 

bestämmer och sätter regler för hur skoldagen ska se ut. Eleverna ges inte utrymme till 

elevinflytande i undervisningen, eftersom de inte får vara med och formulera regler, förändra 

eller påverka hur de ska lära sig (Thornberg & Elvstrand, 2012). Vidare anser forskarna att 

eleverna förväntas i stället lyssna på sina lärare och endast göra som hen säger. Däremot i den 

tredje skolan uppmuntras de till elevinflytande, och lärarna arbetar för att skapa lektioner där 

eleverna delges elevinflytande i form av att eleverna är delaktiga i frågor som rör dem, till 

exempel att kunna påverka undervisningen (Thornberg & Elvstrand, 2012). Därtill betonar 

forskarna att om undervisningsskillnaderna blir för stora i skolor eller på en skola kan det leda 

till att eleverna upplever sig orättvist behandlade. Det vill säga om en del lärare inte inkludera 

eleverna i att vara delaktiga, medan andra lärare arbetar för att eleverna ska känna sig 

delaktiga. Thornberg och Elvstrand framhåller att elevinflytande inte endast handlar om att se 

resultat, utan även att bygga upp förtroende, relationer och interaktioner mellan läraren och 

eleverna. Studien visar vidare på att redan satta regler på skolan som ska följas är från början 

satta av vuxna, vilket resulterar i att eleverna sällan ges möjlighet till att skapa eller göra 

förändringar. Forskarna menar att om eleverna inte ges möjlighet att vara med och diskutera 

de regler som sätts eller får vara delaktiga i beslutsprocesser i frågor som rör dem, resulterar 

det i att eleverna inte upplever sig delaktiga och saknar därav tillit och förtroende för lärarna. 

Utan möjligheter till elevinflytande blir det svårt för eleverna att ta beslut, och de upplever 

lärarna som orättvisa då de inte lyssnar på deras åsikter vilket leder till att många elever 

uppfattas ha negativ attityd. Studien visar således att det skapas ett mönster i skolans kultur, 

klassrumsliv och klassregler. 

 

I en studie som gjorts i USA (Finn, 1998) behandlas om små klasser påverkar elevernas 

akademiska resultat och om det är till fördel att gå i en mindre klass än en större. Utifrån 

studien kunde slutsatser dras som att klasser med maximalt 20 elever har större fördel att 

lyckas i skolan och de förväntas visa ökade studieprestationer. Resultaten är beroende av hur 

mycket uppmärksamhet den enskilde läraren ger varje elev i klassen och hur dynamiken i den 

mindre gruppen påverkar deltagandet mellan eleverna vid samarbeten. Studien visar även på 

att elever som är i behov av särskilt stöd kan lyckas bättre i en mindre klass, om läraren ger 

eleven uppmärksamhet och tid i sitt lärande. Slutsatser visar på att det viktigaste för att lyckas 

med elevers akademiska prestationer är om förhållandet mellan eleverna och läraren är god. 
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Delaktighet är av vikt för lärandet och små klasser främjar elevernas engagemang att lära. 

Den miljö som mindre klasser bidrar med erbjuder villkor för lärare som att uppmuntra 

studenternas engagemang att studera och att gå framåt i sin kunskapsutveckling. Negativa 

upplevelser av skolmiljön hos eleverna var om läraren talade för länge vid en 

lektionspresentation och då inför helklass. Studien visar att lärarna talade en kortare stund 

inför en mindre grupp elever än vad de gjorde inför en större grupp, vilket resulterade i 

kollektiva instruktioner blev kortare i mindre klasser. Detta ledde till att eleverna orkade 

lyssna till läraren som talade en kortare stund. 

 

Gådin, Weiner och Ahlgrens (2013) studie behandlar hälsofrämjande projekt i skolor och hur 

detta berörs av ökad jämställhet. Målet var att elever och lärare tillsammans skulle arbeta med 

och sträva efter jämställhet och ökad delaktighet i skolan för att motverka våld och orättvisor 

mellan pojkar och flickor.  
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4 Teoretisk anknytning och 
begreppsförklaring 
 
I kommande avsnitt redogörs det teoretiska perspektiv som undersökningen vilar på och som 

varit till hjälp vid analys och att förklara resultatet. Min bakgrund och mitt synsätt i denna 

undersökning utgår från ett sociokulturellt perspektiv. Roger Säljö (2014), Ivar Bråten och 

Cathrine Thurmann-Moe (1998), Kamil Z. Øzerk (1998) är några individer som belyser det 

sociokulturella perspektivet, med utgångspunkt i Lev Vygotskij. Säljö betonar framför allt 

vikten av språket i form av att kommunicera och samtala, samt att vi formas som människa 

beroende av i vilken lärmiljö vi befinner oss. Bråten och Thurmann-Moe samt Øzerk 

framställer i Vygotskij och pedagogiken pedagogiska aspekter på Vygotskijs teori, som 

stämmer överens med och styrker undersökningens syfte och empiriska material. Teoretiska 

begrepp som utgåtts från är mediering, appropriering och den närmsta proximala 

utvecklingszonen. 

 
I ett sociokulturellt perspektiv belyses vikten av att eleverna får lära i samspel med varandra i 

en förberedd miljö, där eleverna får möjlighet att utvecklas och stimuleras efter sin 

individuella utveckling. Även i Lgr 11 betonas att eleverna ska ges inflytande över sin 

utbildning för att främja lärandet. Eleverna ska stimuleras till att vilja ta ansvar och ha 

inflytande över den fysiska, sociala och kulturella skolmiljön (Skolverket, 2017). 

 
 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 
Säljö (2014) betonar att det är i skolan som eleverna hela tiden lär sig då de får möjlighet att 

formas genom erfarenheter, intressen och kunskap. Han menar att Vygotskij såg skolans miljö 

som den plats där eleven får möjlighet att möta och appropriera kunskap som möjliggör 

förståelsen av processer i vårt samhälle. Bråten (1998) belyser också Vygotskijs syn på att 

undervisningen ska ses som ett socialt sammanhang, vilket spelar en viktig roll för elevens 

kognitiva utveckling. Samarbetet mellan eleven och läraren är enligt Vygotskijs perspektiv 

grunden i undervisningsprocessen, då eleven kommer i kontakt med vetenskapliga begrepp 

som läraren delger dem, vilka i sin tur gynnar elevens systematiska kunskapsutveckling. 

Bråten (1998) betonar att det är skillnad mellan elevens egna, självständiga prestationer och 
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det som eleven presterar tillsammans med en vuxnes stöd. Skillnader finns mellan vad eleven 

kan handskas med på det kognitiva området och när eleven behöver den vuxnes medverkan 

och stöd. Bråten menar vidare att enligt Vygotskij ska det inom skolundervisningens ramar 

förekomma ett samspel, en ömsesidig påverkan av spontant och vetenskapligt 

begreppstänkande vilket sker då ord uppmärksammas och diskuteras. I stället för att läraren 

talar om vad eleven ska göra finns det ett samarbete dem i mellan, där eleven gärna få ha 

huvudrollen. 

 
Øzerk (1998) betonar också att utvecklingen hos eleven kommer efter lärandet och att de båda 

är beroende av varandra. Författaren skriver om Vygotskijs begrepp ”den närmsta proximala 

utvecklingszonen” vilket syftar till den zon där målen för lärandet är högt satta för eleverna. 

Med lärarens stöd får eleverna vägledning att klara av utmaningarna och eleverna kan nå sin 

individuella utvecklingszon. Øzerk förtydligar Vygotskijs begrepp ansvar för eget lärande, 

där han betonar att lärandet sker till viss del av läraren och vuxna i elevens omgivning, eller 

så kan det ske tillsammans med en kamrat. 

 
Säljö (2014) poängterar språkets kommunikativa process och det sociala samspelet för att 

eleverna ska lära sig och utvecklas. Säljö menar att språket byggs på en social plan genom 

kommunikativa processer i samspel med andra människor, där eleverna kan uttrycka sig i så 

väl skrift som tal, men även genom att resonera. Genom resonemang lär sig eleverna 

dessutom att hantera problemlösningar. Vygotskijs teoretiska syn på språket kan även 

betraktas som att tanken och vårt språkbegrepp förhåller sig till varandra och kommer i 

uttryck vid kommunikation. Detta kan förklaras vid att tänkandet och språket vid en viss ålder 

kommer i förbindelse med varandra, tänkandet blir då språkligt och talet blir intellektuellt. 

Begreppstänkandet är ett viktigt steg för individens kulturella gemenskap och utveckling, då 

eleven blir delaktig och får förståelse ur ett samhällsperspektiv, vilket möjliggör en förståelse 

för vår omvärld Säljö (2014) och Bråten (1998) anser därtill att det är genom yttre påverkan 

som elevernas begreppstänkande bildas, de begreppen blir till en social konstruktion. Med 

andra ord ska eleverna få tillgång till att kommunicera i en strukturerad undervisningsmiljö, 

där tänkandet är beroende av att möta kunskap och få uppleva det verkliga livets 

sammanhang. Bråten menar att om eleverna får lära sig vetenskapliga ord i samtalsgrupper 

ger det dem ökad medvetenhet och ökad systematik. Eleverna ska erbjudas en miljö där de 
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tillägnar sig eller approprierar den kunskap som tar dem utanför deras egen erfarenhet och 

möjliggör ett högre lärande. 

 
Skolverket (2017) nämner inte sociokulturellt perspektiv, däremot kan jämförelser göras 

mellan de övergripande mål och riktlinjer som Skolverket utger med det sociokulturella 

perspektivet. Skolverket vill synliggöra och lyfta fram vikten av elevernas ansvar och 

inflytande i skolan genom att betona att arbetsmiljön är av stor betydelse för elevernas 

inlärning då de ska arbeta i demokratiska former och inflytande över den sociala, kulturella 

och fysiska skolmiljön. Eleverna ska inom de demokratiska principerna vara delaktiga, ta 

ansvar och kunna påverka sin undervisning. Lärarens roll blir att ge eleverna inflytande i sin 

utbildning i form av att anpassa undervisningen genom att de får pröva olika arbetssätt och 

arbetsformer. Läraren planerar och utvärderar undervisningen tillsammans med varje enskild 

elev vilket ska leda till ansvarstagande och en vilja att ta eget ansvar för sina studier 

(Skolverket, 2017). Utifrån denna uppsats syfte granskas även konformiteten med Skolverkets 

övergripande mål och riktlinjer, samt utifrån det sociokulturella perspektivet och de teoretiska 

begreppen. 

 
Vid sammanställning av analysen och vid formulerandet av resultatet var jag inläst på 

perspektivet och de teoretiska begreppen som tydliggjorde och förklarade undersökningens 

resultat. Vid hantering av resultaten har det sociokulturella perspektivet och dess teoretiska 

syn gett undersökningen stöd för mina resonemang, så likheter och paralleller kan dras. I 

skolor och i klasser där elevinflytande råder är miljön av stor betydelse för att eleverna ska 

stimuleras till att lära, vilket sker genom att de erbjuds olika arbetsformer och arbetssätt, samt 

inflytande i sin undervisning. Eleverna integreras i en lärmiljö som erbjuder ett socialt 

samspel där de får utveckla vetenskapligt begrepp och där språk och tanke får samverka. Både 

språket och fysiska kulturella redskap blir en del av elevernas vardag i lärmiljön. Eleverna ska 

få utmaningar som stimulerar den individuella kunskapsutvecklingen hos varje enskild 

individ, vilket sker i samspel med kamrater eller med läraren som stöd (Skolverket, 2017). 
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4.1.1 Mediering 
Säljö (2014) beskriver hur barnet lär genom internalisering av processer som sker i samspel, 

både i hemmet och i skolan. I skolans miljö lär eleven tillsammans med sina kamrater eller 

tillsammans med läraren, det sker då en interpsykologiskprocess mellan människor. Denna 

process uppstår när eleverna och lärarna arbetar och lär i ett gemensamt socialt samspel då 

strategier överförs från den mer kompetente till den lärande. Den lärde kan i sin tur 

internalisera och använda sig av kunskapen i nya situationer och sammanhang. 

  
”Internaliseringsprocessen innebär att mentala funktioner förmedlas, överförs och understöds – d.v.s. 
medierats – med hjälp av fysiska och intellektuella redskap som vi människor använder i olika slags 
sociala aktiviteter. Vi står nämligen inte i direkt, omedelbar kontakt med omvärlden; vi hanterar den med 
hjälp av medierade metoder vilka utgör kulturella redskap av olika slag” (Dysthe, 2003, s.79). 

 
 
Likt Dysthe (2003) talar även Säljö (2014) om språk som ett medierande redskap, som 

utvecklas i kulturella gemenskaper som är formade av traditioner. Forskaren menar att det är 

genom språklig mediering som eleverna blir delaktiga i en kultur eller i ett samhälle. Säljö 

betonar att det är genom kommunikation med andra som språket utvecklas. Vidare betonar 

Säljö att Vygotskij såg språket som något som finns mellan människor då vi kommunicerar, 

samt inom människan då vi tänker och att dessa två är nära besläktat. Medierade verktyg kan 

vara hur vårt alfabet är uppbyggt så som vi i det svenska språket har lagt till å, ä och ö. Med 

detta teckensystem har vi människor lärt oss att uttrycka oss, vilket skapar förståelse för 

världen. Människan använder sig av det talade språket, det skrivna språket och av bilder. Alla 

dessa delar är beroende av varandra och möjliggör vår förmåga att mediera världen. 

 
Vidare uttrycker Säljö (2014) att mediering även kan ske genom fysiska redskap som när vi 

använder olika verktyg eller till exempel datorn. När människan använder fysiska verktyg och 

språkliga redskap utgör de varandras fördel. Forskaren menar att vi därför inte ska skilja 

mellan intellektuella och fysiska redskap utan använda dem till vår fördel för att kunna 

uttrycka oss. 

 
Elevinflytande bygger på att eleverna erbjuds olika arbetssätt och arbetsform där de kan 

uttrycka sig både språkligt och fysiskt med hjälp av medierande redskap som när eleverna 

skriver för hand eller med datorns hjälp. Med dessa fysiska redskap utför de sina skolarbeten i 

samspel med en kamrat eller med läraren då de samtalar, diskuterar och löser uppgifter 
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tillsammans. Eleverna uttrycker sig genom medierande redskap genom språket, som är 

kopplat till tankeförmågan då eleverna samarbetar och samtalar, samt då eleverna arbetar 

enskilt. 

 
 

4.1.2 Appropriering 
Appropriering utgör i min undersökning ett centralt begrepp, för att förstå och beskriva 

lärandet. Säljö (2014) beskriver appropriering som att ta till sig och bli förtrogen med 

sociokulturella redskap i sociala praktiker. Med hjälp av kulturella redskap kan barnen i vår 

vardagsmiljö lära sig nya saker som möjliggör att de kan uttrycka sig på olika sätt för att bli 

förstådda, som när de till exempel skriver eller räknar. Säljö belyser den viktiga skillnad 

Vygotskij gör på vardagliga och vetenskapliga begrepp. Vardagliga begrepp är grundläggande 

språkliga redskap som eleverna får till sig genom dagliga samspel, medan vetenskapliga 

begrepp är mer abstrakta och kommer från vetenskapen i skolans miljö. Dessa kan eleverna 

tillsammans med en kamrat eller i samspel med läraren ta till sig och appropriera de 

kunskaper som möjliggör en djupare förståelse för deras omvärld. ”För Vygotskij är 

människan ständigt under utveckling; hon har möjligheter att appropriera kunskaper i olika 

situationer. Utvecklingen är inget som är begränsat till barn och unga utan något människan 

alltid ägnar sig åt på ett eller annat sätt” (Säljö, 2014, s. 305). 

 
Det uppkom i analysen begreppet scaffolding i form av att eleverna fick utrymme att 

kommunicera med varandra i olika situationer. I sociala former som klassråd, samarbete med 

kamrater eller redovisningar fick eleverna appropriera, ta till sig vetenskapliga ord vilket gav 

dem möjligheter att utveckla sitt språk för att bli förstådda. I formella sammanhang som 

klassråd fick eleverna träna på att uttrycka sina åsikter, lyssna på varandra och resonera. De 

lärde sig regler och nya mer abstrakta ord då de tränade på att hålla i dessa möten, samt hur 

den som leder ett möte talar till en grupp. I sociala sammanhang som elevinflytande i en klass 

erbjuder, kan eleverna utveckla sitt språk från att de använt vardagliga begrepp till att de kan 

använda och uttrycka sig med vetenskapliga begrepp (Skolverket, 2017). 
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4.1.3 Den proximala utvecklingszonen 
Den närmsta proximala utvecklingszonen handlar enligt Säljö (2014) om att se på utveckling 

och lärande som en ständigt pågående process. När en elev väl behärskar en kunskap i skolan 

ska läraren vägleda eleven vidare i sin kunskapsutveckling, sin individuella utvecklingszon, 

genom att presentera en mer avancerad uppgift för eleven. Säljö betonar att enligt Vygotskij är 

utvecklingszonen den zon där människan är känslig för förklaringar. Därför är det positivt om 

läraren eller en mer kompetent kamrat visar och ger stöd till den lärande i hur man använder 

ett kulturellt verktyg och leder den lärande vidare i sin kunskap. Först ges mycket stöd för den 

lärarande för att så småningom låta det avta tills det att eleven kan arbeta självständigt med 

uppgiften. Bråten och Thurmann-Moe (1998) betonar att det är samarbetet med andra elever 

eller en vuxen som leder eleven mot högre nivåer i sitt lärande. Detta sätt att arbeta på och 

kommunicera med eleverna är resultatet av en process som inom det sociokulturella 

perspektivet, benämns vid scaffolding. Säljö menar att det är inom ramen av utvecklingszonen 

och genom att använda scaffolding som det är möjligt att appropriera kunskaper som en 

person har. 

 
I analysarbetet av intervjuerna med lärarna förekom den proximala utvecklingszonen i form 

av att lärarna individanpassade lärandet och såg till att alla elever fick den utmaning och 

stöttning de behövde för att nå en högre kunskapsnivå. Läraren vägledde eleverna genom att 

ställa frågor och stötta dem genom sina arbeten. Genom att eleverna erbjöds elevinflytande i 

form av att de kunde utforma sitt arbetssätt, kunde de genom samspel utföra uppgiften. Det 

uppkom även i analysen begreppet scaffolding i form av att läraren kommunicerade med viss 

känslighet i den pedagogiska situationen men utan att ta över uppgiften. Läraren ledde 

eleverna vidare så att de successivt fick allt större ansvar för hur uppgifter skulle fortskrida. 
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5 Metod 
I denna del kommer jag att redogöra för mitt tillvägagångssätt, det vill säga hur jag har 

genomfört min undersökning. Här beskrivs val av metod, hur urvalet gjorts, genomförande, 

bearbetning av material och etiska aspekter som varit relevanta för mitt arbete i denna 

undersökning. 

 
Ahrne och Svensson (2016) skriver att metoddelen bygger på hur det empiriska materialet 

skapats och redogör varför metoden lämpar sig för att studera problemet, men även hur 

metoden förhåller sig till det sociokulturella perspektivet då det är centrala delar av 

uppsatsens argument. Informanterna delgav sin kunskap om ämnet och bidrog med en god 

empirisk grund för denna undersökning. 

 
 

5.1 Kvalitativ metod 
Kvalitativa metoder kan bland annat innefatta observationer, intervjuer eller analyser av 

texter. Då kvalitativa metoder i samhällsvetenskapen har en lång tradition och kan se ut på 

olika sätt delas de in i kvalitativa data och kvalitativ empiri, då det är svårt att definiera vad de 

kvalitativa metoderna är (Ahrne & Svensson, 2016). Även Alvehus (2014) beskriver 

”kvalitativ metod” som ett begrepp som innefattar många och olika varianter. Vidare skriver 

Ahrne och Svensson att det är svårt att definiera vad kvalitativa metoder är. Kvalitativ empiri 

kan vara observationer eller intervjusamtal där det går att indirekt studera känslor, 

upplevelser, tankar eller intentioner. Författarna menar att det kan vara till fördel för 

undersökningen då människorna som intervjuas kan studeras, vilket kan öka förståelsen av 

svaren. Vidare skriver författarna att material som lämpar sig för kvalitativa analyser är 

kvalitativ empiri, som producerar kvalitativt empiriskt material. Alvehus betonar att det är 

vilken ambition du har för din undersökning som är av betydelse, inte vilken kvalitativ metod 

som används. En kvalitativ forskning präglas av vilken typ av forskning forskaren vill bidra 

med och vad hen vill ha sagt. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) betonar att 

syftet med att använda kvalitativa metoder är att nå en djupare förståelse för 

forskningsfrågorna, då det sker en systematisk insamling av kunskap vilket ska leda till att 

synliggöra mönster och sammanhang.  
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Jag har valt att synliggöra denna undersökning med att göra en kvalitativ undersökning 

baserad på intervjuer. Metoden kändes rätt då den enskilda informanten i lugn och ro kunde 

svara på frågorna som ställdes. Samtidigt studerade jag om informanten visade några känslor 

vid svaren, det vill säga om hen till exempel såg arg eller fundersam ut, för att verkligen sätta 

mig in i svaren. Min roll blev dessutom att lyssna uppmärksamt och ställa följdfrågor i form 

av ”-hur?” eller ”-kan du utveckla ditt svar?” Detta gjordes för att få en så innehållsrik empiri 

som möjligt, för att kunna bidra med att synliggöra och beskriva hur lärare ser på begreppet 

elevinflytande och hur det praktiseras i undervisningen. 

 
 

5.1.1 Kvalitativa intervjuer 
Föreliggande undersökning består av kvalitativa intervjuer. Intervjuerna riktade sig mot 

verksamma grundskolelärare, i syfte att undersöka hur lärare uppfattade begreppet 

elevinflytande och hur det praktiskt tillämpades i undervisningen. För att kunna besvara 

undersökningens syfte och frågeställningar sammanställde jag sju frågor i en intervjuguide 

som gav mig trygghet och tydlighet vid intervjugenomförandet, samt var som stöd för att inte 

sväva ut i ämnet. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) anser att för att nå ett bra 

resultat med intervjun är det viktigt att intervjuaren har ett väl genomtänkt syfte och 

problemområde. Trost (2010) beskriver kvalitativa intervjuer som en metod där raka och 

enkla frågor ställs, vilket ger komplexa och innehållsrika svar som kan ge intressanta 

kopplingar och mönster till analysdelen i undersökningen. I överensstämmelse med hur Trost 

beskriver kvalitativa intervjuer, blev min upplevelse av intervjuerna att de gav innehållsrika 

svar när frågorna ställdes. Det fanns ett stort intresse hos lärarna som intervjuades och de 

delgav kunskap om, och hur de arbetade med elevinflytande i sin undervisning, samt vad 

begreppet elevinflytande innebar för dem. Jag uppmärksammade redan efter första intervjun 

att alla lärare inte var insatta i begrepp som informellt och formellt inflytande, samt vad 

lärmiljö innebar. Därför ställdes frågan och därefter förtydligade jag kort vad begreppen 

innebar, men tänkte noga på att inte lägga någon värdering i det jag sade, då det skulle kunna 

påverka informantens svar. 

 
Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2016) är intervjuer vanligt och smidigt att använda sig 

av då det är en lämplig metod vid insamling av kunskaper om sociala förhållanden. 
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Författarna belyser att det som framkommer i samtalet formas av den sociala och språkliga 

kontexten. De anser vidare att intervjuer inte visar allt, men genomförs de efter 

rekommenderade förhållningssätt kan de ge oss viktiga fakta som vi kan arbeta vidare med. 

Min upplevelse av intervjumetoden var positiv då det gav möjlighet till att studera 

intervjupersonerna samtidigt som de besvarade frågorna, vilket gav mig en tydligare bild av 

vad informanten verkligen menade i sina svar. Kvale och Brinkman (2014) betonar att den 

sociala relationen mellan intervjuare och intervjupersonen är av stor betydelse. Intervjuaren 

behöver därför skapa en miljö där intervjupersonen känner sig trygg och säker att prata. 

Vidare beskriver författarna att intervjuaren ska visa etisk respekt för intervjupersonens 

integritet och hålla en god balans för intresset för att komma åt värdefull kunskap. 

 
 

5.2 Urval 
Val av informanter gjordes utifrån undersökningens syfte och frågeställningar. Detta i linje 

med vad Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2016) anser; att forskningsfrågan styr 

urvalsgruppen. Då undersökningen inriktade sig frågeställningen, hur lärare ser på begreppet 

elevinflytande och hur de praktiskt tillämpar inflytande i undervisningen, kändes det självklart 

att tillfråga verksamma lärare som arbetar på grundskolan. Intervjuerna gjordes enbart i 

kommunala skolor för att lärarna skulle ha liknande arbetsförutsättning. De fyra kommunala 

grundskolorna som jag besökte har olika rektorer och huvudmän, vilket kan ha kommit att 

påverka lärarnas syn på begreppet elevinflytande.  

 

Empirin samlades in från fyra skolor och från sex verksamma lärare för årskurs 3 för att få 

variation av informanter och eventuellt varierande svar. Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2016) betonar att det är av vikt att i slutet av undersökningen kunna visa att resultatet inte 

enbart beror på vad de utvalda personernas svar resulterar i. Författarna menar att svaren inte 

påverkas enbart på grund av dess urval av personer, utan om andra personer med samma 

erfarenhet i ämnet hade intervjuats skulle de ha svarat ungefär det samma. Därför måste den 

som intervjuar tänka på hur intervjupersonerna utses. 
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5.3 Genomförande 
Genom att maila de olika skolorna och beskriva att jag önskade intervjua verksamma lärare 

som arbetade på skolan, bokades sex intervjuer in efter att informanterna tackat ja. 

Intervjuerna genomfördes under en treveckorsperiod. Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2016) ökar säkerheten i materialet om du minst intervjuar sex till åtta personer. Författarna 

menar att det kan vara en risk med att intervjua en eller två personer då det kan resultera i att 

svaret är beroende av vad den enskilda personen anser. Jag var väl insatt i ämnet och 

förberedd inför intervjuerna. För att försäkra mig om att frågorna skulle ge utvecklande svar, 

genomförde jag en pilotintervju med en arbetskollega som är grundskolelärare. Kvale och 

Brinkmann (2014) anför att en eller flera pilotintervjuer har betydelse för att få fram empiri 

med kvalitet, som också beror på intervjuarens ämneskunskap och färdighet att kunna ställa 

frågor. Informanterna informerades muntligt om att intervjun skulle komma att spelas in med 

ljudupptagning från min mobil, vilket alla var förberedda på och gav samtycke till. Trost 

(2010) och Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2016) beskriver ljudupptagning som en fördel vid 

intervjuer, då intervjuaren kan studera den som intervjuas, för att läsa av kroppsspråket i form 

av gester och ansiktsuttryck, och ges möjlighet att tolka känslor, tankar och attityder. Jag kan 

dock se att det inte innebär en nackdel att använda ljudupptagning, om informanterna anser att 

det stressar dem och att det leder till att svaren inte blir lika utförliga och givande. 

 
De frågor (Bilaga) som ställdes var formulerade av mig och utgick utifrån syfte och 

frågeställningar. Jag var noggrann med att hålla mig till dem och var hela tiden inlyssnande. 

Följdfrågor ställdes då det behövdes, detta bidrog till att några av informanterna fick 

möjlighet att utveckla sina svar, vilket gav mig ett tydligare och mer ingående svar på frågan, 

vilket Kvale och Brinkmann (2014) menar är av betydelse. Dock visade det sig att 

elevinflytande var ett ämne som lärarna gärna ville diskutera och att de ville dela med sig av 

så mycket som möjligt, vilket gjorde att de ibland redan svarat på fler frågor åt gången. Varje 

intervju tog cirka 20 minuter att genomföra. Innan intervjuerna var jag noggrann med att 

presentera mig och samtala en stund innan för att bygga upp en social relation, de fick även 

välja i vilken miljö intervjuerna skulle äga rum. Tanken var att det skulle göra informanten 

bekvämare i situationen och att det skulle leda till att frågorna besvarades utförligt och med 

engagemang för att få en så innehållsrik empiri som möjligt, vilket visade sig fungera väl. 
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Intervjuerna ägde rum på informanternas arbetsplats i deras klassrum, där vi kunde sitta 

ostört. Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2016) är val av miljö av betydelse då en 

intervju på arbetsplatsen kan innebära att informanten vill framstå som en god medarbetare 

eller om intervjuer sker i hemmiljön kan det göra att informanten påverkas in i en familjeroll. 

Författarna beskriver att intervjuer som sker på arbetsplatsen gör att informanten kan knyta an 

till sin yrkesidentitet. Dessa faktorer kan påverka resultatet på olika sätt, därför är val av miljö 

en viktig faktor för resultatet. Val av miljö blev till min fördel som intervjuare då jag kunde 

studera klassrumsmiljön och föreställa mig hur eleverna arbetade med elevinflytande i sin 

undervisning, samtidigt som informanterna delgav mig sina svar. Det gav mig en tydligare 

förståelse för hur det praktiskt kunde se ut när eleverna arbetade med elevinflytande i sin 

klassrumsmiljö. 

 
 

5.4 Bearbetning av material 
Jag transkriberade mitt material från ljudupptagning till skrift så snart alla intervjuer var 

genomförda, vilket Öberg (2016) betonar är av vikt då intrycken från intervjuerna fortfarande 

är färska i minnet. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2016) menar att det är vid 

transkriberingen av intervjumaterialet som man aktivt börjar bearbeta, analysera och tolka sitt 

material. I samtycke med vad forskarna belyser så var det genom att analysera och bearbeta 

materialet som min tankeprocess startade och det var nu som jag upplevde arbetet mer 

intressant. Väl inne i denna process upplevde jag det lärorikt att lyssna på lärarnas åsikter och 

tankar i intervjuerna, så det ledde mitt arbete vidare till att vilja tolka mitt material. Detta gav 

inspiration till att börja läsa igenom textmaterialet för att snart därefter påbörja att analysera 

och tolka materialet. Eriksson-Zetterquist och Ahrne belyser att det är genom att gå igenom 

denna process som forskaren lär känna sitt material. 

 
Vid analysen av materialet utgick jag från studiens frågeställningar, vilket hjälpte mig att 

upptäcka centrala teman i transkriptionerna. Öberg (2016) beskriver analysprocessen som 

viktig och att man ska skilja på materialets tolkning och behandling. Det innebär att man först 

skapar sig en tolkning av sitt empiriska material och sedan kan man övergå till att transkribera 

intervjuerna, sammanfatta och sortera. Mitt val blev att transkribera ljudupptagningen. Jag 
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antecknade pauser, men tankeljud antecknades inte då jag inte upplevde att det förekom. Vid 

en fråga tvekade de flesta informanterna på vad de skulle svara, vilket jag beskrivit i analys 

och resultatdelen. Frågan handlade om vad läraren ansåg om att erbjuda eleverna en varierad 

lärmiljö, det vill säga att eleverna själva kan välja om de sitter och arbetar enskilt eller med en 

kamrat eller till exempel sitter på golvet och utför sina arbetsuppgifter. Det kan även innebära 

att läraren erbjuder eleverna att arbeta utomhus, allt handlar om att eleverna ska ha inflytande 

över hur de arbetar och lär sig i olika arbetsformer. 

  
Nu började den stora analysprocessen, vilket krävde många timmars läsning för att sätta mig 

in i intervjupersonernas svar och för att få en förståelse för helheten i empirin. Genom att 

studera och problematisera de svaren som liknade varandra med de som skiljde sig åt kunde 

jag till sist dela in dem utifrån mina frågeställningar. Först bildades kategorier som sedan 

sakta växte fram till två teman. För att få fram teman färgkodades de svaren som kunde 

kopplas samman, med samma färg. Först uppstod tre teman, men efter att ha läst igenom 

svaren ytterligare en gång och sammanställt de svar som hade samma färg bildades i stället 

två teman. Till dessa två teman växte dessutom underrubriker fram. Första delen i 

resultatdelen handlar om hur informanterna ser på och tolkar begreppet elevinflytande. Andra 

delen handlade om vad målet är med att eleverna har inflytande i undervisningen, samt hur 

lärmiljön påverkar eleverna. 

 
 

5.5 Undersökningens trovärdighet 
Undersökningens validitet, det vill säga giltighet följs genom hela arbetet, från inledning till 

diskussionens sammanfattande slut. Innan intervjuerna påbörjades informerades 

informanterna om vad undersökningen skulle användas till och i vilket avseende intervjun 

gjordes. Jag ansträngde mig för att hålla en hög kvalitet på min intervju och på att mötet med 

informanterna skulle ge dem tillförlitlighet för mig och min undersökning. Trost (2010) 

beskriver validitet och giltighet med att frågan ska mäta det den är avsedd att mäta. 

 
Kvale och Brinkman (2014) belyser vikten av forskarens eller studentens trovärdighet och att 

den är baserad på kvalitén i den tidigare forskningsdelen då resultatet skrivs. Jag läste flertal 

forskningsarbeten kring elevinflytande och delaktighet innan jag fann forskning som var 
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relevant och intressant för just min undersökning. Följden av detta blev en 

fördjupningsprocess för att sätta mig in i forskningen samtidigt som en röd tråd skulle kopplas 

till teoridelen. Dels för att skapa en trovärdig undersökning men även för att hela tiden studera 

och se att det sociokulturella perspektivet härledes genom hela arbetet. Detta i enlighet med 

Kvale och Brinkman som betonar vikten av att teoridelen ska vara väl underbyggd och att det 

sker en logisk härledning från teori till forskningsfrågor. I min undersökning ska det tydligt 

framgå vem det är som uttalar sig i arbetet, för att min undersökning ska bli mer trovärdig. 

Mina intervjucitat har noggrant skrivits ned. Citat ur intervjuerna användes även för att styrka 

mina tolkningar. Kvale och Brinkman menar att en undersökning ska hålla en vetenskaplig 

kvalitet, författarna belyser undersökningens genomskinlighet med vilket de menar att det inte 

ska råda något tvivel om hur mitt arbete har arbetats fram. 

 
 

5.6 Etiska ställningstaganden 
Eftersom det är mitt ansvar som intervjuare att vara insatt i de forskningsetiska principerna 

har jag utgått från de fyra grundläggande individskyddskraven i Vetenskapsrådet (2017) vilka 

gav mig information och kunskap om vad och hur jag skulle förhålla mig då jag genomförde 

undersökningen. 

 
 

5.6.1 Informationskravet 
Enligt informationskravet informerades lärarna som intervjuades om sina rättigheter vid 

medverkan av denna undersökning och vad syftet var med min undersökning. De 

informerades om att de när som helst kunde avbryta intervjun, då den var frivillig, samt att de 

tillfrågades om intervjumetoden gick bra att använda, vilket de gav sitt samtycke till. Trost 

(2010) betonar att tanken med ett informerat samtycke, innebär att intervjuaren ska informera 

om vad intervjun kommer att handla om. Ytterligare information gavs till lärarna som 

intervjuades, att efter undersökningen genomförts och var avslutad, har de som informanter 

ingen rätt att ångra sig. 
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5.6.2 Samtyckeskravet 
Vid förfrågan om att deltaga i intervjun gav lärarna sitt samtycke till att intervjuas genom att 

svara ja, vilket skedde genom mailsvar. De intervjuade kunde när som helst avbryta sin 

medverkan men det var ingen som gjorde det, utan intervjuerna genomfördes utan något 

avhopp. 

 
 

5.6.3 Konfidentialitetskravet 
Alla uppgifter i undersökningen ska behandlas konfidentiellt, så att de som medverkar i 

undersökningen inte kan identifieras. Informanterna informerades innan intervjuerna om att 

deras namn skulle vara fingerade och att allt material skulle hållas i tryggt förvar. 

 
 

5.6.4 Nyttjandekravet 
Insamlat material från de intervjuade personerna får endast användas i forskningsändamål. 

Alla inblandade bör vara insatta i de etiska aspekter som råder genom hela arbetets gång för 

att visa lärarna som deltar i föreliggande undersökning respekt. Därför ska man följa de etiska 

principerna. 

 
  

5.7 Metodreflektion 
Val av metod har fungerat väl utifrån undersökningens syfte. Metoden kändes rätt att använda 

då det innebar ett personligt möte med informanterna. Det gav mig som intervjuare en tydlig 

bild av vad de ville förmedla, samtidigt som jag kunde observera hur de reagerade på frågorna 

som ställdes. Enligt Trost (2010) skall syftet med en undersökning avgöra vilken sorts metod 

som används. Forskaren menar att det är av vikt att läsa på och tänka igenom val av metod för 

att få en trovärdig empiri och för att komma fram till ett resultat som är trovärdigt. Empirin 

och resultatet kan ha påverkats om intervjuerna hade gjorts i en annan miljö, men i gällande 

undersökning upplevdes det som att lärarna valde sina klassrum på grund av att miljön kändes 

trygg och bekväm för dem. Det blev dessutom till min fördel då jag kunde observera 

klassrummet och föreställa mig hur eleverna praktiskt arbetade med elevinflytande. Miljön 

erbjöd eleverna att arbeta enskilt, tillsammans med en kamrat, i en fåtölj eller på en matta på 
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golvet. Alla fyra klassrummen visade att det stämde överens med hur informanterna beskrev 

sitt arbete av elevinflytande i undervisningen dels genom valmöjligheter hur och vart i miljön 

som passade dem bäst att lära. Det medförde även i de förberedda miljöerna att eleverna 

kunde samarbeta, samtala och stötta varandra i sitt lärande. Undersökningens teori skapade 

ytterligare förståelse i min analys av resultat, då lärarnas svar styrkte det som de förmedlade 

om formellt och informellt elevinflytande. Vid tolkning av informanternas utlåtanden samt vid 

analysen av resultatet har den kvalitativa metoden, den sociokulturella teorin och den tidigare 

forskningen varit ett stöd i denna undersökning. 

 
Funderingar kring om intervjusvaren hade blivit annorlunda om intervjumetoden istället varit 

fokusgruppsintervjuer, där jag intervjuat flera lärare samtidigt. Då hade lärarna suttit 

tillsammans och svarat på frågorna och diskuterat dem. Tanken gör mig nyfiken om svaren 

hade blivit annorlunda än vad nuvarande resultat visat. Jag står fast vid att mitt val av att 

intervjua informanterna en och en var den mest lämpade metod för min undersökning, 

eftersom informanterna i lugn och ro kunde svara på frågorna och dela med sig av sina tankar 

utan att påverkas av någon annans åsikt. Alvehus (2014) belyser vikten av att intervjuaren är 

aktiv i sitt lyssnande och ställer följdfrågor för att stimulera informanten till att ge en mer 

detaljerad och fylligare empiri. Vidare påpekar Alvehus att intervjun inte får bli till ett förhör 

utan intervjuaren behöver vara medveten och skicklig för att få ett givande samtal. Som 

intervjuare måste vi hålla oss objektiva så att vi inte påverkar intervjun med våra åsikter, då 

det kan forma informantens svar. Jag var noggrann att inte kommentera eller prata med 

lärarna då de delgav sina svar, vilket var en utmaning då de gärna ville diskutera 

elevinflytande med mig. Genom att ha ögontakt och att nicka till svar bekräftade jag min 

uppmärksamhet till att vara närvarande och inlyssnande på informanternas svar.  

 

En svaghet kan ha varit att eleverna inte intervjuades, då deras syn på elevinflytande kanske 

inte hade varit den samma som lärarnas. Observationer utfördes inte heller av hur 

elevinflytande praktiskt tillämpades i undervisningen, det vill säga hur lärarna arbetade med 

elevinflytande och hur det synliggjordes i den pedagogiska verksamheten. Kanske hade det 

varit en styrka att intervjua eller observera eleverna och sedan jämföra resultatet med de 

resultat jag nu fått fram. Av tidsbrist och för att arbetet inte skulle bli för stort beslutades i 

samråd med handledaren att fokus skulle vara på lärarnas tankar och åsikter om 
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elevinflytande. Semistrukturerade intervjuer användes, vilket innebar att intervjufrågorna 

formulerades med öppna frågor som samtalet centrerades vid. Min förhoppning med 

semistrukturerade frågor var att de sex informanterna skulle ge mig utvecklande och 

innehållsrika svar, vilket det gjorde. De öppna frågorna besvarades av informanterna och när 

de tvekade kunde följdfrågor användas för att utveckla svaren. Följdfrågorna bidrog också till 

att informanterna öppnade sig mer och vi fick ett ömsesidigt utbyte av intervjuerna, något som 

Kvale och Brinkman (2014) anser har betydelse för undersökningens resultat. I det stora hela 

talade informanterna mycket och de delade gärna med sig av hur de arbetade med 

elevinflytande, vilket genererade ett fylligt material att analysera till min undersökning. 

 

Sammanfattningsvis anser jag att den kvalitativa metoden av individuella lärarintervjuer var 

ett genomtänkt och bra val till denna undersökning om elevinflytande. Avsikten var att få 

lyssna till varje enskild lärares syn på vad elevinflytande innebär för dem och hur de praktiskt 

använder sig av att låta eleverna ha inflytande i undervisningen. 
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6 Resultat och analys 
I denna del presenteras undersökningens resultat utifrån min analys med syfte och 

frågeställningar som grundläggande aspekt. Intervjuerna är sammanställda utifrån två 

huvudteman. Första temat i resultatdelen handlar om hur informanterna ser på och tolkar 

begreppet elevinflytande. Det andra temat handlar om vad målet är med att eleverna har 

inflytande i undervisningen.  

 

Efter varje tema följer en kort sammanfattande analys. Sammanfattningen görs med koppling 

till undersökningens teoretiska del, samt till tidigare forskning och övriga dokument för att ge 

en tydligare bild och förståelse av resultatet. Det tillkommer även underrubriker för att 

förtydliga och dela upp mina teman till de kategorier som framkommit. Citaten används för 

att presentera mer exakt vad informanterna uttryckte under intervjuerna och hur de kommit att 

tolkas, för att vara transparant för läsaren. Namnen är som jag tidigare nämnt fingerade. 

 

Pernille: Från skola 1, har arbetat som lärare i 22 år och arbetar nu i en årskurs 3. Hon har 

haft sin klass sedan årskurs 1 och varit på skolan i sex år. Pernille är utbildad 

mellanstadielärare. 

Karin: Från skola 2, har arbetat som lärare i 6 år på den skolan hon är i dag och ansvarar för 

en årskurs 3. Karin är utbildad grundskolelärare. 

Christina: Från skola 3, har arbetat på nuvarande skola i 10 år och arbetar i en integrerad 

klass med årskurserna 3–5. Christina har arbetat som förskollärare i 10 år och som 

mellanstadielärare i 12 år. 

Britt: Från skola 3, har arbetat på nuvarande skola i 14 år och ansvarar för en integrerad klass 

bestående av årskurserna 3–5. Britt är utbildad mellanstadielärare. 

Sara: Från skola 4, arbetar i en årskurs 3 och har arbetat i denna klass i snart ett år. Hon har 

arbetat som grundskolelärare i 8 år. 

Cecilia: Från skola 4, arbetar i en årskurs 3 och har arbetat med sin klass i två år. Hon har 

arbetat som verksam grundskolelärare i 10 år. 
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6.1 Tolkning av begreppet elevinflytande 
Här presenteras det första temat och dess resultat som behandlar lärarnas syn och beskrivning 

av begreppet elevinflytande. 

 
 

6.1.1 Tolkning av begreppet elevinflytande 
De flesta informanterna ser på begreppet med innebörd av att eleverna har rätt till att påverka 

och utforma sin undervisning både kollektivt och individuellt, det vill säga hur eleverna ska ta 

till sig kunskap och utvecklas efter sin egen förmåga att lära sig i de olika ämnena. Pernille 

lyfter att: 

 
Eleverna ska få bestämma över sitt lärande, där de sätter upp kunskapsmål varje vecka tillsammans med 
läraren. Elevinflytande ska vara på riktigt att de verkligen har inflytande i undervisningen och i det mesta 
som rör skolan, så som i klassråd där saker tas upp och att det blir något av de frågorna. Att jag som lärare 
presenterar något i ett ämne och ger sedan olika förslag på hur eleven kan lära sig, för att hitta sin egen 
inlärningsmetod är med elevinflytande (Pernille). 

 
Pernille beskriver begreppet ur en vidare synvinkel där hon dels beskriver det formella 

inflytande som eleverna har rätt till i form av klassråd. I klassråden kan eleverna ta upp frågor 

som rör deras undervisning, raster eller något som gäller skolan. Pernille betonar vikten av att 

ta elevernas frågor och beslut på allvar, genom att de följs upp med stöd av läraren. Detta för 

att beslut ska kunna gälla och vara genomförbara, vilket hon anser är av stor betydelse för 

eleverna för att de ska känna att lärarna tar dem och deras åsikter på allvar.  

 

Sara beskriver begreppet: 

 
För mig står elevinflytande för att få vara med och påverka hur och vad eleverna ska lära sig. Att inte bara 
arbeta på samma kunskapsnivå med eleverna får utan att de kan få arbeta med till exempel matte och då 
med vad de vill inom matte. Att eleverna själva får känna att de får arbeta där de befinner sig 
kunskapsmässigt. Att lyssna på eleverna och följa deras intressen (Sara). 

 
Sara beskriver begreppet med att betona varje enskild elevs rätt till att kunna påverka hur och 

vad de ska lära sig inom de olika ämnena. Hon tar matematik som ett exempel och menar att 

eleverna ska stimuleras kunskapsmässigt på den kunskapsnivå de befinner sig och få de 

utmaningar som utvecklar varje elevs individuella utveckling. På ett liknande sätt ser Britt på 

begreppet: 
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Eleverna ska ha möjlighet att göra val som gagnar lärandet, som när de arbetar med texter ska de kunna 
arbeta på olika sätt, som att läsa texter eller lyssna på texter, ja det som passar eleven. De ska kunna 
arbeta ensamma eller tillsammans och det valet ska finnas. Vi ska ge barnet redskap att lära känna sig 
själva, då glädjen att lära är grunden (Britt). 

 
Britt menar att eleverna ska kunna lära sig på det sätt som är mest utvecklande för eleven att 

lära. Om en elev har lättare för att lyssna på en text än att läsa den, ska det vara möjligt för 

eleven att lyssna till texten, eventuellt samtidigt som hon läser. Hon menar att det ska finnas 

olika alternativ för eleverna att lära på och att det är upp till henne som lärare att skapa dessa 

möjligheter för eleverna. Karin ser på begreppet ur en annan synvinkel: 

 
Först måste eleverna vara medvetna om att de har rätt till elevinflytande, så att eleverna kan bli 
uppmärksamma om hur de kan lära sig saker och då tala om hur de vill lära sig, som att skriva sina 
arbeten förhand eller på datorn. Jag presenterar vad vi arbetar med men upplägget gör jag tillsammans 
med eleverna, alltså de får säga hur de till exempel ska arbeta med texter genom att rösta att de skriver på 
datorn i detta arbete. Då får eleverna lära sig och ha inflytande över hur de ska utföra uppgiften (Karin). 

 
Karins syn på begreppet elevinflytande är att hon ser till hela klassen och erbjuder dem 

alternativ på hur de kan och ska genomföra skolarbeten. Hon ger ett exempel på att eleverna 

får tala om i fall de vill utföra en svenskuppgift genom att använda datorn att skriva på eller 

om de vill skriva för hand. Här ser hon till vad majoriteten anser och låter den avgöra 

genomförandet av uppgiften. 

 
Informanternas gemensamma tankar kring begreppet elevinflytande är att eleverna ska 

medvetandegöras om att de har rätt till inflytande i frågor som rör dem. Detta kan ske i 

formella möten som till exempel klassråd och elevråd, där alla elever är delaktiga i beslut som 

tas. Eleverna kan påverka undervisningen genom formella beslut med läraren som ledare, då 

det gäller hur olika arbeten och teman ska genomföras. Øzerk (1998) betonar vikten av att 

tillägna sig och utveckla begrepp i skolan för att en språklig utveckling ska ske, samt för 

elevens utveckling generellt. Detta sker genom samspel och sociala kontakter i en miljö där 

acceptans och inkludering är i fokus. Øzerk menar att det krävs en social samverkan och 

gemenskap för att en språkutveckling ska kunna ske. Genom gemensamma aktiviteter, arbete 

och samverkan i skolan får eleverna möjlighet att utveckla sitt informella språk till ett mer 

akademiskt språk. Forskaren menar att det är i strukturerade undervisningssituationer som 

inlärning av begrepp blir optimala. Säljö (2014) beskriver på ett liknande sätt vikten av 

tänkandets och språkets utveckling. Säljö menar att Vygotskij såg språket som att medierande 
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redskap vilket vi kan uttrycka oss med och fördjupa vår förståelse genom. Det är genom det 

talade och skrivna språket som vi lär oss kommunicera med andra och möjliggör en 

gemensam förståelse med våra medmänniskor. 

 
Det är viktigt att lyssna på eleverna och respektera deras synpunkter då de ska känna att de kan påverka 
och vara delaktiga i undervisningen. Det är även viktigt att se till elevernas individuella arbeten. Att alla 
får lika talutrymme i klassen och att de lär sig visa respekt (Christina). 

 
Informanterna var överens om att de som lärare ska se till varje enskild individs förmåga att 

lära och anpassa undervisningen, genom att erbjuda eleverna olika arbetssätt efter individens 

förmåga att lära och ta till sig kunskap. Lärarna behöver då se till att alla elever får insikt om 

hur de arbetar och lär sig i skolan, vilket innebär att de måste medvetengöra eleverna om att 

de kan påverka arbetssätt och arbetsform i undervisningen. 

 
 

6.1.2 Lärmiljöns betydelse för elevinflytande 
Informanterna beskriver elevernas rätt till inflytande och betonar vikten av elevens 

individuella inlärningsmöjligheter som ska erbjudas av läraren och i den förberedda miljön. 

Eleverna ska få möjlighet att arbeta enskilt eller tillsammans med en kamrat i en miljö som är 

anpassad för att erbjuda olika lärprocesser och där ett demokratiskt klimat råder. Enligt Lgr 11  

ska eleverna få uppleva en trygg skolmiljö som präglas av en social gemenskap och en 

livslång lust att lära (Skolverket, 2017). Cecilia ser på lärmiljön så här: 

 
Eleverna ska kunna arbeta själva och lära på olika sätt. Vi brukar ha stationsträning där vi förbereder olika 
arbeten på olika platser i klassrummet där de kan arbeta själva med till exempel matte vid ett bord eller 
med en gruppövning, eller på golvet. Detta gör vi för att eleverna ska få en varierad lärmiljö för att få lära 
på olika sätt då kan de arbeta med till exempel domino, Ipad, spel, dator, böcker eller stenciler. Att 
anpassa kunskapen efter varje individ gäller inte bara att hjälpa de ”svaga” eleverna utan även de som är 
”starka” så att de får uppgifter som är anpassade efter vad de ska arbeta med (Cecilia). 

 
Cecilia menar att läraren ska anpassa både miljön och kunskapsnivån efter elevernas 

förutsättningar att lära och bli stimulerade till att vilja lära. Detta innebär att eleverna ska få 

möjlighet till att arbeta i olika konstellationer, så som tillsammans med en kamrat eller enskilt 

och på det sätt som gynnar elevens inlärning. Här anpassas miljön för att eleverna ska få 

möjlighet till samarbete, enskilt arbete eller få lov att röra sig, sitta eller ligga på golvet då de 

arbetar. Hon betonar vikten av att hjälpa de elever som behöver stöd i undervisningen, men att 
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det är lika viktigt att stimulera de eleverna som behöver gå vidare i sin utveckling med 

utmaningar. Vidare ser Karin på lärmiljön ur ett formellt perspektiv: 

 
Vi diskuterar om lärmiljön, alltså hur eleverna ska få vara med och att bestämma hur de vill göra teman 
och liknande och hur de då ska arbeta med detta i klassrummet. Vi diskuterar tillsammans i klassen och 
det blir ett formellt beslut på arbetssätt och hur vi ska arbeta i miljön. Vi hjälper dem att analysera och ge 
dem förslag på hur de kan arbeta på olika sätt och utvärderar hur det tidigare gått för dem vid olika 
arbeten (Karin). 

 
Karins förklaring gällande lärmiljön är att hon lyssnar till de elever som har synpunkter och 

framför dem i en helklass, därefter är det majoriteten som får avgöra arbetssätt och utförande 

av till exempel teman eller andra arbeten i skolan. Även utvärderingen sker tillsammans med 

eleverna i helklass där de talar om vad de anser har fungerat bra i tidigare grupparbeten eller 

vad som fungerat mindre bra, för att sedan kunna pröva nya arbetssätt i kommande arbeten. 

 

Bostedt och Eriksson (2012) betonar arbetet med att låta eleverna träna på samarbetsförmågan 

och att kunna ta egna initiativ samt självständiga ställningstagande, vilket ska erbjudas till 

eleverna i en organiserad lärmiljö. Miljön ska ge utrymmen till personliga möten där läraren 

har tid att lyssna på elevernas åsikter och synpunkter, vilket kan uppnås om eleverna känner 

tillit och trygghet. Forskarna betonar att den fysiska miljön ska utgöras av läraren och av 

skolledare som är de ansvariga för det organisatoriska, vidare betonar de särskilt vikten av ett 

positivt ledarskap hos läraren för att stärka förutsättningar för elevinflytande. Säljö (2014) 

menar att det är genom sociala samspel och av att delta i olika aktiviteter med andra 

människor som vi får erfarenheter och blir delaktiga i kunskaper. Christina beskriver lärmiljö 

och elevinflytande som ett begrepp som hör samman då hon anger: 

  
De tar mer ansvar då de får vara delaktiga i hur miljön ska vara, de förstår att det är deras arbetsmiljö som 
det gäller. Det kan gälla möbleringen i klassrummet, rastaktiviteter, eller önskemål om vilka böcker vi ska 
köpa in till klassen. Eleverna behöver dock regler och gränser då de inte kan ta alla beslut själva. Vi 
arbetar därför med att tillsammans med eleverna sätta upp regler och förhållningssätt, hur vi ska vara mot 
varandra för att skapa ett fint klassklimat (Christina). 

 

På ett liknande sätt beskriver Pernille och två andra informanter lärmiljön: 

 
Det är positivt att kunna känna att man har en arbetsplats, men eleverna får sitta vart de vill. De kan 
arbeta på golvet, ensam eller tillsammans med mig som lärare. Eleverna följer sina individuella 
planeringar, som de i stort sätt planerar själva och jag kollar av dem sen. En del planering gör jag, då 
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eleven behöver ett tydligt schema över hur varje dag ser ut och dessa elever brukar ha svårt för egna val 
och ansvaret att kunna planera själva, då blir det mitt ansvar att styra upp …. [paus] …. även här ser jag 
till elevens behov. Om det finns en bra arbetsmiljö och ett gott klimat i klassen så behövs ej 
extraanpassning till elever med särskilda behov (Pernille). 

 
Det är något svårt, men jag försöker skapa ett klassrum där eleverna kan arbeta själva eller tillsammans 
med någon. De har bestämda platser men får arbeta med en kamrat om de vill. De kan sitta på golvet med. 
Vi arbetar mycket med tema för att de ska få vara ute och till exempel skapa saker till temat och för att få 
en annan lärmiljö (Sara). 

 
Eleverna blir mer ansvarstagande då de får vara delaktiga i hur miljön ska vara. De förstår att deras 
arbetsmiljö kan bli som de vill och de tar ansvar att det ska fungera (Britt). 

 

Sammanfattningsvis tolkas att informanterna synliggör arbetet med elevinflytande i den 

pedagogiska undervisningen, genom att betona lärmiljöns betydelse för de individuella 

inlärningsmöjligheter som erbjuds i klassrummet. Att ge eleverna en bestämd plats att starta 

sina arbeten vid kan ge eleverna en trygghet, då de vet vart de ska sitta. Vikten betonas även 

av att eleverna erbjuds att arbeta ensam eller tillsammans med en kamrat och att de får lov att 

välja vart de vill sitta och arbeta i klassrummet med förutsättning att de lär sig. Bostedt och 

Eriksson (2012) belyser att lärmiljön är av betydelse i arbetet med elevinflytande, både den 

fysiska och sociala lärmiljön. För att nå dessa förutsättningar ligger det till grund att skolan 

och lärarna har ett gemensamt förhållningssätt och en gemensam kunskapssyn. När forskarna 

ser till lärmiljöer satta i relation till begreppet elevinflytande ser de ett återkommande mönster 

i sina intervjuer, att lärarna och eleverna behöver ha en god relation och att läraren har ett 

positivt förhållningssätt och att eleverna blir sedda som individer. Synen på hur forskarna och 

informanterna ser på elevinflytande i denna undersökning stämmer överens på många sätt, 

exempelvis att lärarna belyser vikten av att ha en god relation med eleverna. Det ska råda ett 

positivt klimat i klassmiljön, där eleverna kan utvecklas både tillsammans med kamrater, men 

även som enskild individ. Informanterna belyser vikten av att lärmiljön ska vara stimulerande 

och locka till att lära. Eleverna ska få möjlighet till att lära efter sina förutsättningar och 

intressen, genom att erbjudas olika arbetssätt och svårighetsgrader. Informanternas och 

forskarnas samsyn speglas dessutom i beskrivningarna om att lärarna ska ha gemensamma 

förhållningssätt och kunskapsmål, som stödjer elevernas förutsättningar att lyckas i skolan. 
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6.1.3 Målet med elevinflytande    
Informanterna fick frågan om vad målet var med att låta eleverna ha inflytande i 

undervisningen. Skolverket (2017) betonar att elevernas undervisning ska främjas av att de 

ska vilja ta ansvar och ges inflytande över den sociala miljön, vilket kan möjliggöras genom 

klass- och elevråd och samarbeten mellan eleverna. Vikten belyses av att se till individens 

förutsättningar att lära vilket kan främjas genom att eleverna har inflytande över arbetssätt och 

arbetsform, i förhållande till att läraren och eleven har en positiv relation. Den fysiska miljön 

ska erbjuda eleverna en trygg och givande miljö där de kan utvecklas som individ och lära för 

livet. Pernille beskriver vad hennes mål med elevinflytande innebär och betonar vikten av att 

eleverna ska känna sig delaktiga i sin lärprocess: 

 
Målet är och har blivit att inflytande skapar glädje i klassrummet. När jag tog över klassen hade inte 
eleverna inflytande i undervisningen utan de satt mest och gjorde stenciler. Nu är de glada då vi tar vara 
på deras intressen och arbetar utefter vad de vill göra och efter deras intressen. De känner sig delaktiga 
(Pernille). 

 
Eleverna behöver bli medvetna om sin egen inlärningsstrategi för att underlätta inlärningen … [paus] … 
för att känna sig delaktiga, utforma sin undervisning, kunna påverka den och veta varför de gör sina 
arbetet som de gör. De ska känna sig betydelsefulla då de får vara med och bestämma (Karin). 

 
Att komma så långt som möjligt efter sina egna uppsatta kunskapsmål och få syn på sitt eget lärande och 
göra saker för sin egen skull, inte för att läraren säger det (Cecilia). 
 

Citaten visar på att målet med att låta eleverna ha elevinflytande i undervisningen är att de ska 

känna delaktighet, kunna påverka och utforma sin undervisning för att uppnå glädje att lära. 

Wede (2016) betonar vikten av att skolarbetet präglas av demokratiska arbetsformer vilket 

behöver ske i formella former, men forskaren belyser även vikten av informellt elevinflytande 

där läraren ser till elevens individuella lärprocess. Även Rönnlund (2013) menar att 

förutsättningarna att lyckas med elevinflytande och elevdemokrati blir större om alla 

tillsammans arbetar mot ett gemensamt mål. Lärarna ska ta elevernas tankar och förslag på 

allvar och lyssna på vad de har att säga och diskutera tillsammans med dem då beslut ska tas. 

Läraren ska tillsammans med eleverna sätta upp mål hur de ska arbeta och att eleverna ser sig 

ur ett gemenskapsperspektiv. Britt beskriver vad hennes mål är med att eleverna har 

inflytande i skolan: 
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Varje elev ska få lära känna sina egna styrkor och till viss del svagheter, vilket kan utvecklas i samarbete 
med läraren. Eleverna ska arbeta efter individuell planering och följa sin egen utveckling, de ska kunna 
välja hur länge de vill arbeta med ett ämne och vi ska inte avbryta dem. De ska hjälpa varandra och förstå 
att man kan olika mycket och lär sig på olika sätt (Britt). 

 

Analysen visar vidare på uppdraget som innebär att lärarna strävar efter att eleverna har 

elevinflytande över sitt lärande. Lärarna vill göra eleverna medvetna om att de kan påverka 

sitt lärande, vilket kan ske i form av olika arbetssätt och arbetsformer. Informanterna 

beskriver att eleverna behöver bli medvetna om sig själva i sitt lärande, det vill säga vad de 

har lätt för i skolan eller vad de behöver arbeta mer med. Dessa styrkor och svagheter 

relateras till kunskap men även att kunna se till sina egna förmågor i lärsituationer, vilket är 

individuellt. En del elever kan sitta ner och finna koncentration medan andra behöver 

hjälpmedel så som stöd av läraren att komma i gång med sina skolarbeten. Andra elever 

behöver kanske stöttning i val av skolarbeten för att nå sina kunskapsmål. Skolverket (2016) 

betonar att det är läraren som har det övergripande ansvaret för att säkerhetsställa att eleverna 

når sina kunskapsmål. De belyser vikten av att låta eleverna på ett konkret sätt ges möjlighet 

att vara delaktiga, agera självständigt och ha inflytande i undervisningen, vilket studien visar 

på att det kan öka elevers motivation till att vilja lära. Säljö (2014) betonar vikten av att lära 

sig använda kulturella redskap och mediera världen, vilket sker då eleverna får använda olika 

sätt att uttrycka sig med så som att skriva, läsa eller cykla. Säljö menar att mediering ständigt 

sker i vardagliga samtal för eleverna i deras hemmiljö eller genom aktiviteter. 

 
Vi ska göra eleverna nyfikna i skolan och vara här för deras skull och de ska få frihet över hur de ska lära 
sig. Det ger dem ett annat driv att vilja lära, men hur de lär spelar ingen roll det är vår uppgift att ta reda 
på (Pernille). 

 

Säljö (2014) beskriver Vygotskijs sätt att se på elevernas lärande och utveckling som en 

ständigt pågående process. Forskaren menar att när du väl lärt dig och behärskar en kunskap 

är du också redo att lära och behärska ny kunskap. 

 
Som lärare ska vi lyssna på eleverna och våga släppa vissa dagar och fånga upp elevernas intressen och 
bygga kunskapsmålen efter det. Det kan vara ett tema där de får bestämma vad de vill göra inom temat 
för att känna sig delaktiga, då de får bestämma hur allt ska göras (Britt). 
 

Christina betonar målet ur en annan synvinkel: 
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Målet är att eleverna ska bli medborgliga samhällsdemokrater som vågar ta diskussioner och stå upp för 
var de tycker. Det är vårt ansvar som lärare att göra eleverna starka och våga säga sin mening och veta om 
sina rättigheter i skolan men även i samhällsfrågor (Christina). 

 

I undervisningens innehåll ska demokratiska arbetsformer vara självklara och de 

demokratiska värderingarna ska genomsyras i undervisningen. Detta gäller såväl i allt som 

planeras, genomförs och utvärderas (Skolverket, 2017). Detta är grunden till att tillitsfulla 

relationer kan byggas mellan elever och lärare vilket leder till att lärandet stärks, samt att 

förutsättningar skapas för förändring. Genom att eleverna får vara delaktiga i skolan ökar 

motivationen och ansvarskänslan för studierna (Skolverket, 2016). Sara beskriver det 

informella elevinflytandet: 

 
Målet med elevinflytande är att barnen ska lära efter där de själva befinner sig i sin kunskapsutveckling. 
Vi är väldigt bra på att ta hand om de som har svårt att lära men vi har inte riktigt lyckats lyfta dem som 
är duktiga, vilket är lika viktigt, det försöker jag tänka på. Därför måste vi lärare titta på varje individ, 
men det är inte lätt när det är 26 stycken elever i min klass. Jag hinner inte alltid med det, men jag 
försöker möta alla. Lärartäthet skulle ge möjlighet till att ge alla elever det som de behöver (Sara). 

 

Sara problematiserar skolans uppdrag av att eleverna ska ges ansvar och inflytande då hon 

relaterar till sin barngrupp, där hon är ensam med 26 elever. Hon ska se varje enskild individs 

lärprocess, vilket hon beskriver komplext enligt min analys. Det går att ana en viss stress i 

informantens citat då hon beskriver att det kan vara svårt att hinna möta upp och se alla 

elever. Finn (1998) belyser att med mindre klasser anser sig lärarna mer försedda med hinna 

ge eleverna mer individuell uppmärksamhet vilket resulterar i att eleverna förstår sina 

arbetsuppgifter bättre och kommer därför längre fram i sin kunskapsutveckling. Lärarna var 

mer effektiva i klassrumsengagemang och kvalitén hos lärare förbättrades gällande 

elevintegrationer. 

 

Min sammanfattning av resultatet av informanternas syn på vilka mål de har med att eleverna 

har elevinflytande i undervisningen blir att lärarna är medvetna om hur de ska ge eleverna 

inflytande i undervisningen, men att det kräver mycket av läraren. Läraren ska tillgodose alla 

elevers sätt att lära på och anpassa en lärmiljö som stimulerar alla elever i en klass. Sara 

belyser att lärartätheten hade varit en lösning på att hinna bemöta och ge den tid alla elever 

behöver. Sara förklarar vidare och beskriver hur läraren kan individanpassa undervisningen: 
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Det är självklart att starta arbeta där eleven befinner sig. Eleverna får till exempel olika matteböcker 
vilket är samma sak som att de läser olika böcker på olika läsnivåer. Att de får den metaforen att vi är bra 
på olika saker. Inte tävla och inte känna att man är dålig utan att man själv förstår vart man befinner sig i 
sin kunskapsutveckling. Mitt mål är att tala med eleverna om just detta och sedan hoppas på att de förstår 
vart jag vill komma med det (Sara). 

 

Sammanfattningsvis beskriver lärarna vikten av att följa elevernas intressen och därav se till 

att kunskapsmålen vävs in, eftersom ansvaret ligger hos läraren att se till att eleverna når 

kunskapsmålen. Detta ska ske genom att eleverna tillåts att ha elevinflytande över sin 

utbildning. Läraren ska se till den enskilda elevens kunskapsutveckling och anpassa 

undervisningen efter eleven så att dess behov tillfredsställs. Läraren ska även medvetandegöra 

eleverna om vilken arbetsform och arbetssätt som är gynnar deras lärprocess bäst. I en positiv 

miljö ska eleverna få tid till att uttrycka sig, framföra sin talan och sina åsikter i ett 

demokratiskt klimat. Säljö (2014) och Øzerk (1998) belyser att i ett sociokulturellt perspektiv 

växer kunskap fram i sociala samspel vilket möjliggör eleverna att tillämpa kunskap och 

utvecklas. Forskarna menar enligt Vygotskijs teori att det är i skolans miljö som eleverna får 

möjlighet att möta och lära vetenskapliga begrepp och appropriera kunskap utöver deras egna 

erfarenheter för att förstå omvärlden. I en språklig kommunikation kan eleverna ge uttryck för 

känslor och värderingar, samt förmedla och tillägna sig kunskaper, vilket belyses av 

informanterna då de betonar vikten av att eleverna ska tränas i att uttrycka sig både i enskilda 

sammanhang och i form av samtal i klassråd och i temaarbeten. Genom att eleverna ges 

elevinflytande i formella och informella former möjliggörs elevernas tillgång att lära 

vetenskapliga begrepp och på så sätt appropriera kunskap.  

 

En informant beskriver att det är av vikt att tillsammans sätta upp klassregler och 

förhållningsregler som gäller för eleverna. Dessa ramar behövs för att eleverna ska veta vad 

som gäller på skolan och i klassen för att skapa förutsättning för en trygg och lugn lärmiljö. 

När eleverna klarar av att följa satta regler och vet hur de ska bemöta varandra på ett trevligt 

sätt skapas möjligheter för att kunna samarbeta och hjälpa varandra. Danell (2006) betonar att 

om eleverna ska veta vad de ska bestämma över behöver de gränser och regler i en miljö där 

de känner sig trygga. 

 
Informanterna beskriver elevernas rätt till inflytande och betonar vikten av elevens 

individuella inlärningsmöjligheter som ska erbjudas av läraren och i den förbereda miljön. 



 

37 
 

Eleverna ska få möjlighet att arbeta enskilt eller tillsammans med en kamrat i en miljö som är 

anpassad för att erbjuda olika lärprocesser och där ett demokratiskt klimat råder. Enligt Lgr 11 

ska eleverna få uppleva en trygg skolmiljö som präglas av en social gemenskap och en 

livslång lust att lära. Cecilia ser på lärmiljön så här: 

 
Eleverna ska kunna arbeta själva och lära på olika sätt. Vi brukar ha stationsträning där vi förbereder olika 
arbeten på olika platser i klassrummet där de kan arbeta själva med till exempel matte vid ett bord eller 
med en gruppövning, eller på golvet. Detta gör vi för att eleverna ska få en varierad lärmiljö för att få lära 
på olika sätt då kan de arbeta med till exempel domino, Ipad, spel, dator, böcker eller stenciler. Att 
anpassa kunskapen efter varje individ gäller inte bara att hjälpa de ”svaga” eleverna utan även de som är 
”starka” så att de får uppgifter som är anpassade efter vad de ska arbeta med (Cecilia). 

 
Cecilia menar att läraren ska anpassa både miljön och kunskapsnivån efter elevernas 

förutsättningar att lära och bli stimulerade till att vilja lära. Detta innebär att eleverna ska få 

möjlighet till att arbeta i olika konstellationer, så som tillsammans med en kamrat eller enskilt 

och på det sätt som gynnar elevens inlärning. Här anpassas miljön för att eleverna ska få 

möjlighet till samarbete, enskilt arbete eller få lov att röra sig, sitta eller ligga på golvet då de 

arbetar. Hon betonar vikten av att hjälpa de elever som behöver stöd i undervisningen, men att 

det är lika viktigt att stimulera de eleverna som behöver gå vidare i sin utveckling med 

utmaningar. Vidare ser Karin på lärmiljön ur ett formellt perspektiv: 

 
Vi diskuterar om lärmiljön, alltså hur eleverna ska få vara med och att bestämma hur de vill göra teman 
och liknande och hur de då ska arbeta med detta i klassrummet. Vi diskuterar tillsammans i klassen och 
det blir ett formellt beslut på arbetssätt och hur vi ska arbeta i miljön. Vi hjälper dem att analysera och ge 
dem förslag på hur de kan arbeta på olika sätt och utvärderar hur det tidigare gått för dem vid olika 
arbeten (Karin). 

 
Karins förklaring gällande lärmiljön är att hon lyssnar till de elever som har synpunkter och 

framför dem i en helklass, därefter är det majoriteten som får avgöra arbetssätt och utförande 

av till exempel teman eller andra arbeten i skolan. Även utvärderingen sker tillsammans med 

eleverna i helklass där de talar om vad de anser har fungerat bra i tidigare grupparbeten eller 

vad som fungerat mindre bra, för att sedan kunna pröva nya arbetssätt i kommande arbeten. 

 

Bostedt och Eriksson (2012) betonar arbetet med att låta eleverna träna på samarbetsförmågan 

och att kunna ta egna initiativ samt självständiga ställningstagande, vilket ska erbjudas till 

eleverna i en organiserad lärmiljö. Miljön ska ge utrymmen till personliga möten där läraren 

har tid att lyssna på elevernas åsikter och synpunkter, vilket kan uppnås om eleverna känner 
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tillit och trygghet. Forskarna betonar att den fysiska miljön ska utgöras av läraren och av 

skolledare som är de ansvariga för det organisatoriska, vidare betonar de särskilt vikten av ett 

positivt ledarskap hos läraren för att stärka förutsättningar för elevinflytande. Säljö (2014) 

menar att det är genom sociala samspel och av att delta i olika aktiviteter med andra 

människor som vi får erfarenheter och blir delaktiga i kunskaper. Christina beskriver lärmiljö 

och elevinflytande som ett begrepp som hör samman då hon anger: 

  
De tar mer ansvar då de får vara delaktiga i hur miljön ska vara, de förstår att det är deras arbetsmiljö som 
det gäller. Det kan gälla möbleringen i klassrummet, rastaktiviteter, eller önskemål om vilka böcker vi ska 
köpa in till klassen. Eleverna behöver dock regler och gränser då de inte kan ta alla beslut själva. Vi 
arbetar därför med att tillsammans med eleverna sätta upp regler och förhållningssätt, hur vi ska vara mot 
varandra för att skapa ett fint klassklimat (Christina). 

 

På ett liknande sätt beskriver Pernille och två andra informanter lärmiljön: 

 
Det är positivt att kunna känna att man har en arbetsplats, men eleverna får sitta vart de vill. De kan 
arbeta på golvet, ensam eller tillsammans med mig som lärare. Eleverna följer sina individuella 
planeringar, som de i stort sätt planerar själva och jag kollar av dem sen. En del planering gör jag, då 
eleven behöver ett tydligt schema över hur varje dag ser ut och dessa elever brukar ha svårt för egna val 
och ansvaret att kunna planera själva, då blir det mitt ansvar att styra upp …. [paus] …. även här ser jag 
till elevens behov. Om det finns en bra arbetsmiljö och ett gott klimat i klassen så behövs ej 
extraanpassning till elever med särskilda behov (Pernille). 

 
Det är något svårt, men jag försöker skapa ett klassrum där eleverna kan arbeta själva eller tillsammans 
med någon. De har bestämda platser men får arbeta med en kamrat om de vill. De kan sitta på golvet med. 
Vi arbetar mycket med tema för att de ska få vara ute och till exempel skapa saker till temat och för att få 
en annan lärmiljö (Sara). 

 
Eleverna blir mer ansvarstagande då de får vara delaktiga i hur miljön ska vara. De förstår att deras 
arbetsmiljö kan bli som de vill och de tar ansvar att det ska fungera (Britt). 

 

Sammanfattningsvis tolkas att informanterna synliggör arbetet med elevinflytande i den 

pedagogiska undervisningen, genom att betona lärmiljöns betydelse för de individuella 

inlärningsmöjligheter som erbjuds i klassrummet. Att ge eleverna en bestämd plats att starta 

sina arbeten vid kan ge eleverna en trygghet, då de vet vart de ska sitta. Vikten betonas även 

av att eleverna erbjuds att arbeta ensam eller tillsammans med en kamrat och att de får lov att 

välja vart de vill sitta och arbeta i klassrummet med förutsättning att de lär sig. Bostedt och 

Eriksson (2012) belyser att lärmiljön är av betydelse i arbetet med elevinflytande, både den 

fysiska och sociala lärmiljön. För att nå dessa förutsättningar ligger det till grund att skolan 

och lärarna har ett gemensamt förhållningssätt och en gemensam kunskapssyn. När forskarna 
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ser till lärmiljöer satta i relation till begreppet elevinflytande ser de ett återkommande mönster 

i sina intervjuer, att lärarna och eleverna behöver ha en god relation och att läraren har ett 

positivt förhållningssätt och att eleverna blir sedda som individer. Synen på hur forskarna och 

informanterna ser på elevinflytande i denna undersökning stämmer överens på många sätt, 

exempelvis att lärarna belyser vikten av att ha en god relation med eleverna. Det ska råda ett 

positivt klimat i klassmiljön, där eleverna kan utvecklas både tillsammans med kamrater, men 

även som enskild individ. Informanterna belyser vikten av att lärmiljön ska vara stimulerande 

och locka till att lära. Eleverna ska få möjlighet till att lära efter sina förutsättningar och 

intressen, genom att erbjudas olika arbetssätt och svårighetsgrader. Informanternas och 

forskarnas samsyn speglas dessutom i beskrivningarna om att lärarna ska ha gemensamma 

förhållningssätt och kunskapsmål, som stödjer elevernas förutsättningar att lyckas i skolan. 

 
 

6.2 Synliggörande av elevinflytandet 
Det andra temat behandlar hur informanterna diskuterar kring elevinflytande i sina arbetslag, 

vilket resulterade i att informanterna först svarade att de diskuterade elevinflytandena i 

arbetslagen, men sedan framstod en viss tvekan och eftertanke hos dem. Säljö (2014) 

beskriver Vygotskijs intresse för tänkandets och språkets utveckling att det är genom 

kommunikation med andra människor som vi kan uttrycka oss. 

 
Karins beskrivning: 
 

I arbetslagen diskuterar vi hur eleverna kan påverka sin undervisning, men vi utformar det nog 
individuellt sedan i våra klasser… [paus] … vilket gör att det inte blir ett enhetligt arbete och 
gemensamma riktlinjer i klassrummen (Karin). 

 
 Christina beskriver på ett liknande sätt: 

 
Vi pratar om elevinflytande i arbetslaget, det gör vi…. [paus] … jag är ändå inte insatt i hur de andra 
sedan arbetar i sina klasser (Christina). 

 
Sara tvekar en stund vid frågan och svarar att de talar om elevinflytande i arbetslagen men 

inte att det sker med alla lärare i skolan utan endast med de lärare som arbetar med årskurs tre. 

Sara förklarar vidare: 
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Vi följer inga egna stadgar för hur vi ska utforma elevinflytande men vi följer läroplanen. Skolverket var 
här för att tag sedan och då talade vi om elevinflytande, vilket har gjort oss mer uppmärksamma på 
begreppet och vad det egentligen innebär för oss (Sara). 

 
 Vidare beskriver Britt och Pernille att de talar om inflytande med sina kollegor: 

 
Vi diskuterar varje vecka i arbetslagen hur vi ger eleverna inflytande för att vi inte ska göra på olika sätt. 
Jag har fördelen att arbeta med en lärare till i min klass och klassen bredvid planerar och samarbetar med 
oss, vilket gör det lättare att ha samma regler för eleverna då vi dagligen samtalar kring beslut som har 
fattats som rör eleverna (Britt). 
 
Vi diskuterar ständigt hur eleverna är involverade över inflytandet i undervisningen. När eleverna har 
synpunkter på något, lyssnar vi och sedan diskuteras det i arbetslaget. Ibland behöver vi lärare tänka i 
genom förslagen och sedan försöker vi se till att de får igenom sina önskemål. Eleverna kan då få ett nej 
på deras önskemål, eftersom alla deras förslag inte är rimliga att genomföra i skolan. Ibland låter vi 
eleverna rösta i klassen och på så sätt fattas då beslut (Pernille). 

 

Sammanfattningsvis visar analysen att lärarna talar om elevinflytande med sina kollegor och 

att det råder samstämmighet angående utformandet av hur ett formellt inflytande ska gå till i 

form av klass- och elevråd på en skola. Lärarna beskriver hur de i sina arbetslag diskuterar 

informellt inflytande i undervisningen och ämnet elevinflytande verkar vara aktuellt att 

diskutera i skolans värld. Däremot delger inte lärarna varandra kunskap och erfarenheter om 

vad och hur de praktiskt arbetar med elevinflytande i sina klasser, vilket resulterar i att lärarna 

inte vet hur sina kollegor arbetar med de övergripande målen och riktlinjerna. Avsaknaden av 

utvärderingar och uppföljningar på hur lärarna arbetar med elevinflytande gör att positiva 

erfarenheter inte utbyts mellan dem på skolan de arbetar på. De lärare som arbetar 

tillsammans i en klass och har ett nära samarbete med grannklassen beskriver att det 

förekommer ett samarbete dem i mellan. Genom muntligt samtal delar de med sig av sina 

erfarenheter, vilket resulterar i att klasserna följer samma regler och ramar. Inte heller i 

Eriksson och Bostedt (2011) studie framkommer huruvida själva innehållet och arbetsformer i 

lärandeprocesser görs tydliga för andra lärare eller för elever, inte heller hur det blir föremål 

för kommunikationen. Forskarna betonar att samtalet med eleverna behöver föras för ett 

lärande och för att de ska kunna reflektera över sitt lärande - genom sammanhang, 

förhållningssätt, integrering, variation, respons och kunskapssyn. 
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6.2.1 Elevers ansvar och elevinflytande i Lgr 11 
Informanterna fick frågan om de upplevde att deras undervisning har påverkats eller 

förändrats sedan den nya läroplanen kom 2011. Alla informanter har arbetat som verksamma 

lärare sedan 2011 eller längre. Tre informanter beskrev gällande läroplanen: 

 
Nej vi har inte alltid haft detta fokus på att eleverna ska tycka och tänka det har blivit mer de senaste åren 
(Christina). 

 
Jag tror det…. Tvekar… men om det har med läroplanen att göra vet jag ej. Det har blivit ett måste, men 
ur ett positivt perspektiv, all elevinflytande hör till så som det är i dagens samhälle ur ett demokratiskt 
synsätt (Britt). 

 
Alltid arbetat så här, ända sedan jag startade som lärare för åtta år sedan (Cecilia). 

 

Informanterna beskriver att de mer eller mindre har arbetat med att försöka inkludera eleverna 

i olika former av elevinflytande. Sedan Lgr 11 trädde i kraft har de uppmärksammat elevernas 

rätt till elevinflytande, både gällande formellt och informellt inflytande. Trots att det ses som 

ett krav från Skolverket anser informanterna att det är ett rimligt krav som kan ses som något 

främjande och positivt för eleverna och för dem själva. En av informanterna belyser att 

elevinflytande hör till dagens samhälle då alla människor har lika stor rätt att säga sin åsikt då 

vi lever i ett demokratiskt samhälle. Eriksson och Bostedh (2011) samt Danell (2006) lyfter 

att det tydligt framkommer i olika styrdokument att eleverna ska ges elevinflytande i 

arbetssätt och arbetsform, samt i skolans undervisningsinnehåll. Alla verksamma inom skolan 

får tolka och avgöra hur elevinflytande ska genomföras i varje enskild skola. Forskningarna 

visar att huvudansvaret faller på att lärarna utformar, realiserar och ta ansvar för att 

läroplanens mål uppfylls. Pernille anser att det har skett förändringar sedan Lgr 11 

verkställdes: 

 
2011 när den nya läroplanen kom snävades det åt i undervisningen och vi blev osäkra på om vi uppfyllde 
alla krav som stod i läroplanen och det gjorde att vi inte vågade ge eleverna så stor frihet. Men efter ett 
tag fick eleverna mer inflytande igen då vi insåg att de lärde sig bättre om vi lärare trodde på deras 
förmågor och gav dem inflytande och frihet under ansvar. Man var rädd att eleverna inte uppnådde alla 
målen först, men sen insåg vi att de gjorde det. Tyvärr upplever jag andra problem som att eleverna har så 
många raster mitt i arbetspassen som förstör deras koncentration, så jag har infört en dag i veckan där de 
får välja om de vill arbeta hela förmiddagen eller ta rast. Det har fungerat och eleverna upplever den 
valmöjligheten positivt. Jag försöker lyssna på eleverna, våga pröva det som de vill göra och ser hur det 
går och utvärderar tillsammans med dem efteråt. Arbetssättet i skolan har ändrats och eleverna har mer 
inflytande nu i skolan än förr (Pernille). 
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Sammanfattningsvis visar resultatet på att undervisningen har förändrats sedan Lgr 11 trädde i 

kraft och att det troligen blivit en viss skillnad i skolorna då lärarna är upplysta om att 

elevinflytande ska gälla i formella och informella former. Lärarna betonar att det informella 

elevinflytandet är det som är utmaningen med att ge eleverna inflytande, så som i 

undervisningen i val av arbete, utformning och arbetssätt. Lärarna indikerar, enligt analysen, 

att uppdraget med den nya läroplanen Lgr 11 anses som ett krav med mål och riktlinjer som 

skulle uppfyllas och med tiden har det sakta implementerats i skolornas undervisning. I dag 

2018 strävar lärarna efter att arbeta med formellt och informellt elevinflytande i 

undervisningen.  

 

Med Säljös (2014) syn på det sociokulturella perspektivet vävs mitt resultat samman, då 

människan genom olika kulturella redskap ska i en trygg miljö låta eleverna få tillgång till 

olika medierande redskap. Säljö menar att Vygotskij såg språket och tanken som ett 

medierande redskap, där appropriering sker i samspel med andra människor. Eleverna behöver 

förstå hur de medierar världen, genom att lära till exempel att räkna, skriva och läsa. Det är 

dessutom genom medierande redskap det blir möjligt att appropriera vetenskapliga begrepp 

som de möter i skolmiljön vilket möjliggör att de kan förstå världen utanför den egna. Vidare 

betonar Säljö att människan ständigt är under utveckling och att läraren ska se till elevernas 

närmsta utvecklingszon, för att utvecklas efter egen förmåga och efter sin individuella 

kunskapsutveckling. Läraren eller en mer kompetent kamrat ska finnas för den som lär tills 

eleven behärskar kunskapen och slutligen kan arbeta vidare själv. 

 
En viss skillnad framkommer ur informanternas svar då de talar om informellt elevinflytande. 

Begreppet elevinflytande tolkas i stort sätt enhetligt av informanterna men då de beskriver hur 

de arbetar med elevinflytande skiljer sig synen åt hos en informant. Informanten anser att 

informellt elevinflytande är när eleverna får säga sin åsikt i ett gruppsammanhang och därefter 

röstas ett förslag fram av majoriteten. Majoriteten avgör i vilken form eller arbetssätt ett 

grupparbete eller andra arbeten ska genomföras. De övriga informanterna ser informellt 

inflytande som att lärarens uppgift är att se till varje enskild elevs individuella utveckling och 

vänder sig då till den enskilda eleven och tillsammans utformar de den mest stimulerande 

lärmiljön. Vid större grupparbeten som teman tränas eleverna i att arbeta i olika 

konstellationer och eleverna får ofta välja hur de i sin grupp utformar arbetet. 
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Informanternas syn på hur miljön och vad målet med elevinflytande innebär råder en relativt 

överensstämmande syn. Miljön och klassklimatet är av stor vikt så att alla elever får möjlighet 

att trivas och utvecklas i sin egen takt. Eleverna ska få samtala, uttrycka sig i ett demokratiskt 

klimat så som i klass- och elevråd, samt individuellt utforma sin undervisning i arbetssätt och 

arbetsformer för att kunna påverka sin undervisning. Trots informanternas positiva synsätt på 

elevinflytande råder en viss oro över stora barngrupper, individanpassad undervisning och att 

huvudansvaret tycks ligga hos lärarna mer än hos rektorerna och huvudmännen. En del av 

informanterna upplever sig ensamma i uppdraget då återkoppling saknas av kollegor och 

stöttning av rektorer och huvudmän. I överenstämmelse med Skolverket (2017) beskrivs att 

eleverna ska ges inflytande över sin utbildning och arbetsmiljö där de är med och planerar 

samt utvärderar undervisningen. Eleverna ska förberedas för delaktighet och medansvar, där 

de tar ansvar för den sociala, fysiska och kulturella miljön. 
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7 Diskussion 
I denna del kommer diskussioner och reflektioner att föras över det resultat som framkommit i 

min analys med stöd av sociokulturellt perspektiv och tidigare forskning. 

 
Analysen av lärarnas intervjuer har bidragit till svar på frågeställningarna. Den första frågan 

handlar om hur lärarna beskriver begreppet elevinflytande. Enligt min tolkning är lärarnas syn 

relativt samstämmig gällande innebörden av begreppet elevinflytande. Frågan har besvarats 

med att lärarna anser sig arbeta med elevinflytande i undervisningen både med formellt och 

informellt elevinflytande, med fokus på det informella elevinflytandet. Lärarna anser att 

eleverna ska ha rätt till att kunna påverka frågor som rör skolan, elevernas undervisningsform 

och innehåll. Lärarna strävar efter att individanpassa undervisningen, där eleverna får 

individuella kunskapsmål varje vecka för att utmanas i sitt lärande. Läraren finns där som stöd 

och vägvisare för eleverna för att leda dem till självständighet. Den andra frågan handlar om 

hur lärarna arbetar med elevinflytande och hur det synliggörs i den pedagogiska 

verksamheten. Frågan har besvarats med att det är upp till den enskilda läraren hur arbetet 

med elevinflytande sker i undervisningen. Lärarna betonar vikten av en lärmiljö där eleverna 

genom delaktighet får uppleva ett demokratiskt klimat där de tränas i att lyssna, samtala och 

uttrycka sina åsikter. Eleverna kan arbeta enskilt, tillsammans med en kamrat eller i en grupp, 

de kan även sitta på golvet eller vid ett bord. Att låta eleverna få vara i rörelse och arbeta ute 

uppmuntras. Här ses elevinflytande som en möjlighet till att lära efter sin egen förmåga, 

arbetssätt och utformande i undervisningen. 

 
Den tredje frågan betonar hur lärarna tolkar skolans styrdokument gällande elevinflytande. 

Frågan besvaras med att det snarare finns fler hinder än möjligheter då lärarna uttrycker 

avsaknad av stöttning framförallt från skolornas rektorer. Lärarnas förslag på vidare 

utvecklingsarbete för att förbättra arbetet med elevinflytande är till exempel samarbete mellan 

kollegor, dokumentationer, uppföljningsarbete och tydligare riktlinjer kring elevinflytande. 

Därtill diskuteras om förändringar skett sedan Lgr 11 trädde i kraft, vilket resulterar i att 

lärarna är osäkra kring uppdraget och de besvarar frågan utifrån olika erfarenheter. 
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7.1 Resultatdiskussion 
Undersökningen visar på att informanternas tankegång kring begreppet elevinflytande är 

relativt samstämmig, då samtliga sex lärare är eniga om att eleverna har rätt till informellt och 

formellt elevinflytande i skolan. Sara upplever uppdraget som komplext att individanpassa 

undervisningen och hinna möta upp och stimulera eleverna i den individuella 

kunskapsutvecklingen. Men hon nämner samtidigt att hon anser att elevinflytande är grunden 

till lärandet i skolan. 

 
Ett framträdande resultat i min analys är att hela uppdraget kring elevinflytande vilar på 

lärarna då de enligt Skolverket ska individanpassa kunskapsmålen, arbetssätt och utformandet 

av undervisningen. De ska dessutom se till att alla får det stöd och de utmaningar de behöver 

för att utvecklas och bli självständiga individer. Jag anser att uppdraget känns komplext och 

om det ska vara genomförbart borde det vara två lärare i varje klass. För att elevinflytande ska 

kunna förekomma i undervisningen och på skolor krävs det att lärarna hinner förbereda 

uppgifter. Läraren ska alltså dagligen hinna ge alla elever tid och dessutom hinna 

dokumentera och observera hur eleverna lär på bästa sätt. Frågan är om huvudmännen saknar 

förståelse för vad elevinflytande kräver av dem. Här anser jag att det uppstår ett problem om 

inte huvudmännen är insatta i lärarens uppdrag och vad det innebär, det samma gäller om 

rektorerna inte är ute i klasserna och ser hur lärarna arbetar med elevinflytande i 

undervisningen. Om huvudmännen lyssnar på lärarna så skulle en förändring kunna ske, som 

att till exempel tillsätta fler lärare i klasserna eller att det är färre elever i klasserna. Självklart 

ska rektorerna stötta sina lärare i detta uppdrag så att inte hela ansvaret vilar på lärarna. Sara 

beskriver att Skolverket varit på deras skola och intervjuat dem om hur de arbetar med 

delaktighet och elevinflytande i undervisningen, vilket jag anser är positivt då de lyssnar på 

lärarna. Självklart är rektorer, huvudmän och politiker medvetna om att elevinflytande, 

delaktighet och demokrati är något som ska vara en röd tråd genom skolans arbete, men jag 

undrar om de förstår att det ska vara under rätta förhållanden. Därför måste de tala med 

lärarna och se hur de upplever arbetet med elevinflytande, demokrati och delaktighet i 

skolorna. 

 
Det finns positiva studier som visar på att det är till fördel med små klasser med cirka 20 

elever, då det påverkar elevernas akademiska resultat. Resultat visar på att lärarna får 
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möjlighet att bygga upp en relation med eleverna samt att eleverna får mer tid, stöd och 

utmaningar av läraren vilket ger eleverna ökade akademiska resultat. Dessutom skapar mindre 

klasser större förutsättningar för elever i behov av särskilt stöd att lyckas i sitt lärarende (Finn, 

1998). Enligt Skolverket (2017) ska alla som arbetar i skolan se till att elever i behov av 

särskilt stöd får den stöttning och uppmärksamhet de har rätt till i en god miljö där eleverna 

kan lära och utvecklas. 

 
Studien ger dessutom värdefull input till vad Christina anser om klassmiljöns betydelse för 

eleverna. När miljön är anpassad och eleverna arbetar utefter elevinflytande i formella och 

informella former, möjliggör det en klassdynamik bestående av delaktighet och demokratiska 

principer. Cecilia och Britt arbetar i varsin klass på samma skola där deras elever består av 

årskurs 3-5. Att arbeta med åldersintegrerade grupper tror jag absolut skapar ett fint 

klassklimat, då de äldre eleverna kan lära de yngre eleverna både kunskap och 

förhållningsregler. Läraren får endast en mindre grupp nya elever varje år då årskurs fem 

slutar och de nya eleverna kan inskolas av de äldre eleverna i klassen. Läraren har dessutom 

lättare att anpassa kunskapsnivån för de yngre eleverna som kan arbeta med det som de äldre 

eleverna gör, vilket möjliggör naturliga utmaningar. 

 
Ett resultat skiljer sig åt då Karin beskriver hur eleverna får rösta genom handuppräckning om 

vilken arbetsform och arbetssätt de vill arbeta med i klassen då eleverna ska utföra 

skolarbeten. Detta sätt att ta beslut ser hon som elevinflytande då hon anser att alla kan säga 

sin åsikt och får där med elevinflytande i sin undervisning. Jag anser att detta är formellt 

elevinflytande som råder när läraren ber eleverna rösta, vilket är positivt att använda sig av då 

beslut tas i klassen. Men att alltid göra på detta sätt är inte att lyssna på alla enskilda 

individers åsikter. Jag är säker på att det finns elever som inte räcker upp handen och säger sin 

mening utan anpassar sig efter vad sina kamrater vill. Eleverna ska dessutom kunna arbeta på 

det arbetssättet och arbetsformen som stimulerar dem till att lära bäst på. Alla behöver inte 

göra samma hela tiden utan läraren måste våga låta eleverna utföra sitt skolarbete efter vad 

som är lämpligt för eleverna. 

 

Christina poängterar vikten av att alltid lyssna på och ta elevernas åsikter på allvar, för att de 

ska visas respekt och att tillit ska kunna byggas upp mellan läraren och eleverna. Tydliga 
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regler och ramar stödjer eleverna i hur de ska förhålla sig i klassrummet och i skolan samt att 

det skapar trygghet. Med läraren som stöd i formella möten som till exempel klassråd kan de 

tillsammans med eleverna sätta upp rimliga regler. Jag instämmer i att regler, rutiner och 

ordning skapar en miljö där eleverna vet vad som förväntas av dem, vilket gör dem trygga. 

När läraren och eleverna tillsammans utformar regler genom att elevernas åsikter blir grunden 

till hur de vill ha det i sin klass skapas en ”vi” känsla. Det är dessutom lättare för eleverna att 

följa regler de själva har skapat tillsammans med sina kamrater. Jag är kritisk mot lärare som 

sätter upp sina egna regler och inte tar elevernas åsikter på allvar. Lärarens uppdrag är 

gällande elevers ansvar och elevinflytande enligt Skolverket (2017) att genom demokratiska 

principer kunna vara delaktiga, ta ansvar och kunna påverka frågor som rör dem. Thornberg 

och Elvstrand (2012) beskriver att elever som inte får vara delaktiga i beslutsprocesser brister 

i tillit och förtroende för läraren. Läraren är den avgörande faktorn för hur elever mår i en 

klass. På något sätt har den vuxne på grundskolans nivå fortfarande en roll där eleverna ser 

upp till läraren och gör som hen säger. Därför måste lärarna vara goda förebilder i form av att 

de visar eleverna respekt, genom att lyssna på deras åsikter och tankar. Klassrumsmiljön ska 

vara en trygg plats för eleverna där de kan utvecklas och lära både inom den sociala 

utvecklingen och kunskapsmässigt. Enligt mig ska läraren vara elevernas byggställning där 

ramen av regler och ansvar byggs tillsammans i ett tillåtande klassklimat, där eleverna tillåts 

ta ansvar över sitt uppförande och lärande. Självklart behöver läraren finnas där och hela tiden 

stötta upp, så att eleverna vägleds till att bli självständiga, ansvarstagande och demokratiska 

individer. Brister tilliten till läraren rasar hela byggställningen vilket gör att eleverna tappar 

tilltron till läraren och meningen med skolan. 

 
Resultatet indikerar också att lärarna verkar ta elevinflytande i undervisningen på allvar. De 

anser att det är roligare att undervisa när de tillsammans med eleverna skapar arbetsform och 

arbetssätt. Jag kan tänka mig att de lärare som är trygga i sitt yrke och har erfarenhet kan 

planera in kunskapsmålen efterhand eller under arbetets gång. Eleverna uppfyller säkert 

målen ännu bättre då de får arbeta efter intresse och i samspel med sina kamrater. Samtidigt 

som eleverna lär sig tillsammans med en kamrat tränas de på att samarbeta, samtala, lyssna 

och visa varandra respekt och förståelse. Jag anser att om vi ger eleverna förståelse för att vi 

alla är bra på olika saker och behöver stötta varandra, då kan eleverna bättre förstå olikheter. 

Detta skapar i sin tur ett demokratiskt klimat i klassen, delaktighet och arbetsglädje. Genom 
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att arbeta på detta sätt erbjuds en miljö bestående av att alla kan bidra med sin kunskap och 

lära på sitt sätt. Delar av resultatet i denna undersökning avviker inte heller från tidigare 

forskning som Bostedt och Eriksson (2011) betonar, att de viktigaste delarna för att lyckas 

med elevinflytande är förhållningssätt, integrering, trygghet och tillhörighet, miljön och 

ledarskap. 

 
Cecilia talar om eleverna som de ”svaga” och de ”starka”. Att sätta eleverna i olika 

kunskapsfack anser inte jag vara rätt. Enligt min åsikt finns det inte svaga eller starka elever. 

Där emot är vi alla olika och lär på olika sätt, därför behöver eleverna olika lång tid på sig för 

att befästa kunskap. De elever som behöver mer tid på sig att lära behöver då mer stöttning av 

läraren eller av kamraterna. Säljö (2014) beskriver denna proximala utvecklingszon där den 

lärande är beroende av en lärare eller kunnig kamrat. Läraren leder och stöttar eleverna vidare 

i sin kunskapsutveckling genom att ge utmanande uppgifter. Om vi kategoriserar eleverna 

som svaga och starka elever finns det en risk att vi öppet betygsätter dem som att de är bra 

eller dåliga. Till exempel när eleverna har olika matematikböcker så tar det inte lång tid förrän 

eleverna har listat ut vilken som är den lätta och den svåra. Det samma gäller när eleverna 

läser, då gör de det på olika läsnivåer. Här är det viktigt att läraren förklarar att vi just lär olika 

och att det inte har med hur duktig eleven är utan att vi behöver träna olika länge på olika 

kunskaper. Om eleverna kan förstå och bli självmedvetna, som några av lärarna i resultatet 

beskriver så tror jag att eleverna slutar att jämföra sig med varandra. Målet är att de istället 

ska stötta varandra i det som de anser vara enkelt att lära.  

 
Lärarnas indikation tyder på att uppdraget med att utforma en undervisning med elevansvar 

och inflytande har till viss del påverkat deras undervisningssätt. I detta fall är inte uppdraget 

valbart utan lärarna är ålagda att arbeta efter de strävansmål och riktlinjer som Skolverket 

(2017) satt upp. Delar av resultatet i denna undersökning avviker inte heller från tidigare 

studier och resonemang om elevers ansvar och inflytande. Därtill menar jag att mina resultat 

kan diskuteras mot bakgrund av Skollagen (2010:800) gällande elevers rätt till elevinflytande. 

Exempelvis bör skolan främja alla elevers glädje till livslång lärande samt att hänsyn ska tas 

till alla elevers olikheter, där eleverna får möjlighet att lära efter sin förmåga i samspel med 

kamrater eller läraren. 
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Enligt mig måste rektorn och lärarna se till att alla elever är medvetna och upplysta om sina 

rättigheter, vad som står i styrdokumenten. MUCF (2011) visar att eleverna är relativt 

upplysta om sina rättigheter, vilket sedan 2011 ingår i skolans uppdrag att upplysa eleverna 

om. Rättigheterna ska ge eleverna styrka att åstadkomma förändringar i skolan genom att de 

vet att de har rätt till elevinflytande. Jag anser att det är självklart att eleverna vet sina 

rättigheter i skolan, precis som att de vet att andra förhållningsregler gäller på skolan. Jag vet 

att det är vanligt att lärare går igenom kränkandebehandlingsplanen i sina klasser, men det 

vore det bättre att börja med att tala om vad elevinflytande, demokrati och delaktighet innebär 

eftersom just det arbetet kan förebygga kränkningar. Stern (2007) och Alderson (1999) stödjer 

dessa tankar med elevernas rätt till deltagande i yttrande frihet och är en förutsättning för att 

eleverna ska kunna påverka beslut. Gådin, Weiner och Ahlgren (2013) menar att lärarna måste 

arbeta med hälsofrämjande arbete i skolorna för att stärka elevernas delaktighet och för att 

kunna motverka våld i skolan. Det krävs en demokratisk miljö för att kunna främja 

delaktighet i form av elevinflytande, därför behöver fört känna trygghet i skolan.  

 

Resultat visar således att lärarna strävar efter och tror på arbetet med elevinflytande i 

undervisningen, men att uppdraget i grunden anses vara komplext då klasserna kan bestå av 

många elever eller att lärartätheten brister. Jag anser att ett kritiskt återkommande faktum är 

att om diskussioner inte förs i skolans arbetslag eller om riktlinjer saknas hur arbetet med 

elevinflytande ska ske, tolkas uppdraget enbart av den enskilde läraren. Detta anser jag kan 

vara en risk då det kan uppstå för stora skillnader på skolor och i klasser i utformandet av 

skolarbetet. Om till exempel en klass får tränas i att ta ansvar och vara i en miljö där 

elevinflytande råder, blir skillnaden stor om en annan klass inte tillåts arbeta med 

elevinflytande. Därför behöver eleverna vara upplysta om sina rättigheter gällande 

elevinflytande, vilket sker genom läraren som i sin tur behöver veta hur detta praktiskt ska 

ske. Jag tror att risken annars kan finnas att en del lärare fortsätter att undervisa traditionellt, 

det vill säga att alla elever arbetar med likadana uppgifter oavsett vart eleverna befinner sig 

kunskapsmässigt. Detta trots att Skolverkets övergripandemål och riktlinjer trädde i kraft 2011 

och där jag anser att det tydligt står att lärarna ska arbeta under demokratiska principer och att 

eleverna har rätt till att ha inflytande över sin utbildning (Skolverket, 2011). 
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7.2 Avslutande reflektioner 
Elevinflytande och delaktighet är inget nytt påfund utan finns beskrivet i nuvarande läroplan 

(2017). Däremot verkar elevinflytande vara ett aktuellt och hett ämne som diskuteras runt om 

på skolor. Forskning visar och stödjer mitt resonemang i diskussion då Thornberg och 

Elvstrand (2012) skriver att Sverige utbildar lärarstudenter om barns rättigheter och om 

skollagar samt politiska styrdokument, men att det måste ingå i utbildningen att veta hur 

elever ska få ett demokratiskt klassrum, samt hur lärarna ska arbeta med elevinflytande. Visst 

är det så att lärarstudenter som utbildar sig behöver veta hur de ska utforma ett demokratiskt 

klassrum där elevinflytande råder. Förhoppningsvis får de ta del av denna kunskap på sina 

praktikplatser. Men om nyexaminerade lärare får arbeta tillsammans med en erfaren lärare 

som delar med sig av sin kunskap hade de inte behövt känna sig ensamma i klassrummen och 

med uppdraget. 

 
Jag har påvisat att lärarna strävar efter att arbeta med elevinflytande i undervisningen både 

formellt och informellt elevinflytande. I det formella inflytandet kan eleverna genom klass- 

och elevråd uttrycka sina åsikter och på så sätt påverka frågor som rör dem inom skolans 

värld. Informella inflytandet ger eleverna möjlighet att kunna påverka sin utbildning då 

läraren ser till den enskilda elevens utveckling och anpassar undervisningen efter individens 

förmåga att lära. Rätt stöd ska ges av läraren eller till viss del av en kamrat och alla elever har 

rätt att utmanas för att stimuleras kunskapsmässigt. Med koppling till samtalen med lärarna 

visar begreppet elevinflytande att det behöver diskuteras och förtydligas för att trygga lärarna 

i att de känner att de gör ett bra arbete. 

 
Åter igen uppstår frågan om politikerna förstår detta stora uppdrag som vilar på lärarnas axlar. 

Jag anser att lärarnas goda vilja och engagemang finns men att risken blir att olika lärare på en 

skola arbetar alltför olika vilket jag anser inte ska ske, då det kan uppfattas som orättvisor av 

eleverna. Det finns riktlinjer från Skolverket, men om lärarna saknar hur de ska arbeta 

praktiskt med dem innebär det att lärarna kan tolka och arbeta i stort sätt som de själva vill. 

Dessa riktlinjer anser jag vara lika viktiga som kunskapsmålen och borde därför 

uppmärksammas på alla skolor av rektorerna. Att arbeta med elevinflytande anser jag 

motverkar mobbing då eleverna hela tiden tränas i att samarbeta, samtala och säga sin åsikt, 

vilket leder till att de även kan lösa problem. Eleverna är inkluderade och delaktiga i ett 
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respektfullt klimat där eleverna accepterar varandras åsikter, tankar och att vi lär olika. Detta 

är grunden till att lära för livet enligt mig. 

 
Jag upplever att lärarna utför ett väl genomfört arbete när det gäller att arbeta med formellt 

och informellt elevinflytande i sina klasser. Men uppdraget blir otydligt om lärarna inte får 

stöttning av rektorerna. Det känns dock som att politiker och huvudmän börjar förstå att 

lärarnas uppdrag är komplicerat och att det kräver mycket kompetens på olika plan. Läraren 

ska självklart vara utbildad men sedan tillkommer förmågan att hantera föräldrasamtal, elever 

i behov av stöd och individanpassad undervisning. Lärarnas löner har börjat höjas men är det 

på grund av det fantastiska arbetet lärarna utför, eller är det för att allt färre vill arbeta som 

lärare då läraryrket är allt för komplext? Att läraryrket sedan 2011 har förändrats ser jag som 

positivt, då eleverna får arbeta med formellt och informellt elevinflytande. Frågan blir då om 

politiker och huvudmän kommer att ta sitt ansvar och lyssna på vad lärarna behöver för att 

lyckas med sitt uppdrag. 

 
Det är intressant och relevant att vidare följa elevinflytande och hur lärarna tillsammans med 

eleverna kommer att klara av detta uppdrag. Mina förhoppningar är att politiker, huvudmän 

och rektorer kommer stötta lärarnas uppdrag med att arbeta med informellt och informellt 

elevinflytande i undervisningen. 

 
 

7.3 Vidare forskning  
För framtida studier ser jag ett behov av att studera elevernas syn på vad elevinflytande kan 

innebära för dem i skolan och i sin utbildning. Genom observationer skulle jag kunna 

undersöka hur de praktiskt tillämpar sig kunskap och lär efter sina förutsättningar. Om 

eleverna och lärarna tillsammans arbetar för att elevinflytande ska råda i skolan kan de 

tillsammans nå ett fint tillåtande klassklimat, där eleverna stöttar och lär av varandra. Ett 

klimat där eleverna får möjlighet att utvecklas till självständiga, demokratiska individer som 

vill lära för livet. 
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Bilaga  
Frågor om elevinflytande 

 
 

1. Är elevinflytande något ni diskuterar i arbetslaget eller arbetar ni enskilt i klas-
serna efter vad ni anser att elevinflytande är? 

 

 

2. Vad betyder/står elevinflytande för dig? 

 
 

3. Vad har du för mål med att låta eleverna ha inflytande i undervisningen? (in-
formellt/ formellt) 

 

 

 

4. På vilket sätt anser du elevinflytande blir synligt i skolvardagen/klassrummet? 

 

 

 

5. Har din undervisning påverkats/ förändrats på grund av att eleverna har sedan 
Lgr 2011 förnyade sina mål angående elevinflytande? 

 

 

 

6. Påverkas elevernas lärande i klassrummet av elevinflytande? Hur i så fall? 

 

 

 

7. Hur ser du på en varierad lärmiljö? Är det något du arbetar utefter och i så fall 
varför och hur påverkar det eleverna? 

 


