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Abstract 

The aim of this work is to investigate the obstacles for student influence on methods 

and materials in schools. The work was based on two questions: what are the 

obstacles to increasing student influence over methods and materials? How can we as 

school leaders work with these obstacles? On the basis of a theory part consisting of 

literature and previous research, a theoretical analysis model based on Hoy and 

Miskels model Social-Systems Model for schools was created.  The result part is based 

on interviews with nine teachers in grade 5-6. The work shows that barriers to 

student influence is mainly located in five different areas: Time, regulatory 

documents and time schedule, the subject, the student group and the individual 

teacher, teams and power structures. These barriers also influence each other. 

 

The work furthermore shows how school leaders can work with these obstacles. In 

addition to making a thorough analysis a lot of work is required with the school's time 

structure, as well as conception, agenda setting and in-service training for teachers is 

important. 
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1. Inledning/Problemformulering 

 

Sedan folkskolans start 1842 har elevernas situation och skolgång förändrats på alla 

sätt. Huvuduppdraget har dock till största del varit intakt; kunskapsinhämtning. Hur 

detta inhämtande av kunskap ska gå till är en långt mycket äldre fråga än så. Genom 

århundradena har olika synsätt på hur människan lär sig varierat. Sedan mitten av 

1900-talet har även diskussioner runt graden av inflytande över sitt eget lärande varit 

mer flitigt förekommande.   

 

På många ställen i skolans styrdokument betonas idag vikten av elevinflytande. Både 

skollagen och läroplanen, Lgr 11, är tydliga i sina formuleringar runt elevers 

inflytande över sitt eget lärande.  

 

Skolverket menar i sin skrift Delaktighet för lärande (2015) att elevinflytande över 

metoder och arbetsmaterial ger högre motivation till studier som i sin tur leder till ett 

bättre studieresultat. Trots att detta förhållande är känt och trots att styrdokumenten 

också är tydliga i sina formuleringar varierar graden av elevinflytande i klassrummet. 

I en skola kan elevinflytandet vara stort och material och arbetsmetoder diskuteras 

tillsammans med eleverna och används därefter på olika sätt. I en annan skola, eller 

kanske till och med i ett annat klassrum i samma skola är materialet lärarstyrt och 

metoden för lärande en helt annan. Som skolledare ser jag detta och jag ser också 

variationer i måluppfyllelse mellan skolor, olika klasser, ibland också mellan de olika 

ämnena. Det verkar finnas faktorer som hindrar graden av elevinflytande. Dessa 

faktorer kan vara av strukturell eller kulturell karaktär, ibland bäggedera. Oavsett 

vilket är det viktigt att i en organisation som skolan, synliggöra vilka hinder som finns 

för ökat elevinflytande över metoder och arbetsmaterial för att på sikt se var 

framgångsfaktorerna för desamma finns. Det är först då detta förhållande 

synliggjorts som man som skolledare också kan påverka utvecklingen i en viss 

riktning. Hur kommer det sig egentligen att skolan, trots det ovan nämnda, ändå inte 

kommit längre i sitt arbete med att ge eleverna större inflytande över sitt lärande? 
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1.1 Syfte/ frågeställningar  

Syftet med detta arbete är att undersöka hindren för elevinflytande över metoder och 

arbetsmaterial i skolan.  

 

Arbetet vilar på frågeställningarna 

 Vari ligger hindren för ett ökat elevinflytande över metoder och arbetsmaterial 

i skolan? 

 Hur kan man som skolledare arbeta med dessa hinder? 

 

2. Metod 

 
2.1 Definitioner och avgränsningar 

Det bärande begreppet i detta sammanhang är elevinflytande. Begreppet i sig är inte 

alls oproblematiskt utan snarare tvärtom. Elevinflytande kan finnas på många olika 

plan, ha olika betydelse och innebära en mängd olika saker. Det kan finnas 

elevinflytande i frågor som berör viktiga saker, men också i frågor som förefaller mer 

triviala.  Vissa elevinflytandefrågor ligger på individ eller kanske klassnivå där man 

på ett snabbt och enkelt sätt skapar delaktighet kring beslut. Andra frågor greppar 

mer över elevinflytandets innersta kärna, demokratiperspektivet, och blir på så vis 

oerhört viktiga ur det perspektivet. Oavsett vilket blir definitionen av begreppet 

elevinflytande viktigt för att förstå och kunna fortsätta arbetet.   

 

Då det i detta arbete hänvisas till begreppet elevinflytande avses den grad av 

möjlighet eleverna har att med sina egna idéer, tankar och föreställningar vara med 

och påverka undervisningens arbetsmaterial och de metoder som används i 

undervisningen.  

 

Två begrepp som utöver elevinflytande får betraktas som centrala i sammanhanget är 

elev och personal. I detta arbete definieras begreppen så som lagtexterna använt 

dem. 

elev: den som deltar i utbildning enligt skollagen med undantag för barn i förskolan. 

personal: anställda och uppdragstagare i verksamhet enligt skollagen. 
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Arbetet är avgränsat till att fokusera på hindren för elevinflytande, i första hand 

utifrån ett lärarperspektiv. Anledningen till detta är att läraren har stor roll i 

undervisningens planerande och genomförande. Detta har fått till följd att jag 

intresserat mig mest för lärarnas bild kopplat till frågeställningarna och det är också 

därför de intervjuer som gjorts är gjorda med lärare och inte med elever. I teoridelen 

hänvisas ändå till undersökningar gjorda bland elever. Min bedömning är att dessa 

tillför arbetet ytterligare en dimension.  

 

Att försöka renodla problemet och ställa specifika frågeställningar är enligt Bryman 

av allra största vikt för att hamna rätt. Dåligt formulerade problem kommer, enligt 

Bryman, att leda till dålig forskning (Bryman 2013). Bill Gillham säger vidare att en 

grundlig litteraturgenomgång innan val av problemområde är viktigt för att inte 

forskningen ska finnas i ett vacuum. Det gäller att känna till vad som redan är känt 

och vilka lösa trådar man kan plocka upp. Gillham fortsätter och påminner om att 

man heller inte ska ha för bråttom med att ”koka ned” problemen i frågor. Reflektera 

och diskutera problemformuleringar och områden med andra. Dessa behöver heller 

inte enligt Gillham vara experter inom området (Gillham 2008). Jan Trost berör 

också problemformuleringen och syftets roll för forskningen. Han säger att det 

självklart är så att syftet för studien måste vara klart innan mätinstrumenten börjar ta 

form. Vidare säger Trost att man dessutom måste arbeta mycket med syftet så det är 

klart och tydligt och inte blir alltför mångtydligt och ”luddigt”. (Trost 2012) Kortfattat 

kan sägas att problemformuleringen ska vara mycket övergripande. Syftet ska sedan 

konkretisera problemformuleringen som i sin tur ska konkretiseras genom 

frågeställningar. 

 

Teoridelen vilar på det arbete som ligger bakom min egna teoretiska analysmodell. 

Denna modell har jag utarbetat i en tidigare rapport utifrån litteraturstudier inom 

området elevinflytande. För att kunna skapa en teoretisk analysmodell använde jag 

ett induktivt arbetssätt där jag började med att försöka få en så bred bild som möjligt 

av vad som hindrar elevinflytande. Jag använde de vanligaste sökmotorerna och fann 

olika rapporter, uppsatser och litteratur som i sin tur hänvisade både till 

internationell och till nationell forskning. Många av titlarna var återkommande och 

fick på så vis bli min ansats för att bygga den teoretiska analysmodellen. 

Analysmodellen är inspirerad av och har sin grund i Hoy och Miskels modell Social-
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system model for schools (Hoy & Miskel 2010). Under hela processen har samma två 

huvudfrågeställningar legat till grund, nämligen: Vari ligger hindren för ett ökat 

elevinflytande över metoder och arbetsmaterial i skolan? Hur kan man som 

skolledare arbeta med dessa hinder? 

 

Hindren visade sig utgöras av olika faktorer. Dessa faktorer gick att knyta till 

struktur, kultur, individ och politik helt i enighet med den teroetiska analysmodell 

som Hoy & Miskel konstruerat (a.a) och som också låg till grund för analysarbetet i 

rapporten. Det blev tydligt att hindren vilade på olika grunder och att dessa också till 

viss del påverkade varandra. Den andra frågan; Hur man som skolledare kan arbeta 

med dessa hinder var heller ej enkel. Rapporten gav ändå några svar och pekade 

också på var hindren fanns. Jag vill fortsätta det påbörjade arbetet och har valt att gå 

djupare in i frågorna. Stämmer teorin med verkligheten? Vad säger undervisande 

lärare? 

 

2.2 Urval och intervju som metod 

Med tanke på detta arbetes inriktning gjorde jag bedömningen att intervjuer skulle 

passa bättre än vad gällde enkäter eller observationer.  Eftersom arbetet handlar om 

att få förståelse för hindren för elevinflytande och hur man kan arbeta för att 

undanröja dessa gjorde jag bedömningen att enkäter inte skulle ge en sådan 

förståelse i samma utsträckning som intervjuer. Observationer hade kunnat vara 

gångbart, men trots metodens många fördelar bedömde jag tiden ändå för knapp för 

att dessa skulle kunna föra mig närmare förståelsen inom området.  

 

Alan Bryman (2013) beskriver att intervjuformer kan indelas i olika kategorier. Det 

finns tre sådana grundläggande kategorier; strukturerade intervjuer, ostrukturerade 

intervjuer och semistrukturerade intervjuer (a.a). Även Bill Gillham (2008) delar in 

intervjuerna i dessa kategorier, med undantaget att han kallar den semistrukturerade 

intervjun för halvstrukturerad intervju (a.a).  I en strukturerad intervju vill forskaren 

kunna sammanställa svaren på ett jämförbart sätt. Detta medför att denne bör ställa 

exakt samma frågor till alla intervjuade och gärna ge olika svarsalternativ att välja 

mellan. En ostrukturerad intervju påminner om ett vanligt samtal där forskaren 

oftast börjar med att ställa en fråga angående ett specifikt tema. Sedan styr svaren 

hur intervjuen fortskrider. En semi-strukturerad intervju kan sägas vara en 
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blandning mellan den strukturerade och ostrukturerade intervjun. Det innebär att 

denna intervjumetod ställer liknande frågor till alla intervjuobjekt men att följdfrågor 

kan förekomma beroende på de svar som uppkommer (Bryman 2013). 

 

Mina tankar började i olika frågeställningar och började konstruera en helt 

strukturerad intervju utan att lyckas särskilt bra. Jan Trost behandlar i sin bok 

Enkätboken (2007) kvalitativ eller kvantitativ forskning. Han menar att om man som 

forskare är intresserad av att förstå människors sätt att resonera eller reagera, eller av 

att särskilja eller urskilja variationer i olika handlingsmönster så är en kvalitativ 

studie rimlig. (a.a) Eftersom en strukturerad intervju inte ger den frihet i svaren som 

en semi-strukturerad gör valde jag den senare typen av intervjumetod till detta 

arbete.  

 

Vidare ville jag få en så djup förståelse som möjligt i ämnet vilket Bryman (2013) 

säger att semistrukturerad intervju med sina öppna svar oftare medför. Intervjuer 

oavsett typ medför dock svårigheter. Han visar bland annat på att kvalitativa 

forskningsresultat inte kan generaliseras utöver den situation i vilken den 

producerades. Detta beror på att kvalitativ forskning oftast inkluderar enbart några få 

objekt som inte kan representera ett större sammanhang. (a.a) Trost (2007) visar i 

sin bok att forskning, kvalitativ eller kvantitativ sådan, alltid är öppen för tolkningar. 

Redan i frågeställandet och problematiserandet sker dessa tolkningar och påverkar 

resultatet. (a.a). Bill Gillham (2008) skriver i sin Forskningsintervjun-tekniker och 

genomförande att en större mängd olika metoder är bra för att få till stånd en så bra 

intervju som möjligt. Han belyser allt från mängden intervjupersoner, psykologin 

bakom gruppintervjuer, förberedelser av rummet för intervju men också 

intervjuandets etik.  Alla dessa förberedelser är också viktiga för att resultatet ska bli 

så rättvisande som möjligt. Gillham tipsar vidare och belyser vikten av att inte göra så 

många intervjuer att de hamnar på hög. Han menar att ju längre tid det går från 

intervjutillfället till transkriberingen ju större risk föreligger det att misstolkningar 

sker. (a.a)  

 

Då valet av intervjutyp var gjort började arbetet med intervjufrågorna. Jag renodlade 

problemområdet till huvudfrågeställningen: Vari ligger hindren för ett ökat 

elevinflytande över metoder och arbetsmaterial?  
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Hur många och vilka frågor skulle jag ställa för att få svar på denna 

huvudfrågeställning? Gillham (a.a) visar att en ostrukturerad intervju inte alls 

behöver så många frågor.  Ej heller behövs detta för en semistrukturerad intervju. 

Dock, fortsätter han, kan forskaren ha med sig en lista med stödord som en 

påminnelse till sig själv för att se till att intervjupersonen täcker in de områden man 

söker. (a.a) Även Bryman (2013) belyser frågornas vikt då det gäller kvalitativa 

intervjuer. Han visar att semistrukturerade intervjuer kan genomföras med en lista, 

kallad intervjuguide, med förhållandevis specifika teman som ska beröras. 

Intervjupersonen har dock stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Frågorna 

behöver inte komma i samma ordning som i intervjuguiden. Utöver intervjuguiden 

kan även andra frågor som inte ingår i denna också ställas. Bryman kallar detta 

förhållande till intervjuprocessen flexibelt. (a.a) 

 

Jag bestämde mig till slut för några huvudfrågor: Hur arbetar du med 

elevinflytande? Vad anser du att elever kan ha inflytande över? Är elevinflytande 

viktigt, på vilket sätt? Då vi pratar om elevinflytande; vad upplever du som svårt 

och varför? Kan man som skolledare påverka graden av elevinflytande och i 

sådana fall hur? 

 

För att följa Gillhams och Brymans råd upprättade jag en egen minneslista, 

intervjuguide, för områden som jag ville ha kommenterade. Guiden utgjordes utöver 

frågorna även av begreppen kultur, struktur, politik (makt) och individ. Tanken med 

dessa begrepp var naturligtvis att anknyta till den teoretiska analysmodellen som 

nämndes ovan, se även Bilaga 1. 

 

Nu fanns möjlighet att få ställa frågor runt de olika hinder för elevinflytande som 

kom fram i arbetet med den teoretiska analysmodellen. Att ställa dessa frågor till 

lärare inom grundskolan blev en självklarhet eftersom skolan är det fokusområde 

som mitt arbete riktats mot. Många av hindren som framkom i arbetet med den 

teoretiska analysmodellen kunde också knytas direkt eller indirekt till läraren vilket i 

detta avseende gjorde just läraren till den centrala aktören. 

    



7 

 

Jag valde ut nio lärare som var verksamma inom olika F-6 skolor i Luleå kommun. 

Urvalet av lärarna tog ingen hänsyn till ålder eller lärarnas kön. Det enda kriteriet var 

egentligen att alla lärare skulle undervisa i åk 5-6. Anledningen till detta val var att 

undersökningen skulle riktas mot de elever som hunnit ungefär hälften av sin 

grundskoleutbildning. Urvalet av lärare gick till att så att jag via mail ställde en fråga 

om att få genomföra intervjuer rörande elevers inflytande över metod och material i 

deras undervisning. Lärarna skulle även arbeta på olika skolor. Tanken med detta var 

att få erfarenheter från ett bredare spektra än om jag istället fokuserat enbart lärare 

verksamma inom en och samma skola.  

 

En annan viktig del vid forskning och arbeten av detta slag är den etiska aspekten. 

Etik handlar om att bygga upp, stimulera och hålla vid liv en medvetenhet och en 

diskussion om hur man bör handla. Även om vissa frågor som rör etik måste regleras. 

Formellt handlar etik inte endast om lagar och regler. Etiska aspekter är särskilt 

viktiga i forskningen eftersom den på lång sikt har stor påverkan på samhället.  

 

Vetenskapsrådet har en expertgrupp för etik som bereder övergripande etiska frågor. 

Kommittén försöker även stimulera den etiska diskussionen.  

 

Man har tagit fram fyra huvudkrav; informationskravet som innebär att forskaren 

skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i 

projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas 

om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. 

Informationen skall omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som 

rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta. Andra huvudkravet är 

samtyckeskravet. Detta innebär att forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och 

undersökningsdeltagares samtycke. I vissa fall bör samtycke dessutom inhämtas från 

förälder/vårdnadshavare (t.ex. om de undersökta är under 15 år och undersökningen 

är av etiskt känslig karaktär). Vidare ska de som medverkar i en undersökning ha rätt 

att självständigt bestämma om, hur länge och på vilka villkor de skall delta. De skall 

kunna avbryta sin medverkan utan att detta medför negativa följder för dem. Tredje 

kravet är konfidentialitetskravet vilket innebär att alla uppgifter om identifierbara 

personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda 

människor ej kan identifieras av utomstående. I synnerhet gäller detta uppgifter som 
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kan uppfattas vara etiskt känsliga. Detta innebär att det skall vara praktiskt omöjligt 

för utomstående att komma åt uppgifterna. Nyttjandekravet är den sista 

huvudregeln och innebär i korthet att uppgifter om enskilda, insamlade för 

forskningsändamål, får inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra 

icke-vetenskapliga syften. 

 

För att uppfylla samtliga krav som Vetenskapsrådet tagit fram informerade jag de 

intervjuade lärarna muntligt om kraven. Vid intervjutillfället gav jag även lärarna en 

skriftlig information där de fyra kraven tydliggjordes.  

 

Bryman skriver en hel del om forskningens tillförlitlighet som enligt honom består av 

fyra delkriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka 

och konfirmera. (Bryman 2013) I en så här pass begränsad studie finns svårigheter 

att dra alltför stora växlar på resultatet. Med denna insikt har jag ändock strävat efter 

att rigga så bra som möjligt för att uppfylla arbetets tillförlitlighet. Ovan har jag visat 

hur jag valt den litteratur som ligger till grund för teoridelen, likaså har tankar bakom 

intervjuurvalet presenterats. Utöver detta valde jag att göra provintervjuer innan jag 

satte det i ”skarpt läge”. Överförbarheten är ett bekymmer inom kvalitativa studier då 

dessa ofta omfattar en liten grupp, i ett speciellt sammanhang. Huruvida resultatet 

håller ihop i en annan kontext eller situation, eller i samma kontext vid ett senare 

tillfälle är alltid en empirisk fråga. Jag är väl medveten om att mitt arbete ger en 

ögonblicksbild vid ett särskilt tillfälle, i sitt sammanhang och har för att stärka 

arbetets tillförlitlighet försökt redogöra för alla faser av den forskningsprocess som är 

gjord-problemformulering, val av intervjupersoner, intervjuutskrifter, beslut rörande 

analysen av data och så vidare.  
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3. Teori  

 

Innan vi tittar på vad forskningen säger rörande arbetets frågeställningar vill jag visa 

på förutsättningarna för elevinflytande i den svenska skolan. 

 

Förutsättningar för ökat elevinflytande i svensk skola får utifrån betraktarens ögon 

betecknas som förhållandevis goda. Vi lever idag i en tid som på de flesta av 

samhällets plan genomsyras av demokrati och demokratiska värderingar. I arbetslivet 

finns lagar och regler som reglerar medbestämmande och inflytande över den egna 

arbetssituationen. Inflytande är vidare ett känt begrepp bland medborgarna som 

också förväntar sig att inflytande ska tillämpas i praktiken. Hur ser förutsättningarna 

för elevinflytande ut i skolan?  

 

Inflytande och delaktighet över sitt eget lärande är starkt reglerat i de styrdokument 

som finns för den svenska skolan. Kapitel 4 i Skollagen handlar just om kvalitet och 

inflytande, där sägs bland annat att Barn och elever ska ges inflytande över 

utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att 

vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som dem (SkoL 

4kap§9). Läroplanen, lgr 11, är om möjligt än tydligare i sina formuleringar.  

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig 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.  

Vidare riktar läroplanen fokus på läraren. 

Läraren ska: 

 

• utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för 

sitt arbete i skolan, 
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• svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och 

undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder 

och mognad, 

• verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i 

undervisningen, 

• 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. (Lgr 11, s.15) 

 

Lagmässigt finns det alltså stor tydlighet i vad som gäller beträffande elevinflytande i 

den svenska skolan.  

 

Tittar vi vidare på vilka olika förutsättningar som finns för elevinflytande i skolan 

finns inslag som torde verka gynnande. Klassråd och elevråd får betecknas som 

sådana aktiviteter. Likaså elevdeltagande i olika typer av samverkansgrupper inom 

skolan. Även om variationen säkerligen är stor är eleverna själva också mer medvetna 

om rättigheten till inflytande över sin skolsituation än vad fallet var för 30 år sedan. 

Elever uttrycker idag sin rätt till inflytande på ett annat sätt än vad fallet var tidigare.  

 

Forskningsläget inom området inflytande är på intet sätt en vit fläck på kartan. 

Kopplingar mellan inflytande och positivt resultat, oavsett vad man håller på med, får 

utan övertoner betecknas som allmänkunskap.  

 

Input-sidan får betecknas som goda. Vad händer då med denna input under resans 

gång? Trots dessa goda förutsättningar bromsas det hela upp. Elevinflytande är inte 

alltid en självklarhet i klassrummet, i skolan. Vilka faktorer strukturella, kulturella, 

maktrelaterade eller individuella, blir synliga i omvandlingsprocessen och verkar 

hindrande för elevinflytande?  

 

Det är viktigt att elever ska ha inflytande i skolan, det är också den politiskt korrekta 

uppfattningen bland vuxna i skolans värld. Ändå är det ofta vuxna som står i vägen 

för elevers delaktighet. Alla barn har rätt till utbildning och alla barn har rätt att 
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uttrycka sin åsikt och få veta att vuxna lyssnar. Detta är två centrala delar i 

Barnkonventionen. Tillsammans innebär de att barn inte bara har rätt att gå i skola, 

de har också rätt att påverka sin vardag i skolan. Inom skolans område, råder enighet 

i att elevinflytande är viktigt. Gunvor Selberg (2001) har grundligt behandlat ämnet 

bland annat i sin bok Främja elevers lärande genom elevinflytande. 

 

Det har skrivits mycket om att lyssna på eleverna och låta dem komma till tals. Men i 

verkligheten, i skolans vardag, märks inte alltid så mycket av detta. Enligt Skolverket 

behöver mer än varannan grund- och gymnasieskola förbättra elevernas möjlighet till 

inflytande över sitt lärande. Inger Ashing, ordförande på Rädda barnen hänvisar i en 

artikel (2009) till Skolverkets sammanfattning över sina utbildningsinspektioner där 

man skriver att det finns ett stort missnöje bland eleverna över den begränsade 

möjligheter till inflytande över utbildningen och det inre arbetet i skolan. I sin 

rapport ”Vems röst väger mest?”(2008) som Rädda Barnen presenterat, bekräftas 

denna bild. Rädda Barnen frågat 2000 pojkar och flickor i åldern 13-15 år vad de 

tycker att elever ska få vara med och bestämma om i skolan. Skolans investeringar, 

den fysiska miljön, skolmaten, den psykosociala miljön och det egna lärande vill en 

stor majoritet av eleverna vara med och bestämma om. En elev i undersökningen 

säger: Lärarna ska inte bara lyssna på oss när dom känner för det, utan ta med våra 

kommentarer och åsikter i alla diskussioner om allt i skolan. Det är ju bara vi som 

kan säga vad det är som är bra/dåligt med till exempel schema, lärare, mobbning. Det 

är vi som upplever det. Samma frågor ställdes till vuxna som har inflytelserika 

positioner inom skolans område: rektorer och ledande skolpolitiker i kommunerna. 

De vuxna vill gärna låta elever vara med och bestämma inom några områden, som 

den fysiska och psykosociala miljön. Rörande innehållet i undervisningen, hur 

undervisningen ska organiseras och hur skolans pengar ska användas vill majoriteten 

av de vuxna däremot inte att eleverna ska få vara med och bestämma om. Enligt 

denna undersökning ser de vuxna många hinder för elevinflytande i praktiken, 

skolans regelverk och rutiner är två av dessa. En del anser inte att eleverna är 

intresserade av att delta. I samma rapport från Rädda Barnen påpekar flera rektorer 

att elevernas möjlighet att påverka verkar minska ju äldre de blir. Enligt rapporten är 

de yngsta eleverna mest nöjda med sin möjlighet att påverka. De anser i högre grad 

att de får chans säga vad de tycker, och att de vuxna tar hänsyn till vad de säger. Mest 

missnöjda är gymnasieeleverna.  
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Gunnel Svensson (1994) visar i sin undersökning i Elever och lärare om 

elevinflytande i gymnasieskolan att ämnessplittring upplevs som ett hinder för  

elevinflytande. Eftersom elevernas inflytande över innehåll och metod bortser från de 

traditionella ämnesgränserna krävs större organisation för att få elevinflytandet över 

dessa områden att fungera i praktiken. Arbetslag måste plötsligt samverka på ett helt 

annat sätt än om undervisningen och innehållet hålls inom det traditionella ämnet. 

Svensson menar vidare att lärarna betonar att elevinflytande innebär ansvar och att 

de tycker att eleverna inte är tillräckligt mogna för att ta detta ansvar. Eleverna å sin 

sida tycker sig vara mogna för ansvaret. Konsekvensen blir att elever och lärare inte 

kan komma överens om utformningen av elevinflytandet. Tolander (2005) visar att 

en bristfällig demokratisk kompetens är en anledning till att eleverna saknar kunskap 

för att kunna praktisera inflytande. 

 

Gun Wiklund (1998) visare i sin rapport Elevinflytande vid gymnasieskolorna i 

Malmö på olika hinder för elevinflytande. I denna belyser Wiklund att lärarna anser 

att tidsbrist är en faktor som hindrar elevinflytande i undervisningen. Många lärare 

är rädda om undervisningstiden och vill inte riskera att tappa denna i långa 

diskussioner om innehåll, metoder och material som dessutom kanske inte leder till 

ett bättre resultat. Mats Danell (2006) hävdar i sin rapport På tal om elevinflytande 

att ”svaga” elever drabbas än hårdare då de mer sällan får utöva inflytande på grund 

av att de inte hinner med de obligatoriska arbetsuppgifterna.   

 

Enligt Wiklund (1998) upplever många av lärarna också att eleverna har tillräckligt 

med inflytande över sin utbildning. I samma undersökning visar Wiklund att 

eleverna upplever att lärarens personlighet och förhållningssätt till eleverna, 

kunskapen, inlärningen och undervisningen också är hinder för inflytande. Wiklund 

hänvisar i sin rapport till en undersökning som Glatz och Lindsjö gjort på ett 

vårdgymnasium och som visar att hindren för elevinflytande till största delen låg på 

det psykologiska och sociala planet för både elever och lärare. Wiklund hänvisar 

vidare till Glatz och Lindsjö och säger att hinder som eleverna såg hos sig själva och 

som lärarna i princip hade samma upplevelse av var; Egen osäkerhet och rädsla att 

göra bort sig, lärarna upplevs svåra att påverka, ovana vid att delta i 

inflytandeprocesser, bristande engagemang samt bristande kunskaper och tid. 
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Eleverna upplever vidare att ett hinder för deras inflytande kan vara lärarnas 

svårigheter att lämna ifrån sig makt över situationen.  Även Svensson (1994) menar i 

sin rapport att eleverna befinner sig i underläge i förhållande till lärarna som också 

påverkar elevinflytandet negativt. 

 

Inflytande har med makt att göra. Den som har inflytande, har också makt att 

påverka utvecklingen. Den som medvetet väljer att ställa sig utanför, låter med andra 

ord någon annan ta makten (SOU 1991:12:21).  

 

Enligt Marita Lindahl (2005), professor vid enheten för barnpedagogik vid Åbo 

akademi, är det viktigt att vårda demokratin, detta görs bäst genom praktiska 

handlingar och erfarenheter. För att barn ska kunna växa upp till demokratitänkande 

individer krävs det att de får erfarenheter av demokrati redan i förskolan och 

grundskolan. Barn och elever måste involveras i den dagliga verksamheten, ges 

information, bli tillfrågade, ta ansvar och få möjlighet att uttrycka sina åsikter. När 

det gäller diskussionen om ett ökat elevinflytande är det framförallt med lärarna som 

diskussionen måste föras eftersom det är hos dem som mycket av makten ligger 

(SOU1996:22:8). Amelie Tham (1998) menar i sin bok Jag vill ha inflytande över 

allt: en bok om elevinflytande i skolan att begreppet elevinflytande i skolan 

definieras av de vuxna. Detta får till följd att det även är de vuxna som bedömer och 

bestämmer om eleverna har tillräckligt med inflytande eller inte. Anita Lindgren 

(1995) skriver i sin bok Utmaning: om elevinflytande i skolan att ju säkrare läraren 

är i sin yrkesroll, desto lättare har denne att släppa ifrån sig makten. Omvänt att en 

lärare som är osäker i sin yrkesroll också blir mer försiktig att släppa ifrån sig makt 

över situationen.  

 

Resonemanget styrks delvis i en studie av Fielding och Ruddock (2006) som visare 

att det finns en oro hos lärare att den traditionella maktrelationen mellan lärare och 

elever hotas och sätts ur balans om elevinflytandet ökar.  

 

Stokes m.fl.(2009) menar i en amerikansk studie, A Student´s Guide to Taking Back 

the Classroom, också att det kan vara en utmaning att genomföra elevinflytande i 

dagens klassrum då traditionen i den allmänna skolan är att läraren har makten. I det 

genomsnittliga klassrummet har läraren i stort sett nästan all makt, oavsett om det 
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ska beslutas om fysisk miljö, metoder eller undervisningsmaterial. Stokes m.fl. ger 

vidare exempel på detta och nämner även beslut kring undervisningsinnehåll och 

betygssättande. För att få effektivt elevinflytande menar Stokes m.fl. att det krävs att 

lärarna vill och kan lämna ifrån sig en del av makten. Samtidigt måste även eleverna 

komma över sin känsla av maktlöshet och själva vilja vara med och påverka. 
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3.1 En teoretisk analysmodell 

Sätter man in teorin i en modell som är inspirerad av Hoy och Miskel kan det se ut så 

här. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Modellen visar olika hinder för elevinflytande som bygger på olika faktorer, makt, 

individuella, strukturella och kulturella. Pilarna inuti modellen visar att alla hinder påverkar 

varandra.  
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3.1.1 Modellen – en förklaring  

Modellen består av tre huvuddelar: input, omvandlingsprocess och outcome. 

Input är de förutsättningar som finns för elevinflytande. Förutsättningarna utgörs av 

vad styrdokument och känd forskning för fram och fastslår angående elevinflytande. 

Vidare består förutsättningarna av den demokratiska medvetenhet som råder i vårt 

samhälle idag.  

 

Modellens kärna är omvandlingsprocessen. Här i modellens mitt finns de olika 

faktorer som verkar hindrande för elevinflytande. Dessa kan vara av fyra olika slag; 

Strukturella faktorer, maktfaktorer, individuella faktorer och kulturella faktorer. I 

Hoy och Miskels modell kallas maktfaktorn för politiskt system men har samma 

betydelse som i denna modell. Jag valde maktbegreppet då jag märkte att 

benämningen politiskt system ställde till med begreppsförvirring som förde tankarna 

till partipolitik och kommunal/statlig styrning istället för vad det egentligen handlade 

om.   

 

De olika faktorerna är inte lika stora eller lika hindrande i alla situationer utan en del 

kan vara mindre hindrande än andra i en situation och mer hindrande i en annan. 

Likaså kan alla faktorer påverka varandra och på så vis göra hindrena för 

elevinflytande än större då de verkar tillsammans. 

 

Sista delen av modellen är outcome, det vill säga resultatet som blir kvar efter att alla 

hinder påverkat detsamma. Tanken med analysmodellen är att identifiera var de 

största hindren för elevinflytande finns och på så vis genom nulägesanalys kunna ta 

itu med hindrena på ett genomtänkt och strukturerat sätt.  

 

Teorin visar en del, vad visar samtalen med lärarna? 
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4. Resultatredovisning intervjuer med 9 olika lärare 

 

Nedan följer nu en resultatredovisning indelad i två olika områden; arbetet med och 

hinder för elevinflytande samt skolledarens roll som rör vad de 9 olika lärarna 

berättade under intervjutillfällena. I de frågor där svaren skiljer sig och det blir viktigt 

att individuellt kunna redovisa vem som sagt vad har de 9 lärarna benämns som L1-

L9.  

 

4.1 Arbetet med elevinflytande 

Alla intervjuer inleddes med att lärarna fritt fick prata och berätta om sitt arbete med 

elevinflytande. I dessa samtal fokuserade lärarna på det praktiska inne i klassrummet 

man ville berätta hur man gjorde, tänkte och agerade i frågor som berörde 

elevinflytande.  

 

De lärare som intervjuats arbetar på många olika sätt med elevinflytande. Vi ska titta 

på vad dom säger och vilka beröringspunkter som finns de nio emellan.  

 

Lärarna ger många exempel på då dom i praktiken ägnar sig åt att ge eleverna 

inflytande över sitt lärande. Det är inte alltid detta inflytande berör detta arbetets 

kärna, det vill säga metod och material, utan många gånger verkar det handla om 

inflytande på ett mer psykologiskt plan. Många av lärarna säger att det är viktigt att 

eleverna får en känsla av att ha inflytande över sin situation. L1 säger exempelvis att 

Det är ju framför allt att få dem att känna sig delaktig och vilja vara med och 

påverka. Ibland är det inte alltid att de får vara med och utforma det slutgiltiga 

men att låta de känna att de har fått vara med att påverka. Det är ett givande och 

tagande. Så får de vara med och välja så att de känner att de är med i beslutet det 

viktiga är inte vilken det blir utan att de känner att de har varit med och påverkat. 

 

L7 är inne på liknande tankar och säger att 

Eleverna måste veta att jag respekterar deras åsikter och tyckanden, sen kanske 

dom inte alltid får som dom vill men att jag har lyssnat på dom och så tar vi ett 

gemensamt beslut. Ofta är dom nog rätt nöjda med vad jag tycker och ibland säger 
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jag: Ja ha men då gör vi så, så det är ju som en ömsesidig kommunikation som 

måste till för klassrumsklimatet. 

L8 utvecklar tankarna vidare: 

Elevinflytande är jätteviktigt, inte enbart för att vi ska arbeta så efter våra direktiv 

utan det är ju så att det är den bästa metoden för att utveckla eleven att dom har ett 

inflytande över det man gör och att dom ska känna arbetsglädje. Det är ju inte lätt 

men viktigt.  

 

Lärarna blir efterhand mer konkreta och ger då bilder av hur elevinflytandet sker 

inne i klassrummet.  

 

L1 säger: Alla lär vi oss på olika sätt. De kan vara med och påverka olika metoder 

och olika arbetssätt. Att vara med och påverka tidsåtgången för ett arbete, alltså 

hur mycket tid behöver ni till det här. L2 säger: Elevinflytande är absolut viktigt 

men om man tänker sig att det i början av sin lärargärning handlade om att få 

rösta om vilken friluftsdag man vill osv så har man väl börjat tänka på ett annat 

sätt. Jag har Ma/NO om man tänker NO så är det ju jag som bestämmer, eller inte 

jag men kursplanen och det centrala innehållet, men där kan dom till viss del ha 

inflytande om det är någon särskild bit som dom tycker är mer intressant eller i 

vilken ordning man ska göra det. L3 ger sin syn på elevinflytande: Ja alltså 

elevinflytande är ju så att eleverna ska påverka innehållet i undervisningen. Och då 

är det ju så att man kan göra på olika sätt så klart jag kan exempel säga att de som 

har idrott och då får dom parvis planera idrotten tillsammans och tänka utifrån det 

centrala innehållet och det är ju elevinflytande. 

 

Att ge eleverna inflytande över hur de vill visa sin kunskap verkar några av lärarna 

fokusera mer på. L2 säger: Det dom kan påverka mycket och kan laborera mycket 

med är ju hur dom vill visa sina kunskaper. Vilka redovisningsformer eller om vi 

ska ha prov så får dom välja själv om dom vill ha det muntligt, spela in sig själva på 

en I-pad eller rita en affisch eller om dom vill ha ett traditionellt prov. Och det har 

vi kommit igång med och då märker man ju att en del visar mycket mer kunskap på 

andra sätt än de traditionella.  
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L6 är inne på samma linje och säger: Jag kan fråga; Hur tycker ni att vi ska arbeta, 

hur tycker ni vi ska redovisa? och så tar vi tre förslag av dom, så kan jag ha ett eget 

förslag fyra och så kan vi ha en röstning. Även L7 är inne på inflytande över 

redovisningsformerna: Men om jag presenterar ett visst arbetsområde och så 

förklarar jag hur jag tänkt så kan jag ställa frågor. Hur vill ni? Hur vill ni redovisa 

det här? Och så ger jag några olika alternativ som brukar funka. 

 

Att samtala och lyssna in sin elevgrupp verkar många inne på i arbetet med 

elevinflytande. L4 förklarar: Till exempel i engelska som jag jobbar med. Ofta 

kommer det ju från eleverna att dom registrerar någonting och så kommer det 

spontana förslag på det man gjort eller vill göra. Även L5 berör vikten av 

lyssnandet: Att man lyssnar in det här vill jag och det här vill jag. Vi ska ge respons 

på det dom föreslår tycker jag. Det blir merarbete men det måste man ställa upp 

på.  

 

L7 praktiserar samma sak men uttrycker det på ett lite annat sätt: Jag har egentligen 

inte tänkt så där jätte mycket att nu gör jag elevinflytande. Det går ju inte. Men om 

jag presenterar ett visst arbetsområde och så förklarar jag hur jag tänkt så kan jag 

ställa frågor. Hur vill ni? 

 

L8 får avsluta detta avsnitt: Ja, jag tycker det är jätteviktigt. Inte enbart för att vi 

ska arbeta efter våra direktiv utan det är ju så att det är den mest utvecklande 

metoden för att utveckla eleven, att dom har ett inflytande över det dom gör och att 

dom ska känna arbetsglädje. Det är ju inte lätt men viktigt. 

 

Med den avslutningen ska vi fokusera på det som inte är så lätt, närmare bestämt på 

hindren för elevinflytande över metoder och material.  

 

4.2 Hinder för elevinflytande 

Ovan har vi sett att de nio lärarna praktiserar elevinflytande i klassrummet på olika 

sätt. Detta arbetes fokus ligger just i de svårigheter, hinder, som är kopplade till 

elevinflytande. I teoridelen belystes många olika hinder som tidigare forskning visat 

på. Vi ska nu titta närmare på de faktorer som de intervjuade lärarna ser som hinder i 

sitt arbete med elevinflytande. Dessa hinder har kategoriserats utifrån en så kallad 
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tematisk analys där återkommande resonemang strukturerats under olika rubriker. 

Utifrån den teoretiska analysmodellen som vi tittat på tidigare har jag även 

förtydligat under varje rubrik var hindren hör hemma i densamma.   

 

4.2.1 Tiden 

En aspekt som flera av de intervjuade lärarna lyfter fram som ett hinder för 

elevinflytande är det vi kallar tid. Tid placeras in i analysmodellen under strukturella 

faktorer. I intervjuerna pratar lärarna om tid på två olika sätt där det ena avser den 

tid som man som lärare räknar som reglerad arbetstid och det andra är tid i form av 

ämnestid enligt timplanen. I detta avsnitt behandlas det förstnämnda.  

 

Många av lärarna förklarar att det är svårt att hinna med och att det ibland finns en 

oro att eleverna på grund av detta ska missa något viktigt. L3 förklarar: 

Tiden kan nog påverka, det känns som att det är så mycket mer man ska som hinna 

med i de om man säger teoretiska ämnena. Man kanske inte törs släppa till 

eleverna där för man är rädd att man kanske ska missa någonting då. L4 belyser 

med liknande tankar: Allt som ska hinnas med. Vi blir mera låsta på något sätt att 

det är mer som vi ska klara av på samma tid som tidigare.  Om man säger så. Jag 

har de timmar jag har och då vill jag hinna. Nog kan dom ha inflytande, men det är 

ändå det här vad ska jag säga då man ska starta upp. Hur stort ska det vara, 

begreppet är så svårt det finns ju inget facit. I vilken utsträckning?  

 

Många av lärarna som ser tiden som ett hinder för elevinflytande verkar ha 

uppfattningen att elevinflytande tar mer tid i anspråk av läraren än vad motsatsen 

innebär.  L7 fördjupar detta: Sen är det ju så att om man har lite utrymmen och ska 

greja med en teater och man inte har det som ett ämne så blir det stort och jag 

måste lägga mycket tid på de som gör det. Allt det här är ju lite mera tidsavhängigt 

och då tar man det man hinner med. För lite självbevarelsedrift har man, ja vad gör 

man. Vi blir lite låsta i att kunna pricka av att nu har vi hunnit det och det. Jag får 

dra en snabbgenomgång på detta och då håller det ju inte att någon säger: Jag 

hade tänkt så här. Men risken är ju det och jag tror att det krävs några år på 

nacken för att göra ett bra ämnesövergripande arbete, för att veta att jag plockar 

här och där och tiden blir inte lika viktig. Som ny är det så mycket så man bara 

stolpar upp och bockar av för att inte hamna i nåt fel.  
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Även L6 pratar om tiden som ett hinder för elevinflytande: Min tid är begränsad och 

grupperna är för stora. Jag gör så individuellt jag kan, annars skulle det inte funka. 

Tiden är en jättestor aspekt. I skolan handlar det till syvende och sist alltid om tid. 

 

4.2.2 Styrdokumenten och timplanen 

Även om tid i avseendet arbetstid ses bland många av lärarna som ett hinder för 

elevinflytande är tid i form av ämnestid i timplanen en faktor som berörs av nästan 

alla intervjuade lärare. Timplanen är i sin tur starkt knuten till styrdokumenten, 

främst läroplanen, och de olika ämnenas kursplaner. Styrdokumenten och timplanen 

utgöt tillsammans med tid en strukturell faktor i den teoretiska analysmodellen. Vi 

ska nedan titta närmare på vad de intervjuade lärarna säger om sambanden mellan 

dessa begrepp och på hur de tillsammans utgör ett upplevt hinder för elevinflytande. 

Timplanen, schemaläggning och det centrala innehållet i Lgr11 resoneras en hel del 

kring.  

 

L6 säger: Jag måste ha någon som kommer in i min klass och vi måste schemalägga 

varenda position var enda 10:e minut för att göra exakt de minuter man ska enligt 

timplanen. Det hämmar, det är jag helt säker på. Som jag ser det är det en stor 

strukturdel, strukturfråga, stor stor.   

 

L4 En lärare säger: Det är ju inte bara tiden, man vet att man måste göra det 

centrala innehållet. Även L9 uttrycker samma sak: Sen ska man hinna som mer 

moment, känns det som, det står ju som skrivet där, att det här ska vi gå igenom.  

Några av de intervjuade lärarna ger mer fylliga och utförliga beskrivningar runt sina 

tankar på hur styrdokumenten, ämnesundervisningen och timplanerna tillsammans 

utgör ett hinder för elevinflytande över metoder och material.  

 

L5 beskriver det så här: Och så det här med läroplanen, jag vet inte, men då den 

kom 2011 med centralt innehåll. Hade jag inte gått fortbildning så tror jag att jag 

varit osäker, kan man göra si och så. Fast det skulle vara fritt, så var det styrt och 

Hjälp! man ska ju hinna med det där och det där. På nåt sätt tror jag alla krav blev 

ett visst stressmoment.  Man var friare förr. Jobbade man heltid så ägde man hela 
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dagen. Man lånade tid av olika ämnen man diskuterade. Det blev 

ämnesövergripande och ingen annan lärare blev involverad. Det var en annan 

frihet. Det ämnesövergripande i teman gav mer tid och gynnade elevinflytandet. 

Ingen annans schema påverkades. Det var lättare då man hade allt själv. 

 

Även L7 beskriver problematiken mer ingående: Det är viktigt att vi som lärare är 

trygga i det vi gör. Men det är sån press på det som ska hinnas med, det centrala 

innehållet. Det är inte säkert att en rutinerad lärare väljer det här därför att jag vill 

ha en säker väg så att jag hinner och det blir lugnt och tryggt. Man har ju sin tid i 

sitt ämne. Det var bättre som klasslärare, då kunde man låna tid från sig själv. Men 

med ämneslärare blir det svårare, då krävs ju tight arbetslagsarbete så att detta 

fungerar. Området måste omfatta många ämnen.  

 

L8 fortsätter: Pressen kommer från att det är mycket som vi ska hinna med på kort 

tid och det blir då snuttifierat. Man ska hinna med många områden på kort tid. För 

att få elevinflytande att fungera så krävs det planering från läraren och där känner 

jag att det kan brista, man hinner inte riktigt med. Då det gäller styrdokumenten så 

upplever jag det som att olika institutioner har satt ihop dessa dokument och alla 

vurmar om sitt. Tar man NO som exempel så finns det ingen helhetsbild. Det är så 

mycket som ska tas upp inom respektive ämne det känns som allt är viktigt. Man 

måste kunna komprimera och samköra, för ska man köra det där slaviskt så finns 

det inte en chans att man hinner med. Man brister i NO-ämnenas laborativa sida 

som jag ser det. Den blir för komprimerad och jag skulle vilja ha mer tid för det. Att 

jag skulle kunna integrera mer. Ju mer ämnesövergripande undervisning desto 

lättare att komma åt inflytande delen. Då har man större möjlighet, speciellt om 

man tänker Geografi och NO som ligger nära varandra. Man ska lära sig världen i 

geografin och också förstå varför världen ser ut som den gör och då menar jag inte 

sociopolitiskt utan mer geologiskt. Där skulle man kunna göra mer integrerat och 

utveckla mer inflytande på arbetssättet.  

 

Vi låter L8 resonemang om ämnesövergripande undervisning ta oss över till nästa 

område; ämnet. Kan ämnet utgöra hinder för elevinflytandet. Kan det vara så att 

vissa ämnen är mer lämpade för elevinflytande över metoder och material än andra?  
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4.2.3 Ämnet 

För att underlätta resonemanget kring ämnet så krävs en liten fördjupning. I den 

svenska grundskolan finns idag 16 olika ämnen. Man brukar dela in dessa i två 

grupperingar, praktisktestetiska ämnen (oftast benämnda som praktiska ämnen) och 

teoretiska ämnen. De praktisktestetiska ämnena utgörs av bild, musik, hem- och 

konsumentkunskap, slöjd och idrott. Resten av grundskolans ämnen räknas som 

teoretiska ämnen. Inom de teoretiska ämnena finns två block NO, naturorienterade 

ämnen, och SO, samhällsorienterade ämnen. Till de tidigare hör kemi, fysik och 

biologi. Till de senare hör historia, religion, geografi och samhällskunskap. Ämnet 

utgör en strukturell faktor i den teoretiska analysmodellen. 

  

Vi ska se vad lärarna säger om ämnet och elevinflytande. Nästan alla intervjuade 

lärare hade någon uppfattning rörande detta. L3 säger så här: Ja det är väl nästan så 

att det är lättare i de praktiska ämnena, att dom får vara med och bestämma mer. 

Det är lättare att låta eleverna bestämma mer än i till exempel i ämnet svenska. Det 

är ju så att svenskan är ganska uppstyrd, idrotten har friare kunskapskrav. Eller så 

är det bara att man känner att det är ett praktiskt ämne. 

 

L4 pratar om SO ämnena. Jag upplever att om man nu tar SO-ämnet som exempel 

så är ju det ett ämne som så att säga rör sig mycket i vardagen. Alltså det som 

händer i världen, det kommer in som automatiskt medan matematiken är så smal. 

SO-ämnet är en stor del av omvärlden. Det är ju allt från religion, historia och 

samhällskunskap. Så där upplever jag det som att man får inflytande på ett annat 

sätt. I matten kan man inte välja, det finns en fara i att eleverna väljer nåt som går 

fort och lätt, medan nån tar det alldeles för svårt. För ämnesinnehållet är så 

annorlunda.  

 

L5 ger en historisk tillbakablick till undervisningen på 80-talet. Då satt vi och 

diskuterade efter skolan slut och la upp vad man ville göra på en friluftsdag eller i 

ett arbetsområde. Tema kunde det vara, över gränserna 4-5-6 ämnesövergripande. 

Man måste ha lite ämnesövergripande för att få till elevinflytandet tror jag. Det går 

så lätt in i varandra drama, integrerar bild, svenska, SO eller matte, bild.  Man 

måste ha ämnesövergripande för att få det bra för eleverna tror jag. I de praktiskt 

estetiska ämnena är det lättare, matematik är ett svårt ämne.  
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Matematiken återkommer som ett ämne som blir bekymmersamt då det gäller 

elevinflytande. L6 förklarar. Jag tänker att matten är ju mycket mer strikt, att man 

måste kunna metoder och hur man använder metoder och vilket räknesätt man ska 

ta. Jag provar mig fram lite, till exempel med olika läxformer. Där kan jag föra in 

det, men det är mycket svårare tycker jag. 

 

L8 är också inne på att det finns skillnader i elevinflytande beroende på vilket ämne 

man undervisar i. Jag tycker att de praktiskt estetiska ämnena lämpar sig alldeles 

utmärkt för elevinflytande och där har vi ju jobbat, jag och en musiklärare. Vi har 

ju jobbat strukturerat, satt upp ett mål att vi ska ha en konsert och eleverna har 

styrt resan dit. Hur konserten kommer att se ut och hur den ska bli. Sen tar det ju 

tid när dom är ovana. Det är lätt att se en konsert som ett jättearrangemang, men 

då dom landat så brukar dom bli ganska medvetna om vad som gäller och då ser 

man ju hur dom planerar upp och börjar utmana sig själva och dra med andra 

elever som inte varit lika engagerade från början.  

 

I NO finns det också många möjligheter. Man kan ge teman med ganska fria 

händer även i NO.  Det kan bli en presentation och man får använda det material vi 

har på skolan, slöjdsal, bildsal. Vi har allt för att göra utställningar. Då blir 

eleverna eld och lågor, men det finns ju alltid 2-3 stycken elever som har det lite 

tufft.  Tufft att fixa det, men för hoppningsvis kanske dom dras med av övriga i 

gruppen. Dom eleverna har ju problem oavsett elevinflytande eller inte. 

Vi låter L8 avsluta och samtidigt ta fasta på sista stycket som får leda oss till nästa 

avsnitt över faktorer som de intervjuade lärarna ser kan verka hämmande för 

elevinflytandet över arbetsmaterial och metoder, nämligen eleverna själva. Här kallat 

elevgruppen. 

 

4.2.4 Elevgruppen 

Detta avsnitt är intressant. Hela arbetet handlar alltså om olika lärares syn på vilka 

hinder som finns för att eleverna ska få ökat inflytande över metoder och 

arbetsmaterial i skolan, i sitt egna lärande. Elevgruppen är en annan strukturell 

faktor så till vida att gruppstorlekar och sammansättningar ofta är givna.  Vi ska se 
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vad lärarna säger och se om eleverna eller olika elevgrupper själva kan hindra sitt 

eget inflytande över dessa centrala delar i lärandet.  

 

L1 berättar vilken roll elevgruppen spelar på elevinflytandet. Är det en svårare grupp 

är det också svårare med elevinflytande. Du måste vara trygg med dig själv som 

lärare och med din grupp för att kunna använda dig av mycket elevinflytande. Ju 

tryggare läraren och klassen är desto mer elevinflytande kan du ha.  

 

L5 pratar vidare om elevgruppens betydelse på graden av elevinflytande.  Är det en 

självgående grupp så skulle det nog fungera. Men med yngre elever och oroliga 

grupper måste vi vuxna hjälpa till i detta.  Elevgruppen är viktig för hur mycket 

elevinflytande det blir.  

 

Resonemanget fortsätter med L3.  Hur gruppen ser ut i sig är viktigt. Vissa grupper 

kan vara tysta och vågar inte riktigt uttrycka vad dom vill. Eleverna har kanske 

inte heller riktigt koll på vad dom kan påverka.  

 

L7 ger sin bild av elevgruppens betydelse. Det blir avhängigt av elevgruppen, hur 

ansvarstagande den är och att den fungerar. Då blir det detta som det blir fokus på. 

Om jag har hemskt mycket att välja på så blir gruppen viktig. Man måste vara så 

pass mogen som elev att man kan göra valen. Jag tror att fler får utlopp för 

kreativiteten om man får välja mellan exempelvis I-pad , film, intervjuer eller 

kanske en gestaltning med en lite drama eller så. Jag tror att om man har en grupp 

som är oroligare och är lite mer stökig blir det väldigt rörigt då man ska göra dessa 

moment. Sådana grupper behöver en plan och mer styrning än en grupp med bara 

några få oroshärdar.  

 

L9 får avsluta resonemanget runt elevgruppen som hinder för elevinflytande över 

arbetsmetoder och material. Det ska vara en fungerande grupp helt enkelt. Det finns 

alltid en klick barn som inte klarar av det. Kontentan blir att man som lärare 

formar vissa lektioner utifrån den klicken, just för att få helheten att funka, så är 

det.  
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4.2.5 Den individuella läraren, arbetslagen och maktstrukturer 

I lärarnas fortsatta bild av olika faktorer som hindrar elevinflytande har vi nu hamnat 

vid den faktor som lärarna själva utgör. Vi ska se vad lärarna säger om lärarens 

betydelse för elevinflytande och även hur olika maktstrukturer i skolan kan vara av 

betydelse för frågeställningarna. Den individuelle läraren är självklart en faktor, 

dennes samspel med kollegor och elever i olika situationer kan utgöra både kulturella 

faktorer och maktfaktorer som hindrar elevinflytande.  

 

Läraren som avslutade förra avsnittet får inleda detta.  Man vill ha lite kontroll. Jag 

tror att man som lärare är lite rädd, det är där det sitter. Man måste jobba in sig i 

ett arbetssätt, få ökad erfarenhet för att våga.  

L8 är inne på samma linje. Det är ju så att skolan har en väldigt hög medelålder på 

sin personal och många av lärarna har ju jobbat med 20-30 år gamla läroplaner 

som varit huggna i sten. Många av lärarna har inte jobbat med något annat än 

skolan. Då är det inte lätt att få in nya tankesätt. Kanske tycker vissa lärare att ökat 

elevinflytande är en risk för att dom tappar kontrollen. Samtidigt är det så att för 

att våga måste du ha bra kontroll och erfarenhet. Till viss del är man nog rädd att 

misslyckas, men många är nog rädda för vad andra kollegor ska tycka eller säga. 

Man bryr ju sig inte lika mycket då man varit några år och också lyckats några 

gånger. 

 

L7 tar det vidare. Det är nog kopplat till vilken person man är. Man vill ju inte välja 

något som är farligt. Som att släppa tyglarna lösa, ingen kontroll. Man är nog rädd 

för att eleverna ska tycka att man inte har koll på läget. Om man är mycket osäker 

så kanske eleverna börjar fundera på om man som lärare kan det här. Kan min 

lärare det här? Om det blir alltför osäkert så kanske makten blir lite förskjuten till 

eleverna och det blir plötsligt dom som talar om vad som ska göras i klassrummet.  

Resonemanget fortsätter av L6. Jag tror att med erfarenhet så är det lättare att 

snabbt se tillfällen för elevinflytande. Om man har erfarenhet så vågar man släppa 

mer och ge mer inflytande till eleverna.  Jag måste ändå ha kontroll för annars är 

det inte lugnt bland eleverna. Man vill ju inte misslyckas hela tiden.  

 

L2 ger sin bild av hur erfarenhet hos läraren har betydelse.  Om man ser arbetet med 

ökat elevinflytande som en kunskap man besitter så kan man ju också som pedagog 
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träna upp den och bli bättre. En inställning att med erfarenhet blir man bättre. Man 

ser inte yrkesskickligheten statisk som något man har eller inte har. Då vi kan prata 

öppet om vad vi lyckas med och inte i arbetslagen, det är ju då det börjar hända 

grejer. Vi måste komma bort från vad som är ok och inte, man måste våga. 

 

L1 säger så här. Du måste vara ganska stark som person om du kommer som ny. Det 

påverkar också hur de andra i arbetslaget jobbar. Man kan bli rädd över vad som 

ska hända, vart drar detta iväg. Du måste vara trygg med dig själv som lärare för 

att våga släppa fram elevinflytande.  Så klart skiljer det mellan arbetslagen i det vi 

gör. Det känns dock som att vi har ganska liknande arbetssätt på skolan. Det är 

därför det fungerar så bra när man jobbar tillsammans i olika ämnesövergripande 

aktiviteter. Det är viktigt att man har samma förhållningssätt 

 

L2 pratar också om arbetslagen. Vi införde ämneslärarsystem från år 3 och då blev 

det mindre av ämnesövergripande undervisning. Vi har ägnat mycket plats och tid 

för att grotta ner sig i sina ämnen men nu är vi i den punkten att vi måste jobba 

tematiskt. Utifrån elevinflytande skulle detta vara gynnande då man på så vis får 

mer tid.  

 

L6 får avsluta detta avsnitt och ger en bild som tar oss över till nästa område. Det som 

sitter i väggarna spelar roll, kulturer. Vilken typ av kolleger man har, om man är 

tillåtande för nya grejer. Har man informella ledare som inte vill ha elevinflytande 

så kan det bli begränsningar. Sådant tar tid att bryta. Skolledaren har ju också en 

roll, men det är nog svårt. Man kan nog inte gå in och säga top-down att nu ska vi 

ha elevinflytande. Utan det måste komma underifrån från kollegor och personal och 

få dom att förstå att det här är viktigt. 

 

4.2.6 Ledningen och dess betydelse 

Detta avsnitt skiljer sig lite från de ovan belysta på så vis att det främst riktar in sig på 

vad lärarna säger rörande arbetets andra frågeställning det vill säga: Hur kan man 

som skolledare arbeta med de hinder som finns för ökat elevinflytande?  En skola 

består ju inte enbart av elever och deras lärare. Det finns alltid en ledning också. En 

ledning med mer eller mindre inflytande över och inblick i den verksamhet man 
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bedriver. Vi ska se vad de intervjuade lärarna säger rörande ledningens roll då det 

gäller elevinflytande. 

 

L1 resonerar så här: Ledningen tycker jag är viktig. Det är just att hitta sätt som gör 

att man kan implementera och få det att fungera så att det inte blir en 

flumverksamhet som det kanske kan bli. Det måste ju vara lite ordning och reda.  

L2 fortsätter resonemanget: Chefen måste också ge raka besked, det här ska göras. 

Det är inte toppstyrt bara för att man är tydlig med vad som förväntas av lärarna. 

Rektorerna är otroligt viktiga. Deras roll är avgörande. 

 

Även L4 ger sin bild av ledningens betydelse. Man måste påtala att nu måste detta 

ske. Det handlar om fokussättande. Alla känner ju att det är viktigt, men jag tror att 

många känner dåligt samvete över det också. Begreppsbildningen måste redas ut så 

att begreppet förstås.  

 

L5 ser också svårigheter med begreppsbildningen. Jag tror att om man är erfaren så 

vet man. Är man ny så tror jag det är viktigt att man får hjälp in i det av 

skolledningen. Man kan börja ge tips och idéer, men först reda ut vad elevinflytande 

är och vad vi menar. Begreppet är ju inte enkelt, det kan skilja mycket mellan elever 

och lärares syn på begreppet.  

 

Att som ledare sätta agendan är L6 inne på. Dels kan ledaren friställa folk och dra 

upp riktlinjer.  Det är viktigt att ledningen kan sätta agendan. Förstelärarna skulle 

ju kunna driva det också, det är också en aktör. 

 

L8 har en lite annan syn på skolledningens roll för ökat elevinflytande. Jag tror att 

skolledarens roll är ganska perifer. Det har inte så stor betydelse, den skolledning 

som jag har erfarenhet av har haft en medveten tanke om elevinflytandefrågan. Det 

ska jag inte säga någonting om, men den stannar ju ofta vid elevråd och liknande. 

Man får inte genomslag. En av fördelarna med läraryrket är ju att man är ganska 

självständig. Det krävs prioriteringar och sättande av riktning för att få genomslag 

i arbetslag och i klassrum. Man måste följa upp och jobba med frågorna mer 

metodiskt. Skulle man lägga all energi som man idag lägger på dokumentation och 
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omstruktureringar på elevinflytandearbete istället så skulle det göra skillnad, då 

skulle det hända något. Då får ju skolledningen lite större roll. 

 

5. Analys/diskussion 

 

Den teoretiska analysmodellen, se ovan, visade att det fanns en rad olika faktorer som 

utgjorde hinder för elevers inflytande över metoder och material i skolan. Styrks 

resonemanget rörande dessa olika hinder när de intervjuade lärarnas bild läggs ihop 

med detta tidigare resonemang?  

 

I intervjuerna återkommer ett begrepp oftare än andra, tid. Som jag visat tidigare kan 

tiden ses på olika sätt och innebära olika saker. Det finns tid som innebär den 

reglerade arbetstid som en lärare har. Denna tid är den samlade arbetstiden som 

lärare har att förfoga över. Som lärare är det den tid som utgörs av 35 timmars 

arbetsplatsförlagd tid samt de 10 timmar som utgörs av förtroendetiden. Begreppet 

tid hänvisar också till den undervisningstid som en lärare har enligt timplanen i ett 

visst ämne, alltså den reglering som finns runt hur mycket tid som eleverna i en viss 

årskurs ska undervisas i ett specifikt ämne. Oavsett vad man menar är det tydligt att 

tiden, eller bristen på densamma, är en strukturell faktor som måste diskuteras.  

 

Ovan visade Wiklund (1994) att lärarna anser att tidsbrist är en faktor som hindrar 

elevinflytande i undervisningen. Många lärare är rädda om undervisningstiden och 

vill på så sätt inte riskera att tappa denna i långa diskussioner om innehåll, metoder 

och material som dessutom kanske inte leder till ett bättre resultat. Detta 

resonemang återkommer även i de gjorda intervjuerna. Man ser att lärarna många 

gånger uttrycker en rädsla i att inte hinna med, att inte våga släppa in eleverna för 

mycket. De uttrycker en rädsla av att man inte ska hinna med det man själv tänkt sig. 

En uppfattning om att det finns viktigare kunskaper än andra blir tydligt i detta 

resonemang. Det verkar finnas en vilja att hinna med och att inte ”missa” något 

viktigt. En följd av detta blir då att elevinflytandet får stryka på foten. Många av 

lärarna ser tiden som ett hinder för elevinflytande och verkar ha uppfattningen att 

elevinflytande tar mer tid i anspråk av läraren än vad motsatsen innebär. Det finns 

också en upplevelse att det är alltmer man ska hinna med i sitt läraruppdrag så att det 
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blir svårt att hinna med att ge eleverna inflytande. Man upplever att man som lärare 

har de timmar man har och att det inom dessa timmar inte går att göra hur mycket 

som helst. Skådespeleri och andra mer otraditionella redovisningsformer anses som 

större projekt som automatiskt kräver mer tid av läraren för att få genomföra.  

 

I detta att hinna med och att inte missa innehåll torde Danells (2006) resonemang 

ovan inte vara alltför långsökt där han påstår att de svagare eleverna drabbas än 

hårdare inflytandemässigt då dessa oftast inte hinner få något inflytande över 

metoder och material. Om läraren har en uppfattning att ett specifikt innehåll ska 

hinnas med innan man som elev får möjlighet till inflytande finns det stora risker att 

de svagare eleverna aldrig ges möjlighet till inflytande då dessa har fullt upp med att 

hinna det läraren tänkt sig i första läget. I och med Lgr 11 och det centrala innehållet 

torde detta om det görs på ett ogenomtänkt sätt utgöra en stor risk för vissa elevers 

inflytande över sitt egna lärande. Att man som lärare enbart tittar på det centrala 

innehållet och använder det som en checklista som prickas av kan alltså få stora 

negativa följder avseende elevinflytande.  

 

Ämnestid i timplanen är en faktor som berörs av nästan alla intervjuade lärare. 

Timplanen är i sin tur starkt knuten till styrdokumenten, främst läroplanen och de 

olika ämnenas kursplaner. Ämnets tid och det centrala innehållet är starka 

strukturella bitar som av många av de intervjuade lärarna ses som hinder för 

elevinflytandet. Lärarna uttrycker att de nya styrdokumenten med det centrala 

innehållet verkar stressande för dom själva. Centrala innehållet blir just checklistor 

och garanten för att allt viktigt kommer med. Eftersom det centrala innehållet i vissa 

ämnen inte står i förhållande till den tid som ämnet tilldelats i timplanen uppstår 

problem för läraren. Att i detta läge släppa in eleverna i planeringsprocessen runt 

metoder och material blir inte rimligt, eftersom vi tidigare såg att elevinflytande 

kräver tid. I detta uppstår en osäkerhet i att hinna med ”sitt” ämne och istället för att 

samverka slår man vakt om sitt, just för att hinna med. Upplevelsen bland lärarna är 

att en stor bov i det hela är just det centrala innehållet. I Lpo94 fanns inte denna del 

utan läraren kunde friare välja vilket innehåll som skulle undervisas. Detta öppnade 

säkerligen också för att man på ett enklare sätt kunde ”låna” tid från andra ämnen 

som man själv undervisade i. I och med timplanen och det centrala innehållet 

begränsas möjligheterna till detta. Vidare har de nya behörighetskraven gjort att fler 
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lärare undervisar den enskilde eleven än tidigare. Även detta ställer större krav på 

schemaläggning, organisation och strukturer än tidigare. 

 

Som L6 sa ovan I skolan handlar det till syvende och sist alltid om tid. Ja, kanske är 

det på det viset, men detta arbete har också visat att det finns andra aspekter som är 

värda att diskutera då det gäller skola och elevinflytande.  

 

En sådan återkommande aspekt är ämnet eller ämnessplittringen som på ett 

strukturellt plan inte är helt oproblematiskt.  Svensson (1994), hänvisad till ovan, 

visade i sin undersökning att ämnessplittring upplevs som ett hinder för 

elevinflytande. Eftersom elevernas inflytande över innehåll och metod innebär 

avvikelse ifrån de traditionella ämnesgränserna krävs större organisation för att få 

elevinflytandet över dessa områden att fungera i praktiken. Arbetslag måste plötsligt 

samverka på ett helt annat sätt än om undervisningen och innehållet hålls inom det 

traditionella ämnet. Då lärare ska samverka i arbetslag finns det många faktorer som 

kan komma ifråga då det gäller hinder för elevinflytande. Den kulturella faktorn som 

innebär traditioner och erfarenheter av arbetslagsarbete och elevinflytande. Likaså 

kan maktfaktorn lärare emellan komma att påverka hur elevinflytandet runt ett visst 

arbetsområde ska se ut. I sitt mest problematiska fall kan det bli så att så pass många 

hindrande faktorer samverkar så att elevinflytandet påverkas mycket negativt.  

 

Detta är intressant då även detta troligen till viss del också har att göra med tid. Att 

inte samverka och hålla sig till sitt ämne kan för läraren verka tidsbesparande. Det är 

ingen orimlig tanke att då eleverna ges inflytande över metoder och material bryr 

dessa sig väldigt lite om vilket ämne som berörs av dessa val. Ett arbete i till exempel 

engelska som eleven vill redovisa genom en kombination av bilder, musik, och text 

blir plötsligt en stressfaktor för läraren då denne ser att tid som skulle användas till 

ämnet engelska plötsligt försvinner då eleven istället ackompanjerar ett musikstycke 

som rimligen tillhör ämnet musik. Det omvända kan ske om eleven arbetar med en 

bilduppgift och väljer att redovisa detta på ett sätt som inbegriper andra ämnen som 

finns i timplanen. Man kan mycket väl tänka sig att dessa två strukturella faktorer, tid 

och ämnet, samverkar och utgör ett större hinder än enbart den ena av de två. Om vi 

därtill också lägger till maktfaktorer och kulturella uppfattningar hos lärarna som 

hinder för elevinflytande torde det inte bli mycket kvar av den varan. 
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Det finns en uppfattning om att det är svårare med elevinflytande i vissa ämnen än 

andra. De praktiskt estetiska ämnena nämns mer frekvent som enklare att ge 

elevinflytande i, matematik som svårare. Lärare pratar om friare kunskapskrav i de 

praktiskt estetiska ämnena och att så inte skulle vara fallet i främst matematik men 

även i ämnet svenska. Ämnet är som ovan visats en strukturell faktor. 

 

Matematiken återkommer gång på gång där ämnets strikta struktur och innehåll på 

något vis upplevs lägga hinder för elevinflytande. Det verkar också vara svårt för 

lärarna att förklara exakt vad detta beror på. Att man som elev inte skulle kunna lära 

sig matematik genom utökat inflytande i metoder och material finns det dåligt stöd 

för. Som ovan visat fastslår Selberg (2001) i boken Främja elevers lärande genom 

elevinflytande att motsatsen gäller för samtliga skolans ämnen. Två ämnen förutom 

de ämnen som betraktas som praktiskt estetiska ämnen nämns mer frekvent av de 

intervjuade lärarna som särskilt lämpade för elevinflytande. Dessa ämnen är SO och 

NO. Vad kan detta bero på? En aspekt är självfallet att de två ”blocken” redan består 

av olika tillsammans sammansatta ämnen, förklarade ovan. Detta gör att man enkelt 

kan se en koppling mellan exempelvis religion och samhällskunskap.  

 

För ett 30-tal år sedan kallades ämnena SO/NO i de lägre stadierna för OÄ, 

orienteringsämnen. OÄ bjöd på den tiden på en stor möjlighet till temaarbeten och på 

så vis ämnesövergripande undervisning, inte sällan med ganska stor grad av 

elevinflytande över metoder och material. Möjligen är lärarnas bild av NO och SO 

som ämnen en kvarvara av detta. Det finns en annan aspekt i detta med NO och SO, 

nämligen att det ofta är samma lärare som håller i hela blocket. Man har som lärare 

plötsligt tre eller fyra ämnen som man undervisar samma elever i. Detta borde 

rimligtvis göra att man på ett lättare sätt kan fördela just tiden så att den inte hindrar 

inflytandet. Eftersom alla lärare också har varit elever så har dessa också en bild av 

hur elevinflytande fungerade då man själv gick i skolan. Kanske är det den bilden som 

gör att lärarna har lättare att samverka mellan ämnena tillsammans med SO eller NO 

än med exempelvis matematik.  

 

Om tid i form av undervisningstid i ett specifikt ämne är en faktor som hindrar elever 

från att ha inflytande över metoder och material så torde det finnas ett sätt att 



33 

 

komma runt det hela. Vi ser det i NO och vi ser det också i SO. Det handlar om 

ämnesövergripande undervisning, projekt- eller temaarbeten. Här verkar det finnas 

ett sätt att överbrygga de strukturella hindren för elevinflytande.  

 

Några av de intervjuade lärarna exemplifierar när elevinflytande har fungerat. Det 

dessa lärare beskriver är tillfällen då man tillsammans i arbetslagen eller i hela 

personalgruppen arbetat i olika former av ämnesövergripande undervisning. Det 

förefaller vidare som att dessa olika projekt också har setts som mycket positiva 

inslag bland dessa lärare. Trots detta ses projekten just som projekt och inte som ett 

förändrat långsiktigt arbetssätt. Som Svensson också nämnde kräver självfallet dessa 

projekt också större organisation, samarbete och planering för att få det att fungera. I 

och med lärares ökande arbetsbörda kan man tänka sig att man istället för att 

engagera sig i samverkan stänger om sig och på så vis istället planerar för sitt eget 

ämne för att ha fortsatt kontroll över situationen. Vidare kan man också tänka sig att 

rektorer och skolledning inte alltid är så införstådda med att skolans organisation vad 

gäller tidsanvändning får stora konsekvenser i slutändan. 

 

Om hindrena för elevinflytande enbart legat inom det strukturella området hade 

lösningen på bristande elevinflytande kunnat kringgås genom att bedriva 

ämnesövergripande undervisning hela tiden. Men som jag ovan visat är det inte så 

enkelt. 

 

Tham (1998), behandlad ovan, menar att begreppet elevinflytande i skolan definieras 

av de vuxna. Detta får till följd att det även är de vuxna som bedömer och bestämmer 

om eleverna har tillräckligt med inflytande eller inte. Utifrån detta resonemang blir 

elevinflytandet avhängigt av vad läraren anser eleven, eller eleverna ska ha inflytande 

över. Elevgruppen som kulturell företeelse blir därför viktig i detta avseende.   

Många av de intervjuade lärarna, L1, L3, L5, L7 och L9, uttrycker just att elevgruppen 

och kulturen i densamma är av oerhörd betydelse för graden av elevinflytande. 

Lärarna pratar om svårare och lättare grupper. Det är lite oklart exakt vad man 

menar, men det förefaller som att vissa grupper tar större ansvar över sitt lärande och 

kan på så vis tilldelas extra elevinflytande. Andra grupper ses som mer otrygga och 

röriga och bedöms inte vara mogna för detta inflytande. En av lärarna, L9, verkar 

sätta fingret på problemet med kommentaren ”Det ska vara en fungerande grupp 
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helt enkelt. Det finns alltid en klick barn som inte klarar av det. Kontentan blir att 

man som lärare formar vissa lektioner utifrån den klicken, just för att få helheten 

att funka, så är det.”  

 

Det måste finnas en fara i denna väldigt förenklade bedömning huruvida en grupp 

elever kan få inflytande över sitt egna lärande. Makten koncentreras i detta enbart till 

läraren. Precis som Stokes m.fl. (2009), ovan nämnd, menar att i det genomsnittliga 

klassrummet har läraren i stort sett nästan all makt, oavsett om det ska beslutas om 

fysisk miljö, metoder eller undervisningsmaterial. För att få effektivt elevinflytande 

menar Stokes m.fl. att det krävs att lärarna vill och kan lämna ifrån sig en del av 

makten.  

 

Bedömningen av gruppens beskaffenhet avseende elevinflytande görs av en ensam 

individ utifrån sina egna referenspunkter om vad en fungerande, trygg eller 

ansvartagande grupp är. Att det måste finnas utrymmen för felbedömningar torde 

inte vara otroligt. Ett annat bekymmer i detta är ju att den enskilde eleven inte är en 

grupp utan i högsta grad egen individ. Om eleven hamnar i en, av läraren bedömd, 

stökig grupp riskerar en enskild mogen, ansvarstagande elev inte få något inflytande 

över sitt lärande ändå.  

 

Vad är det då som gör att vissa lärare faktiskt delar med sig av makten medan andra 

inte gör det? När vi nu resonerar på ett individuellt plan tangerar vi samtidigt 

maktfaktorer där just begreppet makt får betydelse.   

 

Som vi såg ovan visade Fielding och Ruddock (2006) att det finns en oro hos lärare 

att den traditionella maktrelationen mellan lärare och elever hotas och sätts ur balans 

om elevinflytandet ökar. Även Stokes m.fl. (2009) menade i sin studie, A Student´s 

Guide to Taking Back the Classroom, att det kan vara en utmaning att genomföra 

elevinflytande i dagens klassrum då traditionen i den allmänna skolan är att läraren 

har makten. Intervjuerna med L1, L2, L6, L7 och L8 visar tydligare än andra att det 

finns en maktaspekt i resonemanget kring hur mycket elevinflytande man som lärare 

är villig att lämna ifrån sig till eleverna. Man pratar om rädslan för att tappa 

kontrollen och förklarar det som att elevinflytande blir osäker mark som i värsta fall 

kan välta allt över ända. Lärarna antyder att det finns större risker med 
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elevinflytande då man är oerfaren, just på grund av att man som lärare då inte är lika 

trygg i sin roll och de olika situationer som kan uppstå i klassrummet.   

 

Utifrån detta resonemang skulle en lärarstyrd undervisning befästa maktstrukturerna 

i klassrummet, men alltså hindra elevinflytandet. Är det så enkelt att läraren inte vill 

eller inte förmår att dela med sig av inflytande på grund av att tappa i anseende eller 

förlora kontrollen över situationen? Finns det inte en djupare aspekt i detta? Wiklund 

(1998) visade att eleverna upplever att lärarens personlighet och förhållningssätt till 

eleverna, kunskapen, inlärningen och undervisningen också är hinder för inflytande.  

I detta finns en hel del att resonera om. Om läraren i sin undervisning relaterar 

graden elevinflytande till sin egen skolgång torde detta leda till en uppfattning om att 

eleverna har förhållandevis mycket inflytande över sitt lärande. Ju äldre läraren är 

desto längre tid har förflutit sedan den egna studietiden och då borde skillnaden i 

synen på elevinflytande bli större. Detta talar emot att de erfarna lärarna skulle ge 

mer elevinflytande än en oerfaren, det borde vara tvärtom.  Om inte så är detta ett 

hinder som inte de intervjuade lärarna uppmärksammat.  

 

Kanske är det i grund och botten synen på eleven, kunskap och inlärning som gör att 

vissa lärare känner sig osäkra då makten flyttas till eleverna. Att lärarens syn på 

eleven, kunskap och inlärning har betydelse för graden av elevinflytande som 

Wiklund (a.a) är inne på är nog ingen missuppfattning. Om man som lärare ser 

eleverna som aktiva, kunskapstörstande individer som vill och kan lära sig på olika 

sätt blir resultatet ett annat än om man ser det motsatta. Likaså blir frågan: Vad är 

kunskap och hur lär jag mig? viktig. Anser man som lärare att kunskapen är statisk 

och att det finns en viss mängd ”rätt” kunskap borde detta leda till att jag som lärare 

inte är så villig att öppna upp för idéer som kan leda till att ”fel” eller oviktig kunskap 

förekommer i allt för hög utsträckning i undervisningen.  Likaså påverkar naturligtvis 

synen på hur människor lär sig och lärarens roll i detta lärande. Samtidigt borde en 

osäkerhet hos läraren väckas om man anser sig lära ut ”fel” kunskap på ”fel” sätt. 

En dynamisk syn på undervisning och inlärning ger fler elever möjlighet att lyckas. 

Dessutom, som Skolverket fastslog i Delaktighet för lärande (2015), höjs 

motivationen på detta sätt hos eleverna och gynnar studieresultaten. Förutom dessa 

politiska och individuella hinder som handlar om makt och synen på elever, kunskap 
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och inlärning verkar det också skönjas en kulturell aspekt som kan utgöra ett hinder 

för elevinflytande.  

 

Då en av lärarna, L8, säger: Till viss del är man nog rädd att misslyckas, men många 

är nog rädda för vad andra kollegor ska tycka eller säga. Man bryr ju sig inte lika 

mycket då man varit några år och också lyckats några gånger. I detta får 

erfarenheten en annan betydelse. Då lärarna säger att dom är rädda för att tappa 

kontrollen över situationen så kanske det inte är enbart situationen i klassrummet 

som avses. Istället blir det viktigt vad kollegorna tycker. Kanske upprätthåller man 

kontrollen i klassrummet för att slippa tappa i anseende hos sina kollegor, andra 

lärare? Utifrån detta resonemang blir erfarenhet viktig i form av maktstrukturer 

lärare emellan där lång erfarenhet utan större fadäser och tappad kontroll räknas 

som positivt. Håller sambandet: ökad kontroll-minskat elevinflytande får detta direkt 

som följd att elevinflytande hindras på grund av rädslan att misslyckas inför sina 

kollegor eller kanske ledning. Plötsligt blir också skolkulturen viktig.  

 

Ovan har vi sett att alla fyra påverkansfaktorer struktur, individ, makt och kultur i 

den teoretiska analysmodellen är av betydelse av olika grad och på olika sätt då man 

ska försöka analysera de olika hindren som finns för elevinflytande. En och en är det 

inte alltid så att de utgör enorma hinder för elevinflytande. Man kan tänka sig att till 

exempel tid och då bristen på densamma kan kringgås genom ganska enkla åtgärder 

som samarbete och ökad medvetenhet om prioriteringar. Likaså kan osäkerhet och 

okunskap om elevinflytande på ett individuellt plan åtgärdas och förbättras genom 

planerad och riktad kompetensutveckling. Då lärarna ger sin bild är det 

förhållandevis lätt att se när hindrena för elevinflytande kan växa sig stora. Då de 

olika faktorerna på sitt olyckligaste sätt börjar samverka och påverka varandra 

negativt får blir hindrena för elevinflytande mycket större. Ett exempel skulle kunna 

vara att man som oerfaren lärare är rädd för att misslyckas, upplever sig ha för lite tid 

samtidigt som arbetslaget inte är intresserade av elevinflytande i undervisningen och 

att elevgruppen upplevs som omogen och rörig. I ett sådant skräckexempel blir 

självfallet hindrena mycket större än om man enbart har för lite tid. 

 

Arbetets andra frågeställning, Hur kan man som skolledare arbeta med dessa 

hinder? är starkt kopplad till den första frågeställningen och ska nedan ges utrymme.  
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Som vi sett ovan påverkas och hindras elevinflytandet utifrån kulturella, individuella, 

strukturella och politiska aspekter. Ledningens betydelse har redan skrivits fram i 

arbetet för att öka elevinflytandet i praktiken, men kan inte poängteras nog mycket.  

Vissa av hindren är lättare att komma åt och åtgärda, andra tar tid och kräver stor 

organisationsförmåga. Att ta sig an skolans struktur då det gäller tidsanvändning, 

kollegial samverkan och schemaläggning för att gynna elevinflytande kan vara en del, 

och får väl räknas in i den senare kategorin. Det gäller att finna vägar som skolledare 

så att man ger lärarna möjligheten att kringgå de hinder som bygger på strukturer 

som går att förändra. Att ge tid för fördjupning och skapa tidsstrukturer som gynnar 

pedagogiska samtal mellan lärarna. I detta blir det viktigt att skapa planerings- och 

reflektionstid för arbetslag och ämneslag att träffas för att planera. Schemaläggning 

som möjliggör ämnesövergripande undervisning blir också en stor fråga att lösa. Ett 

agendasättande där det krävs att ledningen prioriterar tidsanvändningen så att man 

inte ständigt byter fokus och planerar in alltför mycket annat innehåll på lärares 

planeringstid blir av stor vikt. De strukturer som är svårare att påverka måste man 

ändå hantera. Det blir viktigt att som skolledare möjliggöra för den individuelle 

lärarens fortbildning avseende de styrdokument som reglerar skolan. Att få en 

lärarkår som känner sig trygga i arbetet med läroplanen, det centrala innehållet och 

timplanen är av största vikt för att elevinflytandet inte ska hindras.  

 

Vidare har skolledningen en stor roll i att förankra begreppet elevinflytande bland 

lärare för att överbrygga olika eventuella meningsskiljaktigheter rörande begreppets 

innebörd och i vilken utsträckning elevinflytande förekommer i realiteten. Det blir 

viktigt att tillsammans med lärarkollegiet definiera begreppet och skapa 

nulägesanalyser för fortsatt arbete. På detta sätt kan man ta sig an skolans kulturer 

och på så vis få en mer gemensamsyn på hur man ska ta sig an elevinflytandet. 

Genom att som ledare lyfta fram goda exempel på lärares förhållningssätt, syn på 

elever, kunskap och innehåll kan detta få spridning i hela kollegiet.  

 

Allt detta får även följder på den politiska arenan där en ökad trygghet och kunskap 

bland lärarna borde ge större chans att de vågar släppa ifrån sig mer makt till 

eleverna och på så vis inte vara rädda för att tappa i anseende.  
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Skolledningen måste självfallet arbeta på olika sätt beroende på hur det ser ut i 

verksamheten. Att vrida i alla reglagen samtidigt torde inte vara framgångsrikt. 

Istället borde en ordentlig nulägesanalys genomföras på den skola man verkar i för 

att få en bild av var de största hindren för elevinflytande ligger. I detta läge kan den 

teoretiska analysmodellen ovan vara till hjälp för att synliggöra de olika hindren. 

Utifrån resultatet av sin analys får man som skolledare sedan sätta upp tidsbestämda, 

uppföljningsbara mål som man sedan kan planera verksamheten mot.  

 

Så här i slutsketet vill jag göra en återblick och avsluta med en kortare 

metoddiskussion som återkopplar till arbetets tillförlitlighet och relevans. Kvalitativa 

studier omfattar ofta en liten grupp människor i en viss tid och ett visst sammanhang. 

Det är möjligt att jag kanske fått ett annat resultat i en annan tid på en annan plats. 

Beroende på kulturell ingång så kan det se olika ut. Det är inte alls säkert att 

analysmodellens olika faktorer är lika påverkande i ett annat kulturellt sammanhang, 

i en annan tid. Vidare har jag reflekterat än mer runt urval av intervjupersoner. 

Kanske skulle man ha kunnat intervjua fler lärare och också grupperat dessa utifrån 

vilka årskurser dom verkar i. Likaså hade ett urval där man också styrt mot vissa 

ämnen kunnat ge en annan bild. Tittar jag tillbaka på teoridelen förstår jag också att 

urvalet utifrån det enorma forskningsstoffet som finns, både nationellt och 

internationellt, kunde ha gjorts på ett annat vis som då också påverkat studien.  Hur 

som helst är mitt arbete en ögonblicksbild just i detta sammanhang, i denna tid och 

blir på så vis ändå relevant och viktigt. Relevant för alla som verkar inom svensk 

grundskola och på något vis vill arbeta för att ge eleverna större inflytande över sin 

utbildning. Viktigt för eleverna och alla som vill att dessa ska få möjligheten att 

påverka sitt egna lärande. 
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6. Slutsats  

 

Syftet med detta arbete är att undersöka hindren för elevinflytande över metoder och 

arbetsmaterial i skolan.  

 

Arbetet vilar på frågeställningarna 

 Vari ligger hindren för ett ökat elevinflytande över metoder och arbetsmaterial 

i skolan? 

 Hur kan man som skolledare arbeta med dessa hinder? 

 

Som visats ovan utgörs hindren av olika faktorer. Dessa faktorer går att knyta till 

struktur, kultur, individ och makt helt i enighet med den teroetiska analysmodell 

som Hoy & Miskel konstruerat och som också legat till grund för analysarbetet i detta 

arbete.  

 

Det blir tydligt att hindren vilar på olika grunder och att dessa också till viss del 

påverkar varandra. I detta arbete har det framkommit fem områden som på olika sätt 

utgör hinder för elevinflytande över metoder och material. Dessa fem är Tiden, 

styrdokumenten och timplanen, ämnet, elevgruppen och den individuella läraren 

arbetslagen och maktstrukturer. De fem områdena påverkar varandra på olika sätt 

och flyter stundom ihop. Det som dock blir tydligt är att tiden, både som 

undervisningstid och arbetstid, utgör ett stort strukturellt hinder som nästan 

påverkar allt i skolan. Någonstans i detta finns också svaret på den andra frågan; hur 

man som skolledare kan arbeta med dessa hinder. Oavsett vad en nulägesanalys visar 

kommer det att bli viktigt för skolledningen att ta sig an skolans struktur då det gäller 

tidsanvändning, kollegial samverkan och schemaläggning för att gynna 

elevinflytande.  

 

Att förankra begreppet elevinflytande bland lärare är en annan del som kan 

överbrygga olika meningsskiljaktigheter rörande begreppets innebörd och i vilken 

utsträckning elevinflytande förekommer i realiteten. Vidare, att lyfta fram goda 

exempel på lärares förhållningssätt och syn på elever, kunskap och innehåll är också 

av vikt för ökat elevinflytande. Slutligen finns insatser att göra även inom den 
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politiska arenan där man som skolledare genom fortbildning skapar möjlighet för ett 

stärkande av lärares kompetens som på sikt också kan ge den trygghet som krävs för 

att våga släppa ifrån sig makten till eleverna.  

 

7. Målet om samhälle och vetenskap 

 

Detta arbete kan kopplas bakåt i tiden och har skapatas under och efter 

rektorsutbildningen. På så vis har arbetet getts en hel del tid och jag har hela tiden 

kunnat hänga upp arbetet på utbildningens olika delar. Detta har i sin tur gett mig 

motivation och mening i mitt arbete med uppsatsen. Arbetet har berikat stora delar 

av mitt arbete och mitt ledarskap. Jag har kunnat nyttja ny kunskap i befintliga 

organisationer och på så vis känt mig tryggare i min skolledarroll. Inte minst har 

kunskapen i konstruerande och användande av teoretiska analysmodeller varit till 

hjälp i många situationer i den dagliga verksamheten. Nu är det sällan så enkelt att 

man kan sätta in all världens bekymmer i en teoretisk analysmodell och på så vis 

finna lösningar, dock ska dessa modeller på intet sätt förringas utan istället användas 

där de kan ge någonting. För mig har den teoretiska analysmodellen som använts i 

detta arbete gett mig ökad förståelse för de olika perspektiv man kan analysera 

utifrån ett problemområde. Tillsammans med intervjun som metod har jag skaffat 

mig nya verktyg som jag kan använda i min fortsatta roll som skolledare och på så vis 

fortsätta att utveckla den organisation som jag själv verkar i.  

 

8. Resultatsammanfattning 

 

Syftet med detta arbete var att undersöka hindren för elevinflytande över metoder 

och arbetsmaterial i skolan.  

 

Arbetet vilade på frågeställningarna 

 Vari ligger hindren för ett ökat elevinflytande över metoder och arbetsmaterial 

i skolan? 

 Hur kan man som skolledare arbeta med dessa hinder? 
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Utifrån en teoridel bestående av litteratur och tidigare forskning skapades en 

teoretisk analysmodell som har sin grund i Hoy och Miskels modell Social – Systems 

Model for schools.  

 

Resultatdelen bygger på intervjuer gjorda med nio lärare som undervisar i åk 5-6. 

Arbetet visar att hinder för elevinflytande främst finns inom fem olika områden: 

Tiden, styrdokumenten och timplanen, ämnet, elevgruppen och den individuella 

läraren arbetslagen och maktstrukturer. Dessa hinder påverkar också varandra.  

 

Arbetet visar vidare hur man som skolledare kan arbeta med dessa hinder. Utöver att 

göra en grundlig nulägesanalys krävs stort arbete med skolans tidsstruktur, men även 

begreppsbildningen, agendasättande och fortbildning för lärarna är av vikt. 
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