
Sammanfattning 
 
Ett examensarbete innebär att man fördjupa sig i ett område som man finner intressant, när det 

var dags för mig att skriva mitt examensarbete tog jag chansen direkt att fördjupa mig i ett 

område som fascinerar mig, nämligen elevers möjlighet till inflytande i skolan. Jag ville 

studera hur elevinflytandet ser ut i grundskolans slöjdämne. Studiens syfte är att urskilja 

slöjdlärares syn och upplevelser av elevers inflytande i grundskolans senare år. Jag valde att 

genomföra en enkätundersökning där jag bad slöjdlärare från grundskolans senare år att delta. 

Enkäten skickades ut via e-post till 41 slöjdlärare verksamma i Skellefteå kommun. Totalt 

besvarades 15 enkäter. Enkäten bestod av frågor med fasta svarsalternativ samt frågor med en 

mer öppen karaktär där lärarna själva fick formulera sina svar.  

 

Resultatet visade att lärarna upplevde att elevernas inflytande över undervisningen innebar 

både hinder och möjligheter. Det som respondenterna upplevde som hinder för elevinflytande 

var elevernas bristande förkunskaper, man kände en oro över att de beslut som eleverna deltar 

i hade en tendens att bli av sämre kvalitet. Man var i vissa fall rädd för att släppa eleverna allt 

för fritt. Lärarna ansåg att elevers inflytande i vissa fall bidrar till en ökad arbetsbörda med 

mer att planera och en spretigare undervisning. I och med att elevers inflytande över 

undervisningen ökar förändras den traditionella lärarrollen och eventuellt kan lärare uppleva 

sin ställning hotad, vilket ytterligare kan utgöra ett hinder för elevinflytande.  

 

Lärarna speglar också en uppfattning om att elevers inflytande på ett positivt sätt kan påverka 

elevers delaktighet och engagemang i undervisningen. En stor del av de tillfrågade lärarna 

upplevde att elevens känsla av delaktighet och engagemang hör ihop med elevens möjlighet 

att utöva inflytande över sin arbetssituation. Lärarna upplevde att elevinflytande hade en 

positiv effekt på elevernas drivkraft och engagemang. Många lärare menade också att 

elevernas inflytande över undervisningen bidrog till en för dem själva positiv och 

stimulerande arbetssituation. Lärarna upplevde samtidigt att det var väldigt individuellt hur 

bra eleverna klarade av ett ökat ansvar. 

 

 

 

 

Nyckelord: elevinflytande, slöjd, lärares syn  
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Inledning 

Elevinflytande är ett begrepp som ligger i tiden. Det finns förmodligen inte en elev i den 

svenska grundskolan som inte har hört ordet elevinflytande nämnas någon gång under sin 

studietid. Inom lärarutbildningen är elevinflytande ett centralt begrepp, att eleverna ska ha 

inflytande över sin utbildning är fastställt i alla de styrdokument som reglerar skolans 

verksamhet. Samtidigt är styrdokumentens skrivningar om elevinflytande så vagt formulerade 

att de inte ger någon konkret vägledning för hur skolorna ska utforma elevinflytande för sina 

elever.1 Det är upp till oss som arbetar i skolan att med hänsyn till den lokala miljön, våra 

erfarenheter och resurser försöka finna den väg som leder mot de angivna målen. 

 

Nationella utvärderingen2 beskriver hur eleverna anser att slöjden är det ämne där de har 

störst inflytande. Trots detta upplevde jag under mina praktikperioder en brist på 

elevinflytande och en svårighet att tillämpa elevinflytande i klassrummet. Denna brist har 

bland annat visat sig genom att lärare har haft svårt att släppa över makten till eleverna. Jag 

har fått uppfattningen att lärarna anser att eleverna inte vet vad som är bäst för dem själva och 

att ett alltför stort elevinflytande hellre skulle leda till kaos än till ett ökat lärande. 

Undervisningen är till viss del inte heller utformade efter att eleven ska ha inflytande, ramarna 

är i de flesta fall ganska fasta och det är redan bestämt vad ska hinnas med under varje 

årskurs, att undervisningen till stor del är produktinriktad spelar också in. De samtal och 

reflektioner som krävs elever och lärare emellan i ett inflytelserikt lärande finns det varken tid 

eller plats för.  

 

Får eleverna vara med och påverka under sin utbildning medför det att de känner sig sedda 

och betydelsefulla. Elevinflytande ökar elevers motivation och känsla av meningsfullhet.3 Jag 

anser att elevinflytande i skolan bidrar till att elevers själförtroende ökar och med det en ökad 

motivation och lust att lära.  

 

Min första tanke med denna studie var att undersöka i vilken grad elever har inflytande i 

slöjden men den tanken har nu ersatts av en vilja att hellre studera hur elevinflytande i 

                                                 
1 Lärarboken, läroplaner, skollagen, policydokument (Stockholm: Lärarnas riksförbund 2003), 23. 
2
 Skolverket. Nationell utvärdering av grundskolan 2003. Huvudrapport bild, hem och konsumentkunskap, 

idrott och hälsa, musik och slöjd Rapport 284 (Stockholm: Fritzes, 2004), 126. 
3 Gunvor Selberg, Främja elevers lärande genom elevinflytande (Lund: Studentlitteratur, 2001), 23,45. 
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grundskolans slöjdämnen ser ut. I och med att en lärares arbete mycket handlar om målstyrd 

undervisning har pedagogernas ansvar över utformningen av undervisningen har över tid ökat 

och lärarna förväntas vara delaktiga i arbetet med att formulera mål för praktiken samt att 

genomföra dessa mål. Jag tyckte att det skulle vara intressant att ta del av lärares perspektiv 

för att på bättre sätt förstå hur elevinflytandet formas i dagens skola, jag väljer därför att anta 

ett lärarperspektiv och studera lärarnas syn på elevinflytande i skolan.  

 

Syfte 

Avsikten med studien är att urskilja slöjdlärares syn och upplevelser av elevers inflytande i 

skolan på högstadiet. Arbetets fokus ligger på det informella inflytandet. Elevernas möjlighet 

att påverka sitt eget lärande och den dagliga undervisningen studeras. Studien antar ett 

lärarperspektiv, vilket innebär att det är lärarnas egna uppfattningar och upplevelser kring 

elevinflytande som ligger till grund för de resultat och analyser som presenteras. 

 

Frågeställningar 

- Hur ser slöjdlärarna på sitt eget och elevers inflytande i slöjdundervisningen? 

- Hur karaktäriserar lärare elevinflytande? 
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Teoretiska utgångspunkter 

 

Formellt och informellt inflytande 

Det är inte alldeles enkelt att urskilja vad som avses med begreppet elevinflytande, men det 

finns en klar föreställning om att det är en fråga om att vara delaktig i en mer eller mindre 

formaliserad beslutsprocess.4 Inom skolans värld brukar man generellt prata om 

elevinflytande ur två olika perspektiv, dels det formella inflytande som innefattar den 

demokratiska processen genom t.ex. elevråd och klassråd, samt det informella inflytandet som 

innebär elevers inflytande över sitt eget lärande, d.v.s. de möjligheter eleverna har att påverka 

sin egen inlärning och den dagliga undervisningen.5  Skolkommittén knyter framförallt an till 

det senare perspektivet och anser att det är elevers vardagliga inflytande över undervisningen 

som behöver utvecklas.6 Möjligheterna för eleverna att utöva inflytande ökar om formen är 

mer informell och kopplad till den direkta undervisningen, elevernas intresse och engagemang 

bör stå i fokus och inte hindras av lärarnas terminsplanering. Det informella inflytandet 

kommer att stå i fokus i denna studie.  

 

Vad innebär elevinflytande? 

Det har vart svårt att i litteraturen finna en entydig och etablerad definition av elevinflytande. 

Det verkar inte finnas några enkla svar på vad som kan avses med elevinflytande eller hur det 

kan beskrivas eller förstås. I Svenska akademins ordbok förklaras begreppet inflytande med 

”påverkning, påverkning sett från den sida som utövar den samma.”7 Selberg definierar 

begreppet såsom att eleven har möjlighet att påverka och vara delaktig i sitt eget skolarbete 

och sin egen lärandeprocess och menar att inflytelserikt arbete kännetecknas av ett 

samarbetsförhållande mellan läraren och eleven där de tillsammans planerar, genomför samt 

reflekterar kring resultat av undervisningen.8 

Elevinflytande för mig är när eleverna tillsammans med läraren är med och bestämmer 

undervisningens upplägg utifrån målen i styrdokumenten. Att eleverna är delaktiga, tar ansvar 

över och utvärderar undervisningen tillsammans med läraren.  

 

                                                 
4 Eva Forsberg, Elevinflytandets många ansikten (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2000), 14. 
5 Ibid. 109. 
6 SOU 1996:22 Inflytande på riktigt – Om elevers rätt till inflytande, delaktighet och ansvar. 
Utbildningsdepartementet (Stockholm: Fritzes. 1996), 18. 
7 Svenska akademins ordbok, Sökord: Inflytande. Hämtad från http://g3.spraakdata.gu.se/saob/  
8 Selberg, Främja elevers lärande genom elevinflytande, 23,45. 
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Elevinflytande i skollag och styrdokument 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet står strävansmålen uttryckta. Där står det att 

skolan skall sträva efter att varje elev: 

- tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, 
- successivt utöver ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i 

skolan, 
- har kunskaper om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i 

demokratiska former.9 
 

Det står även skrivet att läraren skall: 

- Utgå ifrån att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt 
arbete i skolan,  

- Se till att alla elever oavsett kön och social och kulturell bakgrund får ett reellt inflytande 
på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt att detta inflytande ökar 
med stigande ålder och mognad, 

- Svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer, 
- Tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen och förbereda eleverna 

för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett 
demokratiskt samhälle.10 

 

Skollagen och läroplanerna framhåller att det är av stor betydelse att eleverna har inflytande 

och ansvar över sin undervisningssituation, vidare beskrivs det att eleverna har rätt till 

inflytande över innehållet i undervisningen och över hur skolarbetet ska bedrivas. Eleverna 

ska också konkret kunna se resultat av deras inflytande.  

 

Vi lever idag i ett komplext samhälle. Kunskap om hur de demokratiska processerna fungerar 

är nödvändigt för att ungdomarna ska klara sig både i det kommande yrkeslivet och som 

samhällsmedborgare. Att utveckla elevers möjligheter att utöva inflytande är kanske vår 

viktigaste uppgift i skolan idag. Danell menar på att när eleverna själva får uppleva och 

utveckla förmågan att utöva inflytande så skapas hos eleverna ett intresse att utveckla 

inflytandet i kollektiva sammanhang.11 För att ungdomarna ska kunna fungera väl i dagens 

och morgondagens samhälle utgör arbetet i skolan en viktig grund för demokratiskt tänkande. 

Det känns orealistiskt att tro att barnen plötsligt ska vara ansvarskännande och delaktiga vid 

18 års ålder utan att de tidigare fått träna praktiskt.  

                                                 
9
 Lärarboken, läroplaner, skollagen, policydokument (Stockholm: Lärarnas riksförbund, 2003), 23. 

10 Ibid, 24. 
11 Mats Danell, Inflytandets villkor. En rapport om 41 skolors arbete med elevinflytande (Stockholm: Statens 
skolverk, 1999), 8. 
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I grundskolans styrdokument, Lpo 94, står det att alla elever ska ha inflytande över och ta 

ansvar för sin utbildnings utformning, det egna arbetet och skolmiljön. 

Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt 
deltaga i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att 
delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman 
och aktiviteter, kan eleven utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar.12 

 

 

Elevinflytande en rättighet 

I skolkommitténs delbetänkande, SOU 1996:22 Inflytande på riktigt ,beskrivs tre 

huvudargument för elevinflytande i skolan, jag sammanfattar de tre argumenten; 

Elever ska ha inflytande: 

- Därför att det är en mänsklig rättighet. 

- Därför att det ingår i skolans uppgifter att fostra demokratiska medborgare. 

- Därför att delaktighet är en förutsättning för lärande.13 

 

Elevinflytande som en mänsklig rättighet knyts till FN:s barnkonvention14, varje barns rätt 

och lika värde. Fostransargumentet relateras till vikten av att utveckla ett demokratiskt 

förhållningssätt, samt betydelsen av att varje elev får konkreta erfarenheter av att ta ansvar 

och utöva inflytande. Elevinflytande som förutsättning för lärande relateras till 

föreställningar om lärande som en aktiv process som förutsätter elevens fulla engagemang 

och förmåga att tala om sitt lärande.15 

 

Eleven har både rättigheter och skyldigheter i skolan. I Sverige har alla barn i enlighet med 

skollagen skolplikt, detta innebär att skolan är obligatorisk och eleven kan tvingas att gå till 

skolan mot sin egen vilja. Beroende på vilken inställning eleverna har till skolplikten, om de 

anser att det är en rättighet eller en skyldighet, blir konsekvenserna olika. Om skolplikten 

främst upplevs som en rättighet blir följden en deltagande och medverkande elev, mer 

positivt inställd till att utöva inflytande. Ses däremot skolplikten som en skyldighet innebär 

det att eleven antar en mindre aktiv roll och ses som en passiv deltagare, en åskådare som 

betraktar skolan likt en förvaringsplats.16 

                                                 
12 Lärarboken, läroplaner, skollagen, policydokument, 14 
13 SOU, 1996:22 Inflytande på riktigt, s. 21. 
14 Barnombudsmannen, Konventionen om barnens rättighet, 2006, 10ff. Hämtad från www.bo.se   
15 Forsberg, Elevinflytandets många ansikten, 116. 
16Ibid, 146. 
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Lärarnas inflytande 

Med tanke på den decentralisering som har skett i den svenska skolan, vilket lett till en mer 

målstyrd undervisning, har elevernas delaktighet blivit mer relevant. Målstyrning innebär att 

skolan ska följa de politiska beslut som formulerats i de nationella läroplanerna. Den enskilda 

skolan granskar målen och bryter ned dem till lokala arbetsplaner, kontrollen och 

bestämmanderätten har delvis försvunnit från staten och istället lagts på kommunerna, detta 

innebär också ökade möjligheter för lärare att ha inflytande över den undervisning som 

bedrivs. Danell menar att 1990-talets decentraliserings- och målstyrningstankar ibland har lett 

till motstridiga konsekvenser. Intentionen med decentraliseringen var att ett ökat ansvar skulle 

leda till ett förstärkt engagemang bland pedagoger och skolledning, men lärarna upplevde att 

de inte fick motsvarande ökning av inflytande och befogenheter som initialt var tänkt med 

decentraliseringen. Den tidigare starka centrala statliga styrningen och ledningen återuppstod 

på den kommunala nivån, och klämd mellan styrdokumentens mål och den lokala 

resursfördelningen förstärks det motsägelsefulla i lärarens arbetssituation.17 

 

Forsberg påpekar att en förutsättning för att elever ska ha en bra arbetsmiljö är att personalen 

har det, med en bra miljö avses bl.a. möjligheter till deltagande och påverkan. Flera 

undersökningar har visat på att elever vill ha ett ökat inflytande och man ser tydligt att 

elevernas vilja att påverka har ökat i takt med att inflytandet ökat. Medan många lärare är 

osäkra på om elever kan ta det ansvar som krävs för ett ökat inflytande.18 

I SOU 1996:22 inflytande på riktigt står det: 

Barn och vuxna har olika perspektiv på verksamheten i skolan, men de är inte 
varandras motparter även om det kan tyckas så ibland. De är beroende av varandras 
glädje och välbefinnande. Det är till exempel svårt att tala om elevers inflytande 
frikopplat från lärares inflytande. Om en lärare ska se och höra sina elever måste hon 
eller han också bli sedd och hörd. Om elever ska vara trygga måste läraren vara 
trygg. Demokratiseringen av en skola gäller därför hela skolan, både elever och 
personal.19 

 

Lindgren såväl som Selberg menar att elevernas möjlighet att påverka den egna 

arbetssituationen i hög grad är beroende av lärarens attityder och pedagogiska grundsyn.20 

 

                                                 
17 Mats Danell, På tal om elev inflytande. Hur skolans praktik formas i pedagogers samtal.( Luleå: Luleå 
tekniska universitet, 2006), 13. 
18 Forsberg, Elevinflytandets många ansikten, 17, 51. 
19 SOU 1996:22 Inflytande på riktigt, 7. 
20 Anita Lindgren, Utmaning! Om elevinflytande i skolan (Göteborg: Gothia, 1994), 21, Selberg, Främja elevers 

lärande genom elevinflytande, 46. 
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Skolan som arbetsplats 

På samma sätt som skolan är en arbetsplats för lärare är den även det för eleverna, därmed är 

arbetsmiljölagen (AML) relevant att synliggöra. Där står följande; ”Arbetstagaren skall ges 

möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och 

utvecklingsarbete som rör hans eget arbete.”21 Lagen innebär för eleverna att de ska ha 

inflytande över undervisningen, regler, arbetsmiljö, skolkonferens, den lokala arbetsplanen 

och schemaläggning m.m. Vad gäller undervisningen ska lärare och elever gemensamt 

planera och utvärdera utifrån kursplaner och dylikt. Eleven ska ha inflytande över 

undervisningens innehåll, genomförande och examinationsformer.  

 

Elevinflytande i slöjden 

När man studerar den nationella utvärderingen ser man att slöjden har en särställning, jämfört 

med andra ämnen, när det gäller elevers inflytande. Slöjden är det ämne i grundskolan där 

elever anser att de kan påverka innehåll och arbetssätt mest. Elevernas syn på slöjden är 

överlag mycket positiv, de känner engagemang, intresse och upplever stora möjligheter att 

kunna ta egna initiativ och eget ansvar. Både flickor och pojkar känner samma engagemang. 

Eleverna upplever sällan stress i slöjden, varken från lärarnas krav eller när de jämför sig med 

andra elever, de känner att kan arbeta utan att bli jämförda och att slöjden är ett ämne där det 

är tillåtet att misslyckas. De anser dessutom att slöjdämnet hjälper dem att utveckla sin 

självförståelse och ger dem möjlighet att ta egna initiativ och eget ansvar. Lärarnas trivsel är 

också stor, de upplever sin lärarroll som rolig, utvecklande och engagerande. Lärarna menar 

att det är viktigt för dem att koppla undervisningen till elevernas fritid, men eleverna håller 

inte i lika hög grad med om att lärarna är bra på att knyta undervisningen till livet utanför 

skolan. Slöjdprocessen, som innefattar idé, planering, genomförande och utvärdering, är 

kännetecknande för slöjdämnet. Lärarna anser att elevers engagemang ökar om de arbetar 

utifrån egna idéer, trots detta ger en majoritet av lärarna obligatoriska uppgifter eller färdiga 

instruktioner till eleverna. 22 

 

Elevers delaktighet 

Elevinflytande har i stigande grad haft en plats i den svenska skolan sedan början av 1900-

talet. När tanken på skolan som en social fostrare växte fram uppstod nya tankar och 

strömningar kring begreppet uppfostran, bland annat John Dewey kom att ha ett stort 

                                                 
21 Arbetsmiljölagen 2:1 http://www.av.se/lagochratt/aml/ 
22 Skolverket. Nationell utvärdering av grundskolan 2003, 126-128. 
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inflytande på svensk pedagogik och svensk skola.23 Deweys kunskapssyn innebär att 

individen utvecklas genom ett samspel med sin omvärld och han förespråkar en utbildning där 

individens intresse och aktivitet är utgångspunkten för ett målinriktat arbete där lärarna aktivt 

stimulerar, breddar och fördjupar elevens utveckling.24 Innehållet i undervisningen ska 

komma från barnets egen naturliga miljö utanför skolan, från leken och hemmet. Inte ämnena 

utan den enskilde eleven och hans eller hennes livsmiljö ska stå i centrum, han ansåg att 

lärande har med livet att göra, kunskap är alltid inflätat i ett samhälleligt sammanhang och 

kan inte lösgöras därifrån.25 

Dewey menade att om man inte är delaktig i problemet från början, utan får det tilldelat sig, 

ger det ingen kunskap.26 Förhållandet mellan lärare och elev är av stor betydelse, interaktion 

och samarbete betraktas som helt avgörande för lärande. Det är av vikt att eleverna får 

möjlighet att ta initiativ, samarbeta, ha medansvar, samt känna engagemang och under 

arbetets gång utveckla dessa förmågor.27 

 

Dialog – en förutsättning för elevinflytande 

Tidigare forskning har konstaterat att en del miljöer underlättar inflytelserikt arbete mer än 

andra, Selberg menar att lärarnas sätt att förhålla sig till elevernas inflytande är av avgörande 

betydelse. I goda lärandemiljöer har lärarna kommunicerat och arbetat tillsammans med 

eleverna. Iakttagelser har visat att lärarens dialog med eleverna är ett av de viktigaste 

verktygen.  Lärare och kamraters stöd, hjälp och bekräftelse är viktigt innehåll i den dialog 

som leder till lärande. Hur elevers inflytande kommer till uttryck är beroende av hur läraren 

tillsammans med eleverna skapar förutsättningar för att utveckla elevinflytande, samtidigt 

behöver lärarens samtal med eleverna ledas på ett sådant sätt så att valfrihet och fritt 

samarbete är rådande i undervisningen.28 Detta kan kopplas till Mikael Bakhtins teorier, som 

karaktäriseras av en stark fokusering på dialogbegreppet. Han menar att mening skapas och 

återskapas av parter som samverkar i bestämda kontexter och får liv av olika interagerande 

röster. Ett aktivt deltagande av eleven i dialog med lärare och andra elever utgör en nödvändig 

förutsättning för förståelse och lärande.29 

 
                                                 
23 Selberg, Främja elevers lärande genom elevinflytande, 50-51. 
24 Ibid,  8, 29.  
25 Olga Dysthe, Dialog, samspel och lärande. (Lund: Studentlitteratur, 2003), 42; Selberg, Främja elevers 

lärande genom elevinflytande, 28. 
26 Ibid, 41. 
27 Selberg, Främja elevers lärande genom elevinflytande, 54. 
28 Ibid,  9-10. 
29 Dysthe, Dialog, samspel och lärande, 101. 
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Om lärandet och lärandets resultat ska bli elevens eget måste eleven själv aktivt delta i 

lärandet i dialog med andra. Selberg menar att läraren underlättar elevernas lärande genom att 

ställa frågor som hur, varför, vad och när. Lärarens förhållningssätt till eleven karaktäriseras 

då av samtal. För att det ska uppstå en dialog fodras det en ömsesidig respekt för varandra och 

varandras kunskaper och erfarenheter. Det innebär att det inte bara är läraren som är aktiv och 

engagerad, eleven får fler källor att ta del av och lär sig därför mer och får utbyte av både 

lärarens och andra kamraters tankar. Det är nyttigt för eleverna att blir utmanade att formulera 

egna frågor och göra egna observationer, de utgår då från sig själva när de möter den nya 

kunskapen som de ska ta till sig.30 

 

Det ökade intresset för elevinflytande 

Forsberg har i sin avhandling studerat elevinflytande under 1990-talet och hon konstaterar att 

det under 1990-talet skedde ett ökat intresse för elevinflytande både från statens sida, men 

också från elever och föräldrars håll. Däremot anser hon att forskningen i skolan ofta har haft 

vissa brister, forskningen under 1970- och 1980-talet uppmärksammade främst elevers 

kollektiva och formella inflytande, medan under 1990 talet har intresset förflyttats mot 

elevens individuella och informella inflytande i skolans vardag. Men istället för att fokusera 

på hur stort inflytande som är möjligt med de villkor som gäller så har forskningen enligt 

Forsberg snarare fastnat i att framställa ”eländesbeskrivningar” som visade på hur många sätt 

elevernas inflytande var begränsat. Forsberg efterlyser studier som relaterar resultatet till hur 

det är i skolans värld, med vad som är möjligt att åstadkomma under rådande villkor.31 

 

För att undvika denna eländesforskning har Forsberg i sin studie försökt vidga perspektivet på 

elevinflytande. Studien konstaterar att det finns en enighet inom skola och kommun om att 

elevinflytande är viktigt, men att det finns stora problem att omvandla intentionerna till en 

fungerande verklighet. Studien visar även att det under 1900-talet har skett en förskjutning i 

ansvaret för att verkställa skolans mål. Tidigare har det mer varit ett politiskt ansvar att 

uppfylla läroplanens mål, medan det nu i högre grad ligger på den enskilda läraren.32 

 

 

 

                                                 
30 Gunvor Selberg, Elevinflytande i lärandet (Luleå: Luleå tekniska universitet, 1999), 
31 Forsberg, Elevinflytandets många ansikten, 15-25. 
32 Ibid, 123-128. 
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Elevinflytandets positiva effekt på lärandet 

Selberg visar med sin forskning att inflytande över undervisningen och en ökad vana av 

ansvarstagande har en positiv effekt på lärande. Elevernas drivkraft är något som läraren bör 

uppmärksamma och tillvarata, det skulle leda till en ökad aktivitet hos eleverna som känner 

tilltro till sin egen förmåga. Genom att aktivt delta i initiativstadiet, planeringen, 

genomförandet samt utvärderingen av sitt arbete och lärande får de en ökad förståelse och mer 

bestående kunskaper, eleverna använder sina tidigare kunskaper för att utveckla nya 

förmågor. Att elever får möjlighet att påverka sitt lärande innebär att skolan blir en aktiv 

lyssnare och kommer att organiseras efter elevers lärande och inte efter lärares tjänster. 

Eleverna blir medvetna om att de redan äger kunskaper när de diskuterar vad de redan vet, 

och de blir medvetna om att det är ny kunskap de ska skapa genom sina frågeställningar och 

nya antaganden. Selbergs forskning visar på möjliga sätt att nå de nationella styrdokumentens 

mål för arbete i skolan och menar att när eleverna själva deltar och är involverade i sitt 

lärande utvecklar de kunskaper och färdigheter som de nationella målen strävar efter.33  

 

Elevinflytande och ansvar 

Begreppen inflytande, engagemang och intresse har en stark koppling till begreppet ansvar, 

och elevers ansvarskänsla vill man gärna utveckla. Inflytande kan vara ett av de effektivaste 

sätten att få eleverna att ta ansvar. Skolor som aktivt arbetar med att införa ett ökat 

elevinflytande menar; ”Vi vill ge eleverna större inflytande över sitt lärande och över sin 

vardag i skolan så att de tar ett större ansvar för sina studier, för skolmiljön och för de 

människor som vistas där.”34 Men de oroas ibland över elevers bristand engagemang, de 

försöker då sträva efter att elever ska vilja ha ett inflytande och hitta strategier som väcker 

elevers intresse och får dem att börja engagera sig.35 

Danell menar att elevers engagemang är en viktig förutsättning för lärande och har elever 

möjlighet att påverka sin studiesituation ökar deras engagemang. Om eleverna inte känner sig 

engagerade finns det stor risk att fokus på lärandet blir det de tror att läraren vill att de ska 

kunna. Var går egentligen elevinflytandets gränser, att låta eleverna välja mellan att sy en 

klänning eller kjol speglar inte den definition av elevinflytande som jag har tillägnat mig. Vad 

låter vi egentligen våra elever välja? Man ska vara på det klara med att ett elevaktivt arbete 

                                                 
33 Selberg, Främja elevers lärande genom elevinflytande, 158f. 
34 Danell, Inflytandets villkor, 9. 
35 Ibid. 9. 
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inte nödvändigtvis behöver innebära att eleverna har något reellt inflytande.36 Skolkommittén 

menar att när det gäller elevinflytande är det av vikt att eleverna har inflytande över sin egen 

kunskapsprocess och det kräver att de är djupt delaktiga vilket inte är möjligt om ”det är 

någon annan som tar hela ansvaret för vad och hur man ska lära sig, och om man själv känner 

sig utanför”.37 

 

Har eleverna inte möjlighet att vara kreativa, ta initiativ och påverka bidrar det till att eleverna 

intar en mer passiv hållning till studierna. Eleverna ges inget tillfälle att väcka egna frågor och 

tankar kring det aktuella området och arbetar oreflekterat och inväntar lärarens instruktioner. 

Selbergs undersökningar visar också på att elever med större erfarenhet av inflytande visar en 

mer utvecklad förmåga att ta ansvar för sitt eget skolarbete. De har även en större tilltro till 

sin egen förmåga och en annorlunda inställning till vem som ska bestämma vad i 

undervisningen.38 

 

Hinder för elevinflytande. 

Under arbetet med elevinflytande har jag i litteraturen uppmärksammats på de aspekter som 

står som hinder för att tillämpa inflytande i undervisningen. Alla skolor arbetar inte på ett 

medvetet sätt för att få förståelse för vad elevinflytande innebär, både för elever och lärares 

arbete. Ett hinder kan vara elevens bristande erfarenhet, som kan skapa en oro hos läraren 

eftersom eleverna inte vet vad undervisningen bör innehålla.39 När man antar ett elevaktivt 

arbetssätt och eleverna får makt över sitt eget lärande kan det i förlängningen leda till att 

eleverna begränsas i sitt lärande av sin egen förståelsehorisont.40 Selberg beskriver en oro 

bland lärare som menar att de beslut eleverna deltar i skulle bli av sämre kvalitet, att eleverna 

skulle ha svårt att komma överrens med varandra och att lärarna skulle uppleva 

disciplinsvårigheter. Barn ges ofta inte möjlighet till inflytande eftersom de inte anses 

kompetenta nog.41 

 

Tham menar att ett ökat elevinflytande medför oundvikligt att den traditionella lärarrollen 

förändras. Elever kan börja ifrågasätta lärares metoder och innehåll, detta kan få till följd att 
                                                 
36 Ibid. 61. 
37 SOU 1996:22 Inflytande på riktigt, 24. 
38 Selberg, Elevinflytande i lärandet, 150-154; Selberg, Främja elevers lärande genom elevinflytande, 107-109, 
158f. 
39 Forsberg, Elevinflytandets många ansikten, 54. 
40Thomas Henriksson, Att bedöma eller döma. Tio artiklar om bedömning och betygssättning (Stockholm: 
Statens skolverk, 2002), 25. 
41 Selberg, Främja elevers lärande genom elevinflytande, 38. 
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läraren upplever sin ställning hotad och inte vill bidra till inflytandets utveckling i någon 

större utsträckning.42  Elevers möjlighet att påverka den egna arbetsplatsen och 

arbetssituationen beror i hög grad på lärarnas attityder och pedagogiska grundsyn.43 

Ramfaktorer av olika slag beskrivs också som hinder för elevinflytande. Tiden anses ofta inte 

räcka till och när eleverna utövar inflytande i sitt lärande tänker de ofta tvärvetenskapligt, och 

det inflytelserika lärandet behöver helst en flexibel tidsstruktur, vilket ofta inte finns ute i 

skolorna.44 Undervisningsformen kräver tid för samtal och reflektion och att den tiden tas från 

det produktinriktade lärandet är inte önskvärt av vissa lärare.45  

 

Ytterligare ett hinder är att undervisningen många gånger har en osammanhängande struktur 

vilket försvårar elevers möjligheter att se undervisningens helhet och mening, ett 

ämnesintegrerat arbetssätt skulle på många sätt gynna arbetet med elevinflytande.  

Lärarutbildningen anses också brista i sitt arbete med att ge lärarkandidater grundläggande 

erfarenheter av erfarenheter och demokratiskt utövande, vilket innebär att läraren inte har 

tillägnat sig de arbetssätt som krävs i en inflytelserik skolverksamhet. Att många elever 

upplever att de inte kan påverka sin situation utgör också ett hinder för inflytande, eleverna 

blir istället passiva mottagare vilket kan medföra att lärandet försämras. Passiviteten har till 

följd att eleverna intar en bekväm roll där de inte är aktiva och drivande i sitt arbete utan 

endast inväntar färdiga instruktioner.46 

 

Vågar vi dela med oss av makten? 

Lindgren menar att de flesta lärare vill ge elever mer inflytande men att de inte riktigt vet hur 

man bör gå tillväga och därmed inte vågar pröva. Att försöka är nämligen en av nycklarna till 

att lyckas. Om man som lärare börjar dela med sig av makten bör man snart märka en 

förändring hos eleverna. Elever som får vara med och bestämma och ta ansvar kommer inte 

bara att lära sig effektivare utan deras resultat blir också bättre. Men om man väljer att inte 

dela med sig av makten bör man inte heller förvänta sig att eleverna ska vara beredda att ta ett 

aktivt ansvar. Lindgren urskiljer två viktiga faktorer när det handlar om att dela med sig av 

makten. För det första handlar det om synen på elever och lärande. Ser man eleverna som 

tomma krukor, som endast kommit till skolan för att fyllas med kunskap finns det ingen 

                                                 
42 Amelie Tham, Pedagogiska magasinet nr.3. Många pratar om elevinflytande med få gör något åt det 
(Stockholm: Lärarförbundet, 2005) 18-22. 
43 Lindgren, Utmaning! Om elevinflytande i skolan,  21. 
44 Selberg, Främja elevers lärande genom elevinflytande,  25,103. 
45 Danell, Inflytandets villkor, 14. 
46 Selberg, Elevinflytande i lärandet, 40. 
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anledning att lämna över något ansvar till eleven. Det blir istället läraren som är den aktive, 

påfyllaren av kunskap och eleven des passive mottagaren. Men detta ”gamla” synsätt stämmer 

inte överrens med läroplanens syn på eleverna. Ser däremot eleverna som fulla av liv och 

kreativitet kan man inte längre ha rollen som den ende aktiva i sin relation med eleverna. 

Lärarens roll blir istället att leda individen och gruppen fram i sökandet efter ny kunskap. För 

det andra handlar det om lärarens självuppfattning i sin yrkesroll. Om man har en hög 

uppfattning om sig själv som lärare och känner att man lyckas i det man gör, höjer det 

självkänslan och man vågar prova nya strategier och aktiviteter och på det sättet finna nya 

vägar.47 

 

Vilka förändringar krävs? 

I ett forskningsprojekt har man undersökt två skolor som i hög grad arbetar med elevaktiva 

arbetssätt. En enkät skickades ut och av resultatet blev det klart att skolan i hög grad lyckats 

tillämpa de yttre formerna av elevaktivt arbete, eleverna fick utforma undervisningen väldigt 

fritt, lokalerna och tidsramarna var anpassade för att på bästa sätt gynna elevers aktiva 

medverkan. Men man märkte också att skolorna inte hade hunnit lika långt med att 

förverkliga den konstruktivistiska teorin om lärande som ligger till grund för elevaktiva 

arbetssätt. Den inom skolorna rådande synen på kunskap och lärande var det största hindret, 

trots den mer elevaktiva undervisningen utgick man ifrån samma behavioristiska teorier som 

den gamla förmedlingspedagogiken som är mer inriktad på yttre beteenden och inte inre 

mentala processer. Forskningen visar på att det krävs mer omfattande förändringar inom alla 

delar av skolans område för att på bästa sätt gynna elevinflytande.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
47 Lindgren, Utmaning! Om elevinflytande i skolan,  110. 
48 Steve Wretman och  Helena Moreau. Elevaktiva arbetssätt. (Solna: Fortbildningsförlaget , 2003), 2, 16. 
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Metod 

Jag har i min studie valt att fokusera på slöjdlärares syn på elevinflytande i ämnena textil samt 

trä och metall slöjd. Detta för att jag själv håller på att utbilda mig till textillärare och jag är 

intresserad över hur lärarna uppfattar och arbetar med elevinflytande ute i skolorna.  

 

Urval och datainsamlingsmetoder 

Till denna studie har en kvantitativ metod använts. En enkätstudie har genomförts, där ett 

antal slöjdlärare har fått besvara ett svarsformulär med femton frågor. Jag valde mellan att 

genomföra intervjuer eller skicka ut enkäter, valet föll på en enkätundersökning där man har 

möjlighet att nå ut till en större urvalsgrupp, vilket ger en större bredd och möjligheter till 

generaliseringar.49 

 

Enkäten har utformats med ett följebrev där studiens syfte presenteras. Där beskrevs tydligt 

att medverkan i studien är frivillig, men också att den enskildes medverkan är viktig för 

kvaliteten av det slutgiltiga resultatet. De medverkande informerades även om att deras svar 

skulle behandlas konfidentiellt. Utformningen av följebrevet är gjord efter Ejlertssons 

anvisningar.50 

 

Enkäten och följebrevet skickades ut till slöjdlärarna verksamma på grundskolan i Skellefteå 

kommun, via e-post. Totalt skickades 41 enkäter ut, 15 enkäter besvarades. Bortfallet för 

denna undersökning är ganska stort, det innebär att det kan vara svårt att göra några generella 

förklaringar eller dra några generella slutsatser av det insamlade materialet. 

 

Mottagarna uppmanades att svara på enkäten direkt på datorn, i brevet, för att sedan skicka 

tillbaka e-posten till mig. Detta i ett försök att göra besvarandet av enkäten så enkelt som 

möjligt för lärarna. Samtidigt måste man ta i beaktande att vissa lärare kanske upplevde det 

svårt att besvara enkäten på datorn om de inte är vana att använda datorn i någon större 

utsträckning. Vissa lärare kanske inte kollar sin e-post så ofta och blir då svåra att nå. Detta 

kan vara orsaken till ett visst bortfall. 

 

Den slutgiltiga enkäten innehåller både frågor med fasta svarsalternativ samt frågor med en 

mer öppen karaktär där de svarande själva får formulera ett svar. De frågor med fasta 

                                                 
49 Göran Ejlertsson, Enkäten i praktiken. En handbok i enkätmetodik (Lund: Studentlitteratur, 2005), 11. 
50 Ejlertsson, Enkäten i praktiken, 39-44. 
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svarsalternativ är bekväma att arbeta med, det är enkelt för den svarande att kryssa för de 

alternativ som passar och det är lätt att bearbeta materialet i efterhand, risken kan vara att den 

svarande upplever att inget alternativ passar att svara med. Fördelen med de mer öppna 

frågorna är att den som besvarar enkäten inte blir begränsad av några svarsalternativ, de 

öppna frågorna tar dock lite mer tid att besvara och tar också längre tid att analysera. 
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Resultat och analys 

Resultaten från min enkätundersökning kommer att presenteras utifrån de frågor som enkäten 

innehöll, beroende på karaktären av frågorna redovisas resultatet på lite olika sätt. De första 

frågorna kommer att redovisas med hjälp av diagram, de senare frågorna kommer jag att 

redovisa i löpande text. De citat som presenteras är utdrag ur de besvarade enkäterna. 

 

Totalt skickades 41 enkäter ut, 15 av dessa besvarades. Av de lärare som har svarat är nio 

stycken trä - och metall -lärare och sex stycken textillärare. I presentationen av resultatet har 

jag inte lagt någon vikt vid vilken slöjdart lärarna arbetar inom, detta på grund av att jag anser 

att det i ett vidare perspektiv är viktigt att se de båda slöjdämnena som en helhet.   
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Figur 1. Fördelning av lärarnas svar på enkätfråga 3. ”Vilken möjlighet till inflytande över 
organisationen på din skola tycker du att du som lärare har?” Där 1 betyder ingen möjlighet och 10 stor 
möjlighet.  

 
Diagrammet visar en uppdelning av lärarna i två grupper. Sju lärare anser att deras möjlighet 

till inflytande ligger på den övre delen av skalan, på alternativ 7 och 8, de anser att de har 

ganska stort inflytande över organisationen. Medan åtta lärare ligger på den lägre delen av 

skalan, på alternativ 3,4 och 5. Man kan konstatera att svaren inte är spridda utan de femton 

respondenterna har hållit sig inom fem olika svarsalternativ i mitten av skalan. Ingen lärare 

anser att deras inflytande är obefintlig men inte heller att deras möjlighet till inflytande är 

mycket stort. 
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Figur 2. Fördelning av lärarnas svar på enkätfrågan 4.  ”Generellt sett, hur mycket inflytande anser du 
att eleverna på din skola har över sin utbildning?” Där 1 betyder inget inflytande och 10 mycket stort. 

 
På denna fråga har lärarnas svar samlats i mitten av skalan. Majoriteten av lärarna har valt 

svarsalternativen 4 och 5. Även här är svaren samlade och inte så utspridda, alla respondenter 

är eniga om att deras elever har inflytande men med en viss variation. Ingen lärare anser att 

eleverna inte har något inflytande över huvudtaget och verkar inte heller anse att eleverna har 

ett mycket stort inflytande. Om man jämför diagrammet i figur 1 och figur 2 ser man att 

lärarna upplever att eleverna har mindre möjlighet till inflytande över sin utbildning än vad 

lärarna anser att de själva har inom sin egen organisation.  
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Figur 3. Fördelning av lärarnas svar på enkätfrågan 5.  ”Generellt sett hur viktigt anser du att det är att 
eleverna har inflytande över sin utbildning?” Där 1 betyder oviktigt och 10 mycket viktigt. 

 
En majoritet av lärarna svarar i den övre delen av skalan, fjorton lärare svarar alternativ 5,6,7 

och 8, medan endast en lärare har svarat på den nedre delen av skalan, alternativ 3.  En 

övervägande del anser alltså att det är av vikt/stor vikt att eleverna har inflytande över sin 

utbildning.  
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I följande tre figurer redovisas hur stort inflytande lärarna ansåg att eleverna har över olika 

arbetsområden i slöjden.  
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Figur 4. Fördelning av lärarnas svar på enkätfrågan 6.  ”Hur mycket inflytande anser du att eleverna har 
över planeringen av kursinnehåll?” Där 1 betyder inget inflytande och 10 mycket stort. 

 
En övervägande del av respondenterna har svarat i den nedre delen av skalan, alternativ 3,4 

och 5, medan endast fem lärare har svarat på den övre delen av skalan alternativ 6,7,8. 

De flesta respondenterna verkar anse att eleverna inte bör ha allt för stort inflytande över 

planering av kursinnehåll.  
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Figur 5. Fördelning av lärarnas svar på enkätfrågan 7.  ”Hur mycket inflytande anser du att eleverna har 
över arbetssätten under lektionerna?” Där 1 betyder inget inflytande och 10 mycket stort. 

 

Till skillnad från diagrammet i figur 4 är här rollerna ombytta, en majoritet av respondenterna, 

tio lärare, har svarat på den övre delen av skalan medan fem lärares svar ligger på den nedre 

delen av skalan. De flesta anser att eleverna bör ha ett ganska stort inflytande över arbetssättet 

under lektionerna. Det står klart att lärarna hellre ger eleverna inflytande över arbetssätten än 

över planering av vad kursen ska innehålla.  
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Figur 6. Fördelning av lärarnas svar på enkätfrågan 8.  ”Hur mycket inflytande anser du att eleverna har 
över bedömning och utvärdering av kursinnehåll?” Där 1 betyder inget inflytande och 10 mycket stort. 

 

I denna fråga var lärarna mest splittrade. Elva lärare svarade i övre delen av skalan medan 

fyra lärare svarade alternativ 1 och 2. Det innebär att en stor del av lärarna anser att eleverna 

bör ha ganska stort inflytande över bedömning och utvärdering av kursinnehåll medan några 

anser att eleverna inte borde ha något inflytande alls över samma område.  

 

Man kan eventuellt spekulera om lärarna har uppfattat och förstått denna fråga på rätt sätt. 

Kanske kan de som svarade alternativ 1 och 2 trott att det handlat om elevernas möjlighet att 

bedöma sig själva, eller någon annan missuppfattning.   
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Figur 7. Fördelning av lärarnas svar på enkätfrågan 9. ”Generellt sett, hur nöjda tror du att eleverna på 
din skola är med det inflytande som de har?” Där 1 betyder mycket missnöjd och 10 mycket nöjd. 

 
 
Diagrammet visar att de flesta lärare tror att eleverna är relativt nöjda med det inflytande som 

de har. Tre lärare har svarat i den nedre delen av skalan, resten i den övre skalan.  
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Fråga 10. Inom vilka områden tror lärarna att eleverna skulle vilja ha mer inflytande.  

Här svarar en övervägande majoritet, nio lärare, att de tror att eleverna skulle vilja ha större 

inflytande över vilket arbetsområde de ska arbeta med, de nämner inflytande över bl.a. 

produkt och planering.  

”Vad de ska göra. Men jag släpper inte helt, för ofta väljer eleverna för svåra områden med 

tekniker som de ännu inte behärskar.”  
 
”Att kunna välja mer fritt utan styrning åt något håll. De vill göra precis efter eget huvud, 

vilket en del klarar men inte alla.”  
 
En lärare ansåg att eleverna skulle vilja ha större möjlighet att påverka timplanen, en annan att 

de skulle vilja påverka mer inom elevens val. Två lärare svarade ”vet ej” samtidigt som två 

lärare menade att eleverna var nöjda med det inflytande de redan har.  

 

En majoritet av lärarna ansåg som sagt att eleverna skulle vilja ha större inflytande över vilket 

arbetsområde de ska arbeta med, här uppfattar jag också en rädsla från lärarnas håll att släppa 

eleverna helt fritt. En del lärare uttrycker här en oro för att eleverna skulle välja fel om de 

hade allt för stor frihet. Som Forsberg betonar kan elevens bristande erfarenhet skapa oro hos 

läraren eftersom de anser att eleverna inte vet vad undervisningen ska innehålla.51 Att barnen 

inte är kompetenta nog att göra rätt val är en utbredd tanke.52 

 
 
Fråga 11. Inom vilka områden anser lärarna att eleverna bör ha mer inflytande? 

En lärare anser att eleverna bör ha mer inflytande över alla områden, medan sex stycken ger 

konkreta förslag som t.ex. att elevernas möjlighet att påverka timplanen, designprocessen 

samt materialvalet är områden där lärarna gärna skulle vilja att eleverna hade mer inflytande 

över. 

”Det skulle vara spännande om man fick eleverna att ta ett större ansvar kring mönstrens 

utformning.” 

 

”Om ekonomin skulle tillåta det, vet jag att många elever skulle vilja bestämma mer om t.ex. 

tyger och garner som köps in till slöjden.” 
 
Fyra stycken lärare svarar att det inte finns något område där de anser att eleverna behöver 

något mer inflytande, de är nöjda med hur det ser ut.  

”Inga, jag lägger det på den nivå som jag tycker är lämplig.” 

                                                 
51 Forsberg, Elevinflytandets många ansikten, 54. 
52 Selberg, Främja elevers lärande genom elevinflytande, 38. 
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”Som jag har det kan jag inte komma på något område som de behöver mer inflytande i. Vi 

har genomgång av de flesta tekniker i åk 7, åk 8 och i åk 9 kan de välja fritt arbete. Då har 

eleverna de förkunskaper de kan behöva för att välja fritt vilket jag anser vara svårt om man 

inte fått grundkurs i alla tekniker.” 
 
Tre stycken lärare svarar att de inte vet och en lärare svarade inte på denna fråga. 
 
Selberg visar i sin forskning att vissa miljöer underlättar inflytelserikt arbete mer än andra. 

Beroende på hur lärarna förhåller sig till elevers inflytande så utvecklas deras inflytande på 

olika sätt, åt olika håll. Lärarnas dialog med eleverna är ett av de viktigaste verktygen. 

Lärarens stöd, hjälp och bekräftelse är av vikt i den dialog som leder till elevers lärande.53 

 

Fråga 12. Hur lärarna upplever att eleverna påverkas av elevinflytande. 

Jag urskiljer tre olika ståndpunkter hos lärarna kring hur de upplever att eleverna påverkas av 

inflytande. Tre stycken lärare lyfter fram de negativa aspekterna.  

”Det bli generellt struligare.” 

 

En av dem ansåg att vissa elever har svårt att välja vad de ska arbeta med när de får välja fritt.  

”Vissa har svårt att välja när det är dags för en önskekurs efter en/två ordinarie kurser.” 

 

Här skymtar en uppfattning om att de fall när eleverna är med och bestämmer inte ingår i den 

”ordinarie” undervisningen. Istället ingår inslag av elevinflytande i undantagsfall i så kallade 

”önskekurser”. Hur en lärare tolkar begreppet elevinflytande kommer att visa sig i den 

undervisningen han/hon bedriver. Elevinflytande är som Forsgren konstaterat ett vagt och 

mångtydigt begrepp.54 Vilket bidrar till att forskare såväl som lärare inte är eniga om vilka 

egenskaper begreppet ska tillskrivas och hur det ska tillämpas.  

 

En annan lärare pekar på elevernas bristande förkunskaper som en orsak till att elevinflytande 

inte bör vara för fritt utformat.  

”Deras kunskaper kan ibland vara för dåliga för att de ska kunna bestämma helt själv vad de 

ska göra. Därför är det viktigt att sätta gränser för att de inte ska välja för svårt arbete och 

behöva massor med hjälp eller misslyckas.”  
 

Läraren beskriver här en upplevelse av att ett allt för stort inflytande kan verka hämmande för 

eleven. Att ta sig an ett allt för stort arbete och som elev hela tiden tvingas att be läraren om 

                                                 
53 Selberg, Främja elevers lärande genom elevinflytande, 54. 
54 Forsberg, Elevinflytandets många ansikten, 129. 
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hjälp kan man anta inte leder till att öka motivationen eller höja självkänslan. Har eleverna 

inte möjlighet att vara kreativa, ta egna initiativ och vara med och påverka i vilken inriktning 

undervisningen ska styras bidrar det till att eleverna intar en mer passiv hållning till deras 

egna studier.55 Läraren påpekar också vikten av att som pedagog vägleda eleven utan att helt 

och hållet styra.  

 

Samtidigt upplevde andra lärare att elevers inflytande över undervisningen ökade elevernas 

känsla av delaktighet och engagemang i ämnet. Får eleven vara med och bestämma kring det 

som rör deras egen undervisning tycker lärarna sig uppfatta att eleven upplever arbetet som 

mer roligt och meningsfullt. Fem lärare lyfter fram positiva aspekter på elevers inflytande. 

”De få ett större engagemang för sina studier.” 

 
”Eleverna känner sig mer delaktiga i arbetet när de själva har fått vara med och bestämma/ 

ge synpunkter. De känner större ansvar för sitt arbete.”  
 
 ”För många går det lättare och det blir mer resultat.”  
 
Selberg menar att om eleverna får vara med och aktivt delta i planering, genomförande och 

utvärdering av undervisningen får eleverna en ökad förståelse av vad de lär sig samtidigt som 

kunskaperna också blir mer bestående. Får eleverna möjlighet att påverka sitt lärande innebär 

det att skolan blir en aktiv lyssnare som fokuserar på elevernas lärande och strävar efter att 

eleverna ska bli medvetna om att de genom sina frågeställningar och antaganden skapar ny 

kunskap. Selberg menar vidare att det underlättar för eleverna att själva nå de nationella 

styrdokumentens mål när eleverna deltar och är involverad i sitt eget lärande. 56 

 

De resterande sju lärarna lyfter fram att olika elever klarar elevinflytandet på olika sätt.  

”Vissa klarar av inflytandet mycket bra och stärker sin kreativitet, medan andra lätt tappar 

självförtroendet och har svårt att handskas med elevinflytande.”  
 
”De som är duktiga vill ha mer inflytande och skulle säkert klara av det hur bra som helst 

medan de som inte klarar av friare tyglar skulle det gå sämre för.”  
 

De påpekar att det är väldigt individuellt hur bra eleverna klarar av att ha elevinflytande. De 

anser att en del elever inte klarar av ett alltför stort inflytande över undervisningen, det är 

intressant att fundera över om elevinflytande i alla dess former fungerar för alla elever.  

 

                                                 
55 Selberg, Främja elevers lärande genom elevinflytande, 107-109. 
56 Ibid, 158f. 
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13. Hur påverkas lärarna av elevinflytande? 

Sju stycken av lärarna nämner att elevernas inflytande över undervisningen är inspirerande 

och positivt för lärarna själva; 

”Det är positivt när elever kan uttrycka egna idéer, man kan lättare diskutera idéer och sätt 

att utföra vissa moment.”  
 

”Positivt eftersom jag ser att eleverna får ett större engagemang för det de gör.”  

 
”Det känns bra att få synpunkter från eleverna, det kan komma fram synpunkter som man som 

lärare inte tänkt på.   
 

Fem lärare nämner att arbetsbördan blir större för lärarna i och med att eleven får inflytande 

på undervisningen;  

”Stort elevinflytande ger mig som lärare generellt större arbetsbörda, samtidigt ger det mig 

större arbetsglädje då jag kan se hur eleverna utvecklar sin kreativitet och 

uppfinningsförmåga.”  
 
”Jag får mer att planera och praktiskt lösa.”  
 
Lärarna nämner här att de känner att de får ett utbyte av eleverna när eleverna har inflytande 

över undervisningen. Läraren blir inte den centrala gestalten utan istället sätts elevers tankar 

och funderingar i fokus, och lärarna menar att elevernas sätt att se på undervisningen kan leda 

till nya insikter för dem själva. Lärarna märker också att elevernas engagemang ökar i och 

med att eleverna känner att de har inflytande. Detta kan kopplas till Selberg som menar att 

elevernas engagemang och motivation till studierna ökar vid delaktighet i beslut som rör deras 

eget lärande.57 Samtidigt så är också John Deweys tankar relevanta, då han menar att 

undervisningen ska grundas i elevernas egna idéer för att ett engagemang ska uppstå.58 

 

Tre lärare tar upp både positiva och negativa aspekter och hur upplevelserna kan variera. 

”Det kan bli en jobbig situation eftersom de inte vet vad de kan göra och hur. Andra gånger 

kan det gå lättare när eleven har ett eget driv och för processen framåt själva.” 
 

En lärare svarade inte alls på denna fråga. 

 

14. Hur upplever lärarna att undervisningen påverkas av elevers inflytande? 

Fyra lärare beskriver hur undervisningen påverkas på ett positivt sätt; 

                                                 
57 Selberg, Främja elevers lärande genom elevinflytande, 47-50. 
58 Dysthe, Dialog, samspel och lärande, 42. 
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”Jag får mer engagerade elever vilket påverkar mig som lärare på ett positivt och 

stimulerande sätt.”  
 
”Man får tillfälle att prata om undervisningen, vad eleverna vill/är intresserade av att lära 

sig.”  
 
Fem lärare nämner både positiva och negativa aspekter; 
 
”Ibland kan det bli helt perfekt. Men tar orken slut så blir det pannkaka.”  
 
”Det beror på gruppen. Vissa grupper går det fantastiskt bra med, medans andra måste man 

styra med järnhand för att det ska funka. Så det blir både positivt och negativt.” 
 
Två lärare menar att det blir svårare att hålla gemensamma genomgångar, två andra att 
undervisningen har tendens att bli spretig och svår att överblicka.  
”Det bli naturligtvis svårare att hålla gemensamma genomgångar, å andra sidan kan man 

också visa fler moment för fler elever, som inte just då gör det, men kanske senare någon 

gång.”  
 
Lärarna beskriver hur de stimuleras av elevernas engagemang och elevernas inflytande ses 

som ett tillfälle för dialog, men några lärare beskriver också hur det försvårar deras arbete, 

Lärarnas sätt att förhålla sig till elevernas inflytande är av avgörande betydelse, och deras 

dialog med sina elever är ett av de viktigaste verktygen när det gäller att ta utveckla kunskap. 

Hur inflytande kommer till uttryck i klassrummet är beroende av hur läraren och eleven 

tillsammans skapar förutsättningar för elevinflytande.  

En lärare svarar så här; 

 
”Om eleverna ska välja helt så får de ju inte den bredd som vi kan ge dem. Då skulle nog 

många hålla sig till en redan känd teknik/område.” (Enkät 6)  
 

En lärare svarar inte alls på denna fråga.  

 

15. Ytterligare kommentarer kring elevinflytande. 

Denna fråga besvarades endast av två personer, men de svar jag fick var intressanta. 

”Elevinflytande är positivt och medför att lektionen bör vara extra välplanerad, t.ex. att allt 

som eleven kan behöva finns tillgängligt.” 

 

”Jag anser att det är väldigt svårt att som veta vad och hur man ska välja i större omfattning 

eftersom de inte har grundkunskaper. Jag har vid många tillfällen sett deras missnöjdhet när 

de valt helt själva och sedan misslyckats eller att de har fått be om hjälp under hela 

processen. Att kunna bistå med hjälp är ett ansvar vi lärare bör ha för att föra eleverna 

framåt utan att för den delen begränsa dem.” 
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Eleverna saknar i stort sett de förkunskaper som lärarna har, vilket försvårar elevernas 

möjlighet att se till helheten och varför vissa saker är viktiga att ha med i undervisningen. 

Eftersom läraren besitter erfarenhet, kompetens och ansvar över undervisningen kan inte 

förhållandet mellan lärare och elev bli jämlikt men det kan ändå fungera demokratiskt. En 

respondent menar att det finns risk att eleven gång på gång väljer det område som den redan 

kan och på det sättet inte utvecklar ny kunskap. Selberg beskriver hur kunskap utvecklas i ett 

samspel mellan tidigare erfarenheter, viljan att lära mer och genom nya upplevelser.59 Om 

eleven vid upprepade tillfällen vid valfrihet väljer alternativ som de redan känner till och har 

goda kunskaper om utvecklas de inte. Lärarna påpekar att det är viktigt att läraren är med och 

sätter ramar för arbetet så att eleverna inte går miste om grundläggande eller obligatoriska 

områden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 Selberg, Främja elevers lärande genom elevinflytande, 64. 
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att urskilja lärares syn på elevinflytande i slöjden på högstadiet. 

Diskussionen kommer att utformas utifrån arbetets frågeställning. 

 

Med tanke på att studiens urval är något begränsat är det viktigt att försöka undvika allt för 

grova generaliseringar av materialet. Undersökningen av hur de slöjdlärare som ingick i denna 

studie ser på elevinflytande kan inte utgöra en grund för generaliseringar kring hur slöjdlärare 

överlag uppfattar elevinflytande. Däremot kan jag i denna undersökning skönja vissa mönster 

som även bekräftas av tidigare forskning.  

 

Forsberg menar att när man använder sig av enkäter eller likaväl intervjuer, för att samla in 

data innebär det att det är upplevt (subjektivt) snarare än faktiskt (objektivt) inflytande som 

studeras.60 Undersökningar av detta slag är därmed främst att betrakta som 

attitydundersökningar som kartlägger olika gruppers uppfattningar om elevinflytande, i detta 

fall lärares uppfattningar. När man ber lärarna att svara på hur de tror att eleverna upplever 

inflytande, vad de skulle vilja ha mer inflytande över samt hur nöjda eleverna är så görs 

resonemanget om elevens egna uppfattningar utifrån pedagogens egna perspektiv för att 

förklara det rådande förhållandet.61 Lärarnas svarar alltså på hur de tror att eleverna upplever 

situationen, vilket inte bör likställas med hur eleven faktiskt uppfattar situationen.  

 

Danell och Forsberg talar om osäkerheten bland lärare kring vad elevinflytande egentligen 

innebär. Det märks bland tidigare forskning att forskare såväl som lärare inte är eniga om 

vilka egenskaper begreppet ska tillskrivas. Om innebörden av elevinflytande inte förklaras är 

det öppet för individuella tolkningsmöjligheter. Det är ofta så att man kan enas kring centrala 

uttryck inom skolan eller arbetslaget men samtidigt bevara den enskildes handlingsutrymme, 

det innebär att man kan tala om elevinflytande utan att dess innebörd är tillräckligt 

klargjord.62 Det skulle behövas en rejäl ansträngning att inom skolans värld en gång för alla 

göra en begreppsdefiniering av elevinflytande som var tillgänglig för alla. I och med att det 

ute i skolorna förekommer många olika definitioner av begreppet elevinflytande skulle det 

vara intressant att ta reda på hur respondenterna i detta arbete själva skulle välja att definiera 

elevinflytande. Detta för att få möjlighet att ta del av vad elevinflytande innebär för dem och 

                                                 
60 Forsberg, Elevinflytandets många ansikten, 16. 
61 Danell, På tal om elev inflytande, 113. 
62 Ibid. 80,94; Forsberg, Elevinflytandets många ansikten, 23. 
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för att utifrån det diskuterar vidare. Jag är ganska säker på att respondenterna skulle definiera 

begreppet på lite olika sätt och det påverkar deras svar. Om det i samhället funnits en mer 

genomarbetad och definierad innebörd av elevinflytande hade undersökningen fått en annan 

karaktär.  

 

Genom denna undersökning kan jag urskilja att lärarna upplever att eleverna har mindre 

möjlighet till inflytande över sin utbildning än vad lärarna anser att de själva har över 

organisationen på den skola de arbetar. Man kan fundera kring om det inflytande som lärarna 

ger sina elever är en spegling av det inflytande lärarna själva anser sig ha. Om lärarna skulle 

uppleva att de hade ett större inflytande över sin arbetsplats skulle det då påverka och 

förändra deras sätt att se på och hantera elevernas inflytande. Både Selberg och Lindberg63 har 

visat på att lärarens attityder och pedagogiska grundsyn påverkar elevernas möjlighet att 

påverka den egna arbetssituationen och Forsberg anser att elevernas möjlighet till deltagande 

och påverkan är beroende av hur lärarna uppfattar sin arbetsmiljö och deras egen möjlighet att 

delta och påverka och menar att ”det är inte osannolikt att benägenheten att erbjuda eleverna 

inflytande ökar när personalens inflytande ökar.”64 

 

En stor del av respondenterna anser att det är av vikt att eleverna har inflytande över sin 

utbildning, vilket är positivt eftersom både skollag och läroplaner framhåller vikten av att 

elever har möjlighet till inflytande och ansvar över sin utbildning.65 Inflytande är en rättighet 

och nödvändigt för att som elev kunna utveckla ett demokratiskt förhållningssätt.66 De flesta 

lärare som svarat tror också att deras elever är relativt nöjda med det inflytande som de har. 

Elevinflytande är både ett mål och ett medel och det är viktigt att elevernas åsikter tas tillvara 

och att de tillåts påverka undervisningen. 

 

Slöjdundervisningen består av olika moment, i NU 03 har man beskrivit slöjdundervisningen 

som en process som innefattar ide, planering, genomförande och utvärdering. I 

enkätundersökningen har jag valt att dela upp dem i följande områden; planering av 

kursinnehåll, arbetssätt under lektionen samt bedömning och utvärdering av kursinnehåll. 

Genom de enkätsvar jag fick in kan jag konstatera att lärarna hellre ger eleverna inflytande 

                                                 
63 Anita Lindgren, Utmaning! Om elevinflytande i skolan, 21; Selberg, Främja elevers lärande genom 

elevinflytande, 46. 
64 Forsberg, Elevinflytandets många ansikten, 51. 
65 Lärarboken, läroplaner, skollagen, policydokument, 23,24. 
66 Forsberg, Elevinflytandets många ansikten, 116. 
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över arbetssätten är över planeringen av vad kursen ska innehålla. En stor del var även villiga 

att låta eleverna ha ganska stort inflytande över bedömning och utvärdering av kursinnehåll. 

Ett antal respondenter påpekade, vid flera tillfällen i enkäten, risken med att eleven gång på 

gång väljer det den redan kan och därmed inte utvecklar ny kunskap. När eleverna får makt 

över sitt eget lärande kan det lätt leda till att eleven begränsas av sin egen förståelsehorisont. 

Eleverna har inte hunnit samla på sig de förkunskaper som lärarna har, vilket försvårar 

elevernas möjlighet att se till helheten och att urskilja vad som är av vikt att ha med i 

undervisningen. ”Man kan ju inte veta vad det är man ska kunna innan man kan det. Det är 

först när man har förstått något som man förstår vad man har förstått.”67 Detta kan förklara 

varför lärare låter elever i större utsträckning vara med och bestämma hur och inte så ofta vad 

som undervisningen ska behandla.  

 

När lärarna fick beskriva elevinflytandets effekter på undervisningen nämndes positiva 

aspekter med elevinflytande men också de svårigheter som kan uppstå i undervisningen som 

t.ex. svårigheten att hålla gemensamma genomgångare eller att undervisningen blir spretigare. 

Ett elevaktivt arbetssätt karaktäriseras av elevernas självständighet och en bred variation av 

arbetssätt och innehåll, för att på bästa sätt hantera detta är en möjlig väg att läraren antar en 

mer handledande roll. Det innebär att läraren måste vara mer kreativ i sitt tänkande och även 

som en respondent påpekar, att lektionen bör vara välplanerad och kanske uppbyggd på ett 

annat sätt än läraren är van. Om läraren inte är beredd att frångå sin traditionella roll som 

”expert” och en undervisning där eleverna ges samma uppgifter utifrån en traditionell 

arbetsgång, kan man anta att det uppstår problem med att få in elevinflytande i 

undervisningen.  

 

En stor del av lärarna ansåg att om eleverna fick välja skulle de gärna vilja ha större 

inflytande över vilket arbetsområde de ska jobba med på slöjden. Flera lärare beskrev dock att 

de inte kände sig bekväma med att släppa eleverna allt för fritt. Som Selberg beskriver finner 

jag även här en oro bland lärarna att de beslut som eleverna deltar i skulle bli av sämre 

kvalitet, att eleverna skulle välja fel om de hade för stor frihet.68 Om man studerar den 

nationella utvärderingen är elevers syn på slöjden överlag mycket positiv, de känner 

engagemang och anser att de kan ta egna initiativ och eget ansvar. Lärarnas trivsel är också 

                                                 
67Thomas Henriksson, Att bedöma eller döma, 25. 
68 Selberg, Främja elevers lärande genom elevinflytande, 38. 
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stor, de upplever sin lärarroll som utvecklande och engagerande.69 Det är viktigt att som 

pedagog visa sig intresserad av elevers tankar och vara öppen för att utveckla goda relationer 

mellan lärare och elev men också elever emellan. En gynnsam miljö är viktigt för elevernas 

intresse att utöva inflytande.70 

 

Tham menar att den traditionella lärarrollen förändras i och med att man ökar elevinflytandet i 

undervisningen och eventuellt kan lärare uppleva sin ställning som hotad, detta skulle i sin tur 

utgöra ett hinder för ökat elevinflytande. Jag tror det handlar mycket om vilken inställning 

läraren har hur sedan elevinflytande fungerar. Jag tror att många lärare gärna vill jobba mer 

med elevinflytande och elevaktiva arbetssätt, lärarna visar i undersökningen att de tycker att 

elevernas ökande inflytande är positivt både för eleverna och lärarna själva. Elevernas 

inflytande formas efter hur läraren tillsammans med eleverna formar förutsättningar för att 

utveckla elevinflytande. Att lärarnas och elevernas samtal baseras på fritt samarbete och 

öppenhet är av vikt i undervisningen.71  

 

I lärarnas strävan efter ett ökat elevinflytande kan det uppstå problem med den syn på 

kunskap och lärande som den traditionella undervisningen vilar på. Det finns en fara att man 

trots den mer elevaktiva undervisningen utgår från samma behavioristiska teori som är mer 

inriktad på yttre beteenden än inre processer, man kan konstatera att det krävs omfattande 

förändringar på flera olika håll inom skolan för att på bästa sätt gynna elevinflytande. Man 

vill gärna att eleverna ska vara med och bestämma fritt men att elevernas resultat ska vara 

likadant som om de sitter tysta i bänken och läser innantill. Det uppstår lätt ett problem med 

att mäta elevernas kunskap om man är mer inriktad på yttre beteenden än inre mentala 

processer när man arbetar med elevaktivt lärande.72 

 

Man kan också diskutera kring om skolan huvudsakligen fostrar demokratiska medborgare 

eller alternativt undersåtar, undersåtar är inte med och bestämmer utan följer efter redan 

bestämda regler. Selberg och Danell uttrycker samtidigt en rädsla över att skolan skulle nöja 

sig med att undervisa om demokrati istället för att låta eleverna vara med och bestämma i 

                                                 
69 Skolverket. Nationella utvärderingen, NU03, http://www.skolverket.se/ s. 126. 
70 Danell, På tal om elev inflytande, 91. 
71 Selberg, Främja elevers lärande genom elevinflytande, 54. 
72 Wretman, Moreau. Elevaktiva arbetssätt, 2, 16. 
 



 31 

undervisningen.73 I sammanhang med de hinder som tidigare uttrycks i arbetet kan man 

diskutera kring om skolan är en alltför styrd och traditionsbunden organisation. Helt klart är 

dock att skolans ramar och regler tillsammans med lärarnas attityder och pedagogiska 

grundsyn kan utgöra hinder för ett ökat elevinflytande.  

 

Många lärare upplevde att elevernas inflytande över undervisningen ökar elevernas känsla av 

delaktighet och engagemang. Lärarna nämnde också att elevernas inflytande över 

undervisningen är inspirerande för dem själva. De upplever att ett elevaktivt arbetssätt kan 

leda till nya insikter för både elever och lärare. Elevernas drivkraft är något som lärare bör 

uppmärksamma och använda sig av, även Selberg menar att elevers inflytande över 

undervisningen har en positiv effekt på lärande. Genom att aktivt delta i planering, 

genomförande och utvärdering av undervisningen får eleverna en ökad förståelse och mer 

bestående kunskaper. Selberg visade på att elever med liten erfarenhet av inflytande ansåg att 

skolans syn på lärande är att eleverna ska plugga in det de blir tillsagda att lära sig. 74 För att 

undvika dessa tankegångar hos eleverna, gäller det att få eleverna att bli medvetna om att de 

redan äger kunskaper och att det är utifrån de kunskaperna de diskuterar och kommer framåt. 

Samt att få dem att bli medvetna om att ny kunskap skapas utifrån dem själva genom 

frågeställningar och antaganden som är förankrade i dem själva.  

 

En stor del av lärarna beskrev hur de upplevde att eleverna på olika sätt klarade av att 

handskas med ett ökat inflytande. De upplevde att vissa klarar de ökande ansvaret bättre än 

andra, en del elever ökar sin kreativitet och når lättare resultat medan andra lätt tappar 

självförtroendet och har svårt att handskas med ett för stort inflytande. Man kan diskutera om 

ett ökat elevinflytande skulle fungera för alla elever i klassrummet. Den litteratur jag kommit i 

kontakt med under arbetets gång har dock inte fokuserat på några individuella skillnader 

mellan elever. Selberg har istället visat att ett ökat elevinflytande är positivt för i stort sett alla 

elever och med ett ökat inflytande kommer ett ökat lärande.75 

 

 

 

 

                                                 
73 Eva Forsberg. Elevinflytande eller vanmakt : en rapport från SLAV-projektet, (Uppsala: pedagogiska 
institutionen, 1992), 64; Selberg, Elevinflytande i lärandet,42. 
74 Selberg, Främja elevers lärande genom elevinflytande, 158-163. 
75 Ibid. 150-154. 
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Avslutande sammanfattning och förslag på fortsatt forskning. 

Undersökningen ger en bild av hur slöjdlärare i Skellefteå Kommun ser på sitt eget och 

elevers inflytande i skolan. Lärarna upplevde att elevers inflytande över undervisningen 

innebar både hinder och möjligheter. Det som respondenterna upplevde som hinder för 

elevinflytande var elevernas bristande förkunskaper, man kände en oro över att de beslut som 

eleverna deltar i hade en tendens att bli av sämre kvalitet. Lärarna ansåg att elevers inflytande 

i vissa fall bidrar till en ökad arbetsbörda med mer att planera och en spretigare undervisning.  

 

Enkätsvaren speglar också lärarnas uppfattning om att elevers inflytande på ett positivt sätt 

kan påverka elevers delaktighet och engagemang i undervisningen. Tidigare forskning visar 

också att inflytande har en positiv effekt på elevers lärande. Lärarna upplevde samtidigt att det 

var väldigt individuellt hur bra eleverna klarade av ett ökat ansvar. 

 

Avslutningsvis vill jag påpeka att denna studie utgör ett begränsat underlag och de resultat 

som erhållits kan eventuellt användas som utgångspunkt för eller inspiration inför fortsatta 

studier som behandlar lärares syn på elevinflytande eller elevinflytande generellt inom skolan. 

Det vore intressant att dela ut en liknande enkät till eleverna på de berörda skolorna för att se 

hur lärare och elevers uppfattningar stämmer överrens. Jag anser att det är av vikt att finna 

och belysa faktorer som upplevs hindra eller främja elevinflytande. En djupare undersökning 

skulle ge ytterligare ökad förståelse av varför elevinflytande ser ut och upplevs som det gör 

hos de medverkande lärarna.  
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Bilaga 
 
 

Enkätundersökning kring lärares syn på elevinflytande 
 
Denna enkät syftar till att undersöka lärares syn på elevinflytande. Studien ingår i ett 
examensarbete inom lärarutbildningen vid Umeå Universitet. Undersökningen riktar sig mot 
alla slöjdlärare på grundskolans senare år i Skellefteå kommun. Därför skickar jag ut ett 
enkätformulär till just dig och ber dig avsätta ca.10 minuter av din tid till att besvara de 15 
frågor som ingår.  
 
Ditt deltagande i enkätundersökningen är naturligtvis frivillig, väljer du att delta i 
undersökningen kan du när som helst under ifyllandet av enkäten välja att avbryta din 
medverkan. Men det är betydelsefullt för undersökningens kvalitet att just du svarar. Försök 
att svara så fullständigt som möjligt på alla frågor.  
 
Besvara frågorna direkt i mailet genom att välja "besvara" och sedan fylla i enkäten och 
skicka tillbaka den till mig eller öppna det bifogade dokumentet och fyll i dina svar i 
dokumentet. Kom då ihåg att spara dina svar (så att de ”fastnar” i dokumentet) för att sedan 
vidarebefordra det ifyllda dokumentet till mig. Besvara enkäten så fort som möjligt helst inom 
en vecka.  
 
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt.  
 
Uppstår några problem med att besvara enkäten eller har du synpunkter kring 
enkätundersökningen är du välkommen att ta kontakt med mig via e-post: 
jenny.marklund(at)fceduc.umu.se 
 
Tack på förhand! 

Jenny Marklund 
 

 
Enkätundersökning kring lärares syn på elevinflytande 

 
1. Hur många år har du arbetat som lärare? 
 
_____ år 
 
2. Vilket ämne är du lärare inom? 

( ) Textil   ( ) Trä & Metall 
 
Till följande frågor, var vänlig sätt ett kryss vid lämpligt alternativ 

 
3. Vilken möjlighet till inflytande över organisationen på din skola tycker du att du som 
lärare har?  
Ingen möjlighet                                                               stor möjlighet 
1            2            3            4            5            6           7            8            9            10 
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4. Generellt sett, hur mycket inflytande anser du att eleverna på din skola har över sin 
utbildning? 
inget inflytande                                                                       mycket stort 
1            2            3            4            5            6           7            8            9            10 
 
5. Generellt sett hur viktigt anser du att det är att eleverna har inflytande över sin 
utbildning? 
oviktigt                                                                                     mycket viktigt 
1            2            3            4            5            6           7           8            9            10 
 
 
Hur mycket inflytande anser du att eleverna har över följande områden inom 
slöjdämnet? 
 
6. Planeringen av kursinnehåll? 
inget inflytande                                                                       mycket stort 
1            2            3            4            5            6           7           8            9            10 
 
7. Arbetssätten under lektionerna? 
inget inflytande                                                                       mycket stort 
1            2            3            4            5            6           7           8            9            10 
 

8. Bedömning och utvärdering av kursinnehåll? 
inget inflytande                                                                       mycket stort 
1            2            3            4            5            6           7           8            9            10 
 
9. Generellt sett, hur nöjda tror du att eleverna på din skola är med det inflytande 
som de har?  
Mycket missnöjd                                                                  mycket nöjd 
1            2            3            4            5            6           7           8            9            10 
 
 

10. Inom vilka/vilket område i slöjden tror du att eleverna skulle vilja ha mer 
inflytande? 
 
 
 
11. Inom vilka/vilket område i slöjden anser du att eleverna bör ha mer inflytande än 
vad de har idag?  
 
 
12. Hur upplever du att eleverna påverkas av att ha inflytande?  
 
 
 
13. Hur upplever du att du som lärare påverkas av elevinflytande? 
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14. Hur upplever du att undervisningen påverkas av elevinflytande? 
 
 
 
15. Har du några ytterligare kommentarer kring frågan om elevinflytande? 
 

Tack för din medverkan! 

 
 
 


