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Abstract: Enligt Lgr11 är det varje elevs aktiva deltagande i undervisningen möjliggöras, för 

att därigenom lära sig att utveckla sin förmåga att ta ansvar i sin personliga utveckling och 

att leva i ett demokratiskt samhälle. Elevernas deltagande i skolan kan vara av olika former, 

men i denna studie undersöks hur eleverna upplever att de deltar i planeringen av ämnet 

samhällskunskap i åk 9. Enligt Skolverket (2011) är planeringen ett läraransvar, men 

samtidigt måste läraren ge tillfälle till eleverna att delta i planeringen. 

Syftet med föreliggande arbete är att undersöka graden av elevers upplevda elevinflytande i 

planeringen av ämnet samhällskunskap i åk 9 samt hur eleverna tänker att deras möjlighet till 

deltagande i planeringen av ämnet samhällskunskap i åk 9 kan förbättras. Genom en enkät 

har elever fått möjlighet att svara på frågor om det deltagande de upplever att de har i 

planeringen av ämnet. Resultaten visar att: 1. eleverna upplever att de deltar i måttlig grad av 

ämnesplaneringen; 2. eleverna upplever att de ibland deltar i de olika delarna av planeringen; 

3.eleverna upplever deras deltagande i beslutsfattandet av planeringen av ämnet 

samhällskunskap som lågt eller mycket lågt, och 4. eleverna upplever att det finns tillfällen 

där de kan delta i planeringen, men samtidigt vill de delta mer aktivt i planeringen och de 

önskar en balans mellan lärarnas och elevernas deltagande i planeringen av ämnet 

samhällskunskap. Slutligen har jag problematiserat fyra saker: 1. Elevernas betydelse för att 

uppnå verklig kunskap om påverkan i planeringen. 2. Betydelsen av att eleverna uttrycker att 

de saknas individuella möjligheter till inflytande, 3. Det indirekta inflytandet råder över 

direkt inflytande. 4. Deltar eleverna för att förbättra deltagandet i planeringen? 

 

 

Nyckelord: elevinflytande, planering, deltagande, Lgr11, samhällskunskap  
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Introduktion  
 
Mitt intresse för elevinflytande började när jag läste kapitlet om skolans värdegrund i Lgr11. 

Där, under rubriken Rättigheter och Skyldigheter behandlas elevers inflytande i planering, 

genomförande och utvärdering av skolans undervisning. Texten argumenterar för elevers 

aktiva deltagande, att de får möjlighet att ta eget ansvar och få inflytande över sitt eget 

lärande. Vi kan bl.a. läsa att:  

Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att 
aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. 
Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja 
kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva 
inflytande och ta ansvar (Skolverket, 2018: 6).  

I texten framgår att en av lärarens funktioner är att stötta eleverna att vara aktiva deltagare i 

planeringen av undervisning i ämnet, av kursen eller av olika aktiviteter. Som texten 

beskriver bör läraren ge elever möjligheter att delta i planeringen för att eleverna därigenom 

ska kunna lära sig hur man kan utöva inflytande och ta ansvar. Texten vill lyfta fram inte 

bara själva deltagandet utan också det fundamentala att eleverna förstår att deras deltagare är 

viktigt för att de skall lära sig att ta eget ansvar genom att utöva inflytande på skolarbetet; att 

de är delaktiga för att stärka sin egen personliga utveckling. Skolverket förklarar den här 

punkten i sina allmänna råd för planering och genomförande av undervisning och beskriver 

det på den följande sätt: ”Av läroplanen framgår att läraren ska 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” (2011: 11). 

 

Mot en definition av elevinflytande 
 

Som jag redan nämnt handlar det här arbetet om elevinflytande i planeringen av ämnet 

samhällskunskap. Innan jag föreslår en definition av elevinflytande är det nödvändigt att gå 

igenom ett begrepp jag menar är viktigt för att fastställa och strukturera mitt arbete. Detta 

begrepp är planeringen. Styrdokumenten (Skolverket, 2016 och 2018) ger eleverna 

befogenheten att kunna delta i och ha inflytande över olika områden och i beslutprocesserna 

(elevråd, mentorstid, miljöråd, etc.), men med denna uppsats skall jag försöka fokusera på att 

upptäcka de olika graderna av elevinflytande i planeringen av ämnet samhällskunskap. 
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Därför anser jag att man bör förklara begreppet planering, för få en bättre förståelse av vad 

elevinflytande innebär. 

  

Under undervisningen har planeringen ett konkret syfte att uppnå. Med planeringen, enligt 

Planering och genomförande av undervisningen – för grundskolan, grundsärskolan, 

specialskolan och sameskolan” av Skolverket, söker man:  

 
Att skapa en struktur för undervisningen för såväl lärare som elever. Planeringen ska vara 
ett stöd för läraren, så att hon eller han kan för säkra sig om att undervisningen som helhet 
leder mot de nationella målen. Läraren ska även kunna använda planeringen för att 
utvärdera elevernas kunskaper och den egna undervisningen samt för att kommunicera 
med elever, föräldrar, rektorn och andra lärare (2011: 13). 
 

Enligt ovanstående påstående, ger styrdokumentet lärarna ansvaret över undervisningen. 

Läraren måste i sin planering förhålla sig till några viktiga och generella principer:  

 

• tydliggöra vilka delar av ämnets syfte som undervisningen i det aktuella 

arbetsområdet ska inriktas mot, och utifrån det avgöra hur det centrala innehållet ska 

kombineras och behandlas så att eleverna ges förutsättningar att utvecklas så långt 

som möjligt i förhållande till kunskapskraven, 

• identifiera vilka delar av kunskapskraven som bedömningen ska utgå från i det 

aktuella arbetsområdet och avgöra hur eleverna ska få visa sina kunskaper, 

• skapa förutsättningar för att följa och stödja elevernas kunskapsutveckling och 

kontinuerligt ge återkoppling på deras arbete,  

• välja arbetssätt och arbetsformer som ger eleverna möjlighet att utvecklas i riktning 

mot de övergripande målen i läroplanens andra del, 

• utgå från erfarenheter från tidigare utvärderingar av den egna undervisningen,  

• utgå från elevgruppens intressen, erfarenheter och föreställningar kring det som 

undervisningen ska behandla så att eleverna får ett reellt inflytande över 

undervisningen, samt  

• samordna planeringen av undervisningen med andra lärare, så att arbetsbelastningen 

blir rimlig för eleverna. (2011: 12) 

 

Utifrån ovanstående punkter ligger det tyngsta ansvaret av planeringen på lärarna, men 

samtidigt kan man se att en del av denna planering bör ske utifrån elevernas intressen, det 
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vill säga att styrdokumenten ger eleverna möjligheten att delta och ha inflytande över denna 

uppgift.  

 

Jensen (2011) beskriver tre nivåer av elevinflytande, medinflytande, medbestämmande och 

självbestämmande, och dessa bildar tillsammans graden av elevdeltagande i undervisningen. 

”När eleverna har medinflytande har läraren deras intressen och synpunkter i åtanke, men de 

blir inte direkt tillfrågade om vad de tycker om ett visst område. Det blir de däremot när de 

är medbestämmande, medan självbestämmande ger obegränsat (i undervisningssammanhang 

dock alltid inom en given ram)” (2011:63). Jag vill också lyfta fram två aspekter som Englund 

(1999) skriver om i sin artikel Lärobokskunskap, styrning och elevinflytande på 

elevinflytande. Å ena sidan hävdar han att elevinflytande kan förmedlas genom ett direkt eller 

indirekt inflytande på pedagogiska processer. Indirekt inflytande avser det omedvetna 

inflytandet av de som påverkar, men direkt inflytande gör det inte. Englund säger: 

 
Det tycks vara så att elever som kollektiv har ganska stort indirekt inflytande över 
undervisningen. Ett exempel som gäller läromedel är att lärare ofta väljer olika läroböcker 
i kärnämnena för de allmänna respektive de yrkesförberedande gymnasieprogrammens 
elever – utifrån uppfattningar om eleverna som kollektiv och vad som är lämpligt för dem. 
Antagligen kan skillnaden mellan indirekt och direkt inflytande förklara en stor del av 
skillnaderna mellan lärares och elevers uppfattning om hur stort inflytande eleverna har 
över undervisningen (1999: 328-329) 
 

Å andra sidan hänvisar han till att när det gäller elevinflytande i planering, betraktas elever 

som en kollektiv, där läraren avkodar de gemensamma intressena hos eleverna och sedan 

planerar och arbetar utifrån dessa (1999: 329). 

 

Om vi har detta i åtanke vill jag nu föreslå hur jag utifrån Lgr 11 kommer att definiera 

elevinflytande i planeringen. Som jag nämnde bör skolan möjliggöra elevernas inflytande 

över undervisningen. Rektorn, lärarna och övrig personal ska informera eleverna angående 

olika teman som påverkar eleverna och eleverna kan då ha inflytande över arbetsmetoder och 

undervisningsinnehållet (Skolverket, 2011: 12-13). Elevernas inflytande över 

undervisningen är också en del av utbildningen för att förbereda eleverna på att vara 

ansvarsfulla individer i ett demokratiskt samhälle. Möjligheten att påverka beslutsfattare är 

en del av en demokratisk medborgarkompetens som skolan kommer att träna eleverna i. När 

eleverna kan delta och ha inflytande över den vardagliga undervisningen förväntar man sig 

att eleverna skall kunna utveckla sin kapacitet i att utöva ansvar och inflytande i samhället. 
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På så vis kan eleverna lära sig att bli aktiva medborgare och med ansvar delta i 

beslutprocessen (Rönnlund, 2013: 65–66).  

 

Under denna möjlighet att ha inflytande över undervisningen skulle eleverna kunna ”uttrycka 

sina synpunkter och förslag, det vill säga få möjlighet att utveckla sina resurser och redskap 

genom lärande” (Brumark, 2010: 80). Det vill säga att eleverna har fått möjligheten att 

utveckla sådana förmågor (synpunkter, förslag, åsikter), för att kunna ha inflytande över 

planeringen. 

 

Ett annat koncept att lyfta är deltagande, detta är ett begrepp som har definierats i olika 

discipliner och på olika sätt, men här kommer jag att utgå från Lindquist (2011) som skiljer 

på två former av deltagande: inflytande och beteende. Inflytande hänvisar här till det faktum 

att Lgr 11 ger eleverna möjlighet att delta i planeringen av ämnena och att lärarna skapar 

tillfällen så att eleverna har möjlighet att delta. Beteendet i sin tur hänvisar då till det faktum 

att eleverna måste ha ett aktivt beteende för att nå detta mål att vara deltagande i planeringen. 

(2011: 75) 

 

Därför kommer jag i det här arbetet att definiera elevinflytande som en lärprocess för att delta 

i och ha inflytande över planeringen av ett ämne. Det vill säga att eleverna förväntas ha 

förvärvat olika färdigheter under de år de har varit i skolan. Nu går eleverna i åk 9, så skolan 

bör ha lärt dem behovet och rätten att delta i och påverka beslutsfattandet. Därför vill jag i 

det här arbetet problematisera och diskutera graden av elevinflytande i planeringen av ämnet 

samhällskunskap i åk 9, med vetskapen om att eleverna under i princip samtliga år i 

grundskolan har tränats i att delta i och ha inflytande över utvecklingen av planeringen, och 

på vilket sätt eleverna kan förbättra sitt deltagande i planeringen av ämnet. 
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Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera hur elever i åk 9 upplever sitt deltagande 

i planeringen av ämnet samhällskunskap, samt hur de skulle vilja förbättra sitt deltagande. 

Syftet konkretiseras genom följande frågor: 

1) På vilka sätt upplever elever att de deltar i och kan ha inflytande över planeringen av 

undervisningen i ämnet samhällskunskap? 

2) Hur tror/önskar eleverna att deras aktiva deltagande i planeringen kan öka?  

3) Hur kan elevers upplevelse av elevinflytande i ämnet samhällskunskap förstås i relation 

till lärares ansvar att ge elever ett reellt inflytande över undervisningen? 
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Teoretisk inramning 
 

Nya pedagogiken: Dewey 

 

En teoretisk utgångspunkt för denna studie är John Deweys pragmatism. Dewey anses vara 

en av förespråkarna för det som kallas den nya skolan (Aspelin, 2015: 112). Genom hans 

skrifter kritiserade han hur man undervisade barnen i skolan i början av 1900-talet och 

föreslog att skolan omedelbart behövde reformer för att utbilda barnen. 

 

En av de idéer som Dewey utvecklade var att eleverna inte bara skulle vara passiva i skolan, 

det vill säga att de bara får information direkt från läraren (teoretisk kunskap) och att det i de 

flesta fall var svårt att kunna praktisera de förvärvade kunskaperna. Dessutom kunde barnen 

inte påverka undervisningen, de var praktiskt taget osynliga när det gällde att betrakta 

inflytelserika personer i skolan av den tiden (Dewey, 1999). 

 

Dewey föreslog att eleverna skulle betraktas som aktiva personer, och begreppet ”learning 

by doing” illustrerar detta. Med detta koncept argumenterar Dewey för att om man söker 

uppnå verklig kunskap med en handling är det nödvändigt att införliva praktisk kunskap i 

den teoretiska kunskapen. Utan denna praktiska kunskap är det omöjligt att verkligen känna 

till denna verklighet. Dewey hävdar dessutom att för att fördjupa sig i den förvärvade 

kunskapen behövs en reflektion av densamma, för att kontrollera om denna förvärvade 

kunskap upprätthålls eller behöver ändras. Dessa reflektioner måste vara konstanta, eftersom 

vi befinner oss i en värld som ständigt förändras (Hartman, 2004: 58-59). 

 

Denna tanke är viktig eftersom barnet upphör att vara en del av massan och börjar värderas 

som en aktiv agent, med hänsyn till att utbildning enligt Dewey kommer att rikta sig till 

barnet som utvecklar sin egen individuella bild av världen och sig själv. 

 

En annan aspekt att lyfta fram av Dewey är att skolan måste ta ansvar för att eleverna ska 

lära sig och utveckla olika sociala färdigheter. Därför måste skolan uppmuntra barn att vara 

aktiva agenter i sitt lärande, men skolan måste också tillhandahålla eller skapa situationer för 

barnen där de får kontakt med verkliga situationer. Det innebär att interagera med andra 

människor, både äldre och barn, lära sig nya saker och lära sig att se att det finns olika sätt 



 

10 
 

att tolka en viss omständighet. Detta kommer att väcka elevernas intresse att lära sig, att 

undersöka, och att nå ett mål. Därför betonar Dewey (1999: 45–46) att involvera barn i detta 

äventyr kommer att ge dem nödvändiga verktyg och färdigheter för att kunna möta det 

samhälle de lever i. 

  

För denna typ av aktivt deltagande av barn för egen utveckling i utbildningen framhäver 

Dewey vikten av "kommunikation" (1999: 38) i skolan. Han menar att om en skola vill basera 

sin utveckling på demokratiska värderingar, är det nödvändigt att de vuxna i skolorna lär 

barnen vilka dessa värderingar är och att kunna driva dem, så att barnen genom övning kan 

förvärva praktiska färdigheter som grundas i de demokratiska värderingarna. En annan 

synpunkt om kommunikationen är att genom olika konversationer och relationer med andra 

individer kommer vi att förvärva en större och förändrad erfarenhet av en viss verklighet. 

Detta kommer att göra att vår syn på saker får ett bredare och mer realistiskt perspektiv. 

  

Den svenska skolan har anammat dessa tankar utvecklade av Dewey (Sundgren, 2005). I den 

svenska skolan måste eleverna känna sig delaktiga i sin egen utbildning och kunna delta och 

vara aktiva agenter i sin egen utveckling. Allt detta har ett slutmål, vilket är att skolan för 

eleverna är en plats där de lär sig för att förbereda sig på att leva ett samhällsliv där 

demokratiska värderingar härskar, där individuella rättigheter samt kollektiva rättigheter 

respekteras, så att en person kan utvecklas fritt. 

 

För att uppnå denna kunskap krävs en kontinuerlig inlärningsprocess. Skolan är en av dessa 

aktiva agenter som skall verka för att barn ska lära sig och förvärva de värden som är 

nödvändiga för att samhället själv ska följa sin egen utveckling (Dewey, 1999). Därför är det 

viktigt att skolan i sig fungerar som ett "autentiskt demokratiskt samhälle" (Guichot, 2010: 

193), där eleverna är aktiva deltagare i deras lärande, både teoretiskt och praktiskt. De har en 

aktiv roll i beslutsfattandet i skolan, i planeringen, undervisningen, etc. 

 

Den teoretiska ansatsen i mitt arbete hjälper till att få syn på hur elever kan utvecklas och 

lära sig att bli aktiva deltagare i sin egen utbildning. I denna uppsats vill jag studera hur detta 

lärande genom deltagande i undervisningen har kunnat uppnås genom att mäta eleverna 

upplevda deltagande i planeringen av ämnet samhällskunskap i årskurs 9. 
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Tidigare forskning  
 

Jag kommer nu att presentera fyra forskare som har studerat elevinflytande. Jag har valt Kent 

Larssons (2007) och Ragnhild Swahns (2006) för att de har studerat om elevinflytande i 

undervisningen medan Gunvor Selberg (1999) och Eva Forsberg (2000) har studerat om 

elevinflytande i planeringen.  Om var och en av forskarna ska jag kort presentera vad de ville 

undersöka och några relevanta slutsatser som är viktiga för min studie. 

 

I Kent Larssons (2007) forskningsarbete undersöks vikten av konversation och deltagande 

av elever under lektionerna. Han definierar begreppet deltagande som ”elevers medverkan 

vid planering av innehåll och arbetssätt i enlighet med läroplanernas formuleringar. Men även 

andra aspekter kan fokuseras såsom till exempel att vara delaktig i diskussioner och samtal 

och i den gemenskap som goda relationer i en klass kan bidra till att utveckla” (2007: 107).  

Resultaten visar att eleverna vill delta ännu mer i undervisningen och att lärarna vill att 

eleverna ska delta mer i undervisningen. I sin slutsats skriver han att i undervisningen borde 

det finnas en balans mellan å ena sidan möjligheter och intressen hos eleverna att delta så att 

eleverna känner sig bekväma och ivriga att lära sig och å andra sidan lärarnas och skolans 

intressen. Denna balans är grundläggande för att stimulera och utveckla arbetet med eleverna. 

Larsson avslutar med att säga att elevernas lärande om deltagande i undervisning är en 

lärandeprocess som behöver tid för att förbättras och utvecklas. 

 

Ragnhild Swahns (2006) är en annan forskare som har studerat detta ämne. Hon hävdar att 

deltagande är ett komplext begrepp som omfattar många discipliner, men Swahns belyser två 

grenar som har varit viktiga för utvecklingen av detta begrepp inom svensk utbildning: 

individuellt deltagande och kollektivt deltagande. Vid individuellt deltagande finns det 

möjlighet att delta i beslutsfattandet under lektionerna och i de olika arbetsgrupperna genom 

argumentation, samt genom individuella beslut. Deltagandet kan vara ganska signifikant i 

dessa situationer. I ett kollektivt deltagande har eleverna möjlighet att argumentera eller 

försvara sina idéer och att rösta om vad som anses mest relevant. Dessa typer av beslut delas 

med andra studenter (2006: 22). Slutsatserna av hennes forskning var att eleverna vill delta 

och påverka mer i undervisningen. Hon argumenterar också för att eleverna vill ha ett 

gemensamt deltagande mellan elever och lärare. En annan sak som forskningsresultaten 

lyfter fram är att undervisningen är mer intressant och attraktiv när eleverna själva är 
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ansvariga för att skriva egna frågor när de till exempel utför en utredning eller en övning, 

även om de anser att lärarens frågor är relevanta och viktiga. 

 

En tredje forskare som har arbetat med observationen av studerandes inflytande i 

undervisningen och planeringen av ett ämne är Gunvor Selberg (1999). I sin forskning 

elevinflytande i lärandet: En studie om vad som händer när elever har inflytande i sitt eget 

lärande och när elever har olika erfarenheter av sådant lärande ville forskaren ta reda på 

vad som händer när elever kan delta i planeringen och påverka sitt ärande, och vilka 

konsekvenser detta får. Selberg genomförde en empirisk studie, genom undersökningar och 

intervjuer av mer än 200 deltagande elever, i en studie som varade i tre år. Resultaten av 

undersökningen fastställde att elever som har större engagemang i planeringen av ämnet 

uppnår bättre resultat och en bredare och djupare kunskap om ämnet som studeras. Vidare 

hävdar Solberg att om skolan är baserad på vad Läroplanen säger, ökar elevernas erfarenheter 

genom att vara delaktiga i planeringen av ämnet, och de blir mer självständiga i sin egen 

organisering av studierna, medan de elever som haft ett lågt deltagande i planeringen av 

ämnet inte har ansett att deras nyförvärvade kunskaper i ämnet är av större betydelse, utan 

bara nödvändiga i studerandets stund.  

 

En annan forskning som har tagit upp frågan om lärarnas inflytande är Eva Forsberg (2000). 

Hennes resultat i undersökningen visar att översättningen av begreppet inflytande kan tolkas 

på olika sätt, så det är svårt att definiera det. Det är nödvändigt att varje skola diskuterar detta 

begrepp och tillämpar det med sina elever. Forsberg har också sett att låta en elev eller en 

grupp påverka planeringen är ganska komplicerat. Därför ger Forsberg, baserat på Dewey, 

betydelsen av kommunikationen mellan lärare och elev/elever så att läraren alltid håller sig 

uppdaterad på studenternas smak och krav. Den allmänna slutsatsen i arbetet säger att 

eleverna känner att de sällan hörs och deras påverkan på planeringen är liten. Forsberg 

argumenterar för detta genom att säga att de flesta lärare gör sin planering utanför 

undervisningstimmarna, vilket i sin tur inte möjliggör elevernas aktiva deltagande i 

planeringen. 

 

Denna forskning har också erhållit resultat som visar att elever på högstadiet har större 

inverkan på planeringen i jämförelse med elever på låg- och mellanstadiet. Forsberg bekräftar 

att elevers deltagande i högstadieundervisningen huvudsakligen är de metoder som används 
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för att undervisa ett konkret ämne; innehållet i ämnet, övningarna som eleverna ska utföra 

och reglerna för beteende i klasserna. 

  

Mitt urval av forskare grundar sig på att Larsson (2007) och Swahns (2006) hjälper mig att 

få ett perspektiv på elevinflytande i undervisningen. Betydelsen av en balans mellan lärarens 

och elevernas deltagande i undervisningen (Larsson, 2007) och att ett ökat elevansvar bidrar 

till en intressantare och mer attraktiv undervisning (Swahns, 2006), ger mig möjlighet att 

jämföra resultaten med min studie. Å andra sidan, hjälper Selberg (1999) och Forsberg (2000) 

mig att få ett perspektiv på elevinflytande i planeringen.  
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Metod 
 

Jag har använt en kvantitativ undersökningsmetod då mitt mål har varit att samla in olika 

åsikter från en större mängd elever, för att kunna skapa en bild av elevens deltagande i 

planeringen. Genom en enkät försökte jag uppnå och svara på mina frågeställningar. Jag 

valde enkätformen eftersom jag haft för avsikt att få kunskap om tendensen av elevernas 

åsikter och upplevelse om deltagandet i planeringen, så att allmänna slutsatser kan dras. 

Likväl är min studie begränsad till att omfatta elever i årskurs 9. Jag valde dessa elever för 

att jag å ena sidan har utgått ifrån Lgr 2011 som gäller grundskolan, å andra sidan för att 

eleverna som går i åk 9 är de elever med mest erfarenhet i grundskolan och som därför kan 

berätta sina upplevelser av deltagande i planeringen av ämnet samhällskunskap detta år eller 

de tidigare åren.  

Mitt mål var att kunna räkna med 100 deltagare från två skolor. Om man följer Per 

Lagerholms (2010) instruktioner, säger han att ”när det gäller antal enkäter finns de vissa 

riktlinjer. För en kandidatuppsats bör man ha minst 100, gärna 200 eller fler. Det kan låta 

som en stor mängd, men man ska tänka på två saker. För det första faller alltid några enkäter 

ifrån på grund av att de av olika anledningar är ofullständigt eller kanske oseriöst besvarade. 

[…] för det andra ska man tänka på att enkätsvaren är ett statistiskt material, och därför krävs 

en viss ansenlig mängd för att det ska vara statistiskt hållbart” (2010: 39). Jag har delat ut 

min enkät till 109 elever, varav 102 elever besvarade enkäten, och åtta av dessa deltagare 

glömde att markera JA på fråga 8 (Jag samtycker till att delta i denna undersökning och mitt 

deltagande är frivilligt). Därför har dessa åtta enkäter dragits tillbaka och har inte räknats 

som giltiga. Detta har därför gett ett totalt bortfall av 15 elever. 

En del av frågorna i enkäten har jag tagit från andra undersökningar (Nilsson och Andersson, 

2009, Lindén, 2007 och Strand, 2012) som studerat elevinflytande i skolan. Trots att jag har 

tagit ut frågorna från andra studier, behövde jag ändra några frågor för att anpassa det till 

mina egna mål. Övriga frågor skapade jag själv för att genom alla frågor kunna jag nå målen 

för mitt arbete.  Jag gjorde det på följande sätt: 

Frågorna 1, 2, 7 och 8 skapade jag själv. På frågan 1 och 2 ville jag få reda på allmänna 

aspekter om elevernas deltagande i planeringen av ämnet samhällskunskap. Genom frågorna 
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7 och 8 ville jag få reda på deltagarnas uppfattning om hur man kan förbättra för deras 

deltagande i planeringen. 

Frågorna 3-6, har jag tagit från andra undersökningar (Nilsson och Andersson, 2009) 

(Lindén, 2007) och (Strand, 2012), dock har jag gjort ändringar efter den pilotundersökning 

jag genomförde (se rubriken Validitet och Reliabilitet). Dessa frågor har jag valt eftersom jag 

ville veta de formella och praktiska aspekterna av elevernas deltagande i planeringen. 

 

Enkäten 

I enkäten operationaliserades begreppet elevinflytande för att sedan kunna mätas. Jag valde 

att göra detta p.g.a. att begreppet elevinflytande är ett komplext begrepp som har flera 

aspekter att hantera och integrera (Englund, 1999: 329). Enkäten har fyra delar:  

1) Frågorna 1-2 handlar om generella aspekter av elevinflytande 

2) Frågorna 3-4 handlar om praktiska aspekter av elevinflytande 

3) Frågorna 5-6 handlar om formella aspekter av elevinflytande 

4) Frågorna 7-8 handlar om aspekter att förbättra av elevinflytande 

 

Jag har valt att göra denna uppdelning av frågorna för att underlätta analysen av resultaten. 

Generella aspekter, praktiska aspekter och formella aspekter kommer att svara på syftets 

första fråga, medan aspekter att förbättra kommer att svara på syftets andra fråga.  

 

Jag kommer att mäta praktiska aspekter av elevinflytande genom att använda följande sex 

variabler:  

A. Redovisningsform (muntliga redovisningar, inlämningar, prov) 

B. Prov (exempelvis utformning, typ av frågor, antal frågor etc.) 

C. Material som används i undervisningen (böcker, filmer, internet) 

D. Tid för uppgifter/prov/inläsningtid, etc. 

E. Undervisningsform (genomgång, grupparbete, självstudier) 

F. Lokaler (klassrum, datasal, grupprum) 

Jag kommer att mäta formen av elevinflytande genom att använda följande alternativ av 

elevinflytande:  
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A. Att vi individuellt får komma med förslag som vi sedan röstar om 

B. Att läraren kommer med förslag som vi sedan individuellt röstar om 

C. Att vi individuellt får komma med förslag där vi sedan enas genom samtal med 

varandra. 

D. Att läraren kommer med förslag där vi sedan enas genom samtal med varandra. 

E. Att vi individuellt får komma med förslag men läraren fattar beslut. 

F. Att läraren kommer med förslag och själv fattar beslut. 

G. Att vi väljer ett antal representanter i klassen som får komma med förslag och sedan 

fattar beslut tillsammans med läraren. 

 

Validitet och Reliabilitet 
 
Genom att förhålla sig till begreppen validitet och reliabilitet granskas de indikatorer som har 

använts i forskningen och som har satts i praktik, och om man har kunnat mäta vad man 

verkligen ville mäta (Esaiasson, 2017: 58). Om man vill validera sitt arbete bör det finnas en 

”överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell indikator” (2017: 58). Det 

vill säga att man behöver fundera över hur man skall operationalisera och använda begrepp 

och hur indikatorerna kan mäta de begrepp man planerat att använda i enkäten. Jag anser att 

det är viktigt att ta hänsyn till dessa faktorer, eftersom vi genom en korrekt operationalisering 

kan uppnå en mer framgångsrik validering. Frågorna 3-6 i enkäten har använts i tidigare 

studier (Nilsson och Andersson, 2009; Lindén, 2007 och Strand, 2012). Dessa 

undersökningar hjälper mig att bekräfta att dessa frågor mäter konceptet elevinflytande. 

Denscombe (2018) argumenterar om en enkäts giltighet. Han säger att det är nödvändigt för 

deltagarna att veta att undersökningen är anonym och att ingen annan kommer att kunna läsa 

och analysera svaren, vilket jag informerade min deltagare om.  Detta är viktigt säger 

Denscombe för att elevernas svar inte skall vara betingade av att deras lärare kan komma att 

läsa svaren. Dessutom argumenterar Denscombe för att deltagarna skall ha kunskap i ämnet 

som undersökningen behandlar. Valet att genomföra undersökningen med elever i åk 9 beror 

på att de är de elever i grundskolan som har störst kunskap om och erfarenhet av deltagande 

i planeringen (2018: 247-248). 

Om man talar om reliabilitet argumenterar Lagerholm (2010) att ”reliabilitet har att göra med 

hur tillförlitlig din undersökning är. Reliabiliteten påverkas av hur pass väl du tänker igenom 
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och genomför din undersökning. Om du på ett eller annat sätt gör en slarvig analys av ditt 

material blir inte din undersökning särskilt tillförlitlig, det vill säga reliabiliteten blir låg” 

(2010: 30). Här är det också viktigt att ta hänsyn till behovet av att skapa indikatorer som kan 

omfatta all mening jag ger till de olika begrepp som jag kommer att ta itu med. 

För att hantera reliabiliteten gjorde jag en pilotenkät för att se hur eleverna förstår och svarar 

på frågorna. Under denna period svarade tio elever på enkäten och när jag hade fått resultatet 

av pilotenkäten kunde jag se att jag behövde justera och skriva om några frågor, för att 

frågorna skall vara tydligare: 

Jag modifierade frågorna 3 och 4 eftersom eleverna som svarade på pilotenkäten uttryckte 

att de inte förstod några ord i frågan och därför inte förstod vad jag frågade om. Fråga 3 i 

pilotenkäten var: Hur mycket får du påverka de olika delarna i lektioners upplägg?  I den 

slutliga enkäten justerades frågan till: Hur mycket får du påverka de olika delarna av 

planeringen? Fråga 4 i pilotenkäten var: Finns det några delar av upplägget som du vill kunna 

påverka mer? I den slutliga enkäten ändrades frågan till: Finns det några delar i planeringen 

du önskar att du kunde påverka mer? Under samma frågor uttryckte även eleverna att i de 

inte förstod en av variablerna: "Tid för varje delmoment i ämnet". Detta påstående ändrade 

jag i den slutliga enkäten till: Tid för uppgifter/prov/inläsningtid, etc. 

 

Information till deltagarna 
 
Enkäten jag gjort är skapad genom ett verktyg från Google som heter Forms. Jag gjorde en 

presentation till deltagarna angående min undersökning och de fick reda på att de kommer 

att vara föremål för studien. Deltagarna svarade på enkäten via datorn och deras deltagande 

var anonymt. På enkätens sista fråga kunde eleverna välja JA, på följande påstående: Jag 

samtycker till att delta i denna undersökning och mitt deltagande är frivilligt. Dessutom skrev 

jag ett brev till elevernas vårdnadshavare, som publicerades på en lärplattform, där jag 

informerade om min undersökning och på vilket sätt eleverna skulle delta (se bilaga 2).  

  



 

18 
 

Resultat 
 

I det här avsnittet presenteras resultaten av min undersökning, som fyra olika delar. Den 

första representerar resultaten av generella aspekter av elevinflytande, frågorna nummer ett 

och två. I den andra delen presenteras resultaten av praktiska aspekter av elevinflytande i 

planeringen, frågorna tre och fyra. I den tredje delen presenteras resultaten av de så kallade 

formella aspekterna, frågorna fem och sex. Slutligen presenteras resultaten av förbättrande 

aspekter, frågorna sju och åtta i undersökningen. 

Det är viktigt att nämna att eleverna var tvungna att svara på enkätens frågor genom att välja 

ett svarsalternativ i en skala med sju olika alternativ till varje fråga (se bilaga 1) där 0 

representerar inte alls eller aldrig och 6 representerar mycket viktigt eller alltid.  

Jag har valt att använda ytdiagram för att visa erhållen data. Jag har använt den här typen av 

diagram då dessa är mer generella än andra och tillåter en visualisering av stora datamängder 

vars storlek skulle vara svår att uppskatta med andra typer av diagram (Instituto de tecnología 

educativa, 2018). 

 

Generella aspekter av elevinflytande 

I fråga ett, i hur hög grad tycker du det är möjligt för dig att påverka i planeringen av ämnet 

samhällskunskap? (till exempel utifrån dina intressen eller behov) har resultaten visat att de 

flesta elever ligger på mitten av skalan, det vill säga att eleverna tycker att deras grad av 

deltagande ligger mitt emellan inget deltagande alls och väldigt mycket deltagande i 

planeringen av ämnet samhällskunskap. 
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Figur 1: I hur hög grad tycker du det är möjligt för dig att påverka i planeringen av ämnet samhällskunskap? (till exempel 

utifrån dina intressen eller behov) 

I fråga två, kan du lämna åsikter till läraren om undervisningsinnehåll och/eller uppgifter? 

visar resultaten att elevernas åsikter är centrerade på den högra delen av skalan, det vill säga 

att eleverna i högre grad tror att lärarna i de flesta fall tar hänsyn till elevernas åsikter i 

undervisningen av ämnet samhällsvetenskap. 

 

Figur 2: Kan du lämna åsikter till läraren om undervisningsinnehåll och/eller uppgifter? 
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Praktiska aspekter av elevinflytande 

Denna del motsvarar frågorna tre och fyra. Till både fråga tre och fråga fyra fanns det sex 

påståenden (se bilaga 1) med en tillhörande svarsskala, vilket gav frågorna ett större resultat. 

I det här avsnittet kommer jag bara att presentera de mest relevanta resultaten. Resultaten 

som erhållits i fråga nummer tre hur mycket får du påverka de olika delarna av planeringen? 

är följande: 

På följande påståenden tyckte de flesta elever att deras deltagande inom dessa områden sker 

ibland och ganska ofta. (72,4%): 

A. Redovisningsform (muntliga redovisningar, inlämningar, prov);  

B. Prov (exempelvis utformning, typ av frågor, antal frågor etc.);  

C. Material som används i undervisningen (böcker, filmer, internet);  

D. Tid för uppgifter/prov/inläsningtid, etc.;  

E. Undervisningsform (genomgång, grupparbete, självstudier)  

 

Figur 3: Hur mycket får du påverka de olika delarna av planeringen?  

 

Resultaten visar också att i möjligheten att påverka valet av lokaler (klassrum, datasal, 

grupprum) varierar elevernas åsikter mer än under ovanstående påståenden, och trenden visar 

att eleverna inte upplever att de har stor möjlighet att påverka valet av lokal. Detta alternativ 

är det enda med ett resultat som avviker från övriga alternativ.  
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Under fråga fyra, finns det några delar i planeringen du önskar att du kunde påverka mer? 

svarar de flesta elever på följande påståenden att ibland eller ganska ofta har de en önskan 

om att få delta mer (55%): 

A) Redovisningsform (muntliga redovisningar, inlämningar, prov);  

B) Prov (exempelvis utformning, typ av frågor, antal frågor etc.);  

C) Material som används i undervisningen (böcker, filmer, internet);  

D) Tid för uppgifter/prov/inläsningtid, etc.;  

E) Undervisningsform (genomgång, grupparbete, självstudier)  

 

Figur 4: Finns det några delar i planeringen du önskar att du kunde påverka mer? 

 

Formella aspekter av elevinflytande 

 

Denna del består av frågorna fem och sex i enkäten. Precis som de praktiska aspekterna av 

undersökningen erbjuder dessa frågor ett stort antal påståenden, så här kommer jag att lyfta 

fram de viktigaste resultaten.  

På fråga fem, hur fattar ni beslut om planeringen i samhällskunskap? visar de erhållna 

resultaten till påståendena nedan att de flesta svaren ligger i den vänstra halvan av skalan, 

d.v.s. att majoriteten av eleverna tror att dessa tre påstådda situationer aldrig händer eller 

nästan aldrig händer i ämnet samhällskunskap (48%): 
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• A) Att vi individuellt får komma med förslag som vi sedan röstar om 

• B) Att läraren kommer med förslag som vi sedan individuellt röstar om 

• C) Att vi individuellt får komma med förslag där vi sedan enas genom samtal med 

varandra. 

 

Figur 5: Hur fattar ni beslut om planeringen i samhällskunskap? 

 

Till dessa andra påstådda situationer under fråga nummer fem, visar tendensen att eleverna 

(52,8%) anser att de sker ibland eller ganska ofta i beslutsfattandet i ämnet samhällskunskap: 

• D) Att läraren kommer med förslag där vi sedan enas genom samtal med varandra. 

• E) Att vi individuellt får komma med förslag men läraren fattar beslut. 

• F) Att läraren kommer med förslag och själv fattar beslut. 
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Figur 6: Hur fattar ni beslut om planeringen i samhällskunskap? 

 

Slutligen vill jag markera resultaten ett sista påstående, där majoriteten av eleverna (66%) 

anser att detta aldrig sker: 

• G) Att vi väljer ett antal representanter i klassen som får komma med förslag och 

sedan fattar beslut tillsammans med läraren. 

 

Figur 7: Hur fattar ni beslut om planeringen i samhällskunskap? 
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När det gäller fråga sex, hur viktiga tycker du att följande alternativ är för att öka ditt eget 

deltagande i planeringen av undervisningen i samhällskunskap? visar resultaten på 

påståendena nedan att majoriteten av eleverna tror att dessa situationer kan öka elevernas 

deltagande ibland eller ganska ofta i planeringen av ämnet samhällskunskap (58%): 

A) Att vi individuellt får komma med förslag som vi sedan röstar om. 

B) Att läraren kommer med förslag som vi sedan individuellt röstar om 

C) Att vi individuellt får komma med förslag där vi sedan enas genom samtal med 

varandra.  

D) Att läraren kommer med förslag där vi sedan enas genom samtal med varandra. 

 

Figur 8: Hur viktiga tycker du att följande alternativ är för att öka ditt eget deltagande i planeringen av undervisningen i 

samhällskunskap? 

 

Till dessa andra alternativ visar svaren att det finns en större spridning i åsikter och att 

procentsatserna sprids ut över hela skalan. Som exempel kan det vara relevant för en elev att 

läraren kommer med förslag och själv fattar beslut, medan en annan elevs svar kan vara helt 

motsatta: 

• E) Att vi individuellt får komma med förslag men läraren fattar beslut. 

• F) Att läraren kommer med förslag och själv fattar beslut. 

• G) Att vi väljer ett antal representanter i klassen som får komma med förslag och 

sedan fattar beslut tillsammans med läraren. 
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Figur 9: Hur viktiga tycker du att följande alternativ är för att öka ditt eget deltagande i planeringen av undervisningen i 

samhällskunskap? 

 

Aspekter av elevinflytande att förbättra 

Denna del motsvarar frågorna sju och åtta. Fråga sju är följande: ger er lärare tillfällen för 

att prata om och påverka planeringen under en termin? Majoriteten av elevernas svar 

hamnade på den högra delen av skalan, vilket innebär att eleverna upplever att lärarna i ämnet 

samhällskunskap erbjuder olika tillfällen att tala om eller påverka i planeringen. 

 

Figur 10: Ger er lärare tillfällen för att prata om och påverka planeringen under en termin?  
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Fråga nummer åtta var en öppen och fri fråga, så att eleverna skulle kunna uttrycka sig och 

skriva sina förslag på förbättringar för ett ökat deltagande av eleverna i planeringen av ämnet 

samhällskunskap. Frågan var följande: Hur skulle du vilja förbättra ditt deltagande i 

planeringen av samhällskunskap? (Skriv fritt din egen åsikt). Denna frågas svarsresultat kan 

sammanfattas i två stora grupper, den första (37%) som visar att eleverna överensstämmer 

när de svarar att de är nöjda med deras deltagande i planeringen, den andra gruppen (45%)  

önskar få delta mer aktivt i planeringen: 

 

Figur 11: Hur skulle du vilja förbättra ditt deltagare i planeringen av samhällskunskap? 
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Analys av resultaten  
 

I denna del av arbetet ska jag analysera och diskutera resultaten från enkäten. För detta 

kommer jag först att besvara den första frågan i syftet med min forskning: På vilka sätt 

upplever elever att de kan ha inflytande över planering av undervisningen i ämnet 

samhällskunskap?,  genom att analysera resultaten från generella aspekter av elevinflytande, 

fråga 1 och 2; praktiska aspekter av elevinflytande, fråga 3 och 4,  samt formella aspekter av 

elevinflytande, fråga 5 och 6.  

Därefter besvaras den andra frågan i syftet med forskningen: Hur tror/önskar eleverna att 

deras upplevelse av att vara aktiva deltagare i planeringen kan ökas? genom att analysera 

de förbättrande aspekterna av elevinflytande, fråga 7 och 8. 

 

På vilka sätt upplever elever att de kan ha inflytande över planering av 

undervisningen i ämnet samhällskunskap? 
 
Som jag nämnde i bakgrunden har den svenska skolan valt att skapa en skola som arbetar 

under demokratiska värderingar och ett aktivt deltagande i undervisningen och i planeringen 

av varje ämne är varje elevs rätt (Skolverket, 2018). Under denna möjlighet ska eleverna 

kunna ”uttrycka sina synpunkter och förslag, det vill säga få möjlighet att utveckla sina 

resurser och redskap genom lärande” (Brumark, 2010: 80). 

Samtidigt har jag hävdat att ansvaret för planering vilar hos lärarna (Skolverket, 2011). Detta 

är viktigt att betona, eftersom lärare har ansvaret att denna rätt att delta som eleverna har 

också genomförs. Jag har också nämnt att i planering och genomförande av undervisningen 

– för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan av Skolverket måste 

läraren i sin planering förhålla sig till några viktiga och generella principer: “utgå från 

elevgruppens intressen, erfarenheter och föreställningar kring det som undervisningen ska 

behandla så att eleverna får ett reellt inflytande över undervisningen” (2011: 12). 

I frågorna nummer ett och två som jag har kallat Generella aspekter av elevinflytande ville 

veta vad varje elev tycker generellt om deras deltagande i planeringen. Om jag jämför de 

resultat som erhållits med styrdokumentet som nämns ovan kan man bekräfta att eleverna 

deltar i planeringen av ämnet samhällskunskap, det vill säga att eleverna anser att de ibland 

har möjlighet att delta i planeringen. Dessutom säger eleverna att deras åsikter lyssnas på av 
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lärarna, så det kan bekräftas att eleverna har olika tillfällen att kommunicera sina tankar i 

relation till planeringen. Under dessa resultat och med hänsyn till vad styrdokumenten säger 

vågar jag säga att lärare tar ansvar för att planera ämnet samhällskunskap och samtidigt till 

styrdokumenten och ger eleverna möjlighet att delta i planeringen till viss del (se resultatfråga 

ett), det vill säga att detta deltagande inte är totalt men att eleverna tycker att lärarna ändå 

lyssnar på elevernas åsikter. Min åsikt om denna fråga liknar vad Forsberg (2000) säger i sina 

slutsatser av sin forskning, där han bekräftar det lilla utrymme som finns för elevernas aktiva 

deltagande i planeringen, eftersom studenterna måste göra många uppgifter under lektionerna 

och inte har tid att delta och påverka i planeringen, och läraren har inte råd att ta av 

undervisningstiden för att låta eleverna planera.  

I delen praktiska aspekter av elevinflytande frågade jag eleverna hur mycket eleverna kan 

påverka de olika delarna av planeringen. Likt resultaten av de generella aspekterna av 

planeringen, visar även dessa resultat att det inte finns en differentiering mellan de olika 

delarna av planeringen och att resultaten av varje del av planeringen ligger i mitten av skalan, 

det innebär att deltagande sker ibland eller ganska ofta. 

Slutsatsen av generella och praktiska aspekter av elevernas inflytande är att elevernas åsikt 

är att de deltar aktivt i utvecklingen av lektionen och planeringen av ämnet samhällskunskap.  

Detta är viktigt eftersom forskarna (Swahns, 2006 och Selberg, 1999) hävdar att om ett ökat 

deltagande av eleverna i planeringen av ämnet finns, ökar även elevernas intresse, resultaten 

förbättras, eleverna blir mer självständiga och organiserade när det gäller att göra sina läxor, 

och som en konklusion växer varje elev individuellt (Dewey, 1999). 

Å andra sidan vill jag framhäva betydelsen av skolans ansvar så att eleverna lär sig vad aktivt 

deltagande innebär och hur man ska vara en aktiv agent i klassrummet, så att de lär sig sociala 

färdigheter. När en student aktivt deltar i ämnesutvecklingen skapas en implikation, och det 

gör att studenten får de verktyg och färdigheter som är nödvändiga för det samhälle där hen 

bor, och därmed får studenten ett större perspektiv på hur samhället fungerar och hur man 

deltar aktivt i det (Dewey, 1999). 

Beslutsfattande är en annan relevant aspekt i mitt arbete. Styrprocessen ger studenter 

möjlighet att vara aktiva personer när det fattas beslut i klassrummet (Skolverket, 2018). 

Beslut är viktiga och relevanta för ämnesutvecklingen och med hänsyn till detta är en aktiv 

medverkan av eleverna viktig, så att eleverna lär sig att delta i en beslutsprocess (Dewey, 

1999). 
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Trots ovanstående påstående är elevernas uppfattning om beslutsfattandet att det har givits 

dem endast lite inflytande över de beslut som fattas i planeringen av ämnet. Detta lilla 

deltagande i beslutsfattandet kan påverka elevernas personliga utveckling. Rönnlund (2013) 

hävdar att det är viktigt för elever att vara aktiva deltagare i beslutsfattandet eftersom skolan 

måste träna studenter för att lära sig att leva i ett demokratiskt samhälle, där besluten fattas 

av nationens aktiva medborgare.  

Guichot (2010) presenterar skolan som ett "autentiskt demokratisk samhälle" där eleverna 

aktivt bör delta i beslutsfattandet. När man tittar på data som erhållits i enkäten och på vad 

forskarna säger om deltagande i beslutsfattandet, bör skolan eller lärarna i ämnet 

samhällskunskap överväga elevernas åsikter, lyssna på vad eleverna har att säga om ämnet, 

så att eleverna inom den närmsta framtiden kan delta aktivt i beslutsfattandet i ämnet, och 

därefter i samhället. 

 

Hur tror/önskar eleverna att deras upplevelse av att vara aktiva 

deltagare i planeringen kan ökas? 
 
Här analyseras resultaten av förbättrande aspekter av elevinflytande. Resultaten visar att 

eleverna tycker att lärarna regelbundet erbjuder olika tillfällen så att de kan konversera och 

påverka planeringen i ämnet samhällskunskap. Dessa data är relevanta eftersom diskussionen 

om planering och hur man utför den är viktig för ämnesutvecklingen. Larsson (2007) talar 

om dialog och kommunikation mellan lärare och elever. Det är nödvändigt att läraren 

använder en tid på lektionerna för att diskutera ämnesplaneringen, så att man genom denna 

dialog och kommunikation mellan läraren och eleverna kan utveckla ämnet tillsammans, t.ex. 

i fråga om övningar eller arbeten som kommer att göras under hela läsåret. 

Jag vill lyfta fram fråga nummer åtta där eleverna kunde svara öppet på frågan: Hur skulle 

du vilja förbättra ditt deltagande i planeringen av samhällskunskap? Å ena sidan fanns det 

många olika åsikter om hur man förbättrar deltagandet (se resultat fråga åtta), men å andra 

sidan vill jag betona att elever i stor utsträckning kräver ett större deltagande i planeringen. 

Något mycket liknande skriver Ragnhild Swahns (2006) i sina resultat av hennes forskning 

om deltagandet av elever i planeringen. Just det faktum att elever vill delta och påverka mer 

i ämnesplaneringen och undervisningen. Å andra sidan, skriver Swahns (2006) och Larsson 

(2007) i sina slutsatser att eleverna anser att det borde finnas mer balans i deltagandet. D.v.s., 
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eleverna kräver inte bara att de skall få delta eller att deras deltagande skall öka, utan också 

att deltagandet ska balanseras mellan eleverna och lärarna, med andra ord uttryckt att varken 

lärarna gör hela planeringen eller att eleverna gör allt, utan att det finns ett gemensamt ansvar 

mellan båda parter. 
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Diskussion 
 
 
Slutligen kommer jag att problematisera de fyra aspekter som härrör från analysen av 

resultaten, och som kan kopplas till min tredje fråga: Hur kan elevers upplevelse av 

elevinflytande i ämnet samhällskunskap förstås i relation till lärares ansvar att ge elever ett 

reellt inflytande över undervisningen? 

• Vikten av att eleverna uppnår verklig kunskap om elevinflytande i planeringen. 

• Betydelsen av att eleverna uttrycker att det saknas individuella möjligheter till 

inflytande. 

• Det indirekta inflytandet råder över direkt inflytande 

            • Deltar eleverna för att förbättra deltagandet i planeringen? 

 
 
 
Hur kan elevers upplevelse av elevinflytande i ämnet samhällskunskap 

förstås i relation till lärares ansvar att ge elever ett reellt inflytande över 

undervisningen? 
 
Som jag nämnde i den teoretiska delen, hävdar Dewey (Hartman, 2004) att det är nödvändigt 

att uppnå en verklig kunskap om en handling, det är grundläggande att eleverna behärskar en 

teoretisk kunskap, en praktisk kunskap och att de senare reflekterar över vad de lärt sig, denna 

reflektion bygger på det faktum att samhället ständigt förändras, därför behövs en reflektion 

så att den förvärvade kunskapen går att tillämpa i vår tid. Gällande mitt arbete elevinflytande 

i planeringen måste jag nämna att eleverna först måste ha en teoretisk kunskap om 

deltagandet i planeringen. På grund av de frågor jag ställde i enkäten kan jag inte verifiera 

om eleverna har läst skolans styrdokument som talar om deltagandet av eleverna i 

planeringen eller annan likvärdig information som eleverna kan ha mottagit av skolan, men 

om man tittar på elevernas svar i enkäten kan jag verifiera att eleverna har tillräcklig kunskap 

för att veta att de har rätt att delta i planeringen. När det gäller de reflektioner eleverna bör 

göra utifrån deras förvärvade kunskap om deltagande i planeringen, hävdar eleverna att lärare 

vanligtvis presenterar några möjligheter till att förbättra och reflektera över elevernas 

deltagande i planeringen. Denna punkt är mycket positiv eftersom eleverna är inbjudna till 
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att reflektera över hur de ska delta eller hur de kan förbättra deltagandet, så att eleven förstår 

på djupet vikten av efterföljande reflektion om deltagande i planeringen.  

 

En annan aspekt som jag vill framhäva är att eleverna uttrycker att det saknas individuella 

möjligheter till inflytande (se figur 5). Eleverna upplever att på en allmän nivå hörs deras 

åsikter och beaktas, men de har inte ett stort deltagande på individnivå. Det upplevda 

individuella deltagandet är mycket lågt i planeringen av ämnet samhällskunskap i dessa 

skolor. De lär sig att delta, men deltar i grupper. Englund (1999) hänvisar till detta ämne när 

han nämner att eleverna anses vara kollektiva, det vill säga att lärarna avkodar de 

gemensamma intressena hos eleverna och utifrån dessa intressen planerar och arbetar de 

(1999: 329). Med tanke på svaren på frågorna 5 och 6 ser jag ingen indikation på att lärarna 

har ett individuellt deltagande i planeringen. Jag menar att lärare måste lära sig hur man låter 

eleverna delta i planeringen inte bara kollektivt, utan även individuellt (Swahns, 2006). 

Läroplanen säger att det är viktigt att "eleverna kan utveckla sin förmåga att utöva inflytande 

och ta ansvar" (Skolverket, 2018: 6). Därför anser jag att för denna utveckling som läroplanen 

nämner är det nödvändigt för varje elev att delta både kollektivt och individuellt, så att dessa 

förmågor blir fullt utvecklade. 

Jag vill även lyfta fram det indirekta deltagandet av elever i planeringen. Jensen (2011) 

nämner tre typer av elevinflytande: medinflytande, medbestämmande samt 

självbestämmande. Som jag nämnde tycker studenterna att de ibland eller ganska ofta kan 

delta i planeringen (se figur 1), men jag undrar, hur de deltar. Jag menar att elevernas 

deltagande i planeringen i de skolor som deltagit i min undersökning är mycket lik nivåerna 

av elevinflytande 1.medinflytande och 2.medbestämmande som Jensen (2011) nämner. 

Enligt min tolkning befinner sig deltagandet av elever i planeringen mellan dessa två nivåer, 

p.g.a. att deltagandet i nivå 2.medbestämmande enligt Jensen (2011) är en gemensam 

delaktighet i planeringen, men om man tittar på resultaten i figur 5 och 6 sker inte denna typ 

av deltagande så ofta. Eleverna har vid tillfällen ett gemensamt deltagande tillsammans med 

läraren (Swahns, 2006). Jag utesluter helt ett deltagande på nivå 3.självbestämmande, 

Jensen), eftersom data visar mig att denna typ av deltagande inte sker. Elevernas upplevelse 

är att största delen av planeringen sker enligt nivå 1.medinflytande, det vill säga att 

planeringen i nästan hela sin helhet realiseras av lärarna i ämnet samhällskunskap och att de 

i de flesta fallen planerar sina lektioner själva. Forsberg argumenterar för detta genom att 
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säga att de flesta lärare gör sin planering utanför undervisningstimmarna, vilket inte 

möjliggör att eleverna kan delta aktivt i dem. Däremot tar lärarna hänsyn till elevernas 

intressen och synpunkter när de planerar, utan att direkt tillfråga eleverna om planeringen. 

Detta är vad Englund (1999) hävdar finns som mentalitet den svenska skolan, där behovet av 

elever att delta i planering är känt, men trots det använder lärare mer indirekta medel för att 

uppnå målet med att inkludera eleverna i planeringen, istället för att låta eleverna delta mer 

aktivt i planeringen av ämnet samhällskunskap. 

Ett problem som jag vill lyfta handlar om deltagande och de aspekter som påverkar för att 

förbättra deltagandet. Frågan jag ställer mig här är: deltar eleverna för att förbättra 

deltagandet i planeringen? Resultatet av fråga 7: Ger er lärare tillfällen för att prata om och 

påverka planeringen under en termin? visar att eleverna känner att de har tillfällen att prata 

om och påverka planeringen. Fråga 8 Hur skulle du vilja förbättra ditt deltagare i 

planeringen av samhällskunskap? visar att 45% elever skulle vilja vara mer aktiva när de 

deltar i planeringen av ämnet samhällskunskap. Som jag har definierat i introduktionen bör 

deltagandet innefattar två former av deltagande, inflytande och beteende. Inflytande hänvisar 

till det faktum att Lgr 11 ger eleverna möjlighet att delta i planeringen av ämnena och att 

lärarna skapar tillfällen där eleverna har möjlighet att delta. Resultaten visar att eleverna 

tycker att lärarna regelbundet erbjuder olika tillfällen där de kan konversera om och påverka 

planeringen i ämnet samhällskunskap. Larsson (2007) belyser denna aspekt i hans definition 

av deltagande. Deltagande ska göra det möjligt för eleverna att vara inblandade i diskussioner 

och samtal för att förbättra deltagandet under lektionerna, eftersom denna typ av samtal 

mellan läraren och eleverna bidrar till en utveckling av undervisningen och lärandet. 

Beteende hänvisar till att eleverna bör ha ett aktivt deltagande för att uppnå ett fullt 

deltagande, dessa kan exemplifieras i: Redovisningsform (muntliga redovisningar, 

inlämningar); Prov (exempelvis utformning, typ av frågor, antal frågor etc.); Material som 

används i undervisningen (böcker, filmer, internet); Tid för uppgifter/prov/inläsningtid och 

Undervisningsform (genomgång, grupparbete, självstudier). Det är inte tillräckligt att 

eleverna vid olika tillfällen får möjligheten att samtala med läraren och påverka 

undervisningen, utan att det som diskuteras och samtalas med lärarna bör få konsekvenser 

där eleverna har möjlighet att vara mer aktiva. Resultaten från fråga 8 visar att eleverna vill 

delta i denna praktiska aspekt. Därför försöker jag svara på frågan: deltar eleverna för att 

förbättra deltagandet i planeringen? Svaret är att de elever som deltar i enkäten upplever att 

de vid olika tillfällen har möjlighet att delta för att samtala och diskutera frågor för att 
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förbättra deltagandet i planeringen, men samtidigt argumenterar eleverna för de upplever att 

det inte finns något aktivt deltagande i planeringen. Därför med hänsyn till definitionen av 

deltagare i mitt arbete och resultaten från enkäten, kan jag bekräfta att deltagandet för att 

förbättra deltagandet i planeringen, den del som benämns som inflytande nås av eleverna, 

medan beteendet måste förbättras för att deltagarna skall uppnå ett fullt deltagande. 

 
Jag har gjort en kvantitativ studie om elever upplevda delaktighet i planeringen av ämnet 

samhällskunskap. För att genomföra denna studie har jag genomfört en enkät där elever i åk 

9 på två skolor har deltagit i forskningen. Valet av deltagare var alla elever på åk 9 från två 

skolor, så jag behövde inte göra ett slumpmässigt urval. Urvalet av åk 9 beror på att jag hävdat 

att deltagande är en lärprocess i grundskolan och därför är eleverna i åk 9 de som har en 

längre erfarenhet i deltagande i planeringen av skolans ämnen. 

När det gäller validiteten har frågorna i enkäten använts i tidigare studier (Nilsson och 

Andersson, 2009) (Lindén, 2007) och (Strand, 2012) där man hävdar att dessa frågor mäter 

begreppet elevinflytande. När det gäller reliabiliteten genomförde jag en pilotstudie för att 

avgöra om de valda deltagarna förstod de frågor som ställdes i enkäten. Utifrån denna 

pilotstudie kunde jag göra ändringar, så att deltagarna svarade på varje fråga på ett 

tillfredsställande sätt. Denna forskning är enriktad, det vill säga att bara elever kunde delta i 

enkäten. Det hade varit möjligt att fråga ämneslärarna i samhällskunskap i åk 9 om 

elevinflytande i planeringen. På grund av tiden för och storlek av min forskning hade jag inte 

rätt förutsättningar för att ta denna kontakt med lärarna. För eventuella framtida 

undersökningar skulle det vara intressant att få reda på lärarnas åsikter om detta ämne. 

När det gäller resultaten av undersökningen fick jag yttranden från mer än ett hundra 

studenter, vilket jag tycker är positivt. Undersökningen har genererat ett omfattande resultat, 

men det har inte varit möjligt att presentera allt i detta arbete, p.g.a. arbetets begränsningar. 

Vidare studier i ämnet skulle kunna bidra till en fördjupning av de erhållna resultaten, samt 

ge möjlighet till en analys av de övriga resultat som erhållits men inte analyserats i detta 

arbete. 
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Slutsats  

 

I det här arbetet har syftet varit att ta reda på graden av elevinflytande i planeringen av ämnet 

samhällskunskap i åk 9 och hur elevernas deltagande i planeringen av samhällskunskap i åk 

9 kan förbättras. Genom en enkät bestämde jag mig för att få reda på de deltagande elevernas 

åsikter. 

De erhållna resultaten var i det jag har kallat generella aspekter av elevinflytande, att 

eleverna deltar i måttlig grad av ämnesplaneringen. 

I de praktiska aspekterna av elevinflytande ville jag få reda på graden av deltagande i de 

olika delarna av planeringen. Eleverna svarade att de är deltagande ibland. När det gäller de 

formella aspekterna av elevinflytandet, där jag sökte svar på hur man fattar beslut om 

planering, höll sig elevernas uppfattning till den vänstra delen av skalan, vilket innebär att 

deras känsla av deltagande i beslutsfattandet av planeringen av ämnet samhällskunskap är 

lågt eller mycket lågt.  

Slutligen har jag presenterat resultaten av aspekter att förbättra av elevinflytande. I den här 

delen svarade eleverna att det finns tillfällen där de kan delta i planeringen, men samtidigt 

anser eleverna att de vill delta mer aktivt i planeringen och de önskar att det skall finns en 

balans mellan lärarnas deltagande och elevernas deltagande i planeringen av ämnet 

samhällskunskap. Slutligen har jag problematiserat fyra saker, den första: elevernas betydelse 

för att uppnå verklig kunskap om påverkan i planeringen. På den första problematiseringen 

framhävdes vikten av att eleverna ska få en både teoretisk och praktisk kunskap om de vill 

uppnå verklig kunskap om deltagande i planeringen av ämnet samhällskunskap. På den andra 

problematiseringen: Betydelsen av att eleverna uttrycker att de saknas individuella 

möjligheter till inflytande, betonade jag vikten av att balansera mellan gruppdeltagande och 

individuellt deltagande i planeringen. Den tredje problematiseringen: Det indirekta 

inflytandet råder över direkt inflytande. Här har jag betonat att det finns en tendens till att 

lärare tolkar elevernas behov, intressen och synpunkter och planera utifrån dessa tolkningar. 

Slutligen råder den fjärde problematiseringen: Deltar eleverna för att förbättra deltagandet 

i planeringen? Den del som benämns som inflytande nås av eleverna, medan beteendet måste 

förbättras för att deltagarna skall uppnå ett fullt deltagande. 
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Avslutningsvis vill jag nämna att jag är medveten om begränsningarna i denna studie när det 

gäller att få reda på elevers upplevelse av graden av deras deltagande i planeringen av ämnet 

samhällskunskap. Jag tror dock att resultaten kan vara relevanta för alla som är intresserade 

av att undersöka elevinflytande i planeringen av ämnet samhällskunskap i åk 9. Men i 

framtiden skulle det vara lämpligt att utföra en liknande studie där det finns ett högre antal 

deltagande för att få ett representativt urval av population åk 9, för att kunna dra mer relevanta 

slutsatser. 
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Bilaga 2 
 
Brev till vårdnadshavarna: 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Juan Manuel Martinez Contrera och jag läser min sista termin på 
lärarprogrammet på Högskolan Dalarna. Jag skriver nu mitt examensarbete ”Elevinflytande 
i undervisningen”. Syftet är att undersöka hur elevinflytande i ämnet samhällskunskap ser ut 
på Silvertärnan och Vänerparkens skola. Mitt fokus är på elevernas uppfattning och 
anledningen till att ni får detta brev är jag vill informera er om att eleverna i åk 9 kommer att 
bli tillfrågade om att delta i studien. Eleverna kommer att delta genom att svara på en enkät 
där de får delge sina egna synpunkter på vad de anser om elevernas inflytande över 
undervisningen i Samhällskunskap. Eleverna kommer att få svara anonymt på enkäten och 
kommer inte att dela privata uppgifter.  
  
Tack för Er uppmärksamhet!  
Vänliga hälsningar  
Juan Manuel Martinez Contrera 
Vid eventuella frågor går det bra att mejla mig på h15juama@du.se  
Handledare: Maria Deldén  
Lektor i pedagogiskt arbete vid Högskola Dalarna 
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