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Sammanfattning/ Abstract  
 

Denna undersökning är genomförd på en skola i en ort i Mellansverige. Syftet med denna 
undersökning var att undersöka lärares och elevers uppfattningar kring elevinflytande i 
undervisningen. Frågeställningarna i denna undersökning är; Hur uppfattas möjligheter till inflytande 
och delaktighet av lärare och Hur uppfattar möjligheter till inflytande och delaktighet av elever. För att få svar 
på syfte och de frågeställningar som legat till grund valde författarna att göra 
enkätundersökningar med både lärare och elever. Syftet med enkäten var att skapa en bild av hur 
lärarna och eleverna uppfattar olika faktorer av inflytande och delaktighet.  
 
Resultatet visar att lärarnas och elevernas uppfattningar ibland liknar varandra. Ett exempel på 
detta är att många av både lärare och elever anser att lärarna medvetandegör då det gäller de 
förmågor som eleverna ska ges möjlighet att utveckla. Ett annat exempel är för att lärarna ska ge 
eleverna mer ansvar och inflytande krävs uppvisande av vissa egenskaper. Både lärare och elever 
är överens, men eleverna skriver också att de behöver visa visst beteende såsom att vara tyst och 
räcka upp handen. Slutsatser som kan dras efter denna undersökning är att det är svårt att 
uppfylla läroplanens mål och riktlinjer gällande elevernas ansvar, inflytande och delaktighet. 
Några orsaker till detta redogörs det för i denna uppsats. 
 



 

 

Innehållsförteckning 
 

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

2. Syfte ................................................................................................................................................. 2 

2.1 Frågeställningar ............................................................................................................................. 2 

3. Bakgrund ......................................................................................................................................... 2 

3.1 Teoretiskt perspektiv ..................................................................................................................... 2 

3.2 Begreppsförklaringar ..................................................................................................................... 3 

3.2.1 Inflytande ............................................................................................................................... 3 

3.2.2 Demokrati ............................................................................................................................... 3 

3.2.3 Inkludering .............................................................................................................................. 3 

3.3 Barns rättigheter ........................................................................................................................... 3 

3.4 Skolans vardag ............................................................................................................................... 3 

3.5 Elevinflytandets olika aspekter ..................................................................................................... 4 

3.5.1 Synen på elevinflytande ......................................................................................................... 5 

3.5.2 Elevinflytandets krav .............................................................................................................. 6 

3.5.3 Elevinflytandets process ......................................................................................................... 7 

3.6 Att vara delaktig ............................................................................................................................ 7 

3.7 Elevernas rätt till inflytande i skolan ............................................................................................. 8 

3.8 Sammanfattning ............................................................................................................................ 9 

4. Metod ............................................................................................................................................ 10 

4.1 Val av metod ................................................................................................................................ 10 

4.2 Urval ............................................................................................................................................ 10 

4.3 Genomförande ............................................................................................................................ 10 

4.4 Analys av Data ............................................................................................................................. 11 

4.5 Bortfall ......................................................................................................................................... 12 

4.6 Etiska överväganden.................................................................................................................... 12 

5. Resultat .............................................................................................................................................. 14 

5.1 Lärares uppfattningar om vilka möjligheter eleverna ges till inflytande och delaktighet .......... 14 

5.1.1 Elevernas möjligheter att påverka olika aspekter av undervisningen ................................. 14 

5.1.2 Elevernas möjligheter att påverka undervisningsmaterialet ............................................... 16 

5.1.3 Lärarnas uppfattningar kring hur utvärdering går till........................................................... 16 

5.1.4 Lärares förväntningar och uppfattningar kring elevernas ansvarstagande ......................... 17 



 

5.1.5 Lärares uppfattningar kring vad som krävs av eleverna för mer ansvar, inflytande och 

delaktighet ..................................................................................................................................... 18 

5.1.6 Sammanfattning ................................................................................................................... 18 

5.2 Elevers uppfattningar om vilka möjligheter de ges till inflytande och delaktighet ..................... 19 

5.2.1 Elevernas möjligheter att påverka olika aspekter av undervisningen ................................. 19 

5.2.2 Elevernas möjligheter att påverka undervisningsmaterialet ............................................... 21 

5.2.3 Elevernas uppfattningar kring hur ofta utvärdering sker ..................................................... 22 

5.2.4 Elevernas uppfattningar kring ansvarstagande .................................................................... 22 

5.2.5 Elevernas uppfattningar kring vad som krävs för mer ansvar, inflytande och delaktighet . 23 

5.2.6 Sammanfattning ................................................................................................................... 23 

6. Diskussion .......................................................................................................................................... 24 

6.1 Metoddiskussion ......................................................................................................................... 24 

6.2 Resultatdiskussion ....................................................................................................................... 25 

6.2.1 Elevernas möjligheter att påverka olika aspekter av undervisningen enligt lärare och elever

 ....................................................................................................................................................... 25 

6.2.2 Elevernas möjligheter att påverka undervisningsmaterialet enligt lärare och elever ......... 27 

6.2.3 Elevernas uppfattningar kring hur ofta utvärdering sker och lärares uppfattningar av hur 

ofta den sker och hur den går till .................................................................................................. 28 

6.2.4 Lärarnas och elevernas uppfattningar kring ansvarstagande .............................................. 28 

6.2.5 Lärarnas och elevernas uppfattningar kring vad som krävs av eleverna för mer ansvar, 

inflytande och delaktighet ............................................................................................................. 29 

6.3 Sammanfattning .......................................................................................................................... 30 

6.4 Slutsatser ..................................................................................................................................... 31 

6.5 Fortsatt forskning ........................................................................................................................ 31 

Källor ...................................................................................................................................................... 32 

Bilagor .................................................................................................................................................... 34 

Bilaga 1 .............................................................................................................................................. 34 

Bilaga 2 .............................................................................................................................................. 35 

Bilaga 3 .............................................................................................................................................. 39 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1 
 

1. Inledning 
Grunden till denna studie var för att fylla den kunskapslucka som identifierades på grund av att 
det kommit en ny läroplan, vilken tydligt skriver fram vikten av delaktighet och inflytande. 
Tidigare identifierad forskning har gjorts grundad på tidigare läroplaner. Inflytande är ett begrepp 
som tydligt skrivs fram i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11). 
Läraren ska se till att alla elever får ett verkligt inflytande på arbetssätten, arbetsformen och 
undervisningens innehåll och därtill även se till att detta inflytande ökar i takt med stigande ålder 
och mognad.1 Men, hur kan det se ut i verkligheten? Synen på elevinflytande varierar. 
Undersökningar har visat att lärare anser att elevernas inflytande är större än vad eleverna själva 
tycker. 2 Delaktighet är också något som skrivs fram i den nya läroplanen. Att de demokratiska 
principerna, kunna påverka och ta ansvar och vara delaktiga, ska omfatta samtliga elever.3 I 
undersökningen görs ett försök att undersöka i vilken mån eleverna och lärarna uppfattar att 
eleverna får möjligheter att kunna just påverka, ta ansvar och vara delaktiga. Det är vuxnas ansvar 
att se till att eleverna är delaktiga i skolan4. 
 
På den skola vilken undersökningen genomförts på har skolinspektionen, år 2008, utfört en 
tillsyn. Då det gäller elevernas möjligheter till ansvar och inflytande över undervisningen och det 
egna lärandet ansåg man från inspektionens sida att detta var högst lärarberoende. Med det menar 
inspektionen att elevinflytande är ett viktigt område man måste utveckla. Man menar vidare att 
utvecklandet av arbetet med att ge eleverna inflytande över arbetssätt, arbetsformer och 
undervisningens innehåll är områden som är i behov av förbättringsinsatser. Granskningen visar 
att planering till största delen utförs av läraren, utan elevernas medverkan. Med tanke på 
granskningsrapporten är det angeläget att undersöka hur det ser ut på skolan idag. I skolans 
senaste kvalitetsredovisning framgår det att man arbetat med de punkter skolinspektionen tog 
upp. Man har låtit eleverna få mer inflytande över undervisningen, samtidigt som man genom 
enkäter fått reda på att eleverna upplever att deras möjlighet att påverka verksamheten är liten. 
Rapportens skribent uttrycker att lärarna kanske inte vågar ge eleverna ansvar då man tror att 
eleverna inte klarar av det ansvaret som ges. Med tanke på skolinspektionens rapport och skolans 
egen kvalitetsredovisning är det angeläget att undersöka hur det ser ut. Detta är intressant inte 
bara för den specifika skolan utan också för andra verksamma inom skolväsendet. Synliggörs i 
denna undersökning fenomen som även finns på andra skolor kan denna undersökning ge stöd 
till skolutveckling.  

 

Valet att göra undersökningen gjordes då författarna inte hittat någon ny forskning kring ämnet 
då det i juli 2011 kom ut en ny läroplan för det obligatoriska skolväsendet. Ytterligare ett skäl till 
att göra undersökningen är att den forskning som redan finns är kopplad till de tidigare 
läroplanerna från 1994 och 1980. Ännu ett skäl är att ungdomars perspektiv på skolan då det 
gäller delaktighet inte varit prioriterat i svensk skolforskning5. 
 
 

                                                           
1
Utbildningsdepartementet. 2011. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11). 

Stockholm: Fritzes. Sid. 12 
2
 SOU (1996:22): Inflytande på riktigt. Om elevers rätt till inflytande, delaktighet och ansvar. Delbetänkande av 

Skolkommittén. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
3
Utbildningsdepartementet. 2011. Sid. 15 

4
 Bergström, M. Holm, I. 2005. Den svårfångade delaktigheten i skolan. Ett ungdomsperspektiv på hinder och 

möjligheter. Linköpigs universitet. Sid. 145 
5
 Bergström, M. Inger, H. 2005. Sid. 18-19 
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2. Syfte 
Syftet med denna undersökning är att belysa lärares och elevers uppfattningar kring elevinflytande 
i undervisningen. Genom att tolka, analysera och dra eventuella paralleller mellan olika arenor vill 
författarna skapa en bild av hur det ser ut.  

 

2.1 Frågeställningar 
 Hur uppfattas möjligheter till inflytande och delaktighet av lärarna? 

 Hur uppfattas möjligheter till inflytande och delaktighet av eleverna? 
 

 

3. Bakgrund 
 

3.1 Teoretiskt perspektiv 
För att besvara syftet med arbetet och dess frågeställningar har författarna tagit hjälp av Lindes 
tre arenor, formulerings-, tranformerings- och realiseringsarenan. Linde menar att det på dessa 
arenor finns ett visst stoff vilket ses som ”… giltig kunskap att förmedla i skolan”6. På dessa tre 
arenor sker formulering, transformering och realisering av läroplanen7. Med formulering av 
läroplanen menas de föreskrifter som gäller i skolsystem8. Formuleringsarenan omfattar 
styrningen av skolan, dvs. läroplanen9. Med transformering av läroplanen menas ”… hur den 
föreskrivna läroplanen tolkas…”10 Enligt Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) betyder 
transformera omforma och omvandla11. På transformeringsarenan sker modifiering av 
läroplanen12. Läroplanen tolkas med tillägg och fråndrag med hjälp av olika aktörer såsom lärare, 
elever och skolledare13. Realisering av läroplanen är hur undervisningen verkställs och vad som 
sker i klassrummet. Vad som sker omfattar även lärares och elevers verksamhet och det som 
eleverna lärt sig och uppfattat i verksamheten.14 I SAOL kan man läsa att realisera är det samma 
som förverkliga och genomföra15. Realiseringsarenan omfattar skeendet i den formella 
lärandesituationen där innehållet har förverkligas utifrån avsikter och intentioner16. Med 
inspiration från Lindes arenor, Ekberg som använder sig av dessa arenor i sin avhandling och 
SAOL:s beskrivning av orden har författarna format ett teoretiskt perspektiv. Detta perspektiv 
har genomsyrat hela undersökningen. Författarna ser till vad som står i de föreskrifter vilka gäller 
i våra skolsystem, hur dessa tolkas av lärare och hur detta uppfattas av eleverna. I denna 
undersökning läggs vikten vid lärares och elevers uppfattningar av hur och i vilken grad eleverna 
har inflytande, är delaktiga och tar ansvar. 
 

                                                           
6
 Linde, Göran. 2006. Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori. Lund: Studentlitteratur. Sid. 64 

7
 Ibid. Sid. 6 

8
 Ibid. Sid. 19 

9 Ekberg, Jan-Eric. 2009. Mellan fysisk bildning och aktivering. Holmbergs: Malmö. Sid. 74 
10

 Linde, G. 2006. Sid. 63 
11

 Svenska Akademien. 2006. Svenska Akademiens Ordlista (SAOL). Stockholm: Nordstedts 
12

 Ekberg, J-E. 2009. Sid. 74 
13

 Linde, G. 2006. Sid. 63 
14

 Ibid. Sid. 64-65 
15

 Svenska Akademien. 2006. Svenska Akademiens Ordlista (SAOL). Stockholm: Nordstedts 
16

 Ekberg, J-E. 2009. Sid. 75 
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3.2 Begreppsförklaringar 

3.2.1 Inflytande 

Vad som menas med begreppet inflytande är inte entydigt. Elevinflytande är ”… en fråga om att 
vara delaktig i en mer eller mindre formaliserad beslutsprocess”.17  

3.2.2 Demokrati 

I en demokrati är det tillåtet med åsiktsskiljaktigheter där var och en ska respektera den andres 
åsikt18. Verklig demokrati i skolan uppnås inte förrän eleverna ges möjlighet att delta i planering 
och genomförandet av det arbete som berör dem19.  

3.2.3 Inkludering  

Begreppet inkludering relateras oftast med en skola för alla.20  Enligt Svenska Akademiens 
Ordlista betyder ordet inkludera innefatta, inbegripa och medräkna21 
 
 

3.3 Barns rättigheter 
Den 20 november 1989 sade Förenta Nationerna ja till konventionen om barns rättigheter. I 
konventionen finns regler som ska skydda barns mänskliga rättigheter, dessa rättigheter ska 
skydda barn och ungdomar tills de är 18 år gamla. Barnkonventionen består av ett antal artiklar, 
den artikel som är aktuell är artikel 12. Den handlar om att barnet har rätt att säga hur de vill ha 
det. Vuxna, myndigheter och domstolar ska lyssna till vad barnet har att säga. Om barnet är i 
stånd att bilda egna åsikter ska de ha rätten till att fritt uttrycka sina åsikter i de frågor som rör 
barnet. Dessa åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad. För detta 
ändamål barnet ha rätt till att höras, direkt eller via en företrädare eller en lämplig representant 
som är överensstämmande den nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och 
administrativa förföranden som gäller för barnet.22 I skollagen i kapitel 4 § 9 står det följande:  
 

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 rör dem. Informationen och formerna för barnens och 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. Elevernas och deras sammanslutningars arbete med 
inflytelsefrågor ska även i övrigt stödjas och underlättas.23 
 
 

3.4 Skolans vardag  
I en forskningsrapport, skriven av Ekholm och Lindvall, hade man som syfte att undersöka 
elevinflytandet i skolan24. Ekholm och Lindvalls reslutat visar att i den läroplan som kom 1980, 

                                                           
17

 Forsberg, E. 2000. Elevinflytandets många ansikten. (Doktorsavhandling, Uppsala Universitet.) Stockholm: 
Elanders Gotab. Sid. 14 
18

, Ekholm, M. Lindvall, K. 1991. Eleverna och demokratin i skolan. (forskningsrapport 1991:6) Högskolan i 
Karlstad. Sid. 105 
19

 Bolmeier, E. C. 2006. 6 steps to Pupil Participation in Democratic School Control. Clearing House: A Journal of 
Educational Strategies, Issues and Ideas, v79, n5, p198-201, may/june 2006. Sid. 198  
20

 Carlsson, R. Nilholm, C. 2004. Demokrati och inkludering – en begreppsdiskussion. Utbildning och demokrati 
2004, vol 13, Nr 2, s 77-95. Sid. 4 
21

 Svenska Akademien. 2006.  
22

 Förenta nationerna (FN). 1989. Kapitel 12. I: Barnkonventionen. 
23

Utbildningsdepartementet. 2010.  Kapitel 4. I: Skollagen, SFS 2010:800.  
24

 Ekholm, M. Lindvall, K. 1991. Sid. 1 
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Lgr 80, såg man eleverna som fullvärdiga medlemmar i skolan25. Eleverna skulle tillsammans med 
lärarna och föräldrarna komma fram till regler för hur arbete och samvaro skulle utformas på 
skolan och dessa parter skulle sedan också utvärdera reglerna26. Lärare och elever skulle 
tillsammans bl.a. bestämma hur långa arbetspassen skulle vara, hur lång tid man ville ägna åt olika 
moment, vilka läromedel som skulle användas och avgöra vilken kunskap som var nödvändig då 
det begav sig27. I Lgr 80 sände man ut en tydlig signal om att eleverna skulle ha ett verkligt 
medinflytande i skolan28. Vidare skriver författarna om elevernas uppfattning om deras verkliga 
inflytande. Deras forskningsrapport visade att elever som gick i skolan under Lgr 80 upplevde sig 
ha inflytande då det gällde frågor som inte gällde undervisning och inlärning. Många av eleverna 
upplevde inflytande då man skulle bestämma var man skulle åka på klassresa och hur man skulle 
samla pengar till detta event. Två skolor skiljer sig då det gäller placering i klassrummet, på ena 
skolan tyckte majoriteten av eleverna att de fick vara med och bestämma var de skulle sitta och på 
andra skolan ansåg majoriteten av eleverna inte att de fick vara med att bestämma var de skulle 
sitta.29 Få elever ansåg sig ha ett betydande inflytande över vardagsarbetet då det bl.a. gällde vad 
som skulle tas upp under lektion, vad man skulle ägna tid åt i läroboken, vilka läromedel man 
skulle använda och hur kunskap skulle testas. Författarna anser att deras undersökning bekräftade 
den vetskap kring inflytande som berättar att elevernas möjlighet att påverka lektionsinnehåll och 
val av läromedel som liten.30 Författarna visar sedan olika vägar att gå då man som elev ville 
påverka vardagen. I undersökningen fick eleverna fasta svarsalternativ. Undersökningen bad 
eleverna, vid missnöje då det gällde undervisningen, rangordna vilken väg de skulle välja för att ta 
eventuellt upp detta. Alternativen som gavs var: ta upp det som en diskussion i klassrådet, tala 
direkt med läraren, tala med rektor och be om hjälp, be elevrepresentant diskutera frågan å 
konferens, sabotera undervisningen, ingen idé att ta upp det och demonstrera.31 Vad eleverna 
menar att de har inflytande över var bl.a. hur ordningsreglerna ska se ut, hur man ska arbeta i 
klassrummet, välja arbetskamrat vid grupparbeten och välja placering i klassrummet.32 
 
 

3.5 Elevinflytandets olika aspekter 
I en studie av Michael Tholander framkommer det att tidigare forskning och utvärderingar kring 
demokrati- och inflytandefrågor i skolan visar att elever inte har det inflytande som de enlig lagar 
och förordningar har rätt till. Elever vill ha inflytande men elever visar mindre utvecklade 
färdigheter för att utöva inflytande. Tholander hänvisar i sin artikel till Skolverkets studie En 
fördjupad studie om värdegrunden där det står att många lärare är positiva till ett ökat elevinflytande 
och möjligheterna att skapa aktiva och engagerade medborgare. Men, lärarnas positiva inställning 
till ett ökat inflytande minskar ju äldre eleverna blir.33 Författaren hänvisar till Zackari & Modigh 
vilka säger att eleverna önskar ha mer att säga till om då det gäller både ramarna för 
verksamheten och själva verksamheten i sig själv.34 
 

I den tidigare läroplanen, Lpo 94, står det i avsnittet som behandlar skolans värdegrund och 
uppdrag att skolan ska klargöra vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka 
                                                           
25

 Ibid. Sid. 27 
26

 Skolöverstyrelsen. 1980. Läroplan för grundskolan (Lgr80). Stockholm: Skolöverstyrelsen och Liber 
UtbildningsFörlaget . Sid. 18 
27

 Skolöverstyrelsen. 1980. Sid. 29, 30, 47 
28

 Ekholm, M. Lindvall, K. 1991. Sid. 28 
29

 Ibid. Sid. 44, 46 
30

 Ibid. Sid. 48 
31

Ibid. Sid.61 
32

 Ibid. Sid. 91 
33

 Tholander, M. 2005. Värdegrund, demokrati och inflytande ut ett elevperspektiv. Pedagogisk Forskning i 
Sverige 14 (3):7-30. Sid. 9 
34

 Tholander, M. 2005. Sid. 10 
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rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har. Skolan ska också vara tydlig då 
det gäller mål, innehåll och arbetsformer. Detta är en förutsättning för att elever och 
vårdnadshavare ska kunna bruka deras rätt till inflytande och påverkan. Undervisningen i skolan 
ska utveckla elevernas förmåga att ta personligt ansvar. För att kunna göra detta ska eleven delta 
i planering och utvärdering, få välja kurser, teman, ämnen och aktiviteter. Genom detta kan alltså 
eleverna utveckla sin förmåga att ta ansvar och utöva inflytande. Att ge överblick och 
sammanhang är en viktig uppgift skolan har.35 I avsnitten som behandlar mål och riktlinjer kan 
man läsa att alla elever ska kunna påverka och vara delaktiga. Som lärare ska man utgå från att 
eleverna kan och vill ta ansvar för både inlärning och arbetet i skolan.36 Elvstrand menar att 
inflytande och ansvarstagande hör ihop, att elever i skolan får inflytande efter att de visar att de 
kan ta ansvar.37 Läraren ska också se till att alla elever får inflytande då det gäller arbetssätt, 
arbetsformer och undervisningens innehåll. Detta inflytande ska öka med ålder och mognad. Att 
eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer är också något läraren ska se till sker, vilket 
också gäller då det handlar om planering och utvärdering av undervisningen.38  

3.5.1 Synen på elevinflytande  

Eva Forsberg, författare till avhandlingen Elevinflytandes många ansikten, menar att det inte finns 
några enkla svar på vad som kan avses med elevinflytande. Det finns heller inga svar på hur det 
kan studeras, beskrivas och förstås.39 Begreppet elevinflytande är ett vagt och mångtydligt 
begrepp.40 Elvstrand menar att elevers möjlighet till delaktighet varierar, ena lektionen kan de ha 
hög grad av inflytande medan de på lektionen efter inte erbjuds någon delaktighet alls. Detta 
beror bl.a. på vilken pedagog de möter och hur den pedagogen ser på elevers delaktighet.41 
Elfstrands resultat visar också att delaktighet är en process, vilken är individualiserad. Vissa 
elever tar sig större delaktighet än andra. 42 Elvstrands resultat visar att elever kan utöva viss 
delaktighet på lektionerna i form av de val de kan göra43.  
 
Elvstrand använder sig av begreppet inflytandeförhandla, vilket är en process för att skapa 
delaktighet. Denna process innefattar olika strategier som används i klassrummet av både lärare 
och elever för att skapa delaktighet.44 Att komma med förslag, t.ex. önska arbetsområde, är en 
strategi i inflytandeförhandla45. En annan strategi är att protestera inför olika saker46. Till detta 
hör också att förstöra lektioner eller protestera genom att gå hem från skolan för att man är 
missnöjd med något som hänt på skolan47. Ytterligare en strategi för att utöva inflytande är vid 
utvärderingstillfällen. Att man tillsammans med eleverna utvärderar en aktivitet eller en 
undervisningssituation.48 Genom att det finns en vilja och en förmåga finns det också 
förutsättningar till att inflytandeförhandla. Att inflytandeförhandla, kunna påverka en process, 
komma med förslag och få skäl till varför de gör vissa uppgifter ger eleverna en vana att göra just 

                                                           
35

Utbildningsdepartementet. 1994. Läroplan för obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 
(Lpo94). Stockholm: Fritzes. Sid. 6-7 
36

 Elvstrand, Helen. 2009. Delaktighet i skolans vardagsarbete. Avhandling. Linköping: Linköpings Universitet. 
Sid. 236-237 
37

 Elvstrand, H. 2009. Sid. 236-237 
38

Utbildningsdepartementet. 1994. Sid. 16 
39

 Forsberg, E. 2000. Sid 23 
40

 Ibid. Sid. 129 
41

 Elvstrand, H. 2009. Sid. 234 
42

 Ibid. Sid. 236-237 
43

 Ibid. Sid. 139 
44

 Ibid. Sid. 133 
45

 Ibid. Sid. 139 
46

 Ibid. Sid. 143 
47

 Ibid. Sid. 145 
48

 Ibid. Sid. 142 



 

6 
 

detta. De egenskaper som underlättar för elever att besitta för att kunna inflytandeförhandla är 
att vara aktiv, ansvarstagande och kunskapssökande då det gäller skolarbetet. Det handlar också, 
för eleven, om att vara medveten om rätten till yttrandefrihet och rätten att ställa frågor.49  
 
I SOU, Statens Offentliga Utredningar, ser man att eleverna verkar ha minst inflytande när det 
gäller undervisningens innehåll och arbetsformer, alltså de områden som eleverna vill ha mest 
inflytande i. Man ser också att elevers intresse att påverka ökar med stigande ålder och att lärare 
anser att elevernas inflytande är större än vad eleverna själva tycker.50 Lärares och elevers 
upplevelser av inflytande är alltså inte den samma. Att elever visar mindre utvecklade färdigheter 
för att utöva inflytande förmodar man att det beror på allmänt mindre bra utvecklad 
”demokratisk kompetens”.51 2008 gjorde Rädda Barnen en undersökning där unga människor 
fick svara på vad de tycker att elever ska få vara med och bestämma om i skolan. Tusen pojkar 
och lika många flickor mellan tretton och femton år svarade på enkäten. Här framkom det att 63 
procent anser att man som elev ska få vara med och bestämma då det gäller upplägget av 
undervisningen. Som exempel nämns om man ska ha projektarbeten, jobba självständigt, 
grupparbeten, redovisa muntligt eller skriftligt.52 Undersökningen innehöll också en öppen fråga 
där man fick skriva egna kommentarer.53  
 

Elever ska inte få bestämma något alls, för ungdomar har inte sådant ansvar! Och, hur 
skulle skolan se ut om det styrdes av ungdomar? Ungdomar som är där för att lära sig 
saker? Man kan inte ansvara för alltihop när ens hjärna inte är fullt utvecklad.54 
 
Jag tycker att vi ska få vad med och bestämma om mer, det är ändå vi som ska gå 
där och lära oss. Då måste vi trivas! Speciellt eftersom vi är tvungna att gå där.55 

3.5.2 Elevinflytandets krav 

I en rapport från Skolverket redogörs det för 41 skolors arbete med inflytande. De skolor som 
gått med i projektet har gått med för att utveckla sina elevers inflytande. Dock är elevinflytande i 
samband till lärande en komplex fråga. Lärarna i undersökningen anser att elevinflytande främjar 
lärande, dock ansåg en del lärare att elevinflytande motverkar lärande. De lärare som tyckte att 
elevinflytande främjar lärandet, talar om inflytande som lustfyllt och att det är något som man 
bör ha i undervisningen. När eleverna själva får vara med och påverka sitt lärande menar lärarna 
att de känner glädje och lust till att lära och de vill lära sig mer. Författarna menar att ”eget 
inflytande ses som en faktor som kan starta elevens egen inre motor”56. Många lärare som var 
med i undersökningen såg en koppling mellan inflytande och eget ansvar57. Inflytande och ansvar 
är begrepp som beskrivs vara beroende av varandra. En förutsättning för att kunna vara delaktig 
är att elever på olika sätt tar ansvar. Visar man ett ansvarsfullt beteende förtjänar man också 
delaktighet.58  Får eleverna inflytande på sin undervisning tar de också ett större ansvar. Detta 
genererar till att eleverna får en förståelse för att de lär för sin egen skull inte för någon annan. 
Lärarna arbetar medvetet med att låta eleverna själva planera och bedöma hur mycket de klarar 
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av i förhållande till den tid de har på sig. 59 De lärare som såg en motsättning mellan 
elevinflytande och lärande såg det som att ”… ökar det ena, minskar det andra”. Med det menas 
att de undervisningsformer som ger plats för elevinflytande också kräver mycket tid och 
reflektion, tid som de menar tas från viktig undervisning och lärande. Tveksamheten tar då över 
så att lärarna och skolan inte vågar pröva på elevinflytande och kan då inte förbättra det heller.60  

3.5.3 Elevinflytandets process 

Gunvor Selberg, författare till boken Främja elevers lärande genom elevinflytande, har utifrån sin 
forskning av lärandet tagit fram arbetsmoment vilka kan användas av skolor för att utveckla ett 
rikt lärande och hög grad av elevinflytande. Momenten är åtta till antalet och är en lärprocess. 
Denna lärprocess består av dessa åtta steg: ingång, förberedelse till val, val, planering, 
genomförande, bearbetning och planering, redovisning och utvärdering. Eleverna bör vara 
delaktiga i hela processen för att det ska bli ett meningsfullt lärande. Selberg menar att det finns 
lärmiljöer där eleverna bara deltar i två av dessa steg, genomförandet och redovisningen. Där 
eleverna har litet inflytande är de uteslutna från att lära sig och utveckla kompetenser som faktiskt 
styrdokumenten förväntar sig att utbildningen ska innehålla.61 Selberg drar slutsatsen att elever 
med mindre erfarenhet av inflytande i mindre grad klarar av att göra egna val, söka information 
på olika sätt, lära av varandra, diskutera innehåll och hur man når kunskapen, samarbeta och ta 
ställning till undervisningsstoffet än de elever med större erfarenheter av inflytande62. Selberg 
avslutar med ett konstaterande,  
 

lusten för lärandet ökar om man får möjlighet att vara med och påverka det man ska 

arbeta med och hur det arbetet ska ske
63. 

 
Selberg menar också att elever vill ha mer inflytande över situationen i skolan, detta för lärandet 
och kvaliteten i lärandet men också för trivselns skull64. Elevers delaktighet och lärande är 
förbundna med varandra. Elevernas möjligheter att vara delaktig i skolans vardagliga arbete får 
konsekvenser då en elev inte lyckas lära sig det som förväntas.65 
 

 
3.6 Att vara delaktig 
Det finns olika former av delaktighet. Den form av delaktighet som ofta definieras som 
elevinflytande är politisk delaktighet.66 Delaktighet, att göra sin röst hörd, handlar i skolan om att 
öva demokrati. Bland pedagoger finns ett uttalat syfte om att elever ska tillägna sig vissa 
kompetenser som behövs i ett demokratiskt samhälle. För att eleverna ska bli demokratiska 
medborgare ska olika förhållningssätt och arbetsformer tränas i klassrummet.67 I Den svårfångade 
delaktigheten i skolan, skriver Margareta Bergstöm och Inger Holm om att ungdomars perspektiv på 
skolan inte har varit prioriterat i svensk skolforskning.68 För att förstå och kunna diskutera 
begreppet delaktighet har författarna använt sig av demokratiutredningens teoretiska modell av 
Roger Hart, han menar att man måste lyfta fram vikten att tro på sig själv och sin egen förmåga 
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samt att vilja delta. Detta är en förutsättning för att kunna bli delaktig69. Det är vuxnas ansvar att 
se till att eleverna är delaktiga i skolan70. Forsbergs resultat visar att lärarna anser att eleverna är 
delaktiga i beslut om undervisningen, men detta gäller bara inom drygt hälften av 
arbetsområdena. Beslut som behandlar arbetsformer är eleverna framför allt delaktiga i. 
Delaktighet syntes också i beslut som bl.a. behandlar undervisningens innehåll, regler, rutiner och 
redovisningar.  Att elever deltar i diskussioner om utvärdering och dess utformning var något 
som var sällsynt.71 I en av Forsbergs undersökningar, vilken ingick i hennes avhandling, framkom 
det att merparten av de tillfrågade eleverna från årskurs 1-9 svarar att deras möjligheter att 
påverka är små. Däremot nämner eleverna att det finns olika sätt att påverka skolarbetet. Här 
nämns bl. a. klass- och elevråd, eget arbete och valmöjligheter inom ramen för tema. Inom dessa 
kan eleverna, i viss utsträckning, välja om de vill arbeta enskilt eller tillsammans med andra.72 
 
Samtidigt kommer Elvstrand fram till att möjligheten till delaktighet i skolans vardag är 
begränsad. Begränsningar då det gäller formen och innehållet.73 Inte nog med att det finns 
begränsningar gällande elevernas delaktighet, den är också villkorad. Är man elev och har gjort 
det man ska och uppför sig väl kan man få inflytande.74 Elvstrand skriver vidare att det framkom 
delade meningar om barns kompetens att fatta beslut. Eleverna själva tycker, enligt Elfstrand, att 
de har kompetens att fatta beslut. Samtidigt som andra elever ger uttryck för att de inte är bra på 
att fatta beslut.75  
 
 

3.7 Elevernas rätt till inflytande i skolan 
I läroplanens två första delar trycker man mycket på både delaktighet och inkludering. En skola 
för alla är en skola som inte är lika för alla utan den utformas efter behov och elevernas olika 
förutsättningar. Skolan ska både aktivt och medvetet främja kvinnor och mäns lika rätt och 
möjligheter.76 För att främja elevernas lärande förutsätts en aktiv diskussion i den skola man går 
och arbetar i. En diskussion om kunskapsbegreppet och vad viktig kunskap är idag, hur den ser 
ut i framtiden och hur kunskapsutvecklingen sker. Skolan måste se till att utrymme ges så att olika 
kunskapsformer skapar ett lärande och att dessa former balanseras och blir till en helhet.77 Att 
kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig är de demokratiska principerna som ska omfatta alla 
elever, men informationen och formerna ska anpassas efter ålder och mognad.78  
 
Skolans uppgift är att ge överblick och sammanhang. Att stimulera elevernas kreativitet, 
nyfikenhet och självförtroende. Möjligheter som eleverna ska få är att ta initiativ och ansvar samt 
utveckla sin förmåga att arbeta tillsammans med andra och självständigt.79 Skolans mål är att varje 
elev ska ta eget ansvar för sina studier och den arbetsmiljö som man vill ha. Ju äldre eleven blir 
desto mer ansvar och större inflytande ska de ha i sin utbildning. Till skolans mål hör också att 
varje elev bl.a. ska ta ett personligt ansvar för sina studier. Alla som arbetar i skolan ska se till att 
främja elevernas förmåga och viljan till att ta ansvar och inflytande över den sociala, kulturella 
och fysiska i skolan. Läraren ska se till att alla elever får ett verkligt inflytande på arbetsätten, 
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arbetsformen och undervisningens innehåll och därtill även se till att detta inflytande ökar i takt 
med stigande ålder och mognad. De ska även se till att förbereda eleverna för delaktighet och att 
ta ansvar, samt för de rättigheter och skyldigheter om karaktäriserar ett demokratiskt samhälle. 
Läraren ska utgå från att varje elev kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för 
sitt arbete i skolan. Läraren ska också tillsammans med eleverna planera och utvärdera 
undervisningen. 80 Vilka mål utbildningen har och vilka krav skolan ställer ska skolan klargöra för 
elever och vårdnadshavare. För att eleverna ska kunna utveckla sin förmåga att kunna ta ansvar 
och utöva inflytande ska eleven delta i bl.a. utvärdering81. 
 
 

3.8 Sammanfattning 
Enligt skollagen ska man se till att eleverna ska ges inflytande över utbildningen.  De ska vara 
aktiva i de frågor som berör dem och detta ska göras efter ålder och mognad.82 I 
barnkonventionen står det att barnet har rätt att säga hur de vill ha det. Om barnet är i stånd att 
bilda egna åsikter ska de ha rätten till att fritt uttrycka sina åsikter i de frågor som rör barnet, 
dessa åsikter ska också tillmätas efter ålder och mognad83. I både Lgr 80 och Lpo 94 sände man 
ut en tydlig signal om att eleverna skulle ha verkligt inflytande i skolan84.  Skolan ska klargöra 
vilka mål utbildningen har, vara tydlig då det gäller mål, innehåll och arbetsformer. Detta är en 
förutsättning för att elever och vårdnadshavare ska kunna bruka sin rätt till inflytande och 
påverkan. För att kunna göra detta ska skolan utveckla elevernas förmåga att ta personligt ansvar 
och för att kunna göra detta ska eleven delta i planering och utvärdering, få välja kurser, teman, 
ämnen och aktiviteter. Genom detta kan alltså eleverna utveckla sin egen förmåga att ta ansvar 
och utöva inflytande.85 
 
Begreppet elevinflytande är ett vagt och mångtydligt begrepp86. Elevers möjlighet till delaktighet 
varierar och detta beror bl.a. på vilken pedagog de möter och hur den pedagogen ser på elevers 
delaktighet87. Delaktighet är en process, vilken är individualiserad. Vissa elever tar sig större 
delaktighet än andra.88 Elever kan utöva viss delaktighet på lektionerna i form av de val de kan 
göra89. Inflytandeförhandla är en process för att göra delaktighet. Denna process innefattar olika 
strategier som används i klassrummet av både lärare och elever för att skapa delaktighet.90 Att 
komma med förslag, t.ex. önska arbetsområde och protestera inför olika saker, är en strategi i 
inflytandeförhandla91.  
 
Enligt Lgr 11 ska alla som arbetar i skolan se till att främja elevernas förmåga och viljan till att ta 
ansvar och inflytande över det sociala, kulturella och fysiska i skolan. Läraren ska se till att alla 
elever får ett verkligt inflytande på arbetssätten, arbetsformen och undervisningens innehåll och 
därtill även se till att detta inflytande ökar i takt med stigande ålder och mognad. De ska även se 
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till att förbereda eleverna för delaktighet och att ta ansvar, samt för de rättigheter och 
skyldigheter om karaktäriserar ett demokratiskt samhälle.92 
 
 
 

4. Metod 
 

4.1 Val av metod 
Syftet med denna undersökning var att ta reda på lärares och elevers uppfattningar kring 
elevinflytande i skolan. För att ta reda på detta valdes en enkätundersökning både för lärare och 
elever. Syftet med enkäten var att ta reda på hur lärarna och eleverna uppfattar olika faktorer av 
inflytande och delaktighet i skolan. Valet av enkäter gjordes då författarna ville få så många 
deltagare som möjligt i undersökningen. Detta för att resultatet skulle ge en så bred bild som 
möjligt av hur eleverna uppfattar möjligheter till inflytande och delaktighet. Författarna valde att 
göra undersökningen på plats, det vill säga en gruppenkät93. Den slutliga enkäten bestod av både 
hög grad av strukturering och låg grad av strukturering. Hög grad av strukturering menas med 
att enkäterna har fasta svarsalternativ och låg grad av strukturering är enkäter som innehåller 
öppna frågor.94 Den höga graden av strukturering exponerar sig i de frågor som har fasta 
svarsalternativ och den låga graden av strukturering exponerar sig i utvecklingen av varför eleven 
väljer särskilt svarsalternativ.95  
 
 

4.2 Urval 
Undersökningen gjordes på en skola i en ort i Mellansverige. Ur bekvämlighetssynpunkt96 föll 
valet av skola sig naturligt då det finns en etablerad kontakt. I den tidiga kontakten med skolan 
gavs tillstånd97 att genomföra undersökningen. 
 
För att få en bred bild ville författarna ha med så många deltagande elever som möjligt. Enkäten 
gjordes från årskurs 4-9, där respektive årskurs hade två klasser. Sammanlagt innefattar detta 205 
elever. För att ta reda på syftet gjordes även enkät till lärarna, 24 till antalet, som undervisar i 
årskurs 4-9 på nämnda skola. Enkäterna lämnades ut till 107 elever, varav 60 elever går på 
mellanstadiet och 47 elever går på högstadiet, och 24 lärare. Orsakerna till att alla 205 elever inte 
deltog i enkätundersökningen var att eleverna själva inte ville eller att de inte hade ett 
godkännande hemifrån. Elevgruppen och lärargruppen ses som heterogena grupper eftersom 
deltagarna bl.a. är av båda könen och i olika åldrar.  
 
 

4.3 Genomförande 
Efter samtal med rektorn på den skola där etablerad kontakt fanns gavs förslag på 
problemområde. Med tanke på detta samtal var det självklart att undersökningen skulle 
genomföras på den specifika skolan. Efter att vi satt oss in i problemområdet formulerades 
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enkäter till både elever och lärare. Det är viktigt att använda ett vanligt språk och inte ha med 
konstiga ord för att få ett så bra svar från enkätundersökningsdeltagarna som möjligt.98  
För att kunna genomföra enkätundersökningen med eleverna fick alla elever ett brev99 där 
vårdnadshavare skulle godkänna eller inte godkänna den enskilde elevens medverkan. Enkäten100 
till eleverna delades ut klassvis till de elever som fått godkännande från respektive 
vårdnadshavare. Det fanns också elever som själva valde att inte delta, vilket de har rätt till enligt 
de forskningsetiska principerna. De elever som inte hade med sitt godkännande fick chansen två 
dagar senare att ta med lappen och besvara enkäten. Denna chans gavs då en av författarna skulle 
till skolan. Detta gjordes för att få med så många enkäter som möjligt till undersökningen. När 
eleverna besvarade enkäten fanns författarna med för att vid eventuella frågor kunna besvara 
dessa, detta förklarades innan eleverna besvarade enkäten. Självklart fick eleverna ta del av de 
etiska överväganden som fanns och att de, när som helst fick avbryta undersökningen. 
Författarna uppmanade även eleverna att läsa frågorna ordentligt och inte stressa. Innan 
mellanstadieeleverna gjorde sina enkäter valde författarna att gå igenom en del svåra ord som 
stod med för att eleverna skulle kunna svara så rättvist som möjligt. De ord som togs upp var 
inflytande, påverkan och egenskap. Eleverna fick, om de behövde, hela lektionen till att besvara 
enkäten. För de flesta eleverna tog det ungefär femton minuter.  
 
På grund av lärares sjukdom hade en årskurs inte fått ut brevet till sina vårdnadshavare i tid. 
Detta gjorde så att författarna inte kunde dela ut undersökningen den dagen som var planerat. I 
samråd med klassföreståndaren valdes därför att de skulle göra enkäten en annan dag men att 
läraren delade ut den. För att dessa elever skulle få samma chans att besvara enkäten så bad 
författarna denna lärare ta upp och förklara begreppen inflytande, påverkan och egenskap.  
 
Lärarnas enkäter101 skickades ut via mejl. I mejlet stod det att enkäterna antingen kunde skrivas ut 
och besvaras eller svara direkt på datorn och skicka tillbaka det igen. De lärare som valde att 
skriva ut sina enkäter kunde antingen ge den till författarna personligen den dagen eller så hade 
författarna lagt ut ett kuvert i lärarrummet där de hade möjlighet att lämna enkäten.  
 
 

4.4 Analys av Data 
För att sammanställa resultatet av både elevenkäten och lärarenkäten har allt stoff analyserats. 
Enkäterna har noga studerats och sammanställts och eftersom enkäten bestod av både öppna 
frågor och fasta svarsalternativ har olika sätt att kategorisera använts. Författarna har försökt 
kategorisera enkätsvaren utifrån uppsatsens frågeställningar. Detta har gjorts genom 
meningskategorisering102. De öppna frågorna har lästs, tolkats och sorterats. Genom att klarlägga 
materialet blir det tillgängligt för analys där överflödigt material tas bort och där skillnad görs 
mellan det som är väsentligt och oväsentligt för undersökningens syfte103. Enkätsvar som inte 
direkt svarat på frågan har sorterats bort. Författarna valde att inte redovisa hela enkäterna då alla 
svar inte svarade på frågeställningarna. I några fall har svar som liknat varandra räknats ihop. 
Svaren har också skrivits ner ordagrant. Då det gäller de fasta svarsalternativen valde författarna 
att sortera dessa och redovisa detta resultat i stapeldiagram. För att lättare åskådliggöra hur många 
som svarat på vad valdes diagram. Författarna har varit noga med att välja en lämplig typ av 
diagram104. Sedan gjordes en jämförelse av dessa svar, vad mellanstadiet svarat och vad högstadiet 

                                                           
98

 Trost, J. 2007. Sid. 84 
99

 Se bilaga 1 
100

 Se bilaga 2 
101

 Se bilaga 3 
102

 Kvale, S. 1997. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. Sid.174 
103

 Ibid. Sid. 171 
104

 Trost, J. 2007. Sid. 150 



 

12 
 

svarat. Lärarna fick, i sammanställningen, egna diagram dels för att lärar- och elevenkäterna skulle 
delas åt och dels för att frågorna formulerats på något annorlunda vis. Även eventuellt bortfall är 
med i diagrammen.  
 
 

4.5 Bortfall 
Alla elever i årskurs 4-9, till antalet 205 elever, blev ombedda att få ett godkännande hemifrån. 98 
elever fick inte sitt deltagande godkänt. 24 lärare blev tillfrågade att svara på lärarenkäten varav 
elva valde att besvara enkäten, åtta lärare undervisar på högstadiet och tre lärare undervisar på 
mellanstadiet. Bortfall som detta kallas för externt bortfall. Om någon låter blir att svara på en 
fråga eller ger orimliga svar kallas detta för internt bortfall.105 I sammanställningen av elevenkäten 
framkom det 74 svar som var orimliga eller att eleverna valt att inte förklara eller motivera. Det 
framkom också att elever, 13 till antalet, valt att inte svara på de frågor som har fasta 
svarsalternativ. I sammanställningen av lärarenkäten framkom det att lärarna inte valt att svara vid 
sju tillfällen. Fyra lärare har också valt att inte svara på några av de frågor som har fasta 
svarsalternativ. 
 
 

4.6 Etiska överväganden 
Vid genomförande av en studie är det av vikt att följa vissa principer som gäller för svensk 
forskning. Undersökningsdeltagare har rätt till att följande följs. Dessa är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Då det gäller informationskravet ska 
forskaren informera om vad undersökningen ska användas för och vad den har för syfte. Denna 
information delgavs eleverna när brevet106 lämnades ut som de sedan skulle lämna till sina 
vårdnadshavare. Den information stod även i brevet så att vårdnadshavare visste vad 
undersökningen handlade om.107 Då det gäller samtyckeskravet ska alla medverkande ha rätt att 
bestämma om de ska delta, hur länge och på vilka villkor det ska ske. Innan enkätundersökningen 
delades ut informerades de om detta, att de inte behövde delta i undersökningen om de inte 
ville.108 Eftersom att deltagarna i undersökningen var under 15 år skickades ett brev109 till samtliga 
deltagares vårdnadshavare för att få ett godkännande. Då det gäller konfidentialitetskravet krävs 
konfidentiell behandling av uppgifter som rör personer, grupper eller organisationer. Dessa 
insamlade uppgifter ska behandlas och bevaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av 
dem. Denna information gavs till både eleverna och till vårdnadshavare via det brev som 
skickades hem.110 Det är viktigt att klargöra att undersökningen är helt anonym och att den inte 
kan spåras111. Med anonym undersökning menas att varken namn, nummer eller annan möjlighet 
till identifiering på den112. Hade enkätundersökningen varit konfidentiell hade författaren, som 
undersökare, vetat om uppgifter som t.ex. namn, men det hade inte kommit med i 
undersökningen113. Eftersom undersökningen gjordes med barn var författarna tydliga med att 
berätta för dem att undersökningen var helt anonym och att svaren från enkäten inte skulle 
komma i orätta händer114. Då det gäller nyttjandekravet får alla insamlade uppgifter av 
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informanterna endast användas för forskningsändamål115. I samband med att enkäten delades 
blev eleverna informerande om att detta bara skulle användas i forskningsändamål116.  
 
Författarna har i och med detta också följt och visat stor hänsyn till de anvisningar som 
Forskningsetiska Nämnden (FEN) vid Högskolan Dalarna understryker att man som student 
måste tänka på då man involverar människor i ett uppsatsarbete117.  
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5. Resultat 
Resultatet av det stoff som samlats in presenteras utifrån den första och den andra 
frågeställningen. Den första frågan redogör för lärarnas svar på enkäten, och den andra frågan 
redogör för elevernas svar på enkäten. Vid vissa frågor uppdagades bortfall, dessa bortfall 
presenteras vid respektive fråga där bortfall finns. I förklaringar av diagram är det första 
svarsantalet kopplat till mellanstadiet och det andra är kopplat till högstadiet. 
 

5.1 Lärares uppfattningar om vilka möjligheter eleverna ges till 
inflytande och delaktighet 

5.1.1 Elevernas möjligheter att påverka olika aspekter av undervisningen  

Nedan presenteras lärarnas svar på enkäten. I figurerna presenteras om läraren berättar vilka 
förmågor eleverna ska få möjlighet att utveckla i skolan, om lärarna låter eleverna påverka hur de 
ska arbeta på lektionerna, om eleverna får påverka val av arbetskamrat/-er vid par- eller 
grupparbeten, om läraren anser sig låta eleverna vara med och påverka hur elevernas kunskaper 
ska testas och om läraren anser sig låta eleverna vara med och påverka när elevernas kunskaper 
ska testas. 
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Figur 5.1 (N=11, varav tre mellanstadielärare och åtta högstadielärare) Figuren visar att två mellanstadielärare 
respektive fem högstadielärare anser att de medvetandegör eleverna då det gäller förmågor eleverna ska ges möjlighet att 
utveckla på skolan. Ingen mellanstadielärare, men tre högstadielärare anser att de medvetandegör mycket. En 
mellanstadielärare anser att denne medvetandegör ganska lite. 
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Figur 5.2 (N=11, varav tre mellanstadielärare och åtta högstadielärare) Figuren visar att två respektive fyra lärare anser 
att eleverna får vara med och påverka hur de ska arbeta på lektionerna ganska lite. En respektive fyra lärare anser att 
eleverna får vara med och påverka ganska mycket medan ingen lärare anser att eleverna får påverka mycket eller inte 
alls. 
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Figur 5.3 (N=11, varav tre mellanstadielärare och åtta högstadielärare) Figuren visar att en respektive två lärare låter 
ofta låter eleverna påverka val av arbetskamrat/-er vid par- eller grupparbeten. Ingen mellanstadielärare men fem 
högstadielärare låter ibland eleverna påverka. En mellanstadielärare låter eleverna sällan påverka. Här har en 
mellanstadielärare valt att inte svara på den här frågan. 
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Figur 5.4 (N=11, varav tre mellanstadielärare och åtta högstadielärare) Figuren visar att två respektive tre lärare anser 
att eleverna får påverka ganska lite då det gäller hur elevernas kunskaper ska testas. En respektive fem anser att eleverna 
får påverka ganska mycket. Ingen lärare anser att eleverna får påverka mycket eller inte alls. 
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Figur 5.5 (N=11, varav tre mellanstadielärare och åtta högstadielärare) Figuren visar att tre respektive två lärare anser 
att eleverna får påverka ganska lite när eleverna ska visa sina kunskaper. Sex högstadielärare anser att eleverna får påverka 
detta ganska mycket. Ingen lärare anser att eleverna får påverka mycket eller inte alls. 
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5.1.2 Elevernas möjligheter att påverka undervisningsmaterialet  
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Diagram 5.6 (N=11, varav tre mellanstadielärare och åtta högstadielärare) Figuren visar att två respektive fem lärare 
anser att eleverna får påverka materialet ganska lite. Två högstadielärare anser att eleverna får påverka materialet ganska 
mycket. En lärare från vartdera stadiet anser att eleverna inte alls påverkar materialet. Ingen lärare låter eleverna vara 
med och påverka materialet mycket. 
 

En följdfråga till ovanstående fråga handlade om vem som tar beslut och hur beslut tas kring 
undervisningsmaterialet.  Enkäten visar att bland mellanstadielärarna framkommer det att beslut 
om vilket material som ska användas tas av arbetslaget, oftast av läraren och utefter läroplanen. 
 
Bland högstadielärarna tas beslut på olika sätt. Fem av lärarna skriver att de tar beslutet. Detta 
görs gemensamt med övriga ämneslärare, på grund av erfarenhet, vid planering och efter vad 
eleverna tycker. En av lärarna skriver att denne använder ett läromedel men försöker hitta olika 
komplement såsom film, videoklipp, artiklar etc. som hör ihop med arbetsområdet. En annan 
lärare skriver att de inte kan köpa nytt material varje år, men att eleverna ibland får välja t.ex. 
vilken film de ska arbeta med och välja fördjupningsmaterial. Ytterligare en lärare skriver att 
beslutet tas gemensamt med resonemang kring målen och hur vi lär oss. 
 

5.1.3 Lärarnas uppfattningar kring hur utvärdering går till 

Mellanstadielärarna utvärderar på olika sätt. En lärare skriver att denne oftast gör det muntligt 
men hinner ibland göra ordning en skriftlig utvärdering. En annan lärare skriver att denne 
utvärderar på olika sätt. Sätt som nämns är muntligt, skriftligt och genom observationer. En 
lärare valde att inte svara på frågan. 
 
Även bland högstadielärarna framkommer olika sätt att utvärdera undervisningen. En lärare låter 
eleverna göra en skriftlig utvärdering efter varje område medan en annan lärare låter 
utvärderingen ske i löpande muntlig dialog där man mot elever i årskurs åtta och nio är tydligare 
med målen. Denne lärare låter också göra en skriftlig utvärdering kring arbetssätt och utvärdering 
som stöd inför utvecklingssamtal. Ytterligare en lärare låter eleverna göra utvärderingar inför 
utvecklingssamtal som sker varje termin. Denne lärare utvärderar också då ändringsförslag 
kommer från eleverna och när de pratar om målen för arbetet. En lärare brukar ibland fråga 
enskilda elever vad de tycker om lektionen, denne får ibland också kommentarer efter lektioner. 
En annan lärare, vilken skriver i enkäten att denne undervisar i särskild undervisningsgrupp, 
pratar med eleverna varje lektion. Andra lärare utvärderar muntligt i klass eller enskilt med frågor 
på papper och använder sig av uppföljningar och självutvärderingar. En lärare valde att inte svara 
på frågan. 
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5.1.4 Lärares förväntningar och uppfattningar kring elevernas 
ansvarstagande 
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Figur 5.7 (N=11, varav tre mellanstadielärare och åtta högstadielärare) Figuren visar att två respektive sju lärare 
förväntar sig att eleverna kan och vill ta personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan. En 
högstadielärare förväntar sig inte att eleverna tar sitt ansvar. En mellanstadielärare har valt att inte svara på frågan. 
 

Mellanstadielärare som svarat ja på frågan som behandlar om de förväntar sig att eleverna kan 
och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan uppmanades i enkäten 
att skriva hur de förmedlar detta till eleverna. En lärare förmedlar detta genom uppmuntran 
(beröm), resultat och dialog. En annan lärare gör det genom samtal och genom att låta eleverna 
ansvara för delar av undervisningen under lektioner. En lärare har valt att inte skriva hur denne 
förmedlar detta till eleverna. 
 
Högstadielärare som svarat ja på frågan skriver följande. En lärare förmedlar detta vid 
utvecklingssamtal och i inlärningssituationen, men skriver att alla inte är så mogna att det 
fungerar i praktiken fast de förstår när de pratar om det. En annan lärare förmedlar detta genom 
att prata med dem, försöka motivera dem inför kommande gymnasieval och arbetsliv, visa 
exempel, visa målbeskrivningar och läroplaner. En annan lärare, likt ovan, pratar om mål, betyg, 
framtid och gymnasieval. Ytterligare en lärare förmedlar detta genom att ha en dialog med 
eleverna om detta. En av lärarna pratar om dennes förväntningar och hur eleverna tänker. En av 
lärarna skriver att lärare ska förvänta sig detta enligt skollagen men skriver att många inte vill det 
eller orkar inte. Denne lärare förmedlar genom att klargöra målen och ge eleverna redskap för att 
kunna ta ansvar, men för många är det svårt. En lärare skriver att det handlar om mognad, att 
sextio procent av elever i årskurs åtta tar eget ansvar. Kraven ökar mot årskurs nio, då ska de 
kunna ta mycket mer ansvar. 
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Figuren 5.8 (N=, varav tre mellanstadielärare och åtta högstadielärare) Figuren visar att två mellanstadielärare anser att 
eleverna tar ansvar för sin utbildning. En lärare respektive tre anser att eleverna tar ganska mycket ansvar för sin 
utbildning. Tre högstadielärare anser att eleverna tar ganska lite ansvar. Två högstadielärare har valt att inte svara på 
frågan. 
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Mellanstadielärarna motiverar sina svar genom att skriva att övervägande delen av klassen tar 
ansvar medan några elever behöver stöttning. En annan lärare skriver att eleverna är intresserade 
och ett spännande material hjälper. Ytterligare en annan lärare skriver att klassen lämnar in läxor 
till åttiofem till nittio procent och att många meddelar om de inte hinner göra vissa saker. 
 
Högstadielärarna motiverar sina svar genom att bl.a. skriva att många är motiverade och arbetar 
bra (och dessa är det viktigt att uppmärksamma), att det är mycket varierande då en del elever 
struntar i ansvar medan andra visar stort ansvar och att eleverna behöver tränas på att ta egen 
ansvar med hjälp av vuxna men att alla inte har samma förutsättningar och behöver mer stöd. En 
lärare menar att det finns ett helt spektra i en och samma klass. En annan lärare menar att få 
elever tar ansvar och detta har ingen konsekvens. Konsekvensen av att inte ha någon utbildning 
förstår eleverna inte. Ytterligare en annan lärare skriver att den grupp denne lärare undervisar i 
inte särskilt stor utsträckning är studiemotiverade. En lärare har valt att inte motivera sitt svar. 
 

5.1.5 Lärares uppfattningar kring vad som krävs av eleverna för mer 
ansvar, inflytande och delaktighet 

Mellanstadielärarna menar att pålitlighet, intresse och frågan efter mer är något som eleverna ska 
visa för att lärare ska ge eleverna mer ansvar och inflytande. En mellanstadielärare skriver fler 
indikatorer som exempel såsom att eleverna ber om att få ta ansvar för något, när eleverna vill 
visa något för andra och när eleverna vill vara med och göra förslag på placering i klassrummet. 
Denne lärare skriver också om pålitlighet, att pålitlighet märks om eleverna genomför sina 
önskningar. 
 
Bland högstadielärarna är ansvar en gemensam nämnare, vilket många av lärarna skriver om. En 
lärare skriver att eleverna ska kunna ta ansvar, att eleverna lämnar in och redovisar vid angiven 
tidpunkt. Att de har förstått målen och den egna målsättningen, att eleverna själva vill. Om 
eleverna inte vill skriver denne lärare att vuxna måste ta sitt ansvar. En annan lärare skriver att de 
ska klara av vissa situationer, t.ex. ska eleverna klara av att vara i klassrummet utan lärare. En 
annan lärare skriver att denne redan ger eleverna inflytande och frihet och att eleverna då ska visa 
att de tar ansvar för detta. Det kan handla om att välja den uppgift som de har lust eller behov av 
att göra, att de arbetar på den plats de önskat eller att de arbetar tillsammans med den kompis de 
själva valt. En lärare skriver att eleverna ska visa  
 

att de förstår att skolan är viktig och att de vill utnyttja tiden. 
 

En lärare skriver att denne försöker ge eleverna ansvar och inflytande men att eleverna inte alltid 
vill ha det. Denne lärare menar att det är tonåringar de har att göra med. Vidare skriver en av 
lärarna att det handlar om tillit och att det är en träningssak. Denne lärare skriver att man måste 
våga försöka ge ansvar och inflytande och med rätt stöd gör det inget att eleven ”misslyckas”. Att 
det är en övning inför vuxenlivet, där man inte ger eleven känslan av att vara misslyckad. 
Ytterligare en annan lärare skriver att de ska vara engagerade i sitt eget lärande. Två av lärarna, 
varav en lärare också skriver att eleverna ska ta ansvar för skolarbetet, skriver att eleverna ska visa 
intresse för skolarbetet.  
 

5.1.6 Sammanfattning 

Majoriteten av lärarna anser att de medvetandegör eleverna antingen mycket eller ganska mycket 
då det gäller de förmågor som eleverna ska ges möjlighet att utveckla i skolan samtidigt som en 
mellanstadielärare gör detta ganska lite. Samtliga lärare anser att de låter eleverna vara med och 
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påverka antingen ganska mycket eller ganska lite då det gäller hur de ska arbeta på lektionerna. 
När det är dags för par- eller grupparbeten anser en majoritet av högstadielärarna att de ibland 
låter eleverna påverka val av arbetskamrat/-er. Bland mellanstadielärarna låter man eleverna vara 
med ofta eller sällan. Majoriteten av mellanstadielärarna anser att de låter eleverna vara med att 
påverka ganska lite då det gäller hur elevernas kunskaper ska testas samtidigt som 
högstadielärarna låter eleverna påverka detta ganska mycket eller ganska lite. Samtliga 
mellanstadielärare anser att de låter eleverna påverka när de ska visa sina kunskaper ganska lite 
samtidigt som majoriteten av högstadielärarna anser att de låter eleverna påverka detta ganska 
mycket. Då det gäller undervisningsmaterialet anser majoriteten av lärarna att eleverna får 
påverka detta ganska lite eller inte alls samtidigt som två högstadielärare anser att eleverna får 
påverka detta ganska mycket. Enligt lärarna tas beslut om vilket material som ska användas oftast 
av läraren med stöd från läroplan och mål. Lärarna nämner olika sätt att utvärdera 
undervisningen och nämner bl.a. att den kan göras muntligt och skriftligt vilket sker mer eller 
mindre ofta. Majoriteten av lärarna förväntar sig att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar 
för sin inlärning och för sitt arbete i skolan och förmedlar detta bl.a. genom dialog kring 
förväntningar och läroplanen. Alla lärare anser att alla elever, på ett eller annat sätt, tar ansvar för 
sin utbildning och detta motiveras genom att eleverna bl.a. är intresserade och motiverade. För 
att lärarna ska ”våga” ge eleverna mer ansvar och inflytande krävs bl.a. att eleverna ska visa 
egenskaper såsom ansvarstagande och pålitlighet. 
 

5.2 Elevers uppfattningar om vilka möjligheter de ges till inflytande 
och delaktighet 

5.2.1 Elevernas möjligheter att påverka olika aspekter av undervisningen 

Nedan presenteras elevernas svar på enkäten. I figurerna nedan presenteras om eleverna anser att 
lärarna berättar vilka förmågor eleverna ska få möjlighet att utveckla i skolan, om eleverna anser 
att lärarna låter dem vara med och påverka hur de ska arbeta på lektionerna, om eleverna själva 
anser att de får påverka val av arbetskamrat/-er vid par- eller grupparbeten, om eleverna anser sig 
få vara med och påverka hur deras kunskaper ska testas och om eleverna anser sig få vara med 
och påverka när deras kunskaper ska testas. 
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Figur 5.9 (N=107) Figuren visar om eleverna anser att läraren berättat för dem vilka kunskaper de ska få möjlighet att 
utveckla i skolan. Diagrammet visar att majoriteten, trettioåtta, av mellanstadieeleverna och tjugofyra av 
högstadieeleverna anser att läraren gör detta ibland. Elever som anser att läraren gör detta ofta är sexton 
mellanstadieelever och nio högstadieelever. Att läraren gör detta sällan anser fem mellanstadieelever och tolv 
högstadieelever. Två högstadieelever anser att detta aldrig händer. En mellanstadieelev har valt att inte svara på 
frågan. 
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Figur 5.10 (N=107) Figuren visar mellanstadieelevernas och högstadieelevernas svar på frågan som behandlar om 
eleverna får påverka hur de ska arbeta på lektion. Tjugotvå respektive tjugosju elever menar att de får påverka ganska 
lite. Tjugonio respektive sexton anser att de får påverka ganska mycket. Att påverka mycket tycker fem respektive en 
elev att de gör. Fyra respektive tre elever anser att de inte alls får vara med och påverka hur de ska arbeta på lektion. 
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Figur 5.11 (N=107) Figuren visar att tjugonio mellanstadieelever och tjugofyra högstadieelever anser att de ibland får 
vara med och påverka vem/vilka de ska arbeta med. Tjugo respektive sexton elever anser att de sällan får påverka detta. 
Sex elever från vartdera stadiet anser att de ofta får vara med och påverka detta samtidigt som fem respektive en 
aldrig tycker att de får vara med och påverka vem/vilka de ska arbeta med. 
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Figur 5.12 (N=107) Figuren visar att tjugosju respektive tjugosex anser att de får påverka ganska lite hur deras 
kunskaper ska testas. Tjugofyra respektive arton elever anser att de på påverka detta ganska mycket. Sju respektive två 
elever tycker att de får påverka detta mycket samtidigt som en elev från vartdera stadiet anser att de inte alls kan 
påverka detta. En mellanstadieelev valde att inte svara på frågan. 
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Figur 5.13 (N=107) Figuren visar att tjugo elever från vartdera stadiet anser att de får påverka när de ska visa sina 
kunskaper ganska lite. Arton respektive femton elever anser att de får påverka ganska mycket. Tretton respektive tio 
elever anser att de inte alls får påverka. Nio respektive två elever anser att de kan påverka när det ska visa sina 
kunskaper mycket. 
 

5.2.2 Elevernas möjligheter att påverka undervisningsmaterialet 
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Figur 5.14 (N=107) Figuren visar att trettiosju respektive tjugofyra elever anser att de får vara med och påverka materialet 
ganska lite. Tretton respektive sju elever anser att de får påverka ganska mycket. Sex respektive femton elever anser 
att de inte alls får vara med och påverka materialet. Fyra respektive en elev anser att de får vara med och påverka 
mycket. 
 

Även eleverna fick en fråga vilken handlade om vem som tar beslut och hur beslut tas kring 
undervisningsmaterialet. Enkäten visar olika beslutstagare bland mellanstadieeleverna. Flest elever 
skriver att läraren tar beslutet och några elever skriver att läraren bestämmer det mesta men 
ibland får eleverna vara med och bestämma. Några elever skriver att elever ibland får ge förslag 
och några elever skriver att rektorn tar beslutet. Två elever skriver att lärare och elever tar 
beslutet och två andra elever skriver att kommunen tar beslutet. En elev skriver att eleverna 
beslutar och en annan elev skriver att skolan beslutar. En elev vet inte vem som tar beslutet om 
vilket material som ska användas. En elev har valt att inte svara på frågan. 
 
Även bland högstadieeleverna finns olika beslutstagare. Flest elever skriver, även här, att läraren 
tar beslutet samtidigt som två elever skriver att det beror på vad de ska hålla på med. Två andra 
elever skriver att läraren nästan alltid tar beslutet och två elever skriver att eleverna själva ibland 
får ta beslutet. Här nämns också rektorn, skolverket och skolministern som beslutstagare. En elev 
skriver att denne letar upp viss fakta på egen hand och en annan elev skriver att läraren alltid är 
inblandad. En elev vet inte vem som tar beslutet om vilket material som ska användas. En elev 
har valt att inte svara på frågan. 
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5.2.3 Elevernas uppfattningar kring hur ofta utvärdering sker  
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Figur 5.15 (N=107) Figuren visar att tjugosex respektive tjugo elever anser att utvärdering sker ibland. Tjugofem 
respektive tolv elever anser att utvärdering sker ofta. Åtta respektive tretton elever anser att utvärdering sker sällan. 
En respektive två elever anser att utvärdering aldrig sker. En högstadieelev har valt att inte svara på frågan. 

5.2.4 Elevernas uppfattningar kring ansvarstagande 
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Figur 5.16 (N=107) Figuren visar att trettio respektive tjugosju elever anser att de tar mycket ansvar för sin utbildning. 
Nitton respektive sexton elever anser att de tar ganska mycket ansvar. Sex respektive fyra elever anser att de tar 
ganska lite ansvar. Ingen elev anser att de inte tar något ansvar för sin utbildning. Fem mellanstadieelever har valt att 
inte svara på frågan. 
 

I enkäten uppmanades eleverna att motivera varför de svarade som de gjorde i ovanstående fråga. 
Mellanstadieeleverna menar att de tar ansvar för sin utbildning på olika saker. Flest elever skriver 
att de gör sina läxor, att de jobbar bra på lektion och att de frågar om de inte förstår. Några elever 
skriver att de lyssnar på läraren, att de tar ansvar för sina läxor och att de tar ansvar för att de inte 
vill ha låga betyg. Några andra elever skriver att de tar ansvar genom att de faktiskt vill ha en 
utbildning och att de tar ansvar och lär sig. Eleverna skriver också att de är noga med sina läxor, 
har med gympakläder och att roliga läxor och roligt arbete gör att de tas på större allvar. Några av 
de elever som anser sig ta ganska mycket ansvar eller lite ansvar motiverar detta med att skriva att 
de ibland glömmer läxor, att de ibland är stökiga och att de ibland inte gör det de ska. Eleverna 
skriver också att läxor glöms bort om inte mamman frågar om läxor, att de skyller på något om 
de glömt göra läxan och att de ibland inte vågar fråga för ofta. Tjugotvå elever valde att inte 
motivera sitt svar. 
 
Även högstadieeleverna menar att de tar ansvar för sin utbildning på olika sätt. Flest elever 
skriver att de tar ansvar för utbildningen genom att alltid göra sina läxor, att de alltid gör sitt bästa 
och att de arbetar på lektionerna. Några elever skriver att de ofta gör sina läxor och att de gör det 
de ska på lektion och frågar om det är något som är oklart. Eleverna skriver också att de gör klart 
uppgifter i tid, att de tar hem saker som de behöver arbeta med och om de skulle glömma läxan 
så görs denna så fort som möjligt. Eleverna tar också ansvar genom att skolan tas seriöst, fråga 
vid oklarheter och genom att göra läxor hänger man också med på lektionen. En elev skriver att 
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genom ansvar får man bra betyg och man lär sig och att bra betyg krävs för att komma in på den 
utbildning man vill gå. Ytterligare motivering enligt eleverna är att man måste ta ansvar, att man 
lyssnar och att det är viktigt att ta ansvar. En annan elev skriver att denne alltid tar ansvar 
eftersom det är en självklarhet vid bra betyg. Några av de elever som anser sig ta ganska mycket 
eller ganska lite ansvar för sin utbildning motiverar detta genom att skriva att de bara ibland 
kommer ihåg läxorna, att de aldrig frågar om de inte förstår och att de sällan ställer frågor. 
Eleverna skriver också att de är inte orkar för att de är skoltrötta och att de inte vågar fråga i fall 
de andra börjar skratta. Sju elever valde att inte motivera sitt svar. 
 

5.2.5 Elevernas uppfattningar kring vad som krävs för mer ansvar, 
inflytande och delaktighet 

Mellanstadieeleverna skriver att de behöver visa olika sidor för att läraren ska låta dem vara med 
och bestämma mer. Flest elever skriver att de helt enkelt gör det de ska, att de behöver visa att de 
är pålitliga, att man tar ansvar för det man gör och att lyssna på läraren. Åtta elever skriver att de 
inte vet vad de behöver visa. Några elever skriver att  
 

de ska vara tysta, vara koncentrerade, vara lugna, visa ledaregenskaper och uppföra sig bra för 
att läraren ska låta dem vara med och bestämma mer.  

 
Eleverna skriver också att de ska vara ansvarstagande, vara aktiv på lektionerna, lyda läraren och 
visa vad man tycker och vad man vill. Vidare skriver eleverna att de behöver visa hjälpsamhet, 
vänlighet, bestämdhet och kunnighet. Eleverna tror också att de behöver visa vad de kan, tänka 
efter före, ha bra förslag, vara sig själv och ta initiativ. Man ska också våga prata, vara sig själv, 
jobba på lektionerna och vara med på allt de gör i skolan. En elev tror att denne behöver prestera 
bättre på prov, göra läxor och delta aktivt på elev- och klassråd. Femton elever har valt att inte 
svara på frågan. 
 
Även högstadieeleverna skriver att de behöver visa olika sidor för att läraren ska låta dem vara 
med och bestämma mer. Flest elever skriver att de behöver ta och visa ansvar, vara pålitlig, visa 
vilja, vara engagerad, ha goda idéer, vara seriös och vara aktiv på lektion. Tre elever skriver att de 
inte vet vad de behöver visa. Eleverna skriver också att de ska visa att de bryr sig om skolan, inte 
störa andra, göra det man ska, vara noggrann, inte tramsa och räcka upp handen. Vidare skriver 
eleverna att de ska  
 

ställa bra frågor, vara motiverad, göra det man ska, lyssna, vara lugn, våga prata inför andra, ta mer 
initiativ och visa att man är duktig på det man ska göra.  

 
Man ska också prata vid rätt tillfälle, visa att man vill vara med och förbättra, säga till att man vill 
vara med och berätta det för läraren, resonera bra, prata mer med läraren och ta extremt mycket 
ansvar. En elev skriver att man ska ha vettiga åsikter, för att få vara med och bestämma måste 
man ju ha bra och vettiga åsikter. Tretton elever har valt att inte svara på frågan. 
 

5.2.6 Sammanfattning 

Majoriteten av eleverna anser att lärarna, ofta eller ibland, berättar för dem vilka kunskaper de ska 
få möjlighet att utveckla i skolan. Det är få elever, både på hög- och mellanstadiet, som anser att 
de inte alls får påverka hur de ska arbeta på lektionerna. Majoriteten anger att de får påverka 
antingen ganska mycket eller ganska lite. När det är dags för par- eller grupparbeten anser 
eleverna att de sällan eller ibland får vara med och påverka vem eller vilka de ska arbeta med. Sex 
elever från vardera stadiet anser att de får påverka detta ofta. En minoritet av eleverna från 
vardera stadiet anser att de inte får vara med och påverka hur deras kunskaper ska testas samtidigt 
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som flera elever anser att de får påverka detta ganska mycket. Uppfattningar som gäller det 
faktum om elever anser att de får vara med och påverka när deras kunskaper ska testas är delad. 
Majoriteten av eleverna svarade att de får påverka detta antingen ganska mycket eller ganska lite. 
En minoritet av eleverna anser att de får påverka mycket då det gäller undervisningsmaterialet. 
Flertalet av eleverna skriver att det är läraren som tar beslut som vilket material som ska 
användas. Ytterst få elever anser att det aldrig sker en utvärdering av det avslutade arbetet. 
Majoriteten menar att detta sker antingen ofta eller ibland. Majoriteten av eleverna anser att de tar 
ansvar för sin utbildning och många motiverar sitt svar genom att de gör sina läxor. Drygt fyrtio 
elever vet inte vad de behöver visa för att läraren ska låta dem vara med och bestämma mer. De 
elever som tror sig veta nämner bl.a. att de behöver visa ansvarstagande, pålitlighet och 
engagemang.  

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 
För att få svar på syftet har enkätundersökning valts som metod. Valet att göra en 
enkätundersökning grundade sig i att författarna hade en önskan om många deltagare. Valet av 
skola var lämpligt eftersom det fanns en etablerad kontakt sedan tidigare. Det är troligt att 
elevernas svar, med tanke på detta, är mer utförliga. Tyvärr var det många elever som inte fick ett 
godkännande från vårdnadshavare eller inte ville delta. Eftersom deltagarna var relativt få, i 
relation till de som blev tillfrågande, och endast en skola var med i undersökningen så är 
reliabiliteten inte speciellt hög. För att undersökningen ska ha en hög reliabilitet bör den ha fler 
informanter och fler elever från olika skolor vara undersökta118. Även när det gäller lärarenkäten 
tillfrågades 24 lärare, varav endast elva deltog. Det hade varit bra för undersökningens syfte, 
resultat och reliabilitet om fler lärare deltagit i undersökningen. Kontakt togs med både lärare och 
med rektor för att få fler lärare delaktiga. Det som hade kunnat göras annorlunda var att ge 
eleverna längre tid på sig att lämna godkännande från vårdnadshavarna. Tyvärr fanns inte tid till 
detta eftersom kursen då denna undersökning genomfördes endast bestod av tio veckor.  
 
Så här i efterhand kunde en provenkät, pilotstudie119, ha varit till hjälp för att undersöka om 
elevenkätfrågorna varit förståeliga. Istället lästes och kontrollerades enkäten, vilket också gjordes 
med lärarenkäten, av handledaren för det här examensarbetet. Detta gjordes för att stärka 
innehållsvaliditeten, att någon som är väl insatt får granska instrumentet120. Enkäten formulerades 
efter en period av inläsning. Detta gjorde att enkätfrågorna på många sätt är kopplade till både 
forskning och statliga dokument. Att enkäten innehöll både öppna frågor och fasta svarsalternativ 
kan ses som en förutsättning för att få utförliga och förklarande svar. De frågor som enkäten 
ställde kan såhär i efterhand problematiseras då innebörden kanske inte var helt tydlig. Men, å ena 
sidan, fanns författarna med under den tid deltagarna svarade på enkäten. Å andra sidan kan det 
finnas lika många tolkningar som informanter. Anledningen till varför rubriker användes i 
enkäten var för att deltagarna, i förväg skulle få en förvarning om vad frågor skulle behandla, 
men också för att deltagaren skulle få en paus med tanke på enkätfrågornas mängd. 
  
Efter att godkännanden att delta lämnats åter genomfördes undersökningen. Enkäten 
genomfördes gruppvis och när det var dags för mellanstadieeleverna gicks svåra ord genom. Det 
finns något som heter ”enkät under ledning” vilket innebär att man tar med sig formuläret och 
besöker den person som ska besvara den så att man kan hjälpa till och eventuellt förtydliga i vissa 
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avseenden121. Även detta kan ha bidragit till att tillförlitligheten ökat122. Detta var av värde då 
förståelsen för frågorna hos eleverna kan antagas ha ökat. För de elever som inte deltog under 
ordinarie tillfälle gavs samma förutsättningar, förutom en grupp. Denna grupp, vars lärare hade 
varit sjuk, fick både brev och enkät från den aktuella läraren som också genomförde enkäten utan 
författarnas närvaro. Författarna hade en vision om att vara på plats vid samtliga tillfällen men 
tyvärr gick det inte att genomföra schematekniskt. Detta tros kan ha påverkat resultatet eftersom 
många bortfall uppdagades hos mellanstadieeleverna.   
 
Lärarna som deltog valde att hämta hem enkäten för att skriva ut den och på så sätt besvara den. 
För att samla in enkäten lades ett kuvert i lärarrummet där lärarna kunde lämna in den, vilket 
samtliga lärare gjorde. Ingen lärare valde alltså att svara på den elektroniskt eller lämna den 
personligen till någon av författarna.  
 
Sättet som valdes för att sammanställa och analysera enkätsvaren ansågs vara lämpligt, dels för att 
särskilja svar och få en överblick.  I samband med sammanställningen framkom en hel del 
bortfall. Trots en önskan om fler deltagare är författarna relativt nöjda med det resultat som ändå 
framkommit.  
 
 

6.2 Resultatdiskussion 
Resultatet diskuteras utifrån en, enligt författarna, logisk ordning. Eftersom lärare och elever fått i 
princip samma frågor kommer dessa diskuteras utifrån inspiration av Lindes tre arenor, 
formulerings-, transformerings- och realiseringsarenan och Ekbergs sätt att använda dessa i 
dennes avhandling. Vad säger de statliga dokumenten, vad säger lärarna och vad säger eleverna 
gällande de aspekter som behandlas i relation till tidigare forskning. I resultatdiskussionen 
betraktas lärarnas uppfattningar som transformeringsarenan och elevernas uppfattningar som 
realiseringsarenan. Dessa diskuteras sedan i jämförelse med forskning och styrdokument. Det 
första avsnittet diskuteras elevernas möjligheter att påverka olika aspekter av undervisningen 
enligt lärare och elever. I det andra avsnittet diskuteras elevernas möjligheter att påverka 
undervisningsmaterialet enligt lärare och elever. I det tredje avsnittet diskuteras elevernas 
uppfattningar kring hur ofta utvärdering sker och lärares uppfattningar av hur ofta den sker och 
hur den går till. I det fjärde avsnittet diskuteras lärarnas och elevernas uppfattningar kring 
ansvarstagande. I det sista avsnittet diskuteras lärarnas och elevernas uppfattningar kring vad som 
krävs av eleverna för mer ansvar, inflytande och delaktighet. 

6.2.1 Elevernas möjligheter att påverka olika aspekter av undervisningen 
enligt lärare och elever  

Majoriteten av lärarna anser att de medvetandegör eleverna då det gäller de förmågor som 
eleverna ska ges möjlighet att utveckla, men en mellanstadielärare anger att denne medvetandegör 
ganska lite. Få elever uppger att läraren gör detta ofta. Den skillnad som uppenbarar sig här är 
intressant eftersom det råder delade meningar då det gäller i vilken grad lärare medvetandegör 
dessa förmågor. Skolans uppgift är, enligt Lgr 11 och Lpo 94, att ge överblick och 
sammanhang123. Med tanke på vad som står i läroplanen är detta något som lärare borde engagera 
sig i för att förbättra. Att medvetandegöra eleverna då det gäller dessa viktiga aspekter är för den 
som studerat läroplanerna ingen nyhet. Därför är det märkligt att en lärare medvetandegör ganska 
lite. Vad detta kan bero på kan det spekuleras kring. Anser läraren i fråga att eleverna inte kan ta 
till sig informationen fullt ut? Handlar det om mognad? Är det svårt att bryta ner läroplanernas 
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intentioner till mindre och förståeliga beståndsdelar? Att förstå sammanhanget och få en 
överblick kan ses som en av hörnstenarna i skolans syfte och för att verksamheten i skolan ska bli 
och vara betydelsefull. 
 
Möjligheter till delaktighet i skolans vardag är begränsad då det gäller formen och innehållet124. 
Lärare i denna undersökning anser att eleverna får vara med att påverka ganska mycket och 
ganska lite hur de ska arbeta på lektionerna. Detta stämmer i stort sätt överens med elevernas 
bild, dock finns det några få som anser att de får påverka mycket samtidigt som några tycker att 
de inte alls får påverka. Elvstrand kommer fram till att elevers möjlighet till delaktighet varierar, 
ibland har eleverna hög grad av delaktighet och ibland erbjuds eleverna ingen delaktighet125. Att 
delaktigheten varierar kan tyckas vara en självklarhet då lärares syn på delaktighet och det ämne 
läraren undervisar i har betydelse. Redan i Lgr80 skrevs olika inflytelseaspekter fram, såsom att 
lärare och elever tillsammans skulle bestämma hur långa arbetspassen skulle vara, hur lång tid 
man ville ägna åt olika moment och vilka läromedel som skulle användas etc.126. Här verkar det 
inte som det skett någon större förändring127. Tidigare forskning har också visat att elever inte har 
det inflytande som de enligt lagar och förordningar har rätt till128. I en jämförelse mellan den här 
undersökningens resultat och Ekholm & Lindvalls forskningsresultat har det inte hänt så mycket. 
Ekholm och Lindvalls forskning visade att få elever ansåg sig ha ett betydande inflytande då det 
gällde bl.a. vad som skulle tas upp på lektion och vad man skulle ägna tid åt i läroboken129.  
 
I en av tidigare nämnda avhandlingar nämns att eleverna i en undersökning anser att de kan 
påverka skolarbetet på olika sätt. Här visar resultatet att de i viss utsträckning kan påverka om de 
vill arbeta tillsammans med andra.130 Majoriteten av högstadielärarna i denna undersökning anser 
att de ibland låter eleverna vara med och påverka val av arbetskamrat/- er vid par- eller 
grupparbeten, samtidigt som ungefär hälften av högstadieeleverna anser att de ibland får vara 
med och påverka. I den undersökning som Rädda Barnen genomförde framkom det att sextiotre 
procent av eleverna ansåg att de skulle få vara med och påverka upplägget då det gäller bl.a. 
grupparbeten131. Ingen av mellanstadielärarna låter eleverna vara med och påverka ibland, dessa 
har istället svarat att eleverna får vara med och påverka ofta eller sällan. Relativt många 
mellanstadieelever anser däremot att de får påverka detta ibland. I vilken grad man låter eleverna 
vara med och påverka detta kan ha att göra med elevernas förmåga att kunna ta ansvar. Att arbeta 
med en eller flera kräver ansvarstagande då det gäller sig själv och gruppen. Genom att låta 
eleverna jobba i par eller i grupp ges eleverna möjligheter att träna på att bl.a. att samarbeta, ta 
initiativ, ta ansvar och just utveckla förmågan att jobba tillsammans med andra. Att eleverna ges 
möjligheter till detta är viktiga aspekter som tas upp i Lgr11132. Om eleverna får vara med och 
påverka det man ska arbeta med och hur arbetet ska ske ökar lusten för lärandet133. Att få vara en 
bricka spelet gör att spelet blir betydligt roligare och mer lärorikt. 
 
Både lärare och elever är i den här undersökningen ganska överrens om att eleverna, i mer eller 
mindre mån, får vara med och påverka hur elevernas kunskaper ska testas. I nämnda 
forskningsrapport från tidigt nittiotal framkom det att elever ansåg sig inte ha inflytande över hur 
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deras kunskaper skulle testas134. Här kan skönjas en mindre förbättring. Forsberg har sett att 
delaktighet syns i beslut som behandlar bl.a. redovisningar135. Att eleverna får möjlighet att 
påverka detta kan ses som en förutsättning för att de ska göra goda resultat. Under vissa perioder 
har eleverna, speciellt på högstadiet, mycket att göra och bevisa. Denna uppfattning baseras dels 
på egna erfarenheter och dels efter att ha lyssnat till just högstadieelevers resonemang kring allt de 
ska göra och bevisa. Att som lärare använda sig av olika sätt att examinera eleverna kan ses som 
ett viktigt inslag för både lärare och elever. Att elever lär sig att redovisa på olika sätt och att man 
som lärare framhäver vikten av detta. Finns det lärare som väljer att alltid begära skiftliga 
redovisningar? Och hur tänker man som lärare när man gör detta? Alla lär på olika sätt och 
redovisar även sina kunskaper bäst på olika sätt. Skolan ska vara för alla och därför utformas efter 
elevernas behov och förutsättningar136. Lärares och elevers syn på när kunskaperna ska visas är 
delad. Även detta kan tyckas ha med elevers behov och förutsättningar att göra. Samtliga 
mellanstadielärare anser att eleverna får påverka detta ganska lite. Kan detta bero på att lärarna 
inte anser att eleverna är kapabla att fatta den här sortens beslut? Då det gäller barns kompetens 
att fatta beslut anser barnen själva att de både innehar och saknar den kompetensen137. Kan 
elevernas medvetenhet kring den egna kompetensen överföras till lärarna så att även lärarna anser 
och tror att eleverna i viss mån kan ta beslut? 
 

6.2.2 Elevernas möjligheter att påverka undervisningsmaterialet enligt 
lärare och elever  

Läraren ska se till att eleverna får inflytande då det gäller arbetssätten, arbetsformen och 
undervisningens innehåll. Detta inflytande ska öka i takt med mognad och ålder.138 Majoriteten av 
lärarna anser att de ger eleverna möjligheter att påverka materialet i någon mån. Några 
högstadielärare, två lärare, anser att eleverna får påverka detta ganska mycket. Eleverna anser att 
de ges möjligheter att påverka, flest elever anser att detta sker ganska lite. Med tanke på deras 
utsagor kan det antas att elevernas inflytande är ökat kanske pga. mognad och ålder. Tidigare 
forskning visar att få elever ansåg sig ha betydande inflytande då det gällde vilka läromedel man 
skulle använda139. 
 
Lärare som undervisar på mellanstadiet tar beslut om vilket material som ska användas och detta 
görs utefter läroplanen. Ingen av dessa lärare nämner elevinflytande kring detta beslut trots 
läroplanens intentioner då det gäller just inflytande. Högstadielärarna däremot nämner olika 
tillvägagångssätt att ta detta beslut. Att beslut tas utifrån erfarenhet, vad eleverna tycker och 
utifrån gemensamt resonemang kring målen och hur vi lär. Hos högstadielärarna ökar känslan för 
att de faktiskt har läroplanen i åtanke. Är det så eller är elevinflytandet här, liksom tidigare, ett 
tecken på mognad och ökad ålder? I enkäten skrev lärare att kraven ökar ju äldre eleverna blir. 
Här är det intressant att diskutera kring varför kraven ökar, för vilka och hur de ökar. Hur går det 
för de elever som inte är mogna nog att tackla krav och ta det ansvar som förväntas? 
 
I resultatet framkommer det också att eleverna ibland får vara med och bestämma material, att 
eleverna får ge förslag och att beslutstagare beror på vad de ska arbeta med. Att ge förslag är ett 
sätt för eleverna att inflytandeförhandla, som är en process för att göra delaktighet140. Elever som 
kommer med idéer som tas emot med glädje av läraren borde bringa en viss känsla av både 
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delaktighet och bekräftelse hos eleverna. I skollagen står det att elever ska ges inflytande över 
utbildningen, att eleverna ska ha möjlighet att ta initiativ till frågor inom ramen för deras 
inflytande över utbildningen141. Att få bekräftelse, ett förslag accepterat, på ett eller annat sätt kan 
antas vara oerhört viktigt för många människor oavsett ålder. Barnkonventionen understryker att 
barn har rätt att säga hur de vill ha det och vuxna ska lyssna till vad barnet har att säga142. Genom 
att bli bekräftad förmodas en förmåga att just kunna ta emot bekräftelsen öka men också att även 
kunna ge bekräftelse.  
 
 

6.2.3 Elevernas uppfattningar kring hur ofta utvärdering sker och lärares 
uppfattningar av hur ofta den sker och hur den går till 

För att elever ska kunna utveckla sin förmåga att kunna ta ansvar och utöva inflytande ska eleven 
delta i bl.a. utvärdering143. Majoriteten av eleverna anser att utvärdering sker ofta eller ibland. 
Elevinflytande är en process som består av åtta steg. Dessa steg ska eleverna vara delaktiga i för 
att det ska bli ett meningsfullt lärande och det sista steget handlar just om utvärdering. Forskning 
har visat att elever ofta inte får vara delaktiga i detta steg.144 Enligt lärarna i undersökningen sker 
utvärdering i blandad form och det verkar som lärarna inkluderar eleverna i utvärderingsarbetet. 
Som form för utvärdering nämns skriftlig, muntlig och observation. Det som ligger till grund vid 
utvärdering är enskilda lektioner, utvecklingssamtal och målen/kunskapskrav. Att använda sig av 
olika former vid utvärdering ses positivt, dels för att få en variation och dels för att olika former 
kanske kan ge olika svar. Olika former kan gynna olika elever eftersom vissa elever föredrar att 
uttrycka sig verbalt och andra föredrar att uttrycka sig skriftligt. Redan i Lgr80 såg man elever 
som fullvärdiga medlemmar i skolan145. Som fullvärdig medlem borde man ha både möjligheten 
och förutsättningarna att kunna uttrycka sig på det sätt man är bekväm i, om inte annat ibland. 
Utifrån lärarnas utsagor förutsätts det att detta sker vilket ses positivt. Att, som en 
mellanstadielärare, använda sig av observation i utvärderingsarbetet kanske behöver en ytterligare 
förklaring. Detta eftersom eleverna själva inte verkar vara delaktiga. En observation ger vetskap 
och kännedom kring hur det ser ut men inte elevens personliga tankar och åsikter.  
 
Tidigare forskning har också visat att elevers deltagande i diskussioner kring utvärdering och dess 
utformning var sällsynta146. 24 elever anser att utvärdering endast sker sällan eller aldrig. Kan det 
vara så att dessa 24 elever inte har förstått när de gör en utvärdering och vilket syfte den har med 
tanke på att många elever anser att utvärdering faktiskt sker. Att genomföra utvärderingar och 
låta eleverna vara högst delaktiga kan ses som en del i ett av skolans mål. Det mål som handlar 
om att varje elev ska ta eget ansvar för studierna147.  

6.2.4 Lärarnas och elevernas uppfattningar kring ansvarstagande  

I enkäten fick lärarna svara på frågan som behandlar om de anser att eleverna kan och vill ta ett 
personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan. För att få ett utförligt svar 
uppmanades lärarna också att skriva hur de förmedlar detta till eleverna. Två av de tre 
mellanstadielärarna förväntar sig att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning 
och för sitt arbete i skolan. Mellanstadielärarnas sätt att förmedla är genom uppmuntran, resultat 
och dialog. Både skolan och läraren ska utgå från att varje elev tar ett personligt ansvar för sina 

                                                           
141

 Utbildningsdepartementet. 2010.  Kapitel 4. I: Skollagen, SFS 2010:800. 
142

 Förenta nationerna (FN). 1989. Kapitel 12. I: Barnkonventionen. 
143

 Utbildningsdepartementet. 2011. Sid. 8 
144

 Selberg, G. 2001. Sid. 15-16 
145

 Ekholm, M. Lindvall, K. 1991. Sid. 27 
146

 Forsberg, E. 2000. Sid. 97 
147

Utbildningsdepartementet. 2011. Sid. 12 



 

29 
 

studier148. Med tanke på läroplanens mål och riktlinjer är det uppseendeväckande att en lärare valt 
att inte svara på den här frågan. Hur ser omständigheterna ut? Oavsett omständigheterna ska ju 
detta följas. Alla högstadielärare utom en anser att eleverna tar ett personligt ansvar för sin 
inlärning och för sitt arbete i skolan. Lärarna förmedlar detta genom dialog men uttrycker 
samtidigt att alla elever inte är så mogna att det fungerar i praktiken även om de förstår när de 
samtalar om det. Återigen ses mognadsaspekten, att ha förmågan att kunna handla som man lär. 
Detta kan vara svårt för många oavsett ålder och hur långt man kommit mognadsmässigt. Mer 
ansvar och större inflytande ska eleven ges ju äldre eleven blir149.  
 
På frågan som behandlar om lärarna anser att eleverna tar ansvar för sin utbildning framkommer 
det att mellanstadielärarna anser att eleverna gör detta mycket eller ganska mycket. En majoritet 
av eleverna själva anser att de tar mycket eller ganska mycket ansvar samtidigt som sex elever tar 
ganska lite ansvar. De elever som säger sig ta ganska lite ansvar motiverar detta med att de ibland 
glömmer läxor och ibland inte gör det de ska. Att vissa elever gör detta ganska mycket beror, 
enligt lärarna, på att dessa elever behöver stöttning. Även här kan det handla om mognad men 
också om förståelse. En förståelse för varför man går i skolan och vad det innebär. De mål 
utbildningen har och de krav som skolan ställer ska skolan klargöra för både elever och 
vårdnadshavare150. Vad som gäller nu och en kort tid framöver borde gå att konkretisera för 
eleverna. Detta kan anses viktigt för att eleverna ska få ett sammanhang och ett klargörande till 
varför skolan är viktig. Bland högstadielärarna anser ingen att eleverna gör detta mycket utan 
ganska mycket eller ganska lite. Två av dessa lärare har valt att inte svara på frågan, varav en lärare 
skriver att den grupp denne undervisar i inte i särskilt stor utsträckning är studiemotiverade. Till 
skillnad från lärarna anser relativt många elever att de faktiskt tar mycket ansvar och motiverar 
genom att skriva att det är viktigt att ta ansvar. Här verkar det som att elevernas förmåga att ta 
ansvar utvecklats, vilket ju är ett av skolans mål, och att förväntningarna från lärarna då det gäller 
elevernas ansvarstagande nått fram. Ett mål i skolan är att eleverna ska ta ansvar och lärarna ska 
ju förvänta sig att eleverna gör detta151. Lärare menar att många elever tar ansvar samtidigt som 
många elever inte gör det. Lärare ska utgå från att eleverna kan och vill ta ansvar för både 
inlärning och arbetet i skolan152. Att dessa elever, liksom vissa mellanstadieelever, behöver stöd av 
vuxna eftersom alla inte har samma förutsättningar till att kunna ta ansvar. Att främja elevernas 
förmåga och viljan till att ta ansvar ska alla som arbetar i skolan se till att göra153. En lärare menar 
att de elever som inte tar ansvar inte får några konsekvenser. Med konsekvenser som följd vid 
bristande ansvarstagande menar denna lärare att fler elever kanske skulle ta ansvar. 
 

6.2.5 Lärarnas och elevernas uppfattningar kring vad som krävs av 
eleverna för mer ansvar, inflytande och delaktighet 

Lärarna anser att det krävs olika egenskaper för att eleverna ska få mer ansvar och inflytande. 
Mellanstadielärarna menar att pålitlighet och intresse är något som eleverna ska visa för att få mer 
ansvar och mer inflytande. Inflytande och ansvarstagande hör ihop, att elever får inflytande efter 
att de visat att de kan ta ansvar154. Att de ska be om att få ta ansvar för något. Eleverna tror att de 
ska vara pålitliga, visa och ta ansvar. Detta stämmer bra överens med lärarnas uppfattningar om 
vad som krävs för mer ansvar, inflytande och delaktighet. Eleverna skriver mycket om beteende, 
hur man ska uppföra sig i klassrummet såsom att göra det man ska på lektion, visa vad de kan, 
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lyssna på läraren och visa ledaregenskaper. Det faktum att en elev nämnt ledaregenskaper som ett 
drag att visa för läraren är intressant. Är det läraren som uttryck att detta är något de ska visa? 
Detta kan verka märkligt då alla människor kanske inte har den förmågan i denna relativt låga 
ålder. Men, de elever som besitter denna förmåga kan mycket väl utnyttja denna för att få mer 
ansvar, inflytande och delaktighet. Vissa elever tar sig större delaktighet än andra155. Åtta av 
mellanstadieeleverna skriver att de inte vet vad de behöver visa. Kan det vara så att läraren varit 
tillräckligt tydlig? Skolan ska, som tidigare nämnts, tydligt klargöra utbildningens mål och de krav 
skolan ställer156. 
 
Bland högstadielärarna nämns ansvar av många. Att eleverna ska kunna ta ansvar genom att 
lämna in och redovisa vid angiven tidpunkt. Lärarna skriver också att eleverna ska visa intresse 
och förståelse för målen. Men, vid de tillfällen där eleverna inte själva vill måste vuxna ta sitt 
ansvar. En lärare skriver att denne redan ger inflytande och frihet men det gäller då för eleverna 
att visa att de kan ta ansvar för detta samtidigt som en annan lärare skriver att denne försöker ge 
eleverna ansvar och inflytande men att eleverna inte alltid vill ha det. Eleverna behöver också visa 
att de förstår att skolan är viktig. Även här stämmer lärarnas och elevernas bild bra överens 
eftersom även eleverna nämner att man ska kunna ta ansvar och visa vilja. Liksom 
mellanstadieeleverna skriver även dessa elever att de ska vara pålitliga. Eleverna skriver också, i 
likhet med lärarna, att de behöver visa att de bryr sig om skolan. Att skolan är viktig. Även dessa 
elever skriver mycket om beteende, att man ska utföra sig väl. Delaktigheten är villkorad och 
begränsad men, har man gjort det man ska och uppför sig väl kan man få inflytande157. 
Visserligen är delaktigheten villkorad, men, som lärare måste man ändå sträva efter att alla elever 
ska nå dessa villkor som finns för delaktighet. Nog för att det är en stor och svår uppgift men 
man måste ändå göra sitt yttersta för att bemästra detta med tanke på läroplanens mål och 
riktlinjer. Tre elever vet inte vad de behöver visa för mer ansvar, inflytande och delaktighet. 
 

6.3 Sammanfattning 
Med inspiration av Lindes tre arenor och Ekbergs tolkning av dessa har författarna diskuterat 
resultatet med tidigare forskning. Både lärare och elever är överrens om att eleverna får vara med 
och påverka hur deras kunskaper ska testas. I en forskningsrapport från tidigt nittiotal framkom 
det att elever ansåg sig inte ha inflytande över hur deras kunskaper ska testas158. Att som lärare 
använda sig av olika sätt att examinera eleverna kan ses som ett viktigt inslag för både lärare och 
elever. Läraren ska se till att eleverna får inflytande då det gäller bl.a. undervisningens innehåll. 
Resultatet visar att eleverna ibland får vara med och bestämma material och att eleverna får ge 
förslag. För att eleverna ska kunna utveckla sin förmåga att kunna ta ansvar och utöva inflytande 
ska eleven delta i bl.a. utvärdering159. Majoriteten av eleverna anser att utvärdering sker ofta eller 
ibland. Enligt lärarna sker utvärdering i blandad form, dessa olika former kan gynna olika elever. 
Ett mål i skolan är att eleverna ska ta ansvar och lärarna ska förvänta sig att eleverna gör detta160. 
Lärare menar att många elever tar ansvar samtidigt som många elever inte gör det. För att 
eleverna ska få mer ansvar och inflytande vill lärarna att de ska uppvisa vissa egenskaper. 
Egenskaper som nämns är bl.a. pålitlighet. Eleverna nämner också pålitlighet som lämplig 
egenskap men många elever nämner också beteende och uppförande. Har man gjort det man ska 
och uppför sig väl kan man få inflytande161.  
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6.4 Slutsatser 
Slutsatser som kan dras är att lärarna inte helt uppfyller läroplanens mål och riktlinjer. Alla elever 
ska kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga162. Vi förstår, som sagt, att det är svårt att uppfylla 
detta med tanke på att alla elever är enskilda individer med olika förutsättningar och behov. Men, 
att eleverna är delaktiga i skolan är de vuxnas ansvar163. Med det teoretiska perspektivet som 
grund och undersökningens resultat visar det sig att ansvar, inflytande och delaktighet hänger 
ihop därför är det viktigt att som verksam i skolan sträva efter att alla elever ska vara delaktiga. 
En annan slutsats är att författarna kommit fram till att det verkar finnas ett behov av att lärare 
behöver få mer och bättre stöd för att kunna uppfylla läroplanens intentioner.   

 

 

6.5 Fortsatt forskning 
Denna studie har tagit del av lärares och elevers syn på inflytande och delaktighet. 
Undersökningen har gjorts på en skola i Mellansverige. I undersökningen deltog elva lärare och 
107 elever. För att få en bredare bild av hur lärare och elever ser på inflytande och delaktighet 
skulle det vara intressant att undersöka fler skolor, fler lärare och fler elever. Det skulle också vara 
intressant att undersöka hur lärares och elevers definition av begreppen delaktighet, inflytande 
och ansvar ser ut. Ytterligare en aspekt som vore intressant att undersöka är om, hur och vilket 
stöd lärare kan få för att kunna uppfylla läroplanens intentioner. 
 
Gällande läroplan hade när undersökningen genomfördes bara varit i bruk i cirka fyra månader.  
Hade längre tid funnits att göra denna undersökning på hade man kunnat undersöka samma 
område i ett senare skede under läsåret för att göra den efter ett år igen. Hade resultatet blivit 
annorlunda då? Hade lärarna i och med gällande läroplan, som nu tydligare skriver fram elevernas 
ansvar och inflytande, tagit till sig av det som stod i den för att få eleverna mer delaktiga?  
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Bilagor 
Bilaga 1 
Information om deltagande i en undersökning för ett examensarbete. 

Vi är två studenter vid Högskolan Dalarna som ska skriva ett examensarbete. Vi behöver er 

hjälp med att besvara en enkät. Enkäten handlar om elevers syn på inflytande i skolan. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna 

Syftet med denna studie är att få en bild av hur elever, lärare och styrdokument ser på 

inflytande i skolan. Med inflytande menar vi i vilken grad eleverna får vara med och påverka 

undervisningen i skolan. 

 

I enkätundersökningen kommer 205 elever att delta. Vi vill veta vad du tycker och tänker. 

Undersökningen kommer att ske på skoltid och kommer att ta cirka 15 minuter, varken namn 

eller ålder kommer att behöva anges. Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. 

Konfidentiell behandling innebär att uppgifter som personer, grupper eller organisationer ska 

samlas in, behandlas och bevaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. När 

enkäterna har analyserats kommer dessa att förstöras. När undersökningen och 

examensarbetet är klart kommer elever och vårdnadshavare få möjligheter att läsa den färdiga 

produkten. 

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna 

undersökning. 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

Student: Anna Druvefors    Student: Jessica Hall Mäx 

Högskolan Dalarna h08anndru@du.se   Högskolan Dalarna h10jesha@du.se 

Tfn: 070-22 888 05    Tfn: 070- 49 758 77 

………………………………………  ……………………………………… 

Falun den 7/11-11   Falun den 7/11-11  

 

Handledare: Jenny Isberg Universitetslektor idrottsdidaktik  

jis@du.se  

Tfn: 023-77 84 16 

 
Falun den 7/11-11 

  

            Jag godkänner att mitt barn får delta i denna undersökning.  

            Jag godkänner INTE att mitt barn får delta i denna undersökning. 

 

Barnets namn:………………………………………………………  

 

Vårdnadshavarens underskrift:………………………………………………………. 

mailto:h08anndru@du.se
mailto:jis@du.se
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Bilaga 2 
 

Årskurs:__________________ 
 

Enkät 
Din uppgift är att svara så nära din egen upplevelse som möjligt. Svara gör du genom att 

kryssa i det alternativ som passar bäst in på din upplevelse. 

Undervisningens utformning 

1. Berättar läraren vad Du som elev ska få möjlighet att utveckla för kunskaper på skolan? 

Ofta  Ibland  Sällan  Aldrig 

 

 

2. Tycker Du att du får vara med och påverka HUR ni ska arbeta på lektionerna?  

Mycket Ganska mycket Ganska lite  Inte alls 

 

 

3. Tycker Du att du får påverka HUR dina kunskaper ska testas? 

Mycket Ganska mycket Ganska lite  Inte alls 

  

4. Tycker Du att du får vara med och påverka HUR många prov/test/diagnoser/skrivuppgifter 

det ska vara? 

Mycket Ganska mycket Ganska lite  Inte alls 

 

 

5. Tycker Du att du får vara med och påverka NÄR du ska visa dina kunskaper 

(prov/test/diagnoser/skrivuppgifter)?  

Mycket Ganska mycket Ganska lite  Inte alls 

 

Undervisningens innehåll 

1. Tycker Du att du får påverka lektionernas innehåll till exempel VAD ni ska göra på en lektion? 

Mycket Ganska mycket Ganska lite  Inte alls 
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2. Ge exempel på när du själv har fått påverka eller bestämma vad ni/du ska arbeta med i 

skolan. 

                                          

      

      

       

 

 

3. Tycker Du att du får vara med och påverka materialet till lektionerna?  

 

Mycket Ganska mycket Ganska lite  Inte alls 

 

 

4. Hur och vem tar beslut om vilket material som ska användas?  

                                          

      

      

       

 

5. Brukar du/ni och läraren prata om, utvärdera, det området ni läst om när ni innan ni börjar 

med nästa område? 

 

Ofta  Ibland  Sällan  Aldrig 

 

 

Undervisningens förutsättningar 

1. Får Du vara med och påverka VAR i klassrummet du ska sitta? 

Ofta Ibland Sällan  Aldrig 

Svenska 

  

Matematik  

 

Engelska 
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So 

 

No 

 

Idrott 

 

Textilslöjd 

 

Träslöjd 

 

Språk 

 

Musik 

 

Hemkunskap  

 

2. När Ni ska arbeta i par eller grupp, får DU då vara med och påverka vem/vilka du ska arbeta 

med? 

Ofta   Ibland  Sällan  Aldrig 

 

 

3. För att lektionerna ska bli smidiga och givande finns som du vet ordningsregler/trivselregler. 

Tycker Du att du VARIT med och påverkat dessa regler? 

Mycket  Ganska mycket Ganska lite   Inte alls          

     

 

4. Om det är stökigt under en lektion, på vilka sätt skulle Du kunna påverka så det blir lugnare? 

Här kan du välja fler alternativ. 

Säger åt de i klassen som är stökiga 

Pratar med läraren 

 

Säger ingenting, försöker jobba på ändå 

Går till rektorn 
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Ta upp det på klassrådet 

Pratar med mamma eller pappa eller andra vuxna 

 

Ansvar över din egen utbildning 

1. Tycker Du att du tar ansvar för din utbildning? Genom att till exempel göra dina läxor, göra 

det du ska på lektionerna, ställa frågor om det är något som är oklart? 

 

Mycket Ganska mycket Ganska lite  Inte alls 

 

 

Motivera varför du tycker så: 

                                            

      

      

     ____________ 

 

2. Om du tycker att något behöver förbättras i skolan (allt som händer från att skolan börjar på 

morgonen till att skoldagen är slut), känner du då att Du kan påverka detta? 

 

Mycket Ganska mycket Ganska lite  Inte alls 

 

 

 

3. Vad tror du att du behöver visa, vilka egenskaper, för att läraren ska låta dig vara med och 

bestämma mer? 

                                           

      

      

     ____________ 

 

Tusen tack för hjälpen!! 

 

Hälsningar Jessica och Anna 
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Bilaga 3 
 

Ålder:_________ 

Antal verksamma år:_________ 

Utbildning:_________________________________ 

 

Enkät 
Din uppgift är att svara så nära din egen upplevelse som möjligt. Svara gör du genom att 
kryssa i det alternativ som passar bäst in på din upplevelse. 
 

Undervisningens utformning och innehåll 
1. Anser du att du medvetandegör dina elever då det gäller de förmågor eleverna ska ges 

möjlighet att utveckla? 

Mycket Ganska mycket Ganska lite  Inte alls 

 

 

 

2. Tycker du att dina elever får vara med och påverka HUR ni ska arbeta på lektionerna? 

Mycket Ganska mycket Ganska lite  Inte alls 

 

 

3. Tycker du att du ger dina elever tillräckligt med tillfällen att praktisera olika arbetsformer och 

arbetssätt?  

Ja  Ganska många tillfällen Ganska få tillfällen Nej 

 

 

4. Tycker du att du låter dina elever påverka HUR deras kunskaper ska testas? 

Mycket Ganska mycket Ganska lite  Inte alls 

 
 

5. Tycker du att eleverna får vara med att påverka HUR många 

prov/test/diagnoser/skrivuppgifter det ska vara? 

Mycket Ganska mycket Ganska lite  Inte alls 

 
 

6. Tycker du att dina elever får vara med att påverka NÄR eleverna ska visa sina kunskaper 

(prov/test/diagnoser/skrivuppgifter)? 

Mycket Ganska mycket Ganska lite  Inte alls 

 
 

7. Tycker du att eleverna får påverka lektionernas innehåll till exempel VAD ni ska göra på en 

lektion? 

Mycket Ganska mycket Ganska lite  Inte alls 
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8. Ge exempel på när eleverna får påverka eller bestämma vad ni ska arbeta med i skolan. 

                                           

      

      

       

 

9. Tycker Du att eleverna får vara med och påverka materialet till lektionerna? 

Mycket Ganska mycket Ganska lite  Inte alls  

 
 

10.  Hur och av vem tas beslut om vilket material som ska användas? 

                                            

      

      

       

 

11. Hur utvärderar du undervisningen med eleverna? 

                                            

      

      

       

 

Undervisningens förutsättningar 
12. Får eleverna vara med och påverka VAR i klassrummet de ska sitta? 

Ofta Ibland Sällan  Aldrig 

Svenska 

  

Matematik  

 

Engelska 

 

So 

 

No 

 

Idrott 

 

Textilslöjd 

 

Träslöjd 

 

Språk 

 

Musik 
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Hemkunskap  

 

Oavsett svar, motivera varför det är så: 

                                            

      

      

       

 

 

13. När eleverna ska arbeta i par eller grupp, får eleverna då vara med och påverka vem/vilka de 

ska arbeta med? 

Ofta  Ibland  Sällan  Aldrig 

 
 

14. För att lektionerna ska bli så smidiga och givande som möjligt finns det 

ordningsregler/trivselregler. Tycker du att eleverna fått varit med att påverka dessa? 

Mycket Ganska mycket Ganska lite  Inte alls 

 
 

15. Om det blir stökigt under en lektion, vad tror du att eleverna väljer att göra för att få det 

lugnare? Här kan du välja fler alternativ. 

  

Säger åt de i klassen som är stökiga 

Pratar med läraren 

 

Säger ingenting, försöker jobba på ändå 

Går till rektorn 

 

Ta upp det på klassrådet 

Pratar med mamma eller pappa eller andra vuxna 
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Elevernas ansvar över den egna utbildningen 
 

16. Förväntar du dig att dina elever kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för 

sitt arbete i skolan? 

Ja  Nej 

 

 

Om ja, hur förmedlar du detta till dina elever? 

                                            

      

      

       

 

17. Tycker du att eleverna tar ansvar över sin utbildning? Genom att t.ex. göra sina läxor, göra 

det eleverna ska på lektionerna, ställa frågor om det är något som är oklart.  

Mycket Ganska mycket Ganska lite  Inte alls 

  

Motivera varför du tycker så: 

                                            

      

      

       

 

18. Om eleverna tycker att något behöver förbättras i skolan (allt som händer från att skolan 

börjar på morgonen till att skoldagen är slut), tror du då att eleverna kan påverka detta? 

Mycket Ganska mycket Ganska lite  Inte alls 

 
 

19. Vilka tecken på mognad ska eleverna visa för att du som lärare ska ”våga” ge dina elever mer 

ansvar och inflytande? 

                                            

      

      

       

 

 

 

Tusen tack för hjälpen!! 

 

Hälsningar Jessica och Anna 

 


