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Förord

Föreliggande studie utgör resultatredovisning av ett projekt som genomförts i samarbete mellan Östersunds och Härnösands kommuner och
Mittuniversitetet. Materialinsamling och analys genomfördes under åren
2008-2010.
Vi vill tacka alla pedagoger och skolledare på de fyra skolorna som gjorde arbetet möjligt genom att svara på våra frågor. Vi har lärt oss mycket av
det spännande utbyte vi haft i diskussioner vid besök på skolorna, vid våra
skolgemensamma träffar och vid redovisningen av studiens resultat.
Ett särskilt tack går till det regionala utvecklingsnätverket (RUN) utan
vars ekonomiska stöd studien inte hade varit möjlig att genomföra. Johan
Frykland, Härnösands kommun och Monica Karlsson, RUN förtjänar ett
särskilt omnämnande för allt stöd de givit oss. Vi vill också rikta ett stort
tack till professor Christina Segerholm för den tid hon lagt ned på att läsa
och kommentera innehållet i tidigare versioner av rapporten.
Härnösand 2011-06-15
Linda Eriksson och Göran Bostedt
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Inledning
Ett av skolans viktigaste definierade uppdrag är att ge de unga en förståelse för det demokratiska samhällets arbetsformer och värderingar. Denna
uppgift markeras för skolan i olika styrande beslut. Uppgiften kan härledas från såväl mer allmänna internationella överenskommelser som Sverige undertecknat, till exempel FN:s barnkonvention (Barnombudsmannen, FN:s barnkonvention), till mer konkreta dokument som läroplanerna.
I skollagen (SFS 1985:110, § 2) slås till exempel fast att verksamheten i
skolan skall utformas ”i överensstämmelse med grundläggande demokratiska
värderingar”. Där anges vidare att skolan skall ”ge eleverna kunskaper och
färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar” (ibid). Att utveckla kunskaper och färdigheter görs i skolan på många olika sätt och i
olika vardagliga situationer. Med detta följer också att skolan inte bara har
att ’lära demokrati’ utan att också ’leva demokrati’ i pedagogisk praxis. I
Läroplan för grundskolan (Lpo 94) står: ”Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna
för att ta personligt ansvar.” (Lpo 94:5) I läroplanen för förskolan står: ”Att
hävda grundläggande värden kräver att värderingar tydliggörs i den dagliga
verksamheten. Verksamheten skall bedrivas i demokratiska former och därigenom lägga grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen för att de
på sikt skall delta i samhällslivet.” (Lpfö 98:3). Skolverket länkar skolans demokratiuppdrag också till dess kunskapsuppdrag. De skriver ”Skolans uppdrag att främja barns och ungas lärande kan inte skiljas från det demokratiska
uppdraget. Mycket tyder istället på att de båda främjas av samma generella
faktorer.” (Skolverket, 2000 a:14)
Skolans uppdrag att bidra till demokratifostran i samhället är på inget
sätt nytt. En mycket kort och mycket översiktlig historisk exposé över detta
ges nedan. År 1842 infördes folkundervisningen i Sverige med ambitionen
att skapa ett kristet och nationellt medvetet folk. Efter första världskrigets slut övergick dessa ambitioner till en fostran för fred. Då blev också
skolans demokratiska funktion mer tydliggjord. Att fostra barn till demokrati och internationell förståelse var ett av de viktigaste uppdragen när
det gällde att förebygga förtryck under efterkrigstiden (Selberg, 1999). I
statens offentliga utredningar från 1948 framhölls vikten av att fostra kri-
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tiskt tänkande individer. Med god kunskap om samhällsfrågor skulle de
kunna verka som engagerade demokratiska medborgare. Skolan skulle således fostra dessa demokratiska människor. (Ekman & Todosijevic, 2003)
Skolan skulle inte längre enbart förmedla kunskap utan uppfattades allt
mer som en samhällsförändrande institution. Under 1950- och 1960-talen
hamnade den demokratifostrande funktionen åter i bakgrunden och skolans mer framträdande uppgift blev istället att generera välutbildad arbetskraft. Demokrati sågs som en överideologi, vilken togs för given. Ambitionen var att förmedla kunskap som skulle vara fri från värderingar och ge en
objektiv bild av världen. Följaktligen fick de som under 1960-talet hävdade
elevernas möjlighet att påverka och ha inflytande i skolan motstånd. I 1962
års läroplan, Lgr 62, skrevs mer diffust om moraliska normer, men i den
därpå följande läroplanen, Lgr 69, hävdades dock åter demokratifrågornas
betydelse i undervisningen. (Ekman & Todosijevic, 2003) Det handlade då
om elevers medansvar och medinflytande och att skolan skulle vara demokratisk i sig (Selberg, 1999). När 1980 års läroplan kom gjordes det klart
att skolan inte fick vara neutral eller passiv när det gällde ett demokratiskt
samhälles grundläggande värderingar. Det tydliggjordes att skolans arbete
skulle präglas av en demokratisk samhälls- och människosyn. Synen på
demokratifostran i skolan tog återigen en ny inriktning i slutet på 1980-talet/början på 1990-talet då den svenska maktutredningen ifrågasatte skolans normativa demokratifostrande funktion. Den kunskapsförmedlande
uppgiften hamnade i centrum. Förmedlandet av värderingar sågs mer som
föräldrarnas eller familjernas uppgift. Med utredningen Skola för Bildning
(SOU 1992:94) definierades kunskapsbegreppet på ett sådant sätt att det
förutsatte att eleverna måste ha inflytande över sitt eget lärande. Skolans
demokratiansvar synliggjorde då även frågan om elevinflytande.
Över tid har således uppfattningarna pendlat mellan, å ena sidan, att
skolan har en normativ uppgift att fostra demokratiska medborgare och, å
andra sidan, att skolan, utan att ta ställning, endast har att förmedla kunskaper och färdigheter med tanke på ekonomins och arbetsmarknadens
krav (Ekman & Todosijevic, 2003). Denna diskussion lever även idag. Vi
som skriver denna rapport menar att ett demokratiskt samhälle behöver
medborgare som utifrån goda kunskaper om omvärlden och egna värderingar kan ta ställning till fenomen och händelser i sin samtid. Denna
studie tar därmed sin utgångspunkt i relationen mellan skolans samtidiga
kunskapsuppdrag och krav på fostran i demokratiska arbetsformer och
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värden. Det fokuseras i ett intresse för elevinflytande som pedagogisk/didaktisk arbetsmetod för att uppfylla de samtidiga uppdragen. En viktig
utgångspunkt för studien har varit att förstå hur skolans samtidiga kunskapsuppdrag och demokratiska uppdrag kan gestaltas i en skolpraxis
genom att skapa kunskap om och utvecklingsmodeller för elevinflytande.
Det handlar således om att förstå elevinflytande genom hur det gestaltar
sig i pedagogisk praxis. Elevinflytande kan då ses som en fråga om att utveckla arbetssätt och lärmiljöer som visar kännetecken på elevinflytande.
Föreliggande studie kan därför beskrivas som en huvudsakligen induktiv
studie, men med tydliga abduktiva inslag, som sökt förstå skolornas arbete
med elevinflytande i spänningsfältet mellan skolans kunskapsuppdrag och
demokratiska uppdrag.
I den kommande texten behandlar vi förståelse av elevinflytande som
en pedagogisk/didaktisk fråga, det vill säga hur elevinflytande gestaltas i
praxis. Vilken betydelse lägger vi då i begreppen pedagogisk/didaktisk?
Det finns ingen enhetlig definition av pedagogik. Nilsson (2005:2) skriver
att ”Lite överdrivet kan man säga att det finns lika många definitioner av pedagogik som det finns pedagogiska forskare”. På motsvarande sätt finns olika
uppfattningar om didaktik är en del av ämnet pedagogik eller ej. Nilsson
(2005:6) skriver att ”Begreppsförvirringen är ibland mer än påtaglig”. Med
tillägg av ordet ämne före didaktik sorteras dock en del av förvirringen ut i
och med att det implicerar olika och speciella förutsättningar för de enskilda skolämnena. I denna studie använder vi inte begreppsparet pedagogisk/
didaktisk som synonyma begrepp, utan menar att begreppsparet är viktigt
eftersom det täcker olika förståelse av hur det praxisnära arbetet gestaltar
sig. Vi använder således begreppsparet för att bredda vår möjliga analys av
fenomenet elevinflytande. I denna studie representerar begreppet pedagogik olika påverkans- och förändringsprocesser i lärandet allmänt. Didaktik
står för oss för strategier och tekniker i en undervisningssituation. Av detta
följer att den didaktiska frågan dominerar vårt intresse. Våra definitioner
liknar den som en tidig svensk didaktiker, Mathias Fremling, använde redan i början av 1800-talet;
”Didaktik, undervisningsläran, är en vetenskap om de regler, som
skall iakttagas vid undervisning i en viss kunskap. Pedagogiken skiljer
sig från didaktiken på så vis att den inte har avseende på någon viss
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kunskap, utan har till avsikt att odla och utveckla alla, både kroppens
och själens anlag”.
(Fremling 1805, i Kroksmark 2003:244)

Ett tredje begrepp vi använder är pedagogiska arbetssätt. Detta begrepp är vårt samlingsnamn för att kunna beakta såväl pedagogiska som
(företrädesvis dock) didaktiska egenskaper när vi studerar elevinflytande
i spänningsfältet mellan skolans samtidiga demokrati- och kunskapsuppdrag.
Vår studie är huvudsakligen induktiv, men med abduktiva inslag. Vi avser således inte att pröva någon särskild teori om elevinflytande i förhållande till pedagogiska arbetssätt. Utifrån en förståelse av hur elevinflytande
gestaltas i praxis vill vi snarare diskutera teoretiska implikationer av detta.
Denna diskussion kommer, baserat på erfarenheter från utvärderingar och
tidigare forskning om elevinflytande, att föras utgående från a) ett perspektiv på samhällets styrning som kan sammanfattas i governancebegreppet,
b) ett perspektiv på lärande som kan sammanfattas i det sociokulturella
perspektivets utgångspunkter c) såväl policyanalys som demokratiteoretiska modeller. Erfarenheterna från tidigare forskning inom området föranleder oss att i teoriavsnittet lyfta fram det sociokulturella perspektivets
antaganden. Vi har dock inte som ambition att explicit diskutera vår empiri i ljuset av det sociokulturella perspektivets utgångspunkter och/eller
begreppsapparat. Baserat på våra empiriska slutsatser kommer vi däremot
att analysera dessa i förhållande till det sociokulturella perspektivet. Kommande delkapitel ger en teoriöversikt i enlighet med vad som presenterats
ovan.

Elevinflytande - Kunskapsuppdrag
Elevinflytande
I Skolverkets lägesbedömning 2007 framkommer svårigheter med elevinflytande i förhållande till skolans kunskapsuppdrag. ”Däremot tycks delaktighet i och inflytande över undervisningen och dess organisering vara svårare
att åstadkomma. I inspektionen har både elever och lärare fört fram att det
finns en stor osäkerhet om hur arbetet med inflytande över undervisningen ska
bedrivas” (Skolverket, 2007:63). Vidare konstaterar Skolverket i sin läges-
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bedömning att det är viktigt att lärarna får stöd i sina bedömningar av hur
undervisningen ska läggas upp och att även bestämmelser om elevinflytande behöver göras tydligare.
Den nationella utvärderingen i de samhällsorienterande ämnena (Skolverket, 1993) visade att fostran till demokrati fått begränsat genomslag i
skolan. Likaså var elevernas medbestämmande begränsat till frågor om
skolresor, elevutrymmen och liknande. De frågor som gällde undervisningen beslutades utan elevernas deltagande. Flera utvärderingar, Nationella
utvärderingen av grundskolan 2003 - Sammanfattande huvudrapport. (Skolverket, 2004), En fördjupad studie av värdegrunden (Skolverket, 2000a), Rådet för skolans måluppfyllelse och fortsatta utveckling (2005) och Attityder till
skolan (Skolverket, 2001), har visat på brister i fråga om elevers inflytande
i skolan. Det kan delvis beskrivas som att det formella inflytandet genom
klassråd och elevråd sällan berör frågor som har med skolans dagliga verksamhet i form av elevers lärande att göra. Det mer informella inflytandet
över lärandet är inte heller tillfredställande enligt dessa rapporter. Elever
upplever inte att de har tillräckligt inflytande och att inflytandet minskar
med stigande ålder och mognad. Skolan lever med andra ord inte upp till
de förväntningar som återfinns i styrdokumenten avseende elevers inflytande. I flera av dessa utvärderingar pekas läraren ut som den viktigaste
personen för elevers inflytande. De påtalade bristerna avseende elevers inflytande över undervisningen bekräftas också av Skolverkets lägesbedömning 2006 där det konstateras att
”För att elevinflytandet ska få effekt och öka elevernas motivation krävs
en dialog med eleverna och att läraren tar tillvara elevers synpunkter
och erfarenheter. Elevinflytande över undervisningen som endast tar
sig uttryck som enskilt arbete med egna uppgifter tycks snarare påverka
elevers lärande negativt” (Skolverket 2006:72).
Elevinflytande är också det mest frekventa området som skolor behöver
förbättra enligt Skolverkets inspektioner (Skolverket, 2006). Detta framhålls även i den senaste i raden av rapporter som belyser elevers inflytande
Vems röst väger mest? Barn och vuxna om elevinflytande i skolan (Rädda
Barnen, 2008). Där framkommer, som tidigare är känt, att elevinflytandet minskar snarare än ökar i förhållande till stigande ålder och mognad
och att eleverna är missnöjda med sitt inflytande över utbildningen. De
två undersökningar som redovisas i rapporten visar att eleverna vill kunna
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påverka allt i skolan medan det bland de vuxna finns en tendens att vilja
begränsa elevinflytandet till vissa arenor. Eleverna vill mest av allt påverka
vad skolans pengar ska användas till. Intressant är också att skolpolitikerna
visar en mindre positiv inställning till elevinflytande, framför allt när det
handlar om undervisningens innehåll och uppläggning. Liksom tidigare
framhålls att lärarens inställning i stor utsträckning påverkar elevers inflytande i klassrummet och att skolledningens inställning har betydelse för
exempelvis elevrådets möjligheter och övriga strukturer för elevinflytande
på skolan. Sammanfattningsvis menar man från Rädda Barnen att grunden för elevers inflytande är att vuxna i skolan lyssnar på barnen och möter
dem med respekt samt att även elevers formella rätt till inflytande borde
stärkas, då det är så beroende av de vuxnas inställning. I praktiken kan det
innebära att de vuxna ”motiverar besluten och visar på vilket sätt hänsyn tagits
till elevernas åsikter” (ibid:10).
Det framgår i Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94, att det offentliga skolväsendet ska vila
på demokratins grund och att verksamheten ska utformas i överrensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar (Skolverket, 1994).
Följande finns uttryckt i läroplanens kapitel ett om rättigheter och skyldigheter som berör elevers inflytande:
”Att den enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll och arbetsformer är en förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till
inflytande och påverkan. Det är inte minst viktigt som underlag för den
enskildes val i skolan.
Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskaper
om grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen ska
bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna att aktivt
deltaga i samhällslivet. Den skall utveckla deras förmåga att ta ett
personligt ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering av den
dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta
ansvar” (Skolverket, 1994:5).
I läroplanens kapitel 2:3 om elevernas ansvar och inflytande i skolan
kan följande läsas;
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”De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara
delaktig, skall omfatta alla elever. Elevernas kunskapsmässiga och
sociala utveckling förutsätter att de tar ett allt större ansvar för det
egna arbetet och för skolmiljön, samt att de får ett reellt inflytande på
utbildningens utformning. Enligt skollagen åligger det alla som arbetar
i skolan att verka för demokratins arbetsformer (1kap. 2§)” .
”Mål
Mål att sträva efter
Skolan ska sträva efter att varje elev
• tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,
•

successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och
det inre arbetet i skolan och

•

har kunskap om demokratins principer och utvecklar förmåga att
kunna arbeta i demokratiska former.

Riktlinjer
Alla som arbetar i skolan skall
• främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över
den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.
Läraren skall
• utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin
inlärning och sitt arbete i skolan,
•

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

•

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

•

svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
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•

tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen
och

•

förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle”
(Skolverket 1994:13-14). 1

Det framgår tydligt i Lpo 94 att eleverna ska ha inflytande i skolan över
undervisningens innehåll och arbetssätt/arbetsformer. Genom utredningen Inflytande på riktigt – om elevers rätt till inflytande, delaktighet och ansvar
(SOU 1996:22) lyfts inflytande över det egna lärandet i den vardagliga undervisningssituationen fram på ett tydligare sätt. Två andra områden som
elever ska ha möjlighet att utöva inflytande över är arbetsmiljö och utformandet av olika planer, som exempelvis en likabehandlingsplan. Läraren
ska förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och de rättigheter
och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle, vilket kan ses som
ett syfte med elevers inflytande och ansvar. Med utgångspunkt i styrsystemet i dagens skola, en öppen deltagande målstyrning, är det upp till de
aktörer som är verksamma i skolan att besluta om hur detta ska genomföras konkret, vilka gränser elevinflytande ska ha etcetera (jämför kommande diskussion om det demokratiska beslutsfattandets förutsättningar).
På så sätt kan elevinflytandets yttre gränser definieras som de ramar som
innehållet i styrningen ger. Men Lpo 94 och tillhörande kursplaner (Skolverket 2000b) måste begripas och tolkas tillsammans av elever och lärare.
Denna förståelse bör enligt Sundgren (1996) ske utifrån den kunskapssyn och kunskapsteorier som dessa bygger på. Han menar att synen på
kunskap är en viktig förutsättning för att förverkliga det demokratiska
uppdraget i skolan. Den kunskap som premieras borde, menar han, vara
den som utvecklar ett praktiskt – socialt förnuft och inte söker etablera
en teknisk – vetenskaplig rationalitet menar han (jämför Englund, 1995).
Den kunskapssyn som dagens läroplan har sin grund i har en betoning på
funktionella kunskaper. Det innebär att kunskaperna ska vara användbara
för personlig utveckling, för ett samhällsmedborgarskap och som en grund
för fortsatt utbildning. Det är också viktigt att kunskapen fungerar som
1 Eftersom materialinsamling och huvudsaklig bearbetning gjorts under åren
2008–2010 refererar vi i rapporten konsekvent till de styrdokument för skolan som var
giltiga då.
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ett redskap i skolan (Skolverket, 1997). Kunskapernas konstruktiva och
kontextuella aspekter betonas också i enlighet med detta. Kunskap skapas i ett socialt sammanhang av människor och blir också en del av detta
sammanhang. Detta gör att skolans praktik som helhet har betydelse för
elevens kunskap. Kunskap är uttryck för elevens förhållande till världen
och ses inte som något i sig. Det medför att skolan måste skapa meningsfulla sammanhang för eleverna där de ses som handlande subjekt. Begreppet situerat lärande blir därmed betydelsefullt då mänskligt handlande och
tänkande ses som situerat i sociala kontexter. Detta gör att ett sociokulturellt perspektiv på lärande ses som intressant för studien.
Elevinflytande är följaktligen både ett mål men även ett medel för lärande. I SOU 1996:22 anges tre syften med att eleverna ska ha inflytande,
vilket också tydliggör intentionerna med elevinflytande som det framställs
i styrdokumenten. Elever ska ha inflytande dels för att det är en mänsklig rättighet, dels för skolan har ett uppdrag att fostra demokratiska medborgare samt att inflytande ses som en förutsättning för lärande. Det är
givet utifrån styrdokumenten att skolan har ett demokratiskt uppdrag
där arbetet med elevinflytande är en förutsättning. Det innebär att på ett
ideologiskt plan kan skolans demokratiska och kunskapande uppdrag ses
sammanfalla. Men hur ovanstående tre syften med elevers inflytande kan
förenas och omsättas i en skolpraktik blir intressant. I den komplexa och
svårhanterliga skolvardag där intentionerna med elevinflytande ska praktiseras är det långt ifrån självklart vad det innebär. Frågan återstår därmed om, och i så fall hur, skolans demokratiska uppdrag kan förenas med
kunskapsuppdraget. Hur ser skolpraxis ut enligt skolledare och pedagoger
och visar denna ett behov av fördjupade kunskaper, och i så fall vilka, om
elevinflytande som pedagogisk/didaktisk fråga? Studien ger möjlighet till
fördjupad förståelse av elevinflytande, samt vilka pedagogiska arbetssätt
och lärmiljöer som konstituerar elevinflytande i skolpraxis.
Elevers inflytande kan belysas utifrån nedanstående figur (Figur 1.),
som anger olika dimensioner för elevinflytande mellan informella/formella
och individuella/kollektiva poler. Inflytande kan ske formellt genom olika
råd och i form som individuella utvecklingsplaner (IUP). Den informella
dimensionen kan genomföras genom samtal och diskussion och på så sätt
påverka innehåll och arbetssätt i undervisningen. Fälten kan inte anses
vara tydligt avgränsade från varandra, utan används här som en analytisk
modell för att förstå olika dimensioner av elevinflytande. Den individuella
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- formella kvadranten kan exemplifieras med individuella utvecklingsplaner och den process som över tid har markerat vad Englund (1995; 2003)
kallar en övergång av utbildning från ”public good” till ”private good”. Det vill
säga en förändring av synen på skolan från det allmännas goda till en arena för ett individuellt handlande, syftande till individuell måluppfyllelse.
Det finns anledning att reflektera över detta perspektiv, särskilt i relation
till vårt intresse av elevinflytande. Samma reflektion kan göras vad avser
den individuella - informella kvadranten. Denna kan exemplifieras med
de överenskommelser som görs, och diskussioner som förs, mellan lärare
och enskilda elever om arbetsformer och arbetsinnehåll i skolarbetet. Det
kan sammanfattas i ett möte i lärandet. Skillnaden mellan den första och
den andra kvadranten är i denna modell formaliseringsgrad och frekvens.
Vidare skiljer det mellan de båda i tidsaspekt, det vill säga att IUP ofta
hanterar en längre tidsrymd än de samtal som förs i klassrummet om vägar
till problemlösning.
Elevinflytande kan innefatta såväl individuella processer som kollektiva
processer. Den formella – kollektiva kvadranten speglar detta genom elevdemokrati, det vill säga den formella organisering av eleverna som elevråd,
klassrepresentanter med mera utgör. Den informella – kollektiva kvadranten har samma karaktäristik av möten i lärandet som kvadranten informell
– individuell, men med skillnaden att det här avser grupper av elever till
exempel i form av samtalsgrupper, i grupparbeten och mentorsgrupper, i
stället för enskilda elever.
Individuellt

Formellt

Informellt

Kollektivt
Figur 1. Dimensioner av elevinflytande. (Figuren med sin struktur är ursprungligen hämtad från Myndigheten för skolutveckling).
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Kunskapsuppdrag
I den politiska debatten idag står oftast skolans kunskapsuppdrag i fokus.
Från regeringshåll diskuteras det om betyg ska införas i tidigare åldrar.
Inför läsåret 2008/2009 infördes uppnåendemål för årskurs tre i svenska
och matematik samt tillhörande nationella prov för att förbättra uppföljningen av elevers kunskapsutveckling. Det poängterades att en uppföljning
av elevers kunskaper behövde bli mer systematisk och att likvärdigheten i
bedömningarna behövde stärkas. Skolverket har arbetat med att ta fram
förslag på nya kursplaner och ge förslag på ändringar i läroplaner. Avsikten är att tydliggöra kunskapsmålen och säkra likvärdigheten. Detta beskrivs i utredningen Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan – förslag
till nytt mål och uppföljningssystem (SOU 2007:28). I uppdraget till Skolverket ingår även att utarbeta kunskapskrav för godtagbara kunskaper och
kunskapskrav för betygssteg i en viss utsträckning. Respektive skolforms
läroplan ska samlas så att de innehåller skolans värdegrund och uppdrag,
övergripande mål och riktlinjer samt kursplaner. Skolverket har också i
uppdrag att utarbeta allmänna råd till kursplaner och kunskapskraven.
I Skolverkets lägesbedömning 2006 (Skolverket, 2006) betonas även att elevernas psykosociala och fysiska miljö behöver förbättras. Debatten handlar
om en rad olika åtgärder för att skapa arbetsro och trygghet i skolan genom
tydligare ordningsregler, men också om vilka mandat man som lärare har
att agera mot elever som bryter mot dessa regler, till exempel beslagtagning
av mobiltelefoner och avstängning/förflyttningar av elever. Skolverket har
givit ut en skrift med namnet Trygghet och studiero i skolan, information om
nya bestämmelser (Skolverket, 2007), där dessa frågor diskuteras. Elevers
stress är också ett problemområde som lyfts fram i lägesbedömningen. Där
framkommer att skolan behöver vara tydlig när det gäller mål för undervisningen, hur den planeras och genomförs. Om eleverna är delaktiga i detta
arbete ökar förutsättningarna, enligt Skolverket, för att minska arbetstoppar och oklarheter kring vad som förväntas av dem (Skolverket, 2006).
I januari månad år 2006 kom en förordning om Individuella utvecklingsplaner (IUP). Syftet med IUP var bland annat att ”ge eleven ökad kunskap om och inflytande över det egna lärandet och den egna utvecklingen, ge eleven ökad möjlighet att ta ansvar för och påverka sina studier och stärka elevens
och vårdnadshavarens delaktighet i den individuella planeringen” (Skolverket
2005). Vi menar att ovanstående understryker vikten av en studie som definierar problemområdet skolans demokratiska uppdrag i förhållande till
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en i vardagen konstituerad praktik kring frågan om elevinflytande. Det har
därför varit intressant att till relationen mellan skolans kunskapsuppdrag
och demokratiska fostran koppla aktuella utvecklingsfrågor i skolor idag,
såsom individuella utvecklingsplaner, skriftliga omdömen, kunskap, betyg
och bedömning då elevinflytande enligt de allmänna råden förväntas öka
genom arbetet med IUP i skolpraktiken. En fråga som är intressant att
ställa är vilken betydelse ett tydligare kunskapsuppdrag och kunskapsuppföljning i skolan får för elevers möjlighet till inflytande, lärande och fostran
till demokratiska medborgare. 2

Tidigare forskning - elevinflytande
Eva Forsberg (2000) menar i sin avhandling Elevinflytandets många ansikten
att inflytande inte är ett klart begrepp och att gränserna för elevinflytande
inte enkelt kan bestämmas. I sin studie har Forsberg sett olika situationer
där den påverkan eleverna har inte har kunnat beskrivas inom den förståelse av inflytandebegreppet som råder (jmf Larsson, 2007). Begreppet
behöver förstås och vidgas mer än att man frågar sig om eleverna har inflytande eller inte utifrån att de är delaktiga i en beslutsprocess eller kan göra
val. Forsberg diskuterar elevinflytande utifrån ett maktperspektiv som
något alltid närvarande i klassrummet och då inflytande finns i klassrummet genom interaktionen mellan elever och lärare. Vidare använder hon
tre olika intressebegrepp, det subjektiva, objektiva och formativa intresset.
Elevernas subjektiva intresse ställs mot ett objektivt intresse. Elevernas intresse och mål är inte alltid samma som de kunskapsmål som finns i skolan.
Forsberg förespråkar det formativa intresset och huruvida det inflytande
eleverna har i samspelet med lärarna är fördelaktigt för dem eller inte. Det
är enligt Forsberg gynnsamt om eleverna har möjlighet att formulera och
förändra sina subjektiva intressen i detta samspel och att det sker i form av
en öppen reflektion kring detta. Eriksson (2007) drar i sin studie slutsatsen att det är otydligt för eleverna hur deras intressen kommer till uttryck
i undervisningen. Forsbergs diskussion är intressant för vår studie i och
med att hon, utifrån sina empiriska resultat, visar betydelsen av den formativa processen, det vill säga hur elevinflytande konstitueras i en praxis.
Forsbergs avhandling lyfter också fram den deliberativa demokratimodel2 Vid föreliggande rapports publicering är flera av ovanstående intentioner genomförda genom att en ny skollag och läroplan för grundskolan trätt i kraft.
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lens komponenter för att förena elevernas aktivitet och intressen med det
uppdrag skolan har att genomföra.
Gunvor Selbergs avhandling Elevinflytande i lärandet (1999), visar att
det går att förena lärande med skolans demokratiska uppdrag och att inflytande gynnar lärandet så som det beskrivs i Lpo 94. Eleverna ska ha inflytande och vara delaktiga i hela läroprocessen och hennes studie visar att
variationer i lärande hänger samman med variationer i inflytande på flera
olika sätt. ”Variationer i erfarenhet av och kunskap i inflytande över den egna
arbetssituationen ger olika kvalitet på lärandet” (Selberg, 1999:149). Områden som kontroll, uppföljning och arbete över flera ämnesområden är viktiga detta sammanhang. Det påverkar även att skolans vanliga strukturer
rivs. Tid för reflektion och diskussion behöver prioriteras för eleverna där
elevernas egna åsikter och värderingar av det som är aktuellt arbetsområde
skall få komma fram. Skolan måste organiseras efter elevers lärande och
eleverna ska uppmanas att diskutera, välja, jämföra och pröva olika sätt och
material konstaterar Selberg vidare. Detta ökar elevernas motivation och
lust vilket enligt Selberg samvarierar med lärandets yt- eller djupinriktning. Selbergs avhandling är intressant för oss genom att hennes analys
av de empiriska resultaten så tydligt adresserar elevinflytandet som en didaktisk/pedagogisk frågeställning för att hantera spänningsfältet mellan
skolans båda primära uppdrag (demokrati- och kunskapsuppdraget).
Mats Danell (2006) anser i sin avhandling På tal om elevinflytande, att
frågan om elevinflytande bör förstås i relation till institutionella förutsättningar, inte bara hos den enskilde läraren. Danell ser tre huvudspår i hur
elevinflytande formas i kollegiesamtal. Det sker genom begreppsförskjutning, uppmärksamhetsförskjutning och problemförskjutning. Resultatet
visar att pedagoger neutraliserar skolans uppdrag för att undvika att binda
sig till läroplanens eller andras intentioner. ”Genom samtalen skapas en frizon där bakomliggande intentioner förlorar sin laddning” (Danell, 2006:167).
Detta gör att paradoxerna vad det gäller elevinflytande kvarstår. Studien är
genomförd i ett arbetslag där det finns tydliga intentioner om att utveckla
elevinflytande och det ses som prioriterat och viktigt. Danell hävdar därför
att det är viktigt, vad avser elevers inflytande, med parallella processer i att
skapa samsyn och förutsättningar i verksamheten. Detta så att inte elevinflytande blir definierat och format utifrån de erfarenheter som skolans
organisation och verksamhet idag tillåter. Danells avhandling är intressant
för oss i och med att den visar handlinsutrymmets betydelse samtidigt som
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den pekar på de handlingsstrategier som lärarkåren (offentliga tjänstemän)
kan använda för att kringgå de ambitioner som fastställts genom den demokratiska beslutsprocessen. Danells resultat visar att det kan vara intressant att till exempel fundera på Hirchmans (1970) ”Exit, voice, and loyalty”
som analytiska begrepp för att förstå skolpraxis inom området elevinflytande. Dessa numer klassiska analysbegrepp signalerar olika strategier för
aktörer i organisationer. En aktör kan således välja att öppet ange sin avvikande mening i förhållande till policybeslut i organisationer, men ändå
välja att stanna i organisationen och genomföra sin uppgift. Aktören kan
också finna policybeslutet omöjligt att acceptera och således som alternativ
strategi ha att lämna organisationen. Den tredje strategin slutligen är att
lojalt sluta upp bakom den policy som är beslutad. Varje strategi har sina
för- och nackdelar. Vad Danell visar är dock att det finns möjlighet att
komplettera dessa strategier med en fjärde, det vill säga undvikandets eller
förhalandets strategi.
Att fostra demokrater av Ellen Almgren (2006) berör skolans demokratiska uppdrag och elevers inflytande. Den starka tilltron till elevinflytandets positiva effekter på elevers politiska kunskap stämmer inte enligt
Almgren. Istället utmanar tron på elevinflytande både fostran av demokratiska medborgare och likvärdigheten i den fostran. Där eleverna har ett
mer direkt inflytande på schema, innehåll och läromedel påverkas deras
politiska kunskap negativt. Där ett mer öppet klassrumsklimat finns, med
möjlighet att diskutera och uttrycka sina åsikter, kan positiva effekter på
elevernas politiska kunskaper ses.
”De deltagardemokratiskt inspirerade direkta påverkansmöjligheter,
elevinflytande som jag också kallat det, påverkar elevernas kunskaper
negativt. Ett öppet klassrumsklimat i samtalsdemokratins anda, påverkar däremot den politiska kunskapen positivt” (Almgren 2006:198).
Almgren menar att det viktigaste argumentet för elevinflytande kanske är elevers grundläggande rätt till delaktighet och inflytande. Även om
det har negativa effekter på elevernas politiska kunskap och demokratiska
kompetens så kan det ha positiva effekter på annat som ansvar, värderingar
och attityder. Almgren berör heller inte elevinflytande som förutsättning
för lärande inom ramen för sin studie. Almgrens avhandling är intressant
för oss i och med att den visar att effekterna av elevinflytande inte alltid
behöver vara de förväntade. Vi menar att hennes slutsatser understryker
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det potentiellt intressanta med en inriktning mot hur elevinflytandet konstitueras i pedagogisk/didaktisk praxis för att hantera såväl kunskaps- som
demokratiuppdragen. Almgren visar också samtidigt den informella dimensionens betydelse.
Oscarsson (2005) definierar i sin rapport Elevers demokratiska kompetens, demokratisk kompetens inom fyra områden. Dessa är elevernas kunskaper om politik och demokrati, elevernas deltagande och engagemang i
skola och i samhället, elevernas samtalsdemokratiska (deliberativa) kompetens samt elevernas attityder till demokratiska värden. Studien visar att
eleverna i årskurs nio inte når upp till styrdokumentens mål när det gäller
kunskaper och förståelse för de olika politiska institutionernas funktioner
och för de politiska processer som är den svenska parlamentariska demokratin. När det gäller elevernas attityder i värdegrundsfrågor så ligger dessa
långt ifrån de ideal och visioner som formulerats i skolans styrdokument.
Detsamma gäller elevernas möjligheter till inflytande och påverkan gällande undervisningens innehåll, läromedel och prov. Däremot är eleverna mer,
än i tidigare undersökningar, engagerade i samhällsfrågor. En majoritet av
eleverna förstår och accepterar demokratins grundläggande principer.
En för oss intressant slutsats är att Oscarsson (2005) menar att skolans styrdokument innehåller element från samtliga demokratimodeller
men att betoningen ligger på deltagardemokrati och samtalsdemokrati.
Vidare menar han att det finns starka band mellan skolans styrdokument
och den samtalsdemokratiska dimensionen genom att skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Skolan ska
framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter
till sådana. Lärarens uppgift är att öppet redovisa och diskutera skiljaktiga
värderingar, uppfattningar och problem och skolan ska sträva efter att varje
elev befäster en vana att självständigt formulera ståndpunkter, lära sig lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap för
att formulera och pröva antaganden och lösa problem, reflektera över erfarenheter och kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden.
Oscarssons analys pekar på att i skolans faktiska undervisning och
förhållningssätt är det dock i huvudsak elitdemokratiska perspektiv som
förmedlas, det vill säga kunskaper om demokratins spelregler, om valdeltagandet och de politiska nivåerna och så vidare. Det gör att eleverna har
brister i sin kompetens då de saknar de övriga två demokratidimensionerna i sin undervisning och i sin skolmiljö. Han anser att klassrumsklimatet,
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och det samtal som förs där mellan elever och lärare om samhällsfrågor, är
en nyckel i skolans demokratiarbete. Genom att ge det demokratiska samtalet plats i undervisningen fördjupas elevernas demokratiska kompetens
och elevernas lärande främjas. Här beläggs således Skolverkets (2000a)
påstående om att ”Skolans uppdrag att främja barns och ungas lärande kan
inte skiljas från det demokratiska uppdraget. Mycket tyder istället på att de
båda främjas av samma generella faktorer.” Oscarsson menar att läraren själv
måste ha kunskap och förståelse för de olika dimensionerna av demokrati.
Samtidigt måste ett mer djupinriktat lärande uppmuntras av lärarna genom att i undervisningen ge utrymme för värderingsövningar om exempelvis värdegrundsfrågor.
I Pedagogers perspektiv på elevinflytande (Eriksson 2006) framkommer
att pedagoger anser att ett betydande motiv för elevinflytande är att eleverna ska trivas, tycka det är roligt och att detta också anses vara en förutsättning för lärande. Detta medför att skolans uppdrag att fostra demokratiska medborgare och inflytande som en mänsklig rättighet hamnar i
bakgrunden. Samtidigt anser pedagoger att det är en svårighet att förena
elevers inflytande med skolans kunskapsuppdrag med avseende på elevers
lärande. Studien visar också att när man som pedagog ska hantera elevers
inflytande är man inte så systematisk i sina diskussioner utan hittar hellre
argument relaterade till andra perspektiv än vad man själv råder över. Lärare efterlyser arbete med att skapa samsyn i vad inflytande innebär och
hur det bör omsättas i en skolpraktik. Intressant var att lärarna i studien
refererade till sig själva och sina egna värderingar utan att samtidigt knyta
detta till styrdokumentens intentioner. En slutsats var att
”Det görs en hel del i skolans verksamhet som kan relateras till elevers
inflytande. Det visar sig att samma metoder och begrepp används med
olika syften. Likaså används olika metoder och begrepp i strävan mot
ett och samma syfte. Detta skapar en förvirring om vad elevinflytande
är och hur det kan praktiseras.” (Eriksson 2006:40).
I studien Hur konstrueras och konstitueras elevinflytande i en skolpraktik
(Eriksson, 2007) beskrivs de svårigheter som finns att förena skolans kunskapsuppdrag med det demokratiska uppdraget i form av de spänningar
som finns inom ordnande faktorer som ansvar, intresse, lärande, kännedom/tydlighet och ramar/struktur. Det framkommer i samma studie att
elevinflytande oftast definieras som en möjlighet att bestämma och göra val

25

Elevinflytande i spänningsfältet mellan skolans kunskapsuppdrag …

mellan olika alternativ vilket skapar olika dilemman i en verksamhet där
det finns givna mål. Det finns en osäkerhet om hur avväganden ska göras
i praktiken och på vilken nivå dessa ska ske. Förståelsen för elevinflytande
kan också påverkas av att överenskomna och explicit uttryckta tekniker
och metoder för elevinflytande, till exempel som möjlighet att göra val mellan färdiga alternativ, bara beskriver en del av hur elevinflytande konstrueras och konstitueras i en skolpraktik. Det som sker i samtal och interaktion problematiseras och utvecklas inte i tillräcklig grad. Detta är likväl
en stor del av den skolpraktik där elevernas demokratiska kompetens ska
utvecklas. En problematik för lärarna blir att skapa kännedom om skolans
uppdrag och mål samt skapa ramar och strukturer som ger möjlighet till
valfrihet, ansvar och elevernas intressen på ett sådant sätt att detta i sig inte
samtidigt begränsar valfriheten och elevers möjligheter att utvecklas i sitt
ansvarstagande och inflytande. Studien visar att de avväganden som görs,
inte alltid kommuniceras, vilket gör att tekniker och metoder i praktiken
blir intuitiva och i en förlängning implicita. Erikssons slutsatser är intressanta för denna studie eftersom de så tydligt visar vikten av att förstå hur
elevinflytandet konstitueras och konstrueras i en skolpraktik. För en djupare förståelse kan de kategorier som Eriksson tar upp, vilka inrymmer de
spänningar som finns mellan skolans kunskapsuppdrag och elevinflytande,
bli intressanta att studera vidare i skolpraxis. Kategorierna behöver dock
kompletteras, problematiseras och operationaliseras för empiriska studier.
Vår studie utgör en förlängning och fördjupning av de resonemang som
Eriksson för år 2006 och 2007.
I avhandlingen Samtal, klassrumsklimat och elevers delaktighet – överväganden kring en deliberativ didaktik (Larsson, 2007) diskuteras hur deliberativ dialog kan möjliggöra elevinflytande och en gynnsam social klassrumssituation. Avhandlingen tar bland annat sin utgångspunkt i Deweys
tankar om skolan och demokrati och har i likhet med oss använt fokusgruppintervjuer som materialinsamlingsteknik. Avhandlingen visar att
dialog och diskussion utgör verksamma instrument för demokratifostran i
skolan. Genom dialogen får eleverna redskap för konstruktiva samtal med
lärare, och möjlighet att ställa krav rörande sin egen studiesituation. Larsson menar att en deliberativ didaktik kan tjäna som ett instrument där
lärare kan bjuda in elever till samtal om arbetssätt, kunskapsinnehåll, umgängesformer i klassrummet (värdegrund) och ansvarstagande. Avhandlingen är intressant för oss i denna studie i det att den, i likhet med flera
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andra, lyfter fram elevinflytande som en didaktisk arbetsmetod. Vidare
betonas de deliberativa inslagen i demokratifostran. I likhet med oss kommenteras Deweys tankar om skola och demokrati. Avhandlingen skiljer
sig dock från våra utgångspunkter i att den inte har samma bredd i inriktningen på analysen (det vill säga de olika dimensioner av elevinflytande
som presenterades tidigare och som kan beskrivas genom polerna formellt
-informellt, individuellt - kollektivt).
Summering
Den studie som presenteras i denna rapport har i sin problemformulering
och sitt syfte beaktat de slutsatser om elevinflytande som presenteras ovan.
På detta sätt hoppas vi kunna fördjupa och ytterligare problematisera vår
förståelse av elevinflytande som möjligt pedagogiskt/didaktiskt instrument i spänningsfältet mellan skolans samtidiga demokrati- och kunskapsuppdrag. Den forskning som presenteras ovan signalerar vikten av att
beskriva olika förståelser av demokratibegreppet samt presentera teorier
och forskningsansatser som möjliggör studier av elevinflytande i skolpraxis
innefattande tidigare presenterade dimensioner (individuellt - kollektivt,
informellt - formellt).

Det demokratiska beslutsfattandets förutsättningar
Det demokratiska beslutsfattandet skall över tid uttrycka medborgarnas
skiftande preferenser. Centralt blir då, för det första, att den demokratiska
beslutsprocessen har tillgång till verktyg med vilka man kan värdera de
förändringsprocesser som pågår och ställa dem i relation till de preferenser
som brukarna/medborgarna har. För det andra finns behov av stabiliserande krafter i en föränderlig värld, det vill säga att skapa stabila spelregler,
”permanens och förutsägbarhet” (Petersson, 1999:103). För det tredje måste
det finnas systemförändrande krafter som sörjer för att den offentliga verksamheten anpassas till förändrade problembilder eller givna uppdrag. Det
finns följaktligen behov av samtidig institutionell förnyelse och stabilitet.
Detta vad avser såväl struktur som innehåll och arbetssätt. Skolan utgör
inget undantag i detta sammanhang. I skolans värld utgörs den första aspekten av olika former av motivation eller motiverande processer, den andra av organisation och regelverk och den tredje av kommunikation kring
behov, arbetsformer och innehåll.
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Dagens unga generationer, som vuxit upp i ett land med trygghet och
välfärd, ställer nya (annorlunda) krav på samhällets styrning och utveckling än tidigare generationer. I denna mening kan nya krav som ställs på
samhällets olika institutioner, däribland skolan, vara en konsekvens av demokratins och välfärdsstatens framgångar. Eller, uttryckt på annat sätt, en
konsekvens av dess egen måluppfyllelse och ambition. Det har hävdats att
medborgarnas, däribland ungdomarnas, förväntningar på personligt inflytande växer snabbare än det faktiska handlingsutrymmet för anställda i
berörda verksamheter (Häggroth, 1991). Vilka instrument har skolan att
hantera detta, med hänsyn till dess demokrati- och kunskapsuppdrag?
Förändringsbehov i institutionell struktur, inriktning eller arbetssätt
är inget ovanligt eller spektakulärt. Peters (2001:ix) menar att ”Change in
the public sector is the rule rather than the exception”. Behovet av institutionell
förändring har också diskuterats allmänt i Sverige under de senaste åren
(se exempelvis SOU 1990:44; SOU 2000:1) och är ständigt aktuell i skolans värld. Bakgrunden har angetts vara problem med att tillgodose måluppfyllelse (effektivitetskrav), en önskan om att vidga brukarinflytandet (i
skolans värld; elev- och föräldrainflytande) samt nå förväntanskraven (ändamålsenlighet). Det blir därmed intressant att studera hur skolans arbete,
som offentligt program, kan förstås och analyseras. I detta fall avgränsat
till frågan om elevinflytande.
Den demokratiska styrelseformen kan förenklat ses som en konverteringsmodell, där input utgörs av direkta eller indirekta medborgarpreferenser. Dessa krav medför en prioriterings- och beslutsprocess i de
folkvalda församlingarna. Besluten verkställs därefter av den offentliga
förvaltningen eller genom organisationer som verkar under tillsyn av offentliga myndigheter. I modellen förutsätts att verksamheten utgår från,
och är i överensstämmelse med, dessa beslut. (Lundquist, 1992) Ett i akademisk mening inte helt oproblematiskt påstående eftersom omfattande
forskning har visat att tjänstemännens inflytande i organisationer är större
än bara lojala genomförare av beslut. Lind (1996) till exempel påpekar att
den offentliga förvaltningen i realiteten har mer komplexa funktioner än
att instrumentellt genomföra politiska beslut. Det instrumentella perspektivet kan kritiseras i meningen att den offentliga förvaltningen förutsätts
verka i ett kontextuellt vakuum, det vill säga som en avgränsad del från
det samhälle i vilken den verkar. Lind menar vidare att den instrumentella modellen är a-temporal, det vill säga att den inte beaktar de fenomen
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som förhindrar/försvårar förvaltningens anpassning till de intentioner som
förmedlas genom det politiska systemet. Implementationsforskningen (se
Pressman & Wildavsky, 1973; Hill, 1997) har fokuserat relationen mellan förvaltning och det politiska systemet och har övertygande visat att
ett instrumentellt förvaltningsideal är just vad den utger sig för att vara,
nämligen ett teoretiskt ideal och inte praktisk verklighet. Tjänstemännens
påverkan på de politiska programmens faktiska innehåll är stort. Detta
både vad avser tolkning av uppsatta mål och genomförande av dess innehåll. Därigenom blir behovet av att förstå perspektiv och arbetssätt viktigt,
det vill säga att i skolan förstå såväl a) uttolkningar av de auktoritära regelverken, som b) de valda pedagogiska arbetssätten och c) lärmiljöernas
utformning och innehåll.
Förhållandet mellan de politiska besluten och deras genomförande
(demokrati och förvaltning) utgör ett av den moderna demokratins svåra
problem. Det har påståtts att starka sektorsintressen och tjänstemännens
egenmakt inneburit att systemets makt ökat samtidigt som makten över
systemet minskat (SOU 1990:44). Detta har medfört ett behov av en analysmodell som kan hantera den komplexitet som beskrivs ovan. Governanceperspektivet möjliggör detta.
Governance är inget entydigt begrepp (Pierre & Peters, 2000), och
kan kanske enklast förstås genom en definition av dess begreppsmässiga
motsats: government. Government täcker såväl politikens problemdefinitionsrätt som dess aktiva och obegränsade styrning av förvaltningen. Governanceperspektivet utmanar denna förståelse och antyder att problemdefinitionsrätten i samhället bärs upp av fler aktörer än bara de politiska
partierna och deras representanter (även om de politiska partierna har en
mycket viktig särställning). Vidare att styrningen av samhället är en komplex fråga. Här återfinns ’ järntrianglar’ av intressegemenskaper mellan näringsliv, politiken och tjänstemän som försvårar förståelsen av maktutövning i samhället (SOU 1990:44).
Governance kan ses både som ett analytiskt verktyg och som ett empiriskt fenomen. Enligt vissa teoretiker (förespråkare för Governance som
analytiskt fenomen) ger governance insikter om det nya samhälle som växer fram, men utan tillräckligt konkret och tydligt innehåll (Jessop, 2000;
jämför Rhodes, 1999). Vad governance därmed erbjuder är ett annat perspektiv, att kunna se verklighet på ett nytt sätt genom insikten om behovet
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av annorlunda frågor eller nya perspektiv. Andra teoretiker (det empiriska
perspektivet) ser governance som en ny form av organisering (Rhodes,
1996; Stoker, 1998), en ny form av styrning (Kickert & Koopenjan, 1997)
eller som ett resultat av styrning (Kooiman, 1994). Governance kan också
handla om att skapa nya förutsättningar för organisering och styrning av
samhället (Stoker, 1998). För dessa författare är governance inte ett analytiskt möjligt fenomen, utan manifest empiri. Governance är något som
gestaltas empiriskt och som kan återfinnas med manifesta bevis.
Oavsett hur man vill förstå Governanceperspektivet betyder denna
ansats att man behöver problematisera såväl demokratimodellerna som
förvaltningens arbetssätt. När vi i vår studie har intresset elevinflytande
som möjligt pedagogiskt/didaktiskt instrument i spänningsfältet mellan
skolans samtidiga demokrati och kunskapsuppdrag, och kopplar detta intresse till de styrdokument som reglerar att skolan skall ’leva och lära’ demokrati, medför det ett behov av att diskutera dels hur skolans verksamhet
fungerar i praxisnära mening som en syn på kunskap och hur lärande går
till, dels hur förståelsen av vad ’leva och lära’ demokrati är kan återkopplas
till olika demokratimodeller. Governance är ett perspektiv och ingen teori.
För att applicera ett governanceperspektiv på skolan krävs att perspektivet
kompletteras med mer operationell teoribildning och åtföljs av metodologiska val som möjliggör att förstå den komplexitet som tidigare antytts
återfinnas i skolans verksamhet. I vårt fall länkas demokratiteori, sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2000) och policy till frågan om elevinflytande
som möjligt pedagogiskt/didaktiskt instrument i spänningsfältet mellan
skolans samtidiga demokrati- och kunskapsuppdrag. Governanceperspektivet har här enbart använts som utgångspunkt för att motivera en problematiserande hållning till såväl relationen auktoritära styrande beslut (skollag, läroplaner) som deras faktiska genomförande samt möjliga inblandade
aktörer eller handlingsarenor.

Demokratimodeller - sociokulturellt perspektiv
- policyanalys
Demokratimodeller
Skolan har idag ett uppdrag att eleverna ska utveckla kunskaper om demokrati och demokratiska arbetssätt men också att undervisningen ska ske
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i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt kunna
delta i samhällslivet. Verksamheten ska enligt skollagen utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. I Lpo 94
anges att:
”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla
människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt
solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta
och förmedla” (Skolverket, 1994:3).
När man diskuterar elevdemokrati som fenomen förhåller sig detta begrepp till såväl a) olika förståelser av demokrati i demokratimodeller som
till b) olika perspektiv på praktiskt handlande. Den första distinktionen
som behöver göras är den mellan direkt och indirekt demokrati. Eftersom
den direkta demokratin inte är möjlig för utvecklade välfärdssamhällen
(bland annat på grund av samhällets komplexitet, mångfalden av frågor
som måste beslutas, storleken på inblandade grupper av personer, svårigheterna att fatta informerade prioriteringsbeslut, brist på homogenitet i
samhället med mera) återstår olika varianter av representativ demokrati.
En vanlig uppdelning är att beskriva tre demokratimodeller benämnda elitistisk demokrati, participatorisk demokrati och deliberativ demokrati. En
alternativ benämning av demokratimodellerna presenteras av Premfors et
al (1994) och Premfors (2000); den tunna, den tjocka och den starka demokratin.
Den elitistiska demokratimodellens representanter menar att det klassiska demokratiidealet är svårt att förverkliga. Genom att det politiska
systemet vid varje given tidpunkt eller vid varje givet beslut inte kan avspegla folkmajoritetens vilja återstår som enda realistiska alternativ att
medborgarna måste välja mellan konkurrerande eliter (partierna och dess
representanter) som tolkar folkviljan. Samhället kan präglas av få makt
eliter (jämför Schumpeter, 1942/1994) eller många (jämför Dahl, 1989).
Den politiska elit som missköter sitt uppdrag att tolka folkviljan kommer
att förlora sin makt vid det därpå följande valet (medborgarnas ansvarsutkrävande mot de partier, och dess förtroendevalda, som sitter vid makten).
På detta sätt upprätthålls en medborgerlig kontroll av den politiska eliten, men inte av besluten. Den elitorienterade demokratimodellen betonar
demokratins formella arenor för beslut och funktionen representativitet.
I nutida svensk kontext kan ett intresse för välfärdssamhällets organisa-
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tioner (’den starka staten’), snarare än idédebatt och organisering, sägas
utgöra primärt fokus. I skolans värld kan denna modell översättas till ett
intresse för elevdemokrati, i termer av elevorganisationernas formella representation och möjligheter till ansvarsutkrävande i beslutssammanhang,
snarare än olika former av praxisnära elevinflytande i pågående verksamhet. Den elitdemokratiska modellens fördelar är dess effektivitet i beslutsfattandet, det vill säga att man minskar risken för att det demokratiska
beslutsfattandet lamslås av jämviktlägen eller utdragna kontroverser kring
folkviljans sanna natur. Kritiken mot modellen kan formuleras till eventuella brister/problem med representativiteten, även om möjligheter till
ansvarsutkrävande finns.
Den deltagarorienterade representativa demokratimodellen karaktäriseras av att medborgarna är aktiva i politiken på andra sätt än att bara
välja sina representanter. Sverige med våra folkrörelsetraditioner är ett bra
exempel på detta. Genom den bredd i kollektivt samhällsengagemang som
till exempel föreningslivet (civilsamhället) representerar skapas ett pluralistiskt stöd för den representativa demokratin (nykorporatism). Den ’stora
demokratin’ hämtar då stöd och näring från den ’lilla demokratin’ (jämför
Putnam, 1996 och hans diskussion om hur socialt engagemang (socialt kapital) kan utgöra ett stöd för det politiska systemet vilket stärker demokratin som beslutsform). I Sverige har också olika former av brukarmedverkan
utgjort inslag i den participatoriska demokratimodellens yttringar. Den
deltagarorienterade demokratimodellen kan sägas fokusera organisering,
motivation och aktivism som komplement till formella beslutsarenor och
organisation. Här återfinns ett intresse för de olika dimensioner av elevinflytande som kan återfinnas mellan informella/formella och individuella/
kollektiva poler.
Deltagardemokratins fördelar brukar anges till att deltagandet skapar
goda effekter för det demokratiska systemet i sin helhet. Engagemanget ger
insikter och medvetenhet om demokratins funktionssätt, ger större förståelse för de fattade besluten och legitimerar hos medborgaren de beslut
som tagits. En annan fördel är att engagemanget anses generera fler personer villiga att aktivera sig i de politiska partierna och axla politiska förtroendeuppdrag. Kritiken mot deltagardemokratin kan främst sammanfattas i politisk ojämlikhet. Alla har inte samma möjlighet att aktivera sig i
samhällsfrågor, vilket gör att vissa grupper kan få större inflytande över
den politiska processen än andra. Detta kan exemplifieras med frågan om
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elevorganisationernas företrädare alltid är, med tanke på det begränsade
antal elever som är medlemmar eller aktiva i dessa organisationer, representativa för elevkollektivet? Behövs således inte flera arenor/dimensioner
för påverkan i syfte att nå den ambition med elevinflytande som skollag och
läroplaner anger?
Den deliberativa demokratimodellen presenteras här som åtskiljd från
den participatoriska. Denna uppdelning är dock inte självklar (se till exempel Englund, 2003). Den deliberativa demokratimodellen fäster, i likhet
med den participatoriska, stort värde på deltagandet i de politiska processerna. Skillnaden mot den deltagande demokratimodellen är att den deliberativa mer uppmärksammar hur åsikter bildas i gemensamma samtal i
skolan (Roth, 2000), i samhället (Habermas, 1996) eller i förhållande till
policyprocesser i organisationer/institutioner (Dryzek, 1990). Detta istället för att som den participatoriska modellen fokusera på hur personers
olika åsikter skall omvandlas till kollektiva beslut. Den deliberativa modellen sätter den kommunikativa rationaliteten (jämför Dryzek, 1990:51,
Englund, 1995) som alternativ till beslutsfattandets rationalitet eller organiseringens rationalitet. Kommunikation är ett viktigt ledord. Demokratiutredningen skriver:
”I den deliberativa demokratiteorin…betonas argumentationens och
samtalets fundamentala betydelse för demokratin. Endast sådan
maktutövning kan skapa förtroende som samspelar med övertygelser
som uppstått i fria samtal medborgare emellan. Demokratin ger ett
ramverk för fri diskussion mellan jämlikar. Politik kopplas till diskussion. Demokratin är därför i behov av arenor där opinioner kan bildas,
debatteras och ifrågasättas” (SOU 2001:1, s. 27).
Tomas Englund skriver, med anledning av en deliberativ demokratimodell omsatt till skolans värld;
”Jag betraktar utbildningssystemet som en central potential som mötesplats mellan olika kulturer, olika uppfattningar, olika grundläggande
värderingar. Det övergripande målet skulle kunna vara att utveckla
en kommunikativ kompetens och ömsesidig respekt hos de deltagande.
En kommunikativ kompetens med sikte på kollektiva viljebildningsprocesser om hur umgänget människor emellan och hur samhället skall
utformas” (Englund, 2003:64).
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Tomas Englund har utvecklat fem karaktäristika för deliberativa samtal/deliberativ kommunikation. Deliberativa samtal innebär då samtal
”a) där skilda synsätt ställs mot varann och olika argument ges utrymme
b) som alltid innebär tolerans och respekt för den konkreta andra; det
handlar bl.a. om att lära sig lyssna på den andres argument
c) med inslag av kollektiv viljebildning, dvs. strävan att komma överens
eller åtminstone komma till temporära överenskommelser (även
om icke-överensstämmelser föreligger)
d) där auktoriteter/traditionella uppfattningar må ifrågasättas
e) utan direkt lärarledning, dvs. argumentativa samtal för att lösa olika
problem respektive att belysa olika problem utifrån skilda synvinklar men utan närvaro av läraren.” (Englund, 2004:62)
Deliberativ demokrati syftar alltså till samtalet som metod för konsensus. Detta utgör samtidigt grund för kritik mot modellen. Kritiken liknar
den som riktas mot den participatoriska modellen, det vill säga problemet
med den politiska jämlikheten. Vidare har det funnits kritik mot den deliberativa modellens konsensusperspektiv. Är konsensus möjlig att nå?
Inrymmer inte moderna samhällen betydelsefulla skillnader vad avser till
exempel klass, etnicitet, kön, sociala begränsningar och religion (Chancer
& Watkins, 2006; Best, 2005). En annan fråga som rests är om konsensus
är eftersträvansvärd (Reinikainen & Reitberger, 2003)? Är inte politikens
credo, som grund för demokratin som beslutsform, konflikt i intressen?
Deliberativa samtal kan, enligt citatet ovan, ses som att beskriva samtal
där deltagarna får utrymme att ge uttryck för och överväga egna och andras
åsikter och synpunkter. Genom att lyssna och argumentera och reflektera
över sin ståndpunkt finns en strävan att hitta de referensramar som gör att
man försöker enas i handling och komma överens. Samtidigt försöker man
att skapa överenskommelse om vad man inte är överens om. En deliberativ
demokrati innebär då att beslut som kontinuerligt fattas ses som temporära och att både enighet och oenighet förekommer samtidigt genom att
skilda ståndpunkter respekteras samtidigt då det endast är temporärt giltiga beslut som fattas. Detta ligger i linje med det pragmatiska perspektivet
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på språk och kommunikation, där teoretiker som Dewey, Mead, Habermas har haft stor betydelse (Månson 2003, jmf Biesta & Burbules, 2003,
Boman et al, 2007).
Sociokulturellt perspektiv
Ett sociokulturellt perspektiv omfattar samspelet mellan individ och kollektiv i kommunikativa processer och kunskapens kontextuella karaktär.
Det sociokulturella perspektivet ser lärandet som ”en aspekt av all mänsklig
verksamhet” (Säljö, 2000:13) och kan inte avgränsas till enbart skola eller
utbildning. Lärande sker i många situationer där människor interagerar
och utgör såväl en individuell som kollektiv process. ”I en mer grundläggande mening handlar lärandet om vad individer och kollektiv tar med sig från
sociala situationer och brukar i framtiden” (ibid). Inom det sociokulturella
perspektivet studeras vidare hur ”individer och grupper tillägnar sig och utnyttjar fysiska och kognitiva resurser” (Säljö, 2000:18) i lärandet och det
mänskliga handlandet. Detta öppnar upp för frågan om elevinflytandets
konstituering kan ske genom parallella processer och i flera dimensioner?
I det sociokulturella perspektivet står samspelet mellan individ och
kollektiv i centrum tillsammans med hur ett deltagande i kulturella aktiviteter och användandet av kulturella redskap sker. Tre företeelser blir
viktiga i detta perspektiv; utveckling och användning av intellektuella redskap (språkliga), fysiska redskap (verktyg) samt kommunikation. Resurser
är både språkliga och fysiska och dessa använder vi när vi förstår vår omvärld och agerar i den. Redskapen benämns också som artefakter (Säljö,
2000:29). Ett annat viktigt begrepp är mediering. Mediering kan förstås
som hur världen är förmedlad och förmedlas mellan oss och objekten. Lärande medieras, förmedlas, genom olika stöd och hjälp i läroprocessen.
Det kan vara genom personer eller artefakter. Lärande förhåller sig också
till det kulturella och historiska sammanhanget. Det innebär att vårt tänkande och våra föreställningar är framvuxna ur och färgade av kulturen
och dess redskap och inte begränsat till relationer och interaktioner mellan
människor. Det är genom kommunikation som sociokulturella resurser
skapas, genom interaktion med omvärlden. ”I ett sociokulturellt perspektiv på
mänskligt lärande och utveckling blir därför kommunikativa processer helt centrala” (Säljö, 2000:37). Ett sociokulturellt perspektiv understryker språkets och kommunikationens betydelse i lärandet vilket till stor del bygger
på Vygotskijs teori om att lärande först sker på ett socialt plan och sedan
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på det inre planet. Först förs ett samtal med andra och sedan ett samtal på
det inre planet. Språket ses som ett samtidigt kollektivt, interaktivt och
individuellt sociokulturellt redskap (Dysthe, 2003).
Några centrala utgångspunkter i sociokulturell inlärningsteori är lärande som situerat, socialt, distribuerat, medierat och språkligt fenomen
(Dysthe, 2003). Det bygger på en konstruktivistisk syn på lärande och
lägger samtidigt stor vikt vid att kunskap konstrueras genom samarbete
i en kontext och inte i första hand genom individuella processer. Ett sociokulturellt perspektiv på lärande kan därför ses som en persons förmåga
att delta i en praxisgemenskap. Att lärande är socialt gör att innebörd och
mening är kommunikativa och inte biologiska företeelser (Säljö, 2000).
Lärande ses i första hand som en gemensam konstruktionsprocess där mening, kunskap och förståelse skapas genom interaktion. Ett intresse för hur
elevinflytande konstitueras i skolpraxis innebär således att det måste finnas
en handlingsberedskap för att studera elevinflytande som möjligt pedagogiskt arbetssätt i flera olika dimensioner och i flera olika handlingsarenor.
Dysthe (2003) beskriver att kontext innebär att lärandet är situerat i särskilda fysiska och sociala kontexter och att alla delar integreras i en väv
där lärandet ingår. Ett situerat perspektiv lyfter därmed fram de delar i ett
system som den som lär är en integrerad del av. När det gäller elevinflytande handlar det således om att såväl ”leva” som att ”lära” demokrati. Med
en sådan syn på lärande riktas intresset mot vilket deltagande och vilken
social aktivitet som är den mest förmånliga för att lärande ska ske. Med
en sådan syn blir deltagarnas olika skickligheter, med betoning på olika,
viktiga (ibid).
Detta är också den metodologiska ansats som valts i vår studie. Vi vill
förstå elevinflytande utifrån uppfattningar om den praxisnära verksamhetens förutsättning och handlingsmönster. Motivet till vårt val är de erfarenheter och slutsatser som hämtats från tidigare forskning om elevinflytande.
Det sociokulturella perspektivets inriktning på samspelet mellan individ och kollektiv, kommunikativa processer och kunskapens kontextuella
karaktär innebär att elevinflytande som pedagogisk arbetsform kan behöva
analyseras i förhållande till såväl individ som kollektiv, och insatt i olika
sammanhang. Det kan vara i formella inflytanderelationer (elevdemokratiaspekter) likväl som i informella klassrumssammanhang (elevaktiva
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processer). Elevinflytande blir för oss ett begrepp som täcker skolpraxis i
samtliga dessa fyra möjliga dimensioner.
Det sociokulturella perspektivet hämtar många av sina utgångspunkter från författare som John Dewey och Lev Vygotskij. I Vygotskijs fall
handlar det om att barns utveckling sker i samspel med dess omgivning i
högre grad än att det är en oberoende individuell process. Dewey (1897/
2004:48) har en liknande uppfattning; ”Jag tror att skolan i första hand är en
social institution.” Eller som Säljö (2000:13) uttrycker det, att ”lärande är en
aspekt av all mänsklig verksamhet”.
Dewey är bland annat känd för sina diskussioner om erfarenhetsbaserat lärande, det manuella arbetets betydelse, tanken om ”learning by doing”
och skolan som samhällets främsta styrinstrument i socialiseringsprocessen och individens medborgarfostran. Utbildning innebär, enligt Dewey,
att individen får ta del av mänsklighetens sociala medvetande. Detta känns
igen från de antaganden som karaktäriserar det sociokulturella perspektivet. I detta perspektiv blir skolan en social institution i vilken det sociala
livet är den främsta kunskapsenhet man ska utgå från. Dewey skriver i den
första artikeln i Mitt pedagogiska credo:
”Jag tror att verklig utbildning endast kan uppnås genom att barnets
begåvning stimuleras av de krav som ställs i den sociala situation där
det befinner sig. Genom dessa krav stimuleras barnet att handla som
en medlem av en gemenskap, att träda ut sin ursprungliga begränsning när det gäller handlingar och känslor och att uppleva sig själv med
utgångspunkt från det som gagnar den grupp barnet tillhör”. (Dewey
1897/ 2004:46)
Om man i skolan skall ”leva” och ”lära” demokrati så innebär det såväl
möjligheter till individuellt ansvar som en kollektiv process. Det handlar
om en kollektiv process som inte enbart kan isoleras till teknokratiska kunskapsdimensioner utan också om att tillgodogöra sig det sociala medvetandet. Dessutom handlar det om en situation där såväl individuella som
kollektiva processer och arenor för handling måste beaktas. ”Jag tror att
man i den ideala skolan finner en sammanjämkning av individualistiska och
institutionella ideal” (Dewey 1897/ 2004:55). I den svenska översättningen
till Deweys klassiska bok ”Demokrati och utbildning (1916/1997 s 12)
skriver Tomas Englund att boken representerar ”en pragmatisk samhällsfilosofi, applicerad på utbildning, där interaktion och kommunikation sätts i
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fokus”. Samma egenskaper av interaktion och kommunikation känns igen i
det sociokulturella perspektivets utgångspunkter och i de participatoriska
och deliberativa demokratimodellerna. Englund skriver vidare; ”Det som
gör Demokrati och utbildning så relevant i dag är att den … på djupet analyserar förhållandet mellan demokrati och utbildning, och påvisar utbildningens –
undervisningens och lärandets – kommunikativa potential vad gäller att stärka
och utveckla demokratin som livsform.” (ibid) För att demokratin ska kunna
utvecklas måste utbildningen enligt Dewey vara framåtriktad; den ska
producera en framtid. ”Jag tror … att utbildning är en levnadsprocess och inte
en förberedelse för kommande liv” (Dewey 1897/ 2004:48). Genom att till
exempel vara delaktiga i närsamhällets sociala och kulturella verksamheter
skulle skolan därmed kunna förstärka arbetet med att praktiskt tillämpa
demokratins principer i det dagliga skolarbetet. Genom att hitta former
för elevinflytande och delaktighet skulle således demokratins principer
kunna fördjupas ytterligare. Deweys relevans för såväl det sociokulturella
perspektivet som för denna rapports tema synes därmed uppenbar. Dewey
pekar på den viktiga relationen mellan skolan som socialisationsfaktor för
ungdomar och demokratin. För att detta skall uppnås krävs enligt Dewey
att inte bara kunna ”lära” demokrati, utan också att i handling i skolan
”leva” demokrati som lärande. Elevinflytande är i denna studie en demokrati och kunskapsfrågeställning insatt i ett didaktiskt/pedagogiskt praxisnära sammanhang.
Det sociokulturella perspektivet har i perspektiv och begrepp (se Säljö,
2000:20) tagit intryck från Lev Vygotskij. Säljö (2000:48) skriver i sin
bok Lärande i praktiken att ”Det sociokulturella perspektiv som introduceras i
denna bok har en tydlig utgångspunkt i… Vygotskys suggestiva och mångtydiga
idéer”. Vygotskij lanserade idén om att barns utveckling sker i samspel med
deras omgivning. Omgivningen blir avgörande för individens utveckling
och prestation. Med utveckling avsåg han tankeförmåga, språk, mental
och personlig utveckling. Utveckling sker enligt Vygotskij genom relationer till i början föräldrarna (biologiskt), för att sedan övergå till sin bredare
sociokulturella omgivning (Säljö, 2000:36). En viktig fråga för Vygotskij
var att undersöka hur den kulturella omgivningen utvecklar barns språk
och begreppsbildning (socialisation). Språket har två funktioner, enligt
Vygotskij. I social interaktion har det ett kommunikativt syfte, medan det
för barnet själv styr dess beteende. Barnet får då ett socialt yttre språk för
social kommunikation och ett inre språk för tänkande och personlig ut-
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veckling (Bjerg, 2000:131-132). Detta kallar Vygotskij för den proximala
utvecklingszonen. I förordet till boken ”Tänkande och språk” (Vygotskij
1934/1999) skriver Gunilla Lindqvist (s 7-8) att
”Vygotskij utvecklade ett synsätt, där kunskapsprocessen ses som en
mediering. Människan skapar tecken eller ’redskap’ för att tolka och
konstruera sin föreställningsvärld. Den faktor som konstituerar människans psyke till skillnad från djurens, är användandet av redskap.
Vygotskij formulerar en analogi mellan arbetsverktyg och ordtecknens
verktygsfunktion i Marx efterföljd. Tecken är ett medel att utveckla,
forma och bygga upp medvetandet. … Tecknen står inte i relation
till den biologiska anpassningen, utan till mänsklighetens kulturella
utveckling.”
För Vygotskij är det den omgivande miljön som bestämmer hur tänkandet utvecklas. Därför har all undervisning en social karaktär, det vill
säga att den är beroende av verkligheten omkring oss och de erfarenheter vi
har. All inlärning sker genom individens tolkning av de intryck och upplevelser de har av verkligheten. Vygotskij menar att i den traditionella skolan
blir eleverna ofta passiva mottagare av lärarens föreskrifter och undervisning. Detta blir för Vygotskij en psykologisk orimlighet, eftersom det utgår
från en felaktig uppfattning om hur elever egentligen lär sig. Det som istället behövs är delaktighet och vad vi idag menar inkluderas i elevinflytande.
Vygotskij betraktar lärandet som ett samspel mellan tre aktiva parter: elev,
lärare och den social miljö som dessa verkar i. Detta tankemönster känns
igen i det sociokulturella perspektivet.
Det sociokulturella perspektivets fokus på samspelet mellan individ
och kollektiv, kommunikativa processer och kunskapens kontextuella karaktär känns igen från Vygoskijs teorier. Det implicerar för oss att elevinflytande som pedagogisk arbetsform kan behöva analyseras i förhållande
till såväl individ som kollektiv, och insatt i olika sammanhang. Det kan
vara i formella inflytanderelationer (elevdemokratiaspekter) likväl som i
informella klassrumssammanhang (elevaktiva processer). Elevinflytande
blir för oss ett begrepp som täcker skolpraxis i samtliga dessa fyra möjliga
dimensioner. Det som kan tilläggas från presentationen av Vygotskij är
hans markering av samspelet mellan tre aktiva parter: elev, lärare och den
social miljö som dessa verkar i. Om vi i vår studie av elevinflytande som
didaktisk/pedagogisk fråga vill kunna beakta denna teori krävs det att vår
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analysmodell täcker den individuella relationen elev - lärare tillsammans
med dess sociala sammanhang.
Vygotskijs tankar utgör ett viktigt inslag i det sociokulturella perspektivets utgångspunkter. Frågan är då bara hur elevinflytandefrågorna konstitueras i skolpraxis idag? För att studera detta krävs såväl en metodansats
som möjliggör svar på denna fråga, som en ansats som möjliggör analys
av den empiri som samlats in om pedagogiska arbetssätt i förhållande till
skolans styrdokument om dess demokrati- och kunskapsuppdrag. I vårt
fall blir denna mer operativa ansats policyanalys.
Policyanalys
Att definiera begreppet policy har ibland upplevts som svårt, särskilt i
svensk kontext. De flesta verkar dock kunna ansluta sig till att ”policy is a
course of action intended to accomplish some end” (Heclo, 1972:84). Policyanalys blir då ”systematiska ansträngningar att studera och definiera sådana
idéer och institutioner, vilka upprätthåller eller ökar tillförlitligheten i att avsedda effekter uppnås; att policyproblem angrips effektivt” (Hjern, 1985:6).
Policyanalys kan ha mycket olika utgångspunkter. Vi väljer en policy studie-ansats (det vill säga ”analysis of policy” och inte ”analysis for policy”, se
vidare Lasswell, 1970) med fokus på policy som resultatet av idé kopplat
till handling. Policy blir för oss inte primärt vad som krävs, förväntas eller regleras av/för skolan som institutionellt organ, utan vad som faktiskt
görs. I denna första studie har dock inte tid och resurser funnits för att i
etnografisk mening studera vad som görs. Vi har tvingats begränsa oss till
att studera vad som uppfattas ha gjorts, och då utifrån perspektiven från
två aktörskonstellationer; skolledare och pedagoger. I kommande projekt
hoppas vi kunna genomföra fullgångna studier av vad som faktiskt görs (se
vidare metodkapitlet och avslutande metoddiskussion).
Vårt intresse är att se om, och i så fall hur, elevinflytandearbetet konstitueras i pedagogisk/didaktisk praxis i förhållande till fyra arenor i, eller
dimensioner av, arbetet. Detta speglat genom de uppfattningar skolledare
och pedagoger i fyra skolor har på arbetet. På detta sätt kan analysenheten
rekonstrueras i en policystruktur (det vill säga relevanta inblandade aktörer och dess arbetssätt) och sedan jämföras med reglerade roller, funktioner eller ansvar. Vårt intresse, utgående från skolans demokrati- och kunskapsuppdrag, är att förstå och analysera den praxisnära organiseringen för
hanterandet av policyproblemet elevinflytande som möjligt pedagogiskt/
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didaktiskt instrument i skolan. Vi väljer således vad som inom policyanalysen brukar betecknas som en bottom-up-ansats (Hill, 2005). Elmore har
kallat ansatsen för ”backward mapping”. Han skriver:
”backward reasoning’ from the individual and organisational choices
that are the hub of the problem to which policy is addressed, to the
rules, procedures and structures that have the closest proximity to those
choices, to the policy instruments available to affect those things, and
hence to feasible policy objectives.” (Elmore, 1981, återgiven i Hill,
2005:183)
Ovan används begreppet policyproblem. Policyproblem är ett analytiskt begrepp, inget problem i sig. Policyproblemet kan ses som en ”frågeställning” (skillnaden mellan ett önskat/förväntat/reglerat och ett faktiskt
förhållande) vilken besvaras genom att studera pågående arbete/praxis
(Bostedt, 1991). Policyproblem är inte detsamma som sociala problem, det
vill säga problem eller problemområden i verkligheten upplevda av relevanta aktörer. Det är dock inte hanterbart utan empiriskt innehåll av de
sociala problem med tillhörande handlingsmönster varigenom det får sitt
innehåll. I denna studie har de sociala problemområdena kategoriseras i
teman: pedagogiska arbetssätt, lärmiljöer samt förverkligande av kunskapsuppdrag och hanterandet av bedömningsprocesser. Policyproblemet
kan alltså innefatta ett eller flera konkreta problemområden. De sociala
problem, som aktörer organiserar sig kring för att hantera/lösa, blir den
empiriska bestämningen och begränsningen av policyproblemet. De sociala problemen definieras av vad relevanta aktörer anser vara problem. Utifrån angivna sociala problem kan organiseringen och dess effekter bestämmas och förstås. Utifrån organiseringen kan vi förstå hur elevinflytande
konstitueras och konstrueras i pedagogisk/didaktisk praxis.
Policyproblem (exempelvis elevinflytandet) och offentliga program
(exempelvis skolan) måste också begreppsmässigt hållas isär (jämför Heclo, 1972) Lösandet av ett policyproblem kan beröra eller återverka på ett
flertal olika offentliga program. Separationen mellan begreppen är viktig
med den definition av policy som gjorts tidigare. Formella politiska beslut
utmynnar i lagar, anvisningar, statsbidragsbestämmelser etcetera. Detta är
politikens dokumenterade resultat, dess idéer och program (output). Programmen kan ses som den institutionaliserade formen av politisk vilja med
vidhängande normsystem, organisation och resurser (i en vid mening av or-
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det), men säger föga om huruvida de är, eller har varit, del av policyprocesser (se vidare Sabatier, 1999, Bogason, 2000). Policy skapas när människor
handlar i avgränsade situationer och kan inte direkt härledas ur offentliga
dokument (jämför till exempel Lindblom, 1959; 1979). Med denna utgångspunkt är policystudier ex post studier, det vill säga deras resultat studeras ”i efterhand”. Ansatsen är även analytiskt deskriptiv (Bostedt, 1991).
Vår användning av nedifrån-perspektiv på policyprocesser ansluter till
det perspektiv på lärande i praktiken som det sociokulturella perspektivet
utgår ifrån. Den har också tydliga beröringspunkter med induktiv ansats
och med det intresse för praxisnära förståelse som återfinns i etnografin.
Policyanalysen kan i denna studie ses som ett instrument att koppla ihop
demokratiteori, sociokulturellt perspektiv och vald metodologi med varandra. Policyanalysen har påverkat vårt perspektiv på hur det praxisnära
arbetet kan studeras, beskrivas och förstås. Den har vidare påverkat våra
val i strukturering av materialinsamling och materialbearbetning. Slutligen innebär policyperspektivet en möjlighet till problematisering av demokratiperspektivet utgående från den diskussion om Governance som förts
tidigare.

Summering av teorigenomgång
Den studie som presenteras i denna rapport har i sin problemformulering
och sitt syfte beaktat de slutsatser om elevinflytande som presenterats tidigare i detta kapitel. Vi har formulerat vårt intresse, och vägar att studera
detta, beaktande de resultat som erhållits från tidigare forskning om elevinflytande. I föreliggande text har även det sociokulturella perspektivet
presenterats då detta perspektiv möjliggör studier av elevinflytande ur ett
praxisperspektiv (lärande i praktiken) innefattande samtliga fyra angivna
analysdimensioner (individuellt - kollektivt, informellt - formellt). På detta
sätt hoppas vi kunna fördjupa och ytterligare problematisera vår förståelse
av elevinflytande som möjligt pedagogiskt/didaktiskt instrument i spänningsfältet mellan skolans samtidiga demokrati- och kunskapsuppdrag.
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Problemformulering och syfte - vårt intresse preciserat
Utifrån den bakgrund till problemområdet som givits inledningsvis kan
vår forskningsfråga fastställas. Problemformuleringen är hur elevinflytande som möjligt pedagogiskt arbetssätt hanteras och förstås i spänningsfältet mellan skolans samtidiga demokratiska uppdrag och kunskapsuppdrag.
Vårt intresse riktas således mot hur elevinflytande konstitueras (i meningen skapas, formas eller organiseras) i skolpraxis. Syftet med studien är att
studera hur det praxisnära arbetet med elevinflytande gestaltar sig i två
skolor vardera i Östersunds och Härnösands kommuner. Syftet avgränsas
till perspektiven hos pedagoger och skolledare.
Vår materialredovisning och diskussion om hur elevinflytandet konstitueras bygger på perspektiv och uttalanden om verksamheten från pedagoger och skolledare. Vi är medvetna om att det kan finnas skillnad mellan vad aktörerna säger att de gör och hur arbetet i klassrummet faktiskt
bedrivs/gestaltar sig. Denna studies förutsättningar möjliggjorde dock
ingen ytterligare materialinsamling (mer om detta i metodkapitlet och i
analyskapitlets metoddiskussion). I denna studie skall således genomgående ”hur” i ”skolpraxis” förstås i förhållande till vissa aktörsgruppers uttalanden om och beskrivningar av verksamheten.
Nedanstående frågeställningar konkretiserar studiens syfte.
• Vilka faktorer påverkar elevinflytande som möjligt instrument för
att arbeta med skolans demokratiska uppdrag och kunskapsuppdrag?
• På vilka sätt kan elever ha inflytande över och göras delaktiga i undervisning och lärande?
• Om och hur påverkas arbete med elevinflytande genom skolans förstärkta fokus på kunskapsuppdraget?
Vårt intresse, hur elevinflytande konstitueras i skolpraxis, kommer att
beskrivas och analyseras med hjälp av följande teman: pedagogiska arbetssätt, lärmiljöer samt förverkligande av kunskapsuppdrag och hanterandet
av bedömningsprocesser. (Se modell nedan).

43

Elevinflytande i spänningsfältet mellan skolans kunskapsuppdrag …

Figur 2. Studiens analysmodell.
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Metod och materialinsamling
Föreliggande studie är ett resultat av ett projekt om elevinflytande och
skolutveckling som bedrevs under år 2008–2010. Projektet hade två problemområden som huvudsakligt intresse. Det ena handlade om att förstå
relationen mellan skolans demokratiska uppdrag och det kunskapande
uppdraget genom elevinflytande, det vill säga att innehållsmässigt utveckla
kunskap om elevinflytande som fenomen och att studera pedagogiska arbetssätt och lärmiljöer som stödjer kännetecken av elevinflytande, hur elevinflytande gestaltas i praxis. Projektets andra intresse var att söka skapa
en situation av möten mellan teori och praktik så att de berikar varandra
(skol- och teoriutveckling). Det har under ett antal år i Sverige förts samtal om hur skolans verksamhet och lärarutbildningen bättre ska bygga på
vetenskap och hur forskningsanknytningen skall kunna stärkas. Utbildningsvetenskapliga kommittén (Vetenskapsrådet, 2005) poängterar vikten
av forskning i anslutning till de professionella verksamheterna, så kallad
praxisnära forskning. Projektet hade som målsättning att öka kopplingen
mellan teori och praktik samt mellan praktik och teori genom att förena
skolutvecklingsarbete, som syftar till verksamhetsutveckling, med forskning, som syftar till kunskapsutveckling. Vetenskapliga resultat är ibland
svåra att koppla till en vardagspraktik i skolan och känns inte alltid relevant
för denna. Carlgren (Vetenskapsrådet, 2005) menar att lärarna främst förväntats omsätta forskningens resultat genom lokalt utvecklingsarbete. Behovet av ett närmande mellan forskning och praktik framkommer också
i debatten om läraryrkets professionalisering. Den första frågan (det vill
säga att förstå relationen mellan skolans demokratiska uppdrag och det
kunskapande uppdraget genom elevinflytande) har varit den primära. Förhållandet till den andra frågan (att söka skapa en situation av möten mellan
teori och praktik) synliggörs i denna rapport endast i samband med ställningstagandet om aktionslärande som materialinsamlingsteknik. Frågan
om relationen teori och praktik är dock intressant och kan därför komma
att belysas och utvecklas i ett annat sammanhang.
Inom projektet följdes skolornas arbete med elevinflytande. Intentionen var att bidra till deras egen utveckling genom att belysa och ge teoretiska perspektiv på deras arbete. Tillämpning och utvecklingsprocessen i
verksamheten är skolornas egen. Projektet genomfördes med ekonomiskt
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stöd av Regionalt Utvecklings Nätverk, (RUN) och var ett samarbete mellan Mittuniversitetet, Östersunds och Härnösands kommuner.
En viktig utgångspunkt i projektet var att det är lika viktigt med hur
teori kan befrämja och bli en del av de praxisnära processerna som att det
praxisnära arbetet i skolornas olika utvecklingsprojekt såväl medför praktisk skolutveckling som möjliggör teoribygge. Vi har således i projektet
sett praktiken som förutsättning för utvecklingsarbete och teoribygge,
och inte enbart reducerad till insamlingsarena av empiri. Samtidigt kan
vi genom praxisnära processer och studier nå insikter om framgångs- och
misslyckandefaktorer i arbetet med elevinflytande som ger kunskaper för
att utveckla skolpraktiken. Samarbetet med skolorna byggde på idéer om
aktionslärande och hur projektet skulle kunna bidra till skolornas egen utveckling och förståelse.

Metodologisk utgångspunkt
Under detta delkapitel ges först en återkoppling till det sociokulturella
perspektivet och dess betydelse för inramningen av de metodologiska utgångspunkterna. Som tidigare beskrivits är det sociokulturella perspektivet intressant för oss i meningen att inom detta betraktas lärande som deltagande i social praktik. I samband med detta kommenteras kort etnografi
med ett tillägg av diskursanalytiska tankegångar, det vill säga möjligheten
i studien att inte bara fokusera hur verkligheten är utan också hur den skapas. Slutligen ges en koppling till vårt sätt att se på aktionslärande och hur
det har påverkat metoder för insamling av empiri.
Sociokulturellt perspektiv, etnografi och diskursanalys
Några centrala utgångspunkter i sociokulturell inlärningsteori är lärande
som situerat, socialt, distribuerat, medierat och språkligt fenomen (Dysthe
2003). Att kunna något hamnar genom ett sociokulturellt perspektiv på
inlärning mycket nära en persons förmåga att delta i en praxisgemenskap.
Om det relateras till en skolpraktik ger det enligt Dysthe (2003) att man
arbetar med ”verkliga” händelser och aktiviteter som liknar livet utanför
skolan. Det gör att man behöver ställa sig frågan om vilket deltagande och
vilken social aktivitet om är den mest förmånliga kontext för att lärande
ska ske. Detta gäller även det lärande som handlar om att ”leva” och ”lära”
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demokrati. Den mest förmånliga kontexten blir därför också viktigt för att
förstå elevinflytande.
Den metodologi som använts i denna studie har tagit intryck från etnografins kontextuella, sammanhangsorienterande intresse och öppenhet för
intersubjektivitet. Vi har dock inte systematisk följt en etnografisk ansats,
det hade till exempel krävt deltagande observation som ytterligare materialinsamlingsform. Den etnografiska ansatsens användbarhet som hjälpmedel för att förstå problemområdet har dock följt oss som frågeställning
under hela studien. Vi avser att i kommande studier mer systematisk pröva
möjligheten att applicera denna metodansats för att fördjupa förståelse av
problemområdet.
Denna studie skall ses som ett första underlag för en mer ambitiöst
upplagd studie av elevinflytande som möjligt pedagogiskt/didaktiskt instrument för att hantera spänningsfältet mellan skolans samtidiga demokrati- och kunskapsuppdrag. Vi har använt en till en del abduktiv strategi
där det under forskningsprocessen skett ett pendlande mellan teori och
empiri i syfte att strukturera vår förståelse av området. Denna strategi är
ofta en realitet i fallstudier, vilket också motiverar vårt val att även låta oss
inspireras av fallstudien som metod. Merriam (1994) beskriver en etnografisk fallstudie som en sociokulturell analys av fenomenet som studeras.
Abduktiv strategi beskrivs av Alvesson och Sköldberg (1994) som att man
ofta startar i empiriska regelbundenheter i form av ytstruktur och sedan
återkopplar mot teori och återför till empiri.
Inspiration, variation och urval
Elevinflytande är vårt studieobjekt och studiens materialinsamling har
möjliggjorts genom ett urval av fyra skolor i två kommuner. Urvalet av fyra
skolor i två kommuner ger en bredd i arbetssätt rörande elevinflytande och
uppfattade hinder och möjligheter i utvecklingsarbete med elevinflytande
som tema. Urvalet möjliggör även diskussion om framgångsfaktorer i meningen att kommunerna skiljer sig åt i yttre egenskaper (inland - kust, liten
kommun – stor kommun med mera). Med ett urval utgående från att maximera variation kan intressanta praxisnära jämförelser göras och teoretiskt
intressanta slutsatser förhoppningsvis dras.
Materialinsamlingsmetoderna har följt principen av metodtriangulering och innefattat såväl observation genom skolbesök, fokusgruppssamtal och fokusgruppsintervjuer samt insamling av skriftlig dokumentation
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från deltagande skolor. Inledningsvis fanns också ambitionen att använda
någon form av digitalt loggboksskrivande vilket dock inte har genomförts.
Valet av metod för materialinsamling kan motiveras utifrån metodologisk
noggrannhet.
Materialinsamlingsmetoderna användes så att det förutom att vara
empirisk materialinsamling även kunnat utgöra ett stöd för erfarenhetsutbyte och stöd för utvecklingen på respektive skola. Längre fram i detta
kapitel beskrivs antal skolbesök och tema för dessa besök. Den skriftliga
dokumentationen har varit omfattande och användbar. Särskilt vad avser
skolornas egna beskrivningar av sitt arbete. Detta gav oss en inledande situationsförståelse som senare kritiskt prövades genom intervjuer och besök. Beskrivningarna från skolorna om sitt arbete har också varit viktiga
givet de begränsningar som funnits i tid och ekonomiska resurser för projektet. Vi tvingades till prioriteringar i materialinsamling. Skolornas egna
beskrivningar av sitt förutvarande arbete var ett sätt att hantera tids- och
resursbrist. Fokusgruppsintervjuerna berörde totalt 34 personer. Dessa
fördelades på följande sätt. Gerestaskolan: fyra pedagoger och två skolledare, Solens RO: fem skolledare, sju pedagoger, Östbergsskolan: tre skolledare och fem pedagoger, Lugnviksskolan: tre skolledare och sex pedagoger.
Materialinsamlingen var omfattande och karaktäriserades av en ambition till metodtriangulering. Samtidig bör noga understrykas att två viktiga avgränsningar i materialinsamling gjorts. För det första har inga elever
intervjuats, för det andra har endast fyra skolor valts ut för materialinsamling. Intervjuerna har gjorts med lärare och skolledare på de olika skolorna.
Våra besök på skolorna och deltagande i olika möten har nästan uteslutande skett med lärare och skolledare. I något enstaka fall har vi träffat och
samtalat med elevkårens representanter. Den beskrivning av skolornas arbete som skickades in gjordes av pedagogerna, utan elevernas medverkan.
Vi har sett denna avgränsning som nödvändig givet projektets tidsram och
tillgängliga ekonomiska resurser. Vi är dock medvetna och övertygade om
att en fördjupad studie kräver att perspektiven på hur elevinflytande konstitueras i praxis måste innefatta eleverna (såväl elever från ett urval klasser
på varje skola som elevkårernas representanter). De slutsatser som dras i
denna studie måste värderas utifrån att en viktig aktörsgrupp inte finns
representerad i någon större utsträckning. För oss som genomfört studien
har denna studie en karaktär av en introduktion och orientering, det vill
säga att vi har orienterat oss i befintlig teoribildning samt försök förstå och
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analyserat elevinflytandearbetet på ett antal skolor som har ett intresse för,
och under en tid arbetat med, elevinflytande som uppgift. Vi har också i
studien fått möjlighet att värdera metodologiska ansatser och pröva olika
former för materialinsamling. Detta för att kunna dra trovärdiga slutsatser
av materialet i relation till dess avgränsningar och kunna formulera kunskapsfrågor och strukturera arbetssätt för en fördjupad studie.
Skolorna har valts ut efter principen att de aktivt har arbetat med elevinflytande som tema och att de uppvisar en spridning i arbetssätt med
elevinflytande. Skolorna är Lugnviksskolan och Östbergsskolan i Östersunds kommun samt Solens rektorsområde och Gerestaskolan i Härnösands kommun. Två av skolorna (en vardera i Östersund och Härnösand)
har under längre tids fokuserat på elevinflytande som tema, de övriga två
har en kortare historia med temat. Två av skolorna har ett elevperspektiv
som utgångspunkt i sitt arbete, en utifrån barnkonventionen och ett värdegrundsperspektiv och en utifrån elevinflytande som motivationshöjande
faktor. Två av skolorna har angivit verksamhetsperspektiv som utgångspunkt för sitt arbete, en skola arbetet med kunskapsuppdraget och en skola
ambitionen av ett benämnt arbetssätt – tematiskt arbete. En av skolorna
betonade det fysiska rummet som grund för sitt arbete, en annan skola
betonade elevaktivitet. En tredje skola har haft elevdemokrati som fokus
för sitt arbete medan den fjärde skolan främst fokuserat elevfokus satt i
relation till ledarskapet i klassrummet.
I vårt urval av skolor har vi sökt spridning utifrån olika förutsättningar,
som till exempel geografisk spridning mellan inland och kust, men också
spridning när det gäller årskurser och elevgrupper. En skola har till exempel särskoleklass. Om eventuell lokal diffusion av idéer kontrasteras med
intryck från andra orter så kan det vara gynnsamt för de enskilda skolorna
såväl för våra analyser. I en kommande, mer omfattande studie skall variationen mellan skolorna förstärkas ytterligare. I en kommande studie kan
även flerfallsstudie appliceras som metod, det vill säga att elevinflytandet
kan analyseras utgående från en beskrivning och analys av skolorna tagna
var för sig (jämför Stoke, 2006). Så har det inte varit i denna studie. Här
har fokus varit på elevinflytande, inte respektive skolas arbete med elevinflytande beskrivna separat. En flerfallstudie skulle göra det möjligt att för
flera skolor visa hur idéer, abstrakta principer och handling (policy) passar
ihop (Cohen & Manion, 2000). Detta utifrån en empiriskt förankrad, holistisk och explorativ presentation (Guba & Lincoln, 1981). Vi har dock i
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förevarande studie använt oss av en ”replication logic” (Yin, 1994), vilket för
oss fått betydelsen av att ha samma tillvägagångssätt i varje utvald skola.
Detta även om skolorna valts ut för att representera en variation i egenskaper utom vad avser det som utgör studiens fokus och som förenar skolorna,
det vill säga att de har ett intresse för, och har arbetat med, elevinflytande
som tema.
I bilaga två finns en kort beskrivning av de fyra deltagande skolorna.
Beskrivningen bygger helt på av de fyra skolorna inskickat material, dock
lätt omarbetad för att redovisas i denna rapport. I bilaga tre ges även en
kronologisk beskrivning av projektgenomförandet och hur materialinsamling organiserades.

Materialinsamling
Det insamlade empiriska materialet består av a) skolornas egen dokumentation (se vidare diskussion i bilaga 2), b) anteckningar från besök
på skolorna (varje skola besöktes minst två gånger och samtal fördes med
skoledarna och delar av eller hela personalgruppen), c) anteckningar från
gruppdiskussioner när skolornas personal träffades i för alla fyra skolorna
gemensamma träffar kring elevinflytandetemat (genomfördes vid tre tillfällen under projekttidens gång med 25-46 personer, skoledare och pedagoger, närvarande per gång) samt information från loggboksskrivande (se
bilaga tre). Det för rapporten viktigaste materialet består dock av d) nio
genomförda fokusgruppsintervjuer.
Syftet med att genomföra fokusgruppsintervjuer var att de skulle täcka
de innehållsmässigt relevanta områden som kommit fram i det i övrigt insamlade empiriska materialet. Argumentet för att välja fokusgruppsintervju som metod utgörs av att ett rikt material kan samlas in på kort tid jämfört med enskilda intervjuer. Det genereras, om diskussionen blir lyckad,
även ett mer dynamiskt material som kan analyseras på flera sätt (Wibeck,
2000). Wibeck (2000:125) menar vidare att fokusgrupper kan ”ha betydelse för gruppdeltagarna själva genom att de blir medvetna om problemområden som såväl direkt som indirekt berör dem personligen”. Fokusgrupperna
kan därför bidra till att enskilda pedagoger får möjlighet att i samtal med
andra reflektera över sina egna ställningstaganden och ageranden. Då föreliggande studie genomförts inom ramen för ett samtida skolprojekt, med
de ambitioner som det innebär, har fokusgrupper setts som en lämplig materialinsamlingsteknik.
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Fokusgruppsintervjuer kan ge en möjlighet att öka förståelsen av vad
som ligger bakom människors tankar och erfarenheter. En annan intressant möjlighet med fokusgrupper är att de kan användas för att ” försöka
säga något om de underliggande värderingar och premisser som argumentationen utgår från. Värderingarna är ofta specifika för en viss kultur eller viss
grupp, och att visa på hur argumentationen i flera grupper utgår från samma
premiss oavsett för vilken ståndpunkt deltagarna sedan argumenterar kan sägas
vara en typ av generalisering som kan göras utifrån fokusgruppsdata” (Wibeck,
2000:123). I vårt fall blir detta intressant då de olika skolorna har olika
utgångspunkter i sitt arbete (vilket också var grund för urval av skolor)
med elevinflytande och att det kan ge olika upplevelse av vad som kan vara
svårigheter i det praxisnära arbetet.
Fokusgrupper är en teknik där data samlas in genom gruppinteraktion.
Ämnet är oftast bestämt av forskaren, men har i vår studie skett i växelverkan med skolornas egna beskrivningar. Samtalet har varit semi-strukturerat gruppsamtal där deltagarna i första hand samtalat med varandra.
Fokusgrupperna inleddes med en kort beskrivning av vad det innebar och
sedan gavs några inledande frågor av allmän och introducerande karaktär.
Dessa kompletterades under samtalets lopp med mer specificerade frågeställningar. Avslutningsvis gavs möjlighet för deltagarna att göra tillägg om
de ville nämna något de inte fått nämna tidigare.
Det genomfördes två fokusgruppintervjuer på varje skola, en med skolledning, rektorer eller motsvarande operativt ansvariga och en med pedagoger. Varje fokusgrupp genomfördes under ca två timmar och innefattade
4-7 personer. De pedagoger som deltog representerade olika arbetslag på
skolorna. Vi hade redan i utgångsläget en viss oro för att skolledargrupperna skulle bli för homogena om de endast genomfördes på respektive skola.
De praktiska möjligheterna att genomföra samtal mellan skolornas skolledare hindrade dock oss från att göra något åt detta. I praktiken blev två
av de fyra skolledargrupperna bara representerade av två skolledare vilket
gjorde att dessa samtal mer fick karaktären av en intervju än av ett samtal
mellan deltagarna i gruppen.
Intervjuerna var semistrukturerade (bilaga 1). De har byggt på projektets tre teman; pedagogiska arbetssätt, lärmiljöer samt förverkligande av
kunskapsuppdrag och förhållandet till bedömningsprocesser. Varje tema
har inletts med ganska öppna, orienterande frågor för att sedan övergå till
mer specifika frågor. Samtliga frågeställningar har berörts i alla samtal,
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men dock inte alltid i samma ordning. Då ämnet och innehållet var känt
för deltagarna blev det möjligt att ha analytiskt mer utmanande frågeställningar. Detta skapade det öppna samtal och interaktion mellan deltagarna som söktes. Vid fokusgruppsintervjuerna med skolledarna gavs några
specifika frågor relevanta för dem. Deltagarna var bekanta med varandra
eftersom de arbetar i samma skola. Det lades därför inte så stor vikt vid
att stödja interaktionen i grupperna under samtalen, mer än att försöka se
till att alla kom till tals. Deltagarna uppmanades att prata utifrån de egna
erfarenheterna i sin egen praktik.
I rapportens första kapitel redovisades vårt val av en policyanalytisk
utgångspunkt där vårt syfte har varit att förstå den praxisnära organiseringen av elevinflytandet i skolorna. Detta har gjorts med ambitionen att
visa policystrukturens innehåll vad avser aktörer och arbetssätt. För att nå
kunskap om policyproblemets organisering (idé kopplad till handling) har
intervjuguiden strukturerats utifrån fyra delar: a) behov, b) prioritering c)
resurser (i en vid mening av begreppet, det vill säga både kunskap, anställda, lokaler, tekniker, ekonomi med mera) och d) kunskapsåterföring. Materialredovisning sker dock utgående från en annan sorterande ordning,
det vill säga de tre teman som inledningsvis visat sig utgöra bestämningar
för de behov och prioriteringar som sker rörande elevinflytandearbetet.
Den policyanalytiska ansats som valts kan, vad avser dess praktiska til�lämpning, sammanfattats som “a methodology in which researchers construct
empirically the networks within which field-level decisionmaking actors carry
out their activities without pre-determining assumptions about structures within
which these occur” (Ham & Hill, 1984:107)
Fokusgruppsintervjuerna har transkriberats så ordagrant som möjligt.
Det innebär att alla identifierbara ord har återgivits, liksom att omtagningar och liknande har skrivits ut. Ohörbart material har markerats liksom
när stödanteckningar ersatt detta. I de fall där en förändring i utskrift från
talspråk till skriftspråk inte påverkar innehållet har skriftspråk använts för
enskilda ord för att underlätta läsning. Pauser och där man faller varandra
i talet med olika ljud har synliggjorts. I enlighet med Wibeck (2000) har
vid analys av det insamlade materialet lagts större vikt på utsagor som är
mer specifika och grundade på egen erfarenhet, än mer vaga och opersonliga uttalanden. I redovisningen av resultaten, där citat används, har dock
en del ytterligare bearbetning gjorts (kommatering, punkter för att mar-
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kera mening med mera) i syfte att underlätta läsbarheten. Detta redovisas
under avsnittet läsanvisning i inledningen av rapportens kapitel tre.
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Fyra skolors praxisnära arbete
med elevinflytande
Det empiriska materialet bearbetades utifrån tre temaområden; pedagogiska arbetssätt, lärmiljöer samt förverkligande av kunskapsuppdraget och
förhållandet till bedömningsprocesser. I bearbetningen har materialet från
fokusgrupperna varit huvudsaklig källa, men även det övriga insamlade
materialet i form av skolornas dokumentation, anteckningar från diskussioner med mera har använts. Utgångspunkten har varit att genomföra en
innehållsanalys av det empiriska materialet. Här har Silvermans (2001)
förenklade modell av grounded theory i huvudsak följts. Kategorierna har
utvecklats för att belysa våra data och att dela upp materialet i enheter.
Kategorierna har skapats som underrubriker till teman. Sedan har kategorierna mättats med data i form av samtliga utsagor. Avslutningsvis lyfts
några slutsatser fram från analysen av det empiriska materialet och diskuteras i förhållande till vår problemformulering om elevinflytande som möjligt pedagogiskt arbetssätt i spänningsfältet mellan skolans kunskaps- och
demokratiska uppdrag.
Det empiriska materialet är omfattande och ger genom den delvis induktiva ansatsen flera perspektiv och infallsvinklar. De kategorier som utvecklats bör därför just ses som olika infallsvinklar och perspektiv utifrån
studiens syfte att beskriva hur det praxisnära arbetet med elevinflytande
uppfattas. Samtidigt som detta medverkar till att kategoriseringen kan
debatteras och problematiseras så menar vi att kategoriseringen synliggör
ämnets komplexitet. På så sätt avser materialet att visa för läsaren hur idéer
och abstrakta principer kan passa ihop (jämför Cohen & Manion, 2000).
Det blir därmed viktigt att behålla den empiriska komplexitet som finns
och att det i detta kapitel tillåts ’tala själv’ utan att bli värderade och bedömda av oss som forskare. Vi har således haft som ambition att hålla de
beskrivningar som finns till de olika kategorierna relativt empirinära. I text
kommenteras olika kopplingar som finns mellan kategorierna eftersom kategorierna under de tre teman som valts har anknytningar till varandra
men ger skilda perspektiv på innehållet. Sökandet efter sådana mönster
har påverkat hur kategorierna valts ut. De tre teman som valts har sinsemellan olika utgångspunkter i relation till elevinflytande. Detta återkommer vi till i diskussionen om svaren på studiens syfte.
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Läsanvisning
Under varje huvudtema; pedagogiska arbetssätt, lärmiljöer samt förverkligande av kunskapsuppdraget och förhållandet till bedömningsprocesser, beskrivs
inledningsvis skolornas egna perspektiv på arbetet med elevinflytande i
spänningsfältet mellan skolans kunskapsuppdrag och det demokratiska
uppdraget. Efter det kommer en kort beskrivning av underrubrikerna
för respektive tema. Under respektive kategori ges först en beskrivning av
innehållet, vilket följs i de flesta fall av en precisering av de problem och
utmaningar som framkommer i materialet.
Ett urval av citat från fokusgruppintervjuerna redovisas under varje
rubrik för att ytterligare precisera innehållet som beskrivs. Dessa är valda utifrån att synliggöra det innehåll som kategorin avser förmedla. Den
skriftliga dokumentation som finns i det empiriska materialet citeras i den
beskrivande texten.
SL

Skolledare

SLs

Skolledare med ansvar för särskola eller särskild undervisningsgrupp

P

Pedagog

Ps

Pedagog som arbetar i särskola eller särskild undervisningsgrupp

I

Intervjuperson

…

finns i citaten då det är en paus, längre pauser har markerats
med … …

–––

en del av en utsaga redovisas inte i citat

[text]

Ifylld eller förklarande text som inte är ursprungscitat, med
syfte att förtydliga, avidentifiera en benämning, eller för att
sammanfatta del av citatets sammanhang
När citaten mellan olika personer är skrivna utan en rad som
mellanrum är de sagda direkt efter varandra i det ursprungliga materialet.

I den beskrivande texten används både begreppen lärare och pedagog
då båda dessa används av respondenterna själva. När begreppet lärare an-
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vänds innefattar det således flera yrkeskategorier som fritidspedagog, specialpedagog, elevassistent med pedagogisk utbildning. Begreppet pedagog
används ibland för att visa att beskrivningen mer refererar till pedagoger i
allmänhet och inte till en lärare i en konkret situation.
I skolornas verksamhet finns elever som tillhör särskolans verksamhet
i särskilda undervisningsgrupper. Det finns också elever i särskilda undervisningsgrupper som tillhör grundskolans verksamhet. För dessa två grupper av elever används samlingsbegreppet särskilda undervisningsgrupper i
den beskrivande texten. I skolorna finns också elever som tillhör särskolan
men ingår i grundskolans undervisningsgrupper. Dessa har inte uppmärksammats i det empiriska materialet i form av kommentarer från respondenterna.

Pedagogiska arbetssätt
Personalen i skolorna beskrev vad och vilka pedagogiska arbetssätt som
var utgångspunkten i deras arbete med elevinflytande i praktiken. Mellan skolorna fanns något olika inriktning och betoning i arbetet. En skola
hade ett tydligt definierat arbetssätt, vilket benämndes tematiskt arbete i
åldersblandade grupper. Hörnstenar i detta var även skapande och undersökande arbetssätt med gruppdialoger i elevtemagrupper. Det innebär att
eleverna ställer frågor utifrån sin egen kunskap och vardagsverklighet. På
skolan användes också olika varianter av individuella arbetsscheman för
eleverna där de hade möjlighet att få arbeta i egen takt och med längre
arbetsbeting i projektform. En annan skola beskrev att de inte hade något
gemensamt arbetssätt som var uttalat för hela skolan utan mer att arbetet
var individanpassat utifrån barnens utvecklings- och kunskapsnivå. Ytterligare en annan skola beskrev en strävan mot att göra eleverna delaktiga i
planering och hur de vill arbeta med ett ämnesområde, även klassråd och
kunskap om beslutsprocesser togs upp. I en verksamhet med särskilda undervisningsgrupper hade arbetet påbörjats med att eleverna skulle genomföra sitt eget utvecklingssamtal med hjälp av portfolio. Den fjärde skolan
beskrev sitt arbete med elevinflytande som ett elevaktivt arbetssätt där en
ingrediens som framhölls var att tillvarata elevernas intressen i lärandeprocessen. Elevaktivt definierades som ett vidare begrepp än elevinflytande
där elevinflytande sågs som en del av ett elevaktivt arbetssätt.
De arbetssätt som i huvudsak benämns är tematiskt arbete, elevaktiva
arbetssätt och former som elevråd och klassråd samt individualisering som
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princip. Intentionerna, och på så sätt de faktorer som har betydelse för elevinflytande, med de pedagogiska arbetssätten är att ta utgångspunkt i ett
elevperspektiv (som innefattar elevaktivitet och individualisering), elevers
valmöjlighet, betydelsen av samtal samt sammanhang och möjligheter till variation av arbetssätt.
Elevperspektiv
I både det tematiska arbetssättet och det elevaktiva arbetssättet angavs en
intention att utgå från elevers frågor, intressen och erfarenheter. Lärarens
medvetenhet om detta och förmåga att lyssna in och tolka elevernas tankar
beskrivs som viktigt. Antingen innebär det att läraren försöker upptäcka
detta hos eleverna eller så börjar processen med att locka fram elevernas
tankar och idéer. Läraren kan på så sätt vara den som ”möjliggör och lockar
fram elevens tankar och idéer som sedan leder till ett praktiskt lärande”. Ett arbete kan till exempel börja med en ”brainstorm”, i den framkommer elevernas intresse och frågor, och sedan utformas arbetet utifrån detta. ”Barnens
frågor runt temat blir utgångspunkt”. På så sätt är det ”kunskapsinnehållet
som gör elever elevaktiva”. Tydligt i detta är att man syftar till ett arbete
med utgångspunkt hos eleven, ”utgår från barnens frågor i temaarbeten, det
är lättast”. Även andra verktyg nämndes för att läraren ska kunna utgå från
ett elevperspektiv. Detta utvecklas ytterligare under tema två då det berör
att skapa personliga relationer och lära känna elever. Ett annat arbetssätt
som lyftes fram var ett mer problembaserat arbete där utgångspunkten
ofta är ämnesövergripande och utifrån en specifik fråga som anses engagera eleverna. Att arbeta mer projektbetonat gör att det anses lättare att ta
utgångspunkt i ett elevperspektiv. När projektarbete som arbetssätt användes i en särskild undervisningsgrupp medförde det att alla elever på något
sätt kunde delta och bidra i arbetet. Ett av motiven för att ta utgångspunkt
hos eleverna är att på så sätt att intressera, motivera och hitta ingångar i
lärandet. Det anses av lärare och pedagoger motivationshöjande att utgå
från elevernas frågor. Motivationens betydelse för lärande framhålls. Motivation finns också utvecklat som kategori under det sista temat om kunskapsuppdrag och bedömningsprocesser.
SL Det har ju hetat eleven i centrum länge och då kan man ju fundera på vilken tid vi har använt till att ta reda på vad gillar dom,
när de är i centrum. Vi har funderat på vad eleven i centrum ska
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göra men inte vad de vill. Det blir att vi hittar på en massa saker
som nästan blir störande
SL Jag skulle uppleva att jag var på rätt väg i ett arbete med elevinflytande att öka elevinflytandet om jag får eleverna att ställa frågor.
Att det inte är jag som ställer frågor till eleverna, utan det är
eleverna som ställer frågor till mig som pedagog.
SLs Jag känner ju att i min verksamhet, att få ägna tid, vara mer nyfiken, lära känna elevernas egna tankar, lära känna eleven, ansvar,
alltså försöka tillsammans med eleven hitta arbetssätt som blir för
att kunna ge utmaningar, för att kunna ge eleverna stimulans
P

Vi personal har gjort en teater utifrån temat och sen har vi haft
en brainstorm och sett hur tänkte dom. Som ’miljö’ - hur tänker
dom, vi kanske tänker sopor. Man fastnar lite som vuxen, man
vet det är så stort och så ser man hur tänker barna

P

Det beror på hur man börjar lägga fram det. Som jag tänker, om
jag lägger fram det som att så här är det utan att ställa ett problem. Alltså jag bara konstaterar att så här är det, då är det kört.
Men om jag läger fram det, samma sak men som ett problem, …
är jag inne på rätt väg nu?
Om jag lägger fram det som ett problem istället för ett konstaterande så kan ju jag få dom att agera, så att man bara genom en
vändning av presentationen skapar ett behov av hjälp… …

P

Ps …jag tycker det som vi sa förut det här med projektarbete, för då
kan alla komma till tals och bidra med sin lilla bit, oavsett vad det
är. Både delaktighet och man kan lära sig mycket, både tema och
projektarbete.

Problem och utmaningar
Att ta utgångspunkt i ett elevperspektiv medför också några svårigheter.
Det är lättare som lärare att fånga det spontana intresse som dyker upp
i olika situationer än att locka fram eller provocera fram elevernas idéer.
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Det tidigare är en utmaning och ställer krav på läraren att vara lyhörd och
fånga det som är på gång genom att tolka och förstå elevers förförståelse.
För läraren blir det även en uppgift att hitta de nationella målen i elevernas
intresse och genom att förstå deras världsbild kunna ’knyta ihop säcken’.
Ett mer påtagligt problem är de elever som är tysta och inte deltar i samtalet i klassrummet. De tysta elevernas intresse och förförståelse blir inte
lika tydlig och de har inte heller samma möjlighet att vara delaktiga i och
påverka lärandeprocessen.
P

Det är svårt att få på befallning, det måste poppa upp förslag som.

P

Spontana, det är väl ofta där man ändrar arbetssättet, att man tar
deras idé, kör på det istället och det man hade tänkt…

P

Ja, jag hamnar i det tematiska arbetssättet när man har sån här,
dialogen när dom har möjlighet att vara med och påverka vad
dom ska göra. Då har dom faktiskt en otrolig påverkan genom
dialogen. Det som är problem, jag tycker det är de tysta barnen.
––– säg att det är tjugo barn som är med så kanske det är sex
som är väldigt aktiva och kommer med massor med förslag, men
vi har ändå de som kanske inte vågar säga frågor inför andra och
förslag.

P

För oss är det väl, det här att hitta elevens intresse i våra mål, att
liksom, att våra mål ska överrensstämma med elevens vilja och
intresseinriktning. Det tycker jag är en svårighet, eller en utmaning ska jag säga.

Individualisering
Individualisering berör de tankegångar som redovisats ovan i att ta utgångspunkt i den enskilda elevens intressen, erfarenheter och möjligheter.
Ytterligare ett sätt att utgå från individen är att ta hänsyn till elevers olika
inlärningsstilar. Att anpassa undervisningen till olika individuella förutsättningar är en utgångspunkt som läraren tar i sitt arbete. Det görs av
läraren utan att eleverna alltid är medvetna om det. Det kan vara att man
som pedagog tänker in de olika eleverna i sin planering, deras behov, erfarenheter och intressen. Särskilt lärare i särskilda undervisningsgrupper
funderar över hur de ska hitta vägar att närma sig eleverna individuellt.
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Individualisering med betydelse för inflytande relateras till krav på att man
anpassar verksamheten efter olika individer, till exempel utifrån personliga
egenskaper. ”Individualisering kräver dialog och flexibilitet från pedagogens
sida. Det medför ett förhållningssätt som leder till inflytande. Förhoppningsvis!”.
Individualisering som princip beskrivs av pedagogerna som ”Det betyder
inte alltid att man gör olika saker, utan det kan vara samma sak fast på olika
sätt och tid. Det kan vara olika nivåer”. Andra grunder för individualisering
utöver ovanstående kan vara fokus på elevers olika inlärningshastighet, olika behov eller önskemål av lärmiljöer med mera. Individualisering beskrivs
också utifrån att varje elev ska få arbeta i sin proximala utvecklingszon,
”viktigt att medvetandegöra eleven om sin möjlighet att lära lite till, en zon
till – Vygotskij”. I en särskild undervisningsgrupp beskrivs individualisering av pedagogerna som att ”anpassa material efter var och ens förutsättningar”. Bra former för individualisering där elever involveras anges vara
egna arbetsscheman, individuella utvecklingsplaner och frågor som ”vad är
viktigast för mig just nu” i olika situationer. ”En grupp som upplever att de
har inflytande är förberedelseklass = individualiserat arbetssätt”. Vilken form
av individualisering detta relaterar till är dock inte tydligt i det empiriska
materialet.
P

Sen tycker jag också att vi på senaredelen inte använder oss av det
vi har. Det heter ju faktiskt inte klasslärare, det heter ju faktiskt
handledare. Om man är mentor till exempel och kan möta eleven
individuellt väldligt mycket. Min uppgift, när jag får ett handledaruppdrag, är ju inte att ta hand om en flock elever utan jag ska
ju faktiskt ta hand om ett gäng individer, och att se varje individ
och möta den på dens nivå. Där har vi ett tydligt uppdrag som jag
tycker vi missar, inte fullgör, när vi drar ihop nålsögat och säger
kan du inte det här på mitt sätt då är du utanför.

P

En del jobbar ju fortare. En del har ju en annan arbetstakt och
kan vara klar så här snabbt, dom bara är så snabb, det är personlighet ’snabb’.

P

––– elevinflytande det är när de har valt att jobba med olika
saker. Det är inte innehållet, utan de väljer när de ska jobba med
olika saker som egentligen är förutbestämt.
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P

Hur ska vi bli mer lyhörd för att se när de är i nästa steg och gå vidare. Vi måste kunna tolka, utmana och utveckla och det kanske
vi ska vända på och säga att det måste vi som personal utveckla.

SL Jag tänker i särskolan måste de verkligen arbeta med många individuella barn, spridningen.
Problem och utmaningar
Ett stort problem i skolan anges vara att hinna med och se alla elever. Detta
anses i första hand bero på gruppstorlek. En för stor grupp gör att verksamheten inte individualiseras utan mer generaliseras efter gruppen. Här
markeras av lärare/pedagoger en skillnad mellan grundskolans elever och
elever i särskilda undervisningsgrupper. I de sistnämnda grupperna ställs
mer krav på att individualisera då eleverna sinsemellan har en större variation. ”Särskolan måste verkligen individualisera sitt arbete. Vi har inget val
om verksamheten ska fungera.” Individualisering ställer tydliga krav på
personalen att lära känna eleverna och att kunna tolka deras signaler.
P

Som pedagogiskt arbetssätt, då ser jag det största problemet på individbasis att hinna se alla elever och bemöta dem. Resursmässigt
är ju det problemet inte själva grejen att göra det men att hinna
med …

Ps Javisst, vi är ju väldigt få barn som i barngruppen, men så är det
ju. Det är ju på ett annat sätt ändå kanske, för att det är att tolka
de här signalerna, för det är det man måste jobba med på något
vis.
P

Det tycker jag är allra svårast, att alla verkligen ska få sitt för dom
behöver så olika

SL Där tror jag grundskolan har mycket att lära, ofta är det ganska
stora grupper i grundskolan och att, och då generaliserar jag igen,
men det är lätt att ta gruppen som att tänka nu är det elevinflytande, nu har jag anpassat mig efter sexåringar eller nu till
tolvåringar. Men inom den tolvårsgruppen så finns det ju att man
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är på en kognitiv nivå från sju till sjutton år och där har vi massor
att utveckla…
Ps Problemet för oss är att vi har elever på så många olika nivåer och
man vill möta var och en och det är en jätteutmaning, varje dag
Valmöjligheter
Att få ”välja” och ”bestämma” är begrepp som förekommer i samtalet om
elevinflytande i förhållande både till kunskapsuppdraget, då i första hand
som motivationshöjande faktor, samt i förhållande till det demokratiska
uppdraget, som en kompetens att kunna fatta beslut. Att välja och bestämma är dessutom det lärare och skolledare tror eleverna tänker och upplever
som inflytande i första hand. Det sker till exempel genom att eleverna har
ett arbetsschema och väljer när de vill göra de förutbestämda uppgifterna.
När eleverna får välja innehåll utifrån intresse söker pedagogerna motivationen hos eleverna,viljan hos eleverna anses komma med intresset. Att
vara aktiv anses som förutsättning för allt lärande, ”kan man tillgodogöra sig
kunskap utan att vara aktiv?”. Här betyder aktiv att läraren kan skapa aktivitet genom att skapa valmöjligheter för eleverna. Ett annat sätt är att lärare söker fånga elevernas egen aktivitet och bygga undervisningen på den.
P

Om man får välja själv kanske man är mer motiverad –––

P

Våra fick ju välja nu i deltemat och några killar som haft det
jättejobbigt i år var alldeles lyrisk bara för att dom kände väl att
det var en ganska lång period som de fick jobba med något som de
själv, alldeles själv hade [valt]. Fast de skulle ju välja någon händelse från femtio-, sextio- eller sjuttiotalet, en händelse eller person
eller vad som helst. Man märker vilket engagemang det blir och så
visste dom att de skulle framträda eller något så dom laddar ju.

P

Man önskar ju att ge dom sådana valmöjligheter så att det ger
elevinflytande.

P

Det går inte att översätta elevinflytande rakt av att det är att vara
med och bestämma, att det bara är det som är inflytande.
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SL Det är väl inte att förakta ett sånt val heller, om jag håller på med
matte och ges en möjlighet att fortsätta med det ett tag till. Men
det räcker ju inte, för det motiverar ju inte att lägga ner så mycket
tid på elevinflytande varken i läroplan eller, om man bara har det
tycker jag.
Att kunna göra val anses också av lärarna som en viktig förmåga som
eleverna behöver utveckla. Det anses viktigt att utveckla självständighet,
ta ansvar för sitt lärande och kunna fatta egna välgrundade beslut, så att
man inte låter andra bestämma åt sig. Att välja och bestämma ses här som
knutet till den enskilda individen och på så sätt kopplas det till eget ansvarstagande. Om eleverna ges valmöjlighet anses det bidra till att de arbetar mer självstädigt. Här synliggörs en balansgång mellan vad som är
pedagogens ansvar och elevens ansvar. Eleverna utvecklar och får träna sitt
ansvarstagande genom att de erbjuds olika valmöjligheter, till exempel val
av arbetsplats eller genom att få ta ansvar för och välja när förutbestämda
arbetsuppgifter ska göras. Eleverna kan till exempel välja inom olika arbetsområden och blir då självgående i arbetet, de planerar och genomför
arbetet själva. Här betyder elevaktivt att ”när eleverna själv kan efter en aktivitet/inledning fortsätta arbeta och hitta egna arbeten”. Det gör att elevaktivitet även relateras till ansvar som ”när eleverna tar ansvar för sitt eget arbete”.
Samtidigt betonas av lärare och skolledare att det inte är tillräckligt att
definiera elevinflytande enbart som möjligheten att göra val för eleverna.
Valmöjligheter bör ses som en del av ett vidare sammanhang där förhållningsätt och bemötande har större betydelse.
P

Samtidigt kom en tanke nu som jag inte tänkt förut. Att just det
här med att göra val, som jag inte alltid tycker är själva demokrati. Men vi gör ju inget annat än val i vuxenlivet hela tiden så
det kanske inte är så dumt att lära sig det. Det är ju hela tiden
val som försäkringsbolag och så, men så är det ju vi ska ju välja
varenda dag, kanske är det bättre än jag trodde.

P

Ja, men det är ju det som är faran också om de blir vana med att
andra alltid bestämmer åt mig,
Ja, för målet måste vara det självklart att de ska klara val.

P
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SL För mig känns det som att det ena ger det andra, för att kunna
göra val måste jag vara lyssnad på – det går inte att bara servera
ett smörgåsbord och välj nu till eleverna.
SL Det har vi väl, elever som inte bara är nöjda med att bara göra
val.
SL Coachning är ett bra ord, för mycket val också kan vara ––– fruktansvärt frustrerande att man måste få välja något som man kan
välja … om ni förstår vad jag menar.
SL Däremot tror jag att vi kan genom sunda relationer träna ungarna i att göra val.
SL ––– sen kan det ju vara val som gör att man faktiskt lär sig att
ta hänsyn till att det är flera stycken som tycker olika, och att vi
måste komma överens om olika vägar i ett arbete man gör eller att
man ska försöka kompromissa.
När det handlar om elevernas möjlighet att göra val anses det vara läraren som möjliggör eller begränsar valen. Det kan handla om faktorer som
berör en hel grupp, exempelvis genom att läraren i tiden styr möjligheten
när eleverna får göra sina val under en skoldag. Läraren bestämmer när
eleverna anses orka mest och de får själva välja att arbeta med lite friare
uppgifter när orken tryter. Det finns också skillnader i valmöjlighet beroende på elevernas åldrar. Yngre elever anses inte ha förvärvat så många redskap och därför blir de mer begränsade i vad de kan välja. Vilka val eleverna
kan göra relateras således till bland annat ålder och mognad, men det kan
också vara möjligheter som kan ses som personliga egenskaper. De val som
eleverna gör anses av de intervjuade ofta vara ganska begränsade till val av
plats och i vilken ordning uppgifterna ska göras. Det upplevs också lättare
att låta eleverna få valmöjligheter i de praktisk-estetiska ämnena vilket gör
att eleverna upplever att de kan påverka mer i dessa. Val kan därmed vara
påverkade av sammanhanget för undervisningen.
P

Att göra val, då är det ju oftast val där oftast jag har gjort, där de
får välja mellan mina idéer, det är ju jättesvårt utifrån deras –––

P

Nu när jag har ettor så har jag ofta så att jag bestämmer på
förmiddagen medan dom har bra ork [instämmande] sedan så är
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det som lite friare efter lunch. Och dom här då som inte har skaffat
sig verktygen, tittar man då vad dom väljer så är det att ta ett
teckningspapper och sätter sig och ritar för dom har inte kommit
på så många andra saker som är roliga. Så dom behöver verktygen
för att få lite variation och för att ha roligt i det dom gör.
P

Höstterminen i ettan så har de svårt att välja för de har inga
erfarenheter. Det är ju just höstterminen, sen tycker jag att det blir
lättare.

P

Tänker på det där med valen, ska valen kunna vara elevinflytande för att ge högre kunskap för det var ju den kopplingen då måste
eleverna verkligen veta vart dom ska om dom ska [för att] klara
av att göra rätt val –––

P

Och som nu när jag har ettan så, jag vet ju så väl vad dom just nu
behöver för någonting tills dom har kommit så pass lång som att
dom har något ut av läsningen till exempel och innan det man har
kommit dit så har de inte så stora, alltså dom kan ju inte välja så
mycket egentligen hur dom ska göra och vad dom ska göra dom
måste över en tröskel innan.

P

I ditt ämne kan man välja som ni vill, träna på att sy på symaskin, eller sticka eller virka och välja arbetssätt. Men samtidigt så
kan man också välja vilken ska bli min slutprodukt, att det är där
som valet upplevs. Medan om vi pratar om kemi eller fysik så vet
vi vad de ska lära sig och vart de ska komma och arbetssättet blir
[det som kan väljas].

Problem och utmaningar
Samtidigt som det är givet att eleverna både har rätt att välja och bestämma
i vissa sammanhang, och att de även bör utveckla förmågan att kunna ta
ställning i vissa frågor, framkommer flera gånger svårigheter i det praktiska
arbetet med att hantera elevinflytande som möjlighet att få bestämma och
göra val. Med frustration återkommer i intervjuerna uttryck som ”Vilka
val kan eleverna göra? Det finns många faktorer som av såväl lärarna och
pedagogerna som skolledarna anges försvåra elevernas möjlighet att göra
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val och bestämma. Det kan vara förutsättningar i organisationen som a) lärares kompetens, b) tillgång till material och c) andra resurser (exempelvis
tid och rum) som begränsar elevernas frihet och valmöjlighet, d) begränsningar med hänsyn till säkerhetsaspekter (till exempel farliga maskiner i
träslöjden som elever inte får använda). En annan utmaning som framkommer i intervjusvaren är att de elever som har svårt med att ta ansvar för sitt
lärande ofta begränsas i sin valfrihet av pedagogerna. De anses inte mogna
att göra val. Elevens ansvarstagande framträder som problem och utmaning. Att anpassa valen efter den mognad eleverna tillskrivs blir lärarens
uppgift och ansvar. De som inte använder tiden i skolan till att exempelvis
göra sitt arbetsschema, försöker man hantera genom att föra en dialog med
eleven.
Ansvarstagande anges i intervjuerna både som brist på elevers ansvarstagande och att lärarna idag lägger för stort ansvar på eleverna. Särskilt
problematiskt upplevs det bli när lärare ska hantera olika elevers val och
få dessa att fungera i en gemensam verksamhet. Läraren, som avgör vilken
valfrihet olika elever får, måste ta hänsyn till svårigheten att eleverna inte
alltid ser sitt lärande och sina möjligheter i ett längre perspektiv. Det uttrycks i intervjuerna också en oro för att pedagoger ibland låter eleverna
välja trots att valen inte kan relateras till skolans uppdrag. Valen ses av lärare, och tros också upplevas av eleverna, som skenval. Det anses även vara
svårt se valen som legitima för inflytande då de val som eleverna får göra
är ganska styrda från lärarens sida. Bestämmandet upplevs som begränsat
och inte direkt förenat med elevers lärande. Ytterligare en utmaning är de
elever som helst inte vill göra egna val utan vill att läraren ska välja åt dem.
Samtidigt ses detta också som ett val, det vill säga att eleverna väljer bort
sin valmöjlighet. Elevers valmöjligheter kan ses som en balansakt mellan
var gränsen för lärarens och elevens ansvar går.
P

Men jag tycker det är intressant, för förut när jag gick i skolan var
det ju klassläraren som avgjorde vad var mitt val så att säga. Du
ska göra det här och det här och det här också skriver du så blir
det bra liksom ––– Och vi ser ju mer och mer stressade elever, det
finns väl till och med forskning på det, och man inser det att jag
[som elev] behärskar inte situationen och det borde jag göra. Men
varför behärskar jag inte den, det ligger nog hos mig för jag har
nog inte tagit det ansvaret jag borde ha gjort.
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P

Det är ett väldigt stort ansvar vi lägger på eleverna och kanske
diffust.

P

Jag ser det ju så att de behöver faktiskt ha en styrning i valen ...

P

Elevinflytande som val, är det något som vi ger dem för att legitimera vårt sätt att se på elevinflytande. Är valet ändå så styrt så
mycket så att det i princip är så att vi bestämmer?

SL Man [eleven] väljer enklaste vägen på något vis, man kanske inte
är nog mogen för att se konsekvenser, för att förutse vilka konsekvenser det blir utav det valet. Om man hade gjort det kanske
man gjort ett annat val.
SL Det handlar väl mycket om att eleverna också måste få hjälp att
träna sig i det här hela tiden … Ja men dom tar inte sitt ansvar,
nej men det kanske är så att man inte vet hur man ska göra.
P

––– ibland kan det ju vara jättemycket som man inte hunnit med,
och då får dom ju tänka till – ja vad är det jag har pratat mycket
på lektionerna. Eller det kan ju vara att man varit sjuk eller något
sånt också, men många gånger är det ju så att man slarvat bort
tiden.

SL Däremot blir jag orolig när jag hör, som jag har hört sägas, det är
så fantastiskt våra barn tycker dom har inflytande, det är så roligt
när dom vill hoppa hopprep en hel dag så får dom hoppa hopprep.
Då får jag stora skälvan, vad har det med kunskapsuppdraget att
göra, vi kan ju inte hoppa hopprep fem dagar i veckan.
Elevråd och klassråd
Elevers möjlighet att välja och bestämma hanteras även i olika formella forum. Dessa forum, och olika modeller för demokratiskt beslutsfattande,
nämns främst utifrån att eleverna bör lära sig demokratiska spelregler.
Med det avses vilka kanaler de kan använda för att påverka, liksom i vilka
frågor. Det anges av både pedagoger och skolledare som viktigt att både
elever och pedagoger förstår vilka frågor som kan behandlas i dessa forum.
Det handlar också om att eleverna bör lära sig respektera majoritetsbeslut
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och få förståelse för den demokratiska processen. Att följa majoritetsbeslut är en bild eleverna ges av demokrati. På skolorna finns fler formella
forum än de som benämns klassråd och elevråd, till exempel matråd, husråd och mentorsråd. Dessa formella forum möjliggör att eleverna får träna
i att göra sin röst hörd, våga framföra sina åsikter samt att göra det på ett
adekvat sätt. Det anges också som ett viktigt sätt för eleverna att göra
sin röst hörd och komma till tals i frågor som berör dem. Det framkommer också i intervjuerna ambitioner om att utveckla dessa forum så att
till exempel elever och personal kan ingå i mer tillfälliga arbetsgrupper
angående olika frågor.
P

Det handlar lite om att lära sig den demokratiska sidan, spelreglerna för det, hur gör man sin röst hörd, vad har vi för kanaler,
vilka frågor kan jag påverka.

P

Jag tänker på den här lilla killen att demokrati leder till majoritetsbeslut, tummen upp och tummen ner, och ni vet att det som
är tummen upp för det flesta då gör vi så, och det har ju gått hem
hos den killen i alla fall.

P

––– han hade verkligen uppfattat det jag brukar påminna om,
att nu är det demokrati då får inte alla som dom vill. [syftar på
majoritetsbeslut]

SL Vi har matråd, husråd, också har vi elevråd. Sen har vi också
elevrepresentanter i lokala styrelsen. Tanken är ju att allt det
här ska hänga ihop, att det ska vara en del i hela den här processen att man kan följa upp, backa och komma tillbaka och innan
frågorna kommer dit så har man ju mentorstid...
P

Elevrådet har vi ju och före det så har vi klassråd, det är ju den
demokratiska vägen via elevrådet.

SL Jag tänker att det finns ju också andra bitar i det här som jag inte
tycker vi har pratat om än. Som hur skulle man få med eleverna,
framför allt de äldre, att vara med i olika arbetsgrupper och
tillsammans med personalen påverka vardagsarbetet mer än undervisningssituationer. Att man lär sig genom att man tar ansvar
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i en grupp och lär sig genom att man är gruppledare för andra
elever –––
Problem och utmaningar
De problem och utmaningar som kopplas till dessa forum är att de ofta
innebär en långdragen process som gör att eleverna a) inte upplever att det
händer något, eller b) att de inte kan/ hinner se att de själva har varit med
och påverkat när väl åtgärden genomförs. Exempel på detta är tillfällen
när eleverna ges möjlighet att påverka till exempel inköp till skolgården
eller göra ordning i inomhusmiljön för en summa pengar. Ibland hinner
inte processen klart innan de deltagande eleverna lämnar skolan. De nytillkommande eleverna har inte heller upplevelsen att de fått vara med och
påverka. På så sätt motverkar tiden som den demokratiska processen tar
innehållet i vad processen handlar om, vilket gör att eleverna misströstar
med avseende på sin möjlighet att påverka genom dessa forum. För att hantera situationen anges det av pedagogerna som viktigt att motivera varför
processerna ser ut som de gör. Ett annat problem som tas upp i intervjuerna är att eleverna försöker påverka i frågor de inte har möjlighet att påverka i eller att processen mellan de olika forumen inte fungerar. För att de
formella forumen, och processen mellan dem, ska fungera väl krävs, menar
de intervjuade pedagogerna, att det är elever med rätt egenskaper som är
ansvariga i dessa.
P

Det finns en väldigt tydlig strukturell gång. Den ser solklar ut
på pappret, men hittills har vi inte fått den att fungera så att det
känns bra. Att det går ner på mentorsnivå så att de verkligen
känner att de har något att säga och att de blir lyssnade på i nästa
steg. De som sitter i husrådet har inte riktigt lärt sig hur de ska
fånga upp frågor från de andra och ta det till sig. ––– det finns en
tröghet i den, det är någonting som inte riktigt rullar…
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P
P

P

Att det här är ett önskemål, sen om det går igenom det är inte
säkert.
Om dom har förslag så får det inte ta för lång tid. Att det händer,
så att om man börjar i sexan och har en massa idéer så ska det
inte vara förrän i nian [som resultat blir synligt]
För annars blir det som att dom känner det till slut, att det inte är
någon idé för det kommer ändå inte att hända, …

P

Så kanske dom tror, kanske tänker att det ska gå mycket fortare
allting. Alltså om de tar upp någonting i elevrådet så ska det
helst hända något nästa vecka eller veckan därpå, för att den här
gången, då är det viktigt att det är tydligt att visa upp det, först
händer det och sen det, så att de vet själva den här gången.

P

Jag tycker vi har en kille som sitter där nu, han är riktigt duktig
på det där. Han tar med sig frågor och han är flitig på att skriva
ner och jätteduktig på att, han kan komma till mig och nu har jag
varit på husråd nu vill jag berätta och han berättar jättebra för de
andra vad de kommit fram till. Det är roligt då känner de igen
sina egna frågor som kommit upp.

Samtal
Dialogen nämns som viktig och anses ha stor betydelse i klassrumspraktiken i förhållande till både kunskapsuppdraget och det demokratiska uppdraget, ”att ha en professionell relation till eleverna som inbjuder till dialog”.
Det finns en stor tilltro till den potential som finns i samtalet i klassrummet. Eleverna görs delaktiga genom samtal om frågor kring både när, vad
och hur i lärandet, där frågan om hur något ska läras anges vara den mest
återkommande. Dialogen används också för att tydliggöra målen med undervisningen (vilket fylligare redovisas under temat om kunskapsuppdrag
och bedömningsprocesser). I samtal betonas lärarens roll som aktiv lyssnare mer än att ha rollen som den som pratar. Resonerandet stärker också
möjligheten att pedagogen ska kunna förstå, tolka och utmana/utveckla
elevernas kunskaper. Att lyssna är ett verktyg och utgångspunkt för det
återkommande kravet att läraren måste kunna tolka och förstå elevens perspektiv. Det nämns även andra verktyg för läraren att lära känna elevernas
förförståelse, till exempel genom att göra intervjuer med eleverna om deras
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önskemål. I särskilda undervisningsgrupper betonas särskilt att dialogen
är viktig i förhållande till hela verksamheten. Samtalet som verktyg förutsätter bra relationer mellan lärare och elever (vilket kommenteras vidare
under temat lärmiljöer). Samtalet används också som underlag för att göra
gemensamma överenskommelser och för att elever på annat sätt ska kunna
påverka det som sker. I relationen mellan elevinflytande som, å ena sidan,
möjlighet att göra val och, å andra sidan, att vara lyssnad på, anses dialogen
vara ett viktigt verktyg när eleverna inte kan ges valmöjligheter. Samtidigt
anses att ’lyssna in’ eleverna vara en förutsättning för att de ska kunna göra
val. Detta nämns särskilt för elever i särskilda undervisningsgrupper. Det
markeras också som viktigt att det som bestäms omsätts i handling för att
eleverna ska känna sig lyssnade på.
Ps Så här tänkte jag att om man har den här dialogen hela tiden och
kommer fram till bra saker som barnen dels blir motiverade av,
och vet vad dom ska jobba med, och varför dom behöver det för
framtiden, och sen har dom varit delaktig i de tankarna hur man
ska klara det och hur man ska nå de kunskaperna så har man förenat det här tycker jag, kunskapsuppdraget och det demokratiska
uppdraget.
P

Prioriteringen tycker jag det är att ge det mer tid, att lyssna mer
än prata skulle jag vilja säga, man får tänka på att vara tyst själv
och lämna över ordet.

P

Det är ju lite som du sa tidigare att om man ska ha deadline på
ett arbete, att de får komma med idéer och så blir det ju bra [om
man gör överenskommelser] än att nu bestämmer jag att det ska
bli klart till på fredag. Om man samtalar och diskuterar så blir det
ofta bättre resultat…

Ps Genom att vi uppmuntrar kommunikationen och lyssnandet fullt
på våra elever. Vi kommer hela tiden tillbaka till det, kommunikationen och lyssnandet som grunden för oss.
SL ––– att man som lärare medvetet jobbar med att eleverna ska ha
egna åsikter och tänka och presentera det och diskussion i klassrummet. Då tycker ju jag är man på väg en bit ifrån det här val
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och bestämmartanken, att man lyfter det en bit till. För det måste
ju lyftas på något sätt och jag trodde kanske att lärandet lyftes och
vi fick bättre betyg som var den första tanken. Det skulle hända
att de pluggade med större lust, men det där att man påverkar i
dialogen i klassrummet det tycker jag är spännande.
P

Att man ger, inte alltid ger valmöjligheter, det är inte alltid man
kan göra det heller men kan sträva att alla får göra sig hörda [flera
instämmer att det är en strävan men det går inte alltid]. Att
alla får göra sig hörda det tror jag är absolut viktigast.

P

Att göra val är inte alltid för mig inflytande, kan vara det. Att
vara delaktig och lyssnad på, det kan jag känna själv också att, det
känner jag själv är jätteviktigt, att nu fick jag vara delaktig i den
här diskussionen. Men om jag ska bara välja vet jag inte om jag
känner så.

P

Jag tänker att det finns olika nivåer på det, att bli lyssnad på är en
förutsättning, … ja så tänker jag. Jag tänker också på att om man
blir lyssnad på är det inte så viktigt att välja och bestämma, det är
ju lite på det viset ändå man är delaktig.

P

––– det är viktigt att de får svar på frågorna att det leder någon
vart även om de inte får som de vill, så ska de ha svar.

Samtalet som metod möjliggör för eleverna att säga det de vill och träna
sig på att göra det på ett bra sätt, att kunna formulera frågor och våga göra
sin röst hörd. Elever i särskilda undervisningsgrupper kan till exempel få
förbereda sig inför att delta i ett formellt forum. Det ses som viktigt att
utveckla arbetssätt där det kan finnas förutsättningar för en dialog, att
eleven vågar ställa frågor och uttrycka sina åsikter. I intervjuerna nämns
vissa metoder för att arbeta i klassrummet så fler elever kommer till tals
och så att de vågar ställa frågor. Ett sätt är att alla skall ha möjlighet att
uttrycka sin åsikt, så att inte bara de som ropar högst eller är snabbast får
sina röster hörda.
P

Att eleverna får träna sitt ordval när de vill något, deras ansvar
också. Det är fortfarande lärare som tycker kom inte hit och tyck
någonting, men då kanske det är så att de uttryckt sig väldigt
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provocerande och man måste ju träna det också hur man för en
dialog.
SL Där finns det också metoder som vi använder oss av som vuxna,
man startar upp med någonting, att man funderar var och en och
skriver ner några stödord och att man hittar ett sätt där alla får
uttrycka sig. På samma sätt som oss vuxna, när den förste pratar
rakt ut då är det fokus på den sen, då blir det den riktningen, men
om alla får förbereda sig att säga någonting blir det bredden –––
P

Det handlar mycket om att skapa en jämbördig dialog, så att det
inte blir en skendemokrati.

P

Men jag tror att i dagens samhälle måste vi [låta] barnen bli
hörda. Vi vill ju inte att de bara ska göra som andra, vi vill ju att
de ska tänka själva annars är det ju någon annan som gör det åt
dom.

Problem och utmaningar
Tillgänglig tid anges i intervjuerna som det primära problemet för att skapa möjligheter till att kunna föra samtal, lyssna in och ha en nära dialog
med enskilda elever. Bristen på tid gör att elevinflytandet kan begränsas till
enkla val som till exempel i vilken ordning något ska göras. Det anses viktigt med en fungerande dialog. Därför ses det som en utmaning att kunna
fördela samtalstiden så att pedagogerna hinner föra samtal med alla elever,
det vill säga att alla känner sig sedda. Av skolledarna anses det viktigt att
agera när det framkommer signaler om att möten inte fungerat bra och att
stödja lärarna så att de hittar tid för samtal. Ett annat dilemma som tas
upp i intervjuerna är att pedagogerna skolar in eleverna i en viss diskurs. Ju
äldre eleverna blir desto mer för de därmed samtal om det som förväntas
i en given skoldiskurs. I förhållande till detta anses yngre elever vara mer
spontana. Pedagogerna anger därför att det är viktigt att behålla elevernas
personligheter och nyfikenhet. Det ses även som ett problem att elever genom dialog kan välja bort sin möjlighet att göra egna val och låta läraren bli
den som bestämmer.
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P

…att hejda sig lite, att inte ge ja eller nej, att backa tillbaka och ta
sig tid och lyssna, att ta på allvar.

P

Jag tycker den där mellangruppen är svårast att komma ihåg.
Dom här som kräver väldigt mycket, dom är man tvingad att
ägna sig åt varje dag, prata med dom i andra sammanhang också,
rastsammanhang och så. Men dom här som är självgående men
inte pockar på så mycket ––– Dom gör nästan alltid det man vill
att dom ska göra men de får ingen respons på det och då inbjuder
det nästan till att dom skulle göra tvärsemot bara för att få se och
höras.

P

Så är ju min utmaning, att jag ska behålla dom här personligheterna och ändå någonstans leda in dom i det här en slags skolvärld,
men att hålla kvar den här personligheten och nyfikenheten.

SL En del är ju att ge tid, eller att ge tid för personal att kunna sitta
tillsammans med var och en elev och kunna föra den här dialogen.
Och sen, den här tidspressen man har som personal tror jag att
det lätt blir det här att nu ska vi jobba inom det här i SO, vi kan
börja med det här, eller det här, vad är det ni vill börja med, vill ni
börja med den här delen, eller den här delen? Det tycker inte jag
är elevinflytande eller elevaktivt arbetssätt, det är att förenkla det.
Jag tror att det handlar om tid att sätta sig ner med eleverna …
P

ja men det är ju det som är faran också om de blir vana med att
andra alltid bestämmer åt mig –––
Ps det är ju jättesvårt men jag tror att blir man lyssnad på så har
då jag märkt att nästa gång då kanske jag kan komma med egna
idéer om hur jag vill ha det.
Sammanhang
Sammanhang i lärandet har betydelse i förhållande till elevinflytande som
pedagogiskt arbetssätt. Sammanhang kan sammanfattas som tre utgångspunkter, a) ett helhetstänkande i hela läroprocessen, b) att bättre än vad
som sker nu sätta kunskaper i ett sammanhang och c) en utgångspunkt i
individens sammanhang och förutsättningar, att ”utgå från elevernas verklighet och grundkunskaper”. Det sistnämnda har tidigare nämnts som ett

74

Fyra skolors praxisnära arbete med elevinflytande

elevperspektiv. Det kan i praktiken hanteras genom att elever berättar
för varandra och på så sätt skapar en elevnära nivå i det som ska läras.
Sammanhang beskrivs också som ”att koppla ihop det man arbetar med i
större sammanhang, se helheter”. Det kan vara att sätta lärandet i ett konkret sammanhang och hitta samarbete med det näraliggande samhället för
att göra arbetet mer motiverande och meningsfullt. Det syftar till att ”göra
kunskapen generell och användbar och komma bort från snuttifiering”. ”Blir
det meningsfullt så arbetar eleverna och då ökar måluppfyllelsen.” Är arbetet
meningsfullt blir det en ”kick” som också leder till eget arbete och att eleverna fortsätter själva och tar ansvar för sitt arbete. (Detta återkommer även
under tema tre och länkar samman med kategorin motivation). Sammanhang i lärandet kan också skapas genom att utgå ifrån aktuella händelser i
omgivningen eller att man nyttjar det som sker spontant i olika situationer
som lärtillfällen. Det innebär att ”fånga tillfällen” som dyker upp, även om
de ligger utanför den egentliga planeringen.
Det betonas som viktigt att det finns en mottagare för det arbete som
sker. Det kan till exempel vara en extern mottagare för elevernas arbete.
Olika arbeten inom ett tema kan redovisas inför en publik som föräldrar
eller andra elever. Ett sammanhang i hela lärandeprocessen anses skapa
bättre förutsättningar för delaktighet. Genom det tematiska arbetssättet
förstärks även elevernas möjlighet att se sammanhang och helheter. De
kan arbeta från ett långsiktigt perspektiv och har längre tid för arbetet.
De ska kunna få en helhetsbild av sitt lärande och de mål som finns i skolan. Genom ett elevaktivt och tematiskt arbetssätt görs eleverna delaktiga
i hela lärandeprocessen. Deras delaktighet innefattar alla delar i processen
i form av planering, genomförande och utvärdering. I intervjuerna beskrivs
att elever är med i alla delar av ett tema och alla delarna är lika viktiga. Om
eleverna ges en förförståelse och kan se sammanhanget bidrar det till deras
ansvarstagande och kan vara en viktig förutsättning för oroliga barn.
Sammanhang är en faktor som inte begränsas till en fråga mellan skolans mål och eleven intresse, utan visar också på kontextens betydelse för
lärandet på flera nivåer (individ, grupp, skola och samhälle). Under temat
lärmiljöer beskrivs att lära sig av ett sammanhang som betydelsen av förebildlighet i rummet och att lära sig av kamrater. Där relateras också sammanhang till att känna igen sig i skolans verksamhet och få möjlighet se en
röd tråd i denna. Detta återkommer också som perspektiv under tema tre i
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form av genomskinlighet, det vill säga vikten av kännedom om mål för att
elever själva ska se helhet och sammanhang i lärandet.
SL Skolan har ju ett problem med vem man jobbar för, det är dåligt
med mottagare. [Som att] berätta i tvärgrupper för andra, sådana
saker som säkert också främja elevinflytande om eleverna ges möjlighet att ge synpunkter [på varandras arbete] och komma med
frågor och kritiskt tänkande.
P

Kanske kan förklara på ett bättre sätt, de kanske tar med sånt
som du tycker är självklart, inte tar saker för självklara som du
skulle göra –––

P

Att man har en planering, skriver en planering på tavlan, grovplanering för vad vi ska göra. Bara det ger motivation och ansvar,
de blir nyfiken att läsa. Men sen just förförståelse för de oroliga
barnen också, att man gått igenom planeringen för de barnen, sen
behöver det ju inte vara så att man följer planeringen.

SL Helhetstänkandet kring lärandet. Dvs att man lär sig i olika
situationer. Barn lär sig i olika situationer, man måste ta till vara
lärande situationer, se varje händelse som en lärande situation.
SLs Våra lärare behöver, alltså dom behöver, använda fantasi ibland
och framför allt att bygga på praktiskt arbete. Praktiska läromedel
och besök ute i samhället för att våra elever ska kunna ta till sig
kunskaper.
P

Vi skulle behöva ha mer lärande ute i samhället, ta med klassen
på andra uppdrag, kanske ta in samhället, hitta andra lösningar,
släppa de gamla låsningarna, jag vet inte.

Problem och utmaningar
En av de mest framträdande och tydliga utmaningarna i att skapa ett sammanhang och helhetssyn relateras i intervjuerna till skillnader mellan
ämnen. Det anses vara lättare att arbeta med ett helhetstänkande i praktisk-estetiska ämnen som slöjd, bild och hem och konsumentkunskap än i
andra ämnen. Detta dels genom att sätta innehåll och arbetssätt i relation
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till ett verkligt konkret sammanhang, dels genom att få ett sammanhang
i hela lärandeprocessen. Ju mer teoretisk ämnen anses vara, desto svårare
anses det vara med helhetstänkande. Svårast upplevs detta vara i matematik. Även om de teoretiska ämnena går att göra mer praktiska och relaterade till konkreta sammanhang anses möjligheterna ändå som begränsade
i denna mening. Slutprodukten anses också mer diffus. Det är tydligare
att tillverka något i slöjd än att kunna något i exempelvis kemi. Variationerna mellan ämnena i uppfattade möjligheter till sammanhang påverkar
hur framgångsrikt man menar att arbetet med elevinflytande kan bedrivas. Om elevinflytande definieras till att handla om förhållningssätt och
relationer finns dock ingen skillnad mellan ämnen i möjligt arbete med
elevinflytande.
SL Där blir det ju ofta att dom är med från början i en tanke från
vad de ska göra till en färdig produkt.
SL Är det så att det förhåller sig olika i olika ämnen, måste man ha
mer baskunskaper i ett ämne för att kunna påverka analysera och
vara delaktig och, och kunna få, utifrån ett elevaktivt arbetssätt
jämfört med något annat ämne, förstår ni vad jag menar? Behöver
man mer, behöver man kunna mer i olika ämnen?
SL Men jag tror det är som i matte ––– där är det så tydligt att det
bygger på varandra vissa grejer, du kan inte börja där uppifrån direkt utan det finns en klar systematik i vissa delar och att kunna
se dom här sambanden och hur de förhåller sig till varandra. Så
jag tror det är det som, jag vet inte, men jag har tänkt på det som
kan sätta käppar i hjulet. Jag tror det, för jag tror i svenska har
du så många olika andra ingångar så det spelar ingen roll nästan
vilken ingång du tar.
P
P

Det är mer konkret i slöjden [instämmanden].
Jag tänker som du sa det här med att presentera det som ett
problem, som om man ska sy en väska i slöjden. Det ska hålla för
visst mycket, den ska rymma visst mycket, när man som presenterar arbetsuppgiften vad den här ska användas till då får man ju
större inflytande, större inflytande för eleverna.
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Variation av arbetssätt
Även om olika pedagogiska arbetssätt i respektive skola här har benämnts
som elevaktivt, tematiskt, problembaserat, åldersintegrerat med mera så
poängterar lärare och skolledare vikten av variation i arbetssätt. Med andra
ord är inget av arbetssätten ensamt tillräcklig för att ambitionerna med
elevinflytande skall kunna uppnås. Variationen i arbetssätt beskrivs som
att det kan vara allt från ”lärarledda genomgångar till arbete med portfolio och
temaarbeten”. Variation av arbetssätt tillmötesgår också behovet av anpassning till olika lärstilar. Ett ”flexibelt lärande på individens villkor” uttrycks
vara lika med elevinflytande och att det i tematiskt arbete är ”lättare att få
in olika lärstilar = inflytande”. Det vill säga att olika sätt att arbeta passar
olika elever. Variation motverkar enformighet och omväxling ses som en
motiverande faktor. Att öppna möjligheter till variation innebär också ett
utrymme att fånga det som händer i stunden och anpassa verksamheten till
elevers olika erfarenheter, förutsättningar och intressen. Flexibilitet anses
i första hand bygga på att skapa utrymme för individualisering. Detta betonas mer än att eleverna ska, vilket läroplanen anger, få prova på olika arbetssätt. De nämnda arbetssätten kan vara en förutsättning för inflytande,
men behöver inte vara det. Det ställer krav på läraren att vara medveten
om syften och effekter av valda arbetssätt och hur det kan kopplas till elevinflytande. För de intervjuade blir därmed inte arbetssätten det primära
fokuset, utan vilka bakomliggande antaganden som finns och hur man arbetar med elevinflytande som förhållningssätt. (Denna punkt återkommer
och utvecklas ytterligare under temat lärmiljöer).
P

P
P
P

Som inflytande förutsätter som möjlighet till variation, det måste
finnas, alla är ju inte teoretiker som kan komma [fram] bäst på
det sättet,
… Jag tror variation av arbetssätten, om man gör det blir det
roligt, man når många.
Det är många skolor som jobbar tematiskt men jag tror att elevinflytande kan man arbeta med vilket arbetssätt man än har.
Jag tror att man kan få elevinflytande i alla arbetssätt, det tror jag.
Om man är en trygg grupp, att det är en bra relation till läraren
och en bra relation mellan gruppmedlemmarna och det är okej att
var duktig, då tror jag de kan påverka minst lika bra.

78

Fyra skolors praxisnära arbete med elevinflytande

SL Men vilka arbetssätt som ger elevinflytande? Jag tror med rätt
coachning och rätt stöd så spelar det ingen roll vilket arbetssätt
som man har så ger det i alla fall elevinflytande.
SL För elevinflytande så finns det en massa verktyg att kunna använda, där du [SL] nämnde tematiskt arbetssätt, ––– om man
inte pratar och kramar ur mycket mer än vad elevinflytande står
för är det en risk, det finns en risk att använder vi verktygen, för
det finns en uppsjö av verktyg att använda så, så vet vi inte hur vi
ska använda verktygen. Det är ungefär som att jag använder en
hammare men egentligen skulle jag ha använt en skruvmejsel, det
kan bli fel verktyg och jag vet inte, jag har egentligen inte grunden
för vad det står för egentligen. Det finns en massa verktyg att
använda för att utveckla elevinflytandet, men det utvecklas inte
av sig självt bara för att jag använder mig av det här. Det finns en
risk för om man inte verkligen har dissekerat och bearbetat det här
riktigt så kan vi slänga ut en massa verktyg där man som pedagog
använder och kan säga, jag jobbar så här och det är elevinflytande.
Men det är inte alls säkert att det är det för du kanske inte har
koll på vad det är du ska göra.

Lärmiljöer
Lärmiljön framställs här som ett vitt begrepp innefattande både den fysiska lärmiljön och den sociala miljön. Lärmiljöer framkom tydligt i empirin som viktigt i arbetet med elevinflytande. De kategorier som redovisas
här utgör de delar vilka kan anses ha betydelse för elevinflytande enligt
respondenterna.
Liksom under temat pedagogiska arbetssätt framhävs från de olika
skolorna något olika innehåll och betoning avseende lärmiljö satt i relation
till elevinflytande. Ett sätt är att ha ett förhållningssätt där elevernas initiativförmåga och förmåga att ta ansvar, planera och utvärdera bejakas. Elevernas samarbetsförmåga, självständiga ställningstagande och initiativkraft
framhålls samt att elever ges utrymme för egen fördjupnings- och utvecklingstid. I en annan skola uttrycktes mer vikten av goda relationer mellan
lärare och elever och att det ska finnas fysiska rum för samtal. En stödjande
organisation med mentorskap betonas liksom en gemensam kunskapssyn
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och förhållningssätt bland pedagogerna. I denna skola återfinns ett intresse
för gruppens betydelse och interaktioner mellan pedagoger och elever. Arbetet med elevinflytande angavs sedan en längre tid ha tagit utgångspunkt
i tillämpning av Barnkonventionen. Vid en tredje skola framhölls vikten
av att varje elev upplever att personalen intresserar sig för dem, har tid att
lyssna, att eleverna kan föra fram sina åsikter och tankar samt att det är ett
öppet klimat där alla vågar ge idéer och göra sin röst hörd. Det beskrevs
också som betydelsefullt att eleverna kan uttrycka sig i skolgemensamma
demokratiska grupper. I den fjärde skolan beskrevs en medveten satsning
på att skapa organisatoriska förutsättningar i förhållande till lärmiljöer för
att underlätta ett tematiskt arbete och samarbete mellan olika ämnen och
lärare. Samtidigt betonades även lärarens ledarskap i klassrummet för att
leda lärande för klasser och grupper.
I beskrivningen av elevinflytande i förhållande till den sociala miljön
används ordet förhållningssätt. Inledningsvis i texten tar vi utgångspunkt
från detta och möten mellan eleverna och skolans personal som förutsättning för elevinflytande, det vill säga grunderna i den sociala miljön. Efter
det lyfts kommentarer upp som behandlar lärmiljön som förutsättning för
elevinflytande. Ett arbete med helheter, där olikheter tillåts berika, anges
som förutsättningar för ett elevinflytande i förhållande till lärmiljöer. Kategorin integrering bör ses i relation till kategorin sammanhang under temat pedagogiska arbetssätt. Grunder för elevinflytande är också trygghet
och tillhörighet. Den fysiska miljön beskrivs som betydelsefull och kan bidra som förutsättning för de kategorier som tagits upp under pedagogiska
arbetssätt och de kategorierna som nämns här under lärmiljö. Den sista
kategorin, ledarskap, står i en speciell särställning i förhållande till samtliga
andra kategorier. Hur läraren avgör och hanterar samtliga möjligheter som
ges i praktiken ses många gånger som avgörande för elevinflytandets innehåll och resultat.
Förhållningssätt
Den sociala lärmiljön handlar i första hand om ett förhållningssätt som ska
genomsyra verksamheten, ” förhållningssättet är avgörande”. Det är också
hur möten och bemötande sker som lärarna menar att eleverna värdesätter. Stor vikt läggs vid att lyssna och ha en jämbördig dialog och ett jämbördigt förhållande med eleverna. Eleverna ska känna att någon lyssnar på
dem. Bemötandet i klassrumspraktiken ges också dimensionen av att det
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är viktigt att ”ständigt ha utrymme för reflektion”. Mötet innehåller på så sätt
de spänningar och avvägningar som lärarna behöver göra. Lärares ledarskap får därför stor betydelse för att möjliggöra elevinflytande. De vuxnas
förhållningssätt i skolan menar man måste innebära ”att vara tydliga, lyssna
och visa respekt”. Det uttrycks som viktigt att de bygger på en grundsyn på
barn som kompetenta och att se på barnen vad de kan och vill. Läraren är
den som kan ”motivera, entusiasmera, skapa lust, lyssna, ge möjlighet, att tro på
barns förmåga”. Läraren som tolkare av det som sker får betydelse. Pedagogen ges ett tolkningsföreträde av vad som sker, vilket kan problematiseras i
relation till frågan om ett jämbördigt förhållande. Förhållningssätt är inget
enkelt begrepp att definiera satt i relation till elevinflytande. Det framkommer inte heller tydligt i intervjuerna kopplat till konkreta situationer
i praktiken. Som beskrivning för elevinflytande i klassrumspraktiken kan
det därmed dölja hur elevinflytandet hanteras. Förhållningssätt beskrivs i
nära relation till samtalet. ”Förhållningssätt, jämbördig dialog är grunden!”.
Denna kategori är komplex, men synliggör ändå de utgångspunkter och
intentioner som återfinns i praxis.
P

Jaa, det är nog det viktigaste egentligen att man har ett bemötande
och förhållningssätt som är gemensamt. Viktigare än pedagogiska
arbetssätt, det är väl dom grundstenarna.

SL Det här med det tematiska arbetet som ska gagna elevinflytande… men jag tänker så här att … det jag tror är allra, allra
viktigast är oavsett vad man väljer för metod det är ju förhållningssättet. Det tror jag är ju numer ett sätt att skapa det här med
elevinflytande, att man känner att man blir lyssnad på att det
man säger är viktigt.
SL Mer ett jämbördigt förhållande mellan den vuxne och eleven, att
ingen har övertaget utan att man tillsammans går.
Organisatoriskt sätts med denna kategori fokus på att skapa möjligheter till möten i miljön där det finns förutsättningar för bra kommunikation
och lyssnande. Det innebär att det finns mycket starka band till kategorin
samtalet under pedagogiska arbetssätt. Där nämndes till exempel relationen mellan att vara lyssnad på och möjligheten att göra val samt att eleverna
ska känna sig sedda. Dialogen är viktig för att man ska lära känna varandra
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på ett mer personligt plan och därmed underlätta verksamheten. Möten
och samtal ses av respondenterna som grunden för bra relationer, samtidigt
som bra relationer underlättar dialogen. Mer personliga möten blir viktiga
och ett forum för detta är så kallade mentorsgrupper eller handledargrupper. Pedagoger kan lära känna elever bättre genom att de till exempel arbetar med en bok om sig själva. Att de finns nära och tillgängliga för eleverna
blir också viktigt. I särskilda undervisningsgrupper är det högre personaltäthet och där finns därmed större utrymme för möten mellan pedagoger
och elever. Att eleverna ska få komma till tals och utveckla sin förmåga att
uttrycka sig och göra sin röst hörd har tidigare nämnts som ett motiv till
samtalet i klassrummet. Lärarens möjlighet att förstå eleverna innefattar
även eleverna beteenden, det vill säga vad de gör och inte gör. Elever som
inte beter sig på ett förväntat sätt, ”de står på huvudet i verksamheten”, ses
som viktiga signaler för olika typer av kontaktinsatser mellan lärare - elev.
P

När jag haft grupper, om de är större än tjugofem, har jag alltid
tagit alla i handen när de kommer så jag vet att jag har tittat på
alla barn även om det bara är någon minut. Så vet jag att jag har
uppmärksammat alla barn varje dag och det känns bra...

P

Och då tror jag att det leder till elevinflytande i slutändan, då blir
det ett öppet klimat, [om lärarna lyssnar och bekräftar eleverna]

P

De kan ju alltid söka upp oss, inte bara just för stunden, vi är faktiskt ganska nåbara i arbetsrum ––– de kan söka oss av många
olika anledningar, sociala saker, vi är väldigt nåbara.

SL Ordförande i elevrådet svarade vad som var elevinflytande, när jag
har en bra dialog med läraren, när jag får veta vad som förväntas
av mig och får vara med om vilken väg som jag ska gå, hur jag ska
nå dit.
SL Man kan titta på vad eleverna gör och när de kommer till tals,
men man måste också fundera på vad är det som eleverna inte
gör, eller gör på ett felaktigt sätt. Det är också ett sätt att komma
till tals. ––– Alltså man tittar på elevgruppen, förstår ni vad jag
menar, att man inte kommer till lektionen, man vill inte, varför
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vill de inte, då tar vi också in elevinflytande i det då är elevens
inflytande på skolan…
Under det första temat beskrevs kategorin individualisering. Tema lärmiljöer signalerar ett mer tydligt intresse för grupprocesser. För att kunna
individualisera och arbeta utifrån individers förutsättningar menar pedagogerna och skolledarna att det är betydelsefullt att få en fungerande
grupp. Att arbeta grupporienterat är naturligt i skolan. Det framhålls
också att utan gruppfokus skulle individualisering inte behövas. Det anses
som viktigt att gruppen fungerar för att individualisering ska vara möjligt.
Pedagogerna behöver därför ha kunskap om grupprocesser och hur goda
relationer skapas. Samtidigt markeras i materialet vikten av att ”stärka individen, en bra självkänsla ger gruppmedlemmar som kan samspela”. Det är
därför oklart hur arbetet med elevinflytandefrågorna faktiskt sker, det vill
säga om det sker med utgångspunkt i individen, gruppen eller i en relation
mellan dessa. Individualisering och integrering blir varandras förutsättningar och dess möjliga motsättningar. I det empiriska materialet återfinns
bland pedagogerna tankar om behov av att utveckla metoder för arbetet
som inriktas mot grupprocesser för exempelvis samarbetsinlärning.
P

Det jag tänker, som tar mot nya grupper, det är att skapa harmoni
i gruppen, att man får sin plats. Man behöver inte älska varandra
men att man respekterar, det tycker jag är det första som man kan
jobba mycket och länge med.

SL Jag var inne på det här med den sociala kompetensen, att det är
viktigt att vara bra på att skapa relationer och det krävs ju metoder för det också, att kunna relatera till varje individ, skapa dom
banden i gruppen.
De intervjuade menar att de möten som sker mellan skolans personal
och eleverna skall karaktäriseras av ett klimat som bidrar till lärande. Det
handlar om att uppvärdera skolan och lärandet i stort, men också att klimatet ska bidra till och ge en bild av hur det är när man är duktig. Här
framkommer även lärarnas förväntningar på eleverna som en viktig punkt
samt att eleverna berörs av det som sker på skolan. Det framhålls att elever
kan vara förebilder för varandra, inspirera och hjälpa varandra i vad som
ska läras in. Detta anses möjliggöra att de kan påverka sin situation. Likaså
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beskrivs att arbeta för att skapa ett klimat där det är tillåtet och viktigt att
lära sig och vara duktig. I relation till ansvar handlar detta om de enskilda
elevernas förståelse och acceptans för att det är för sin egen skull man går
i skolan. Samtidigt problematiseras det i intervjuerna om vad det är att
vara duktig i skolan där ansvarsförmåga anses vara ett kriterium på att vara
duktig. Att vara duktig beskrivs dock av de svarande primärt i betydelse av
vad det inte är. Det är inte bara att göra som läraren säger, utan även att
vara kritisk och ifrågasättande. Detta har också en koppling till synen på
vad som är kunskap, vilket redovisas som kategori under det tredje temat
i rapporten.
P

Det blir ändå den där balansen, att man i en grupp, att alla
blommar, alla ska få slå ut på något sätt. Om någon blommar ut
väldigt mycket, det kan ju inspirera men kan ju också göra att det
dämpar.

P

Också är det de, att man ska förena tjugo elevers önskemål och
inflytande, som en slags grupprocess med en lärare …

P

…jag måste bli väldigt konkret, vi håller på nu med Israel och
Palestina konflikten, och det är väldigt svårt för många. Men då
har vi gjort så här att, det här med Vygotskij och förebilder, att
eleverna hjälper varandra. De elever som känner att de kan det
här hjälper de andra, och jag tror att det är här de kan påverka
sin situation, både de som tycker det är svårt och de som kan. De
sitter med en klasskamrat och berättar med sina ord –––

P

Attityder också, att när man jobbar med tonåringar så är det
mycket attityder, att det är fult att vara duktig. Man ska kunna
göra ett bra jobb och vara stolt över det och, vi vill bygga på det att
kulturen i skolan, våga vara duktig, jag tycker vi lyckats ganska
bra.

P

Och man får den här feedbacken på hur duktig man är att man
sitter tyst och inte deltar i den här killens stök liksom. Och att när
dom kommer upp på senaredelen får de otroligt jobbigt när vi lärare börjar kräva att vara mer som den här stökiga killen som. Var
med släng frågor, var med i rummet, släng svar, där har vi ibland
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lite att ibland är det inte alltid bäst att vara duktigt utan att man
måste också vara aktiv, kritisk tänkande och kanske till och med
lite vågad
SL Men om man får in den mentaliteten hos barnen också, vi är i
skolan för att lära oss saker och ting. Det här behöver du mer hjälp
med för att kunna lära dig –––
Problem och utmaningar
I den sociala miljön är det bemötandet som stärker elevinflytandet. Tiden att mötas och samtala med varandra, och som lärare hinna med att
se alla elever, anses som viktigt. Samtidigt anges att denna tid inte finns.
Utrymmet för personliga relationer anses ofta inte finnas i tillräcklig stor
utsträckning. Problemen förstärks i åk 6-9, jämfört med tidigare årskurser,
då eleverna där möter flera olika vuxna varje dag. Den traditionella lärarrollen, att vara den som pratar mer än lyssnar, ses också som ett problem
som behöver hanteras. Ytterligare ett problem som påpekas är att lärarna
ibland saknar insikt om betydelsen av förhållningssätt. Ett problem som
också lyfts fram är vikten av att skapa en samsyn, ett liknande förhållningssätt, mellan pedagoger och omsätta detta i handling. Att nå ett bra
gruppklimat kan vara problematiskt utifrån elevers olika intresse för skolan och/eller olika grader av ansvarstagande.
SL Utmaningen kanske är att en del grupper är väl stora för att
hinna med att ha relationer.
SL Att hinna se alla barn i ögonen.
SL Det blir att vi kommer tillbaka lite till det som vi pratade om igår,
räcka till, det går inte att räcka till som pedagog till hur många
som helst …
P

Problem eller vad man ska säga, mycket handlar om att man har
kvar en roll att vara den som förmedlar, att stiga tillbaka och ta
en annan roll i förhållande till elevinflytande, en som lyssnar mer.
Man är van att vara den som leder och styr så att ta det här steget
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tillbaka och lyssna in, lyssna in elevers idéer och tankar, jag tycker
det handlar om att förändra vanor så att säga.
P

Problemet kan jag inte se, men utmaningarna. Vad är utmaningarna egentligen? Jag tycker utmaningarna är att vi personal
[måste förstå] att man måste jobba med relationer samtidigt som
en förutsättning för barns lärande.

SL Det är lika där, man måste ha jättemycket diskussioner om förhållningssätt mellan personal och diskutera. En del har det ju bara
naturligt på något vis medan andra får kämpa rejält.
Integrering
Begreppet integrering används i denna rapport i vid bemärkelse, innefattande både att integrera olika åldrar på elever och skolämnen. Ämnesintegration genom ett tematiskt arbete anses underlätta de faktorer som har
betydelse för elevers inflytande. Det är ”ett sätt att sammanföra det demokratiska uppdraget och kunskapsuppdraget”. Det gör att tematiskt arbete är ett
”arbetssätt för att uppnå elevinflytande”. Samtidigt poängteras att tematiskt
arbete behöver ”innehålla ämnesinslag för att nå en bra kvalitet” och att det
är ett ”arbetssätt som möjliggör elevinflytande, men behöver inte vara en förutsättning”. Således räcker det inte bara med att integrera ämnen, man måste
också fråga sig vad integreringen är till för. Samma beskrivning och tvetydighet finns i begreppet åldersintegrering. Åldersintegrering förstärker
möjligheten att individualisera men samtidigt anses att ”åldersblandningen
i sig inte skapar inflytande”. Huruvida undervisningen är organiserad i skilda eller homogena åldersgrupper ”avgör inte hur bra undervisningen är”, utan
det handlar om att ”pedagogerna måste tro på organisationen”. Här finns
samma tanke som under kategorin variation, det vill säga att syftet och förståelsen för det använda verktyget är viktigt. Samtidigt ställer intervjupersonerna frågan om åldersintegrering sker utifrån pedagogiska eller ekonomiska motiv. Åldersintegrering ger dock möjligheter för individualisering
då man utgår från behov och mognad hos barnen. Syftet kan vara att man
vill nå en pedagogisk effekt med integreringen och att åldersintegrering till
exempel skapar ” färre jämförelser mellan elever”. Perspektiven på integrering
leder således till att det inte är hur skolan organiserar sin undervisning som
är det viktiga, utan på vilka grunder det görs och vad syftet är.
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Integrering som kategori innefattar även idéer om att olikheter berikar.
Respondenterna använder även begreppet mångfald i relation till elevinflytande. Under pedagogiska arbetssätt har framhållits att helhetssyn och
sammanhang är betydelsefullt för elevinflytande. Här lyfts dess motsats
fram genom att olikheter uppfattas berika och att det ses som en viktig
förutsättning för både ett kunskaps- och demokratiskt perspektiv. Enligt
intervjupersonerna måste man tidigt börja arbeta med utgångspunkten att
”acceptera att vi alla är olika”. Man behöver också få bort ”rättvisetänket”
och tankar att rättvisa innebär att ”man är lika mot alla”. Mångfald, som
individers olikheter, anses få betydelse för lärande utifrån att det möjliggör
grund för variation och att man kan lära av varandra. Förståelsen för att
elever har olika förutsättningar är också något som anges kunna användas
i arbetet med skolans värdegrund. Att arbeta så elever känner tillhörighet,
vilket redovisas mer utförligt tillsammans med trygghet, ses också som en
aspekt av integrering. Skolor med elever i särskilda undervisningsgrupper
eller i förberedelseklasser anser sig ha en fördel och möjlighet att medvetet
arbeta med olikheter. Det blir en möjlighet att olikheter finns inom dessa
barngrupper och att de finns i skolans verksamhet. Olikheterna ses där
i huvudsak som något positivt och viktigt. De problem det skulle kunna
medföra hamnar i bakgrunden.
P

Tillåtande för, accepterande av, olikheter men att ledarskapet är
viktigt. Att man vet inom vilka ramar man vet att man kan röra
sig.

SL Så kanske man ser vad man inte är överens om också. Det behöver inte alltid vara en ambition att vara överens, det kan vara en
styrka att veta att ser du det på det sättet, det som är så viktigt för
mig som jag tänker. Jag förstår dig men jag vill nog hålla i det här,
men att bara veta att man tycker olika.
Trygghet – tillhörighet
Både den fysiska och den sociala lärmiljön skall, enligt respondenterna,
göra att eleverna känner sig trygga. Det ska bygga på en känsla av gemenskap och ge en känsla av tillhörighet. Mer precist att eleverna skall känna
sig betydelsefulla som individer i sammanhanget. Detta återkommer som
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viktigt för elever i särskilda undervisningsgrupper. Klimatet ska vara förlåtande och det ska vara tillåtet att göra misstag. Trygghet och tillhörighet anses skapa förutsättningar för att våga göra sin röst hörd och komma
med förslag och idéer. En trygg miljö som förutsättning för att våga och
ha möjlighet att uttrycka sin åsikt kan länkas till fostran i demokrati och
för deltagande i ett demokratiskt samhälle. ”Målet är att skapa trygghet i
grupperna och på så sätt skapa ett öppet klassrumsklimat där alla törs uttrycka
sina tankar, ställa frågor och ta ställning.” En viktig förutsättning som anges
i intervjuerna är att personer i verksamheten lär känna varandra på ett
djupare och mer personligt sätt och att det skapas personliga relationer
mellan olika individer där även känsligare saker kan få utrymme i samtalen. Trygghet kan skapas genom att en lärare följer ett enskilt barn, att
det finns en speciell vuxen som eleven kan vända sig till i första hand. Det
sistnämnda framhålls specifikt för särskilda undervisningsgrupper. Där
framhålls det vara viktigt med en fungerande personkemi mellan lärare
och elever. Eleverna har ofta möjlighet att ”byta” pedagog om samarbetet
inte fungerar. Ibland har eleverna möjlighet att använda andra lärare som
ombud för att framföra sina åsikter när de inte upplever sig kunna göra det
direkt till den det berör.
SL Om man tänker på den psykiska lärmiljön så tycker jag det ska
vara viktigt att känna trygghet, att de inte behöver vara orolig
eller rädd att gå till skolan. Det ska finnas en tillit i organisationen
att när jag är i skolan är jag trygg, det jag bidrar med är viktigt,
mina klasskamrater och lärare lyssnar på mig. Den känslan tycker
jag är viktig i lärmiljön, alltså att jag är en viktig person, bidrar
med något känner mig lyssnad på så att det leder till konstruktiva
diskussioner i lärandesituationer när det gäller kunskapsutbyte och
inte så att det är avvaktande och att det är många tillfällen som
man inte använder som lärandesituationer om det är revirbevakning. Så när det gäller elevinflytande så är det nog det jag tycker
är viktigt och det är ju den här dynamiken. Jag tänker att det är
också samma sak som med vuxna som är trygga i arbetslaget kan
ge effekter ut i verksamheten. Tycker man det är viktigt och roligt
avspeglar sig ut i barngruppen också.
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P

––– elevinflytande kommer genom gruppen och relationen till
läraren, får man en bra grupp, en trygg grupp där det är okej att
jobba och okej att vara duktig.

P

Mentorstiden tycker jag är bra sätt att när man sitter i mindre
grupp och man pratar mer, lära känna varandra lite mer, kommer
varandra mer in på livet och kanske till och med pratar om lite
känsligare saker.

Ps Det går ju inte att jämföra heller då vi är ju ett arbetslag [räknar]
elva, tolv stycken, på nästan lika många elever. Vi är så himla
mycket folk i förhållande till eleverna och ingen plockas in eller
ut utan det är ju en tight grupp som jobbar runt dom här barnen
med den här problematiken. Så är det ju, och jag förstår inte, det
skulle vara svårt att ha det på ett annat sätt om vi ska göra ett
bra jobb. Det är viktigt med person, att det är samma personer,
ganska välkända personer.
Viktiga punkter som framhålls i den sociala lärmiljön är att eleverna
känner en tillhörighet till sin skola och att de känner igen sig i skolans
verksamhet. Det anges också som viktigt i intervjuerna att det finns en röd
tråd i verksamheten från förskoleklass till årskurs nio. Detta kan relateras
till kommentarer om att pedagogerna skall ha ett sinsemellan liknande förhållningssätt, eller att eleverna bör få en enhetlig bild av vad elevaktivt arbete innebär så att de känner igen sig i skolans arbetssätt. Tillhörighet kan
också skapas, menar pedagoger och skolledare, genom att lärare lär känna
alla elever till namn på skolan. Det är även viktigt att elever i särskilda undervisningsgrupper uppfattas som en del av hela skolans verksamhet och
att alla elever känner att de är betydelsefulla som personer och har betydelse för verksamheten. Om eleverna är frånvarande ska de vara saknade.
SL ––– att eftersom vi har ett gemensamt uppdrag i detta att vi ska
försöka hitta mönster, så att ungarna som kommer från [tidigaredelen] ska känna att det finns ett sammanhang, ett mönster,
i det här. Att det blir ett medvetet förhållningssätt i det här F-16
perspektivet
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SL ––– att göra en skola, att få med nyanlända och [särskild undervisningsgrupp] så att det känns som att det är vårt rektorsområde.
P

Att man bemöter alla barn i huset, att lära sig nybörjarnas namn,
och att försöka lära mig andra barns namn

SL Att alla måste finnas för att vi ska kunna utföra det här arbetet
och framförallt att eleverna känner det att om du eller jag är borta
så fattas det någon i sammanhanget.
Problem och utmaningar
Att nå ett bra gruppklimat kan vara bekymmersamt. En utmaning är att
hantera elever med hög status i elevgruppen men som samtidigt inte fungerar som positiva förebilder. Föräldrarnas stöd anges som viktigt i arbetet
med de elever som på något sätt har svårigheter i skolan eller uppträder på
ett icke önskvärt sätt. Finns det trygghet och hjälp från hemmet är erfarenheterna också den att eleverna vill lära sig.
P

I grupperna, att ha den andan i klassen, att man får säga fel utan
att någon kommenterar –––

P

Som en elev sa idag, i sexan, de har bråkat som om läxorna: ’ ja
men jag sa att det var för mycket läxor, för en gång sa jag att det
var lagom med läxor och då sa dom andra håll käften eller nåt
sånt där, och så sen börja jag säga att det var för mycket läxor’.

P

Det finns ju en grupp som vi inte har pratat om här, det är föräldrarna, föräldrarna bakom eleverna, om barnen får stöd hemifrån,
trygga föräldrar ––– klart eleverna vill lära sig då, de blir mera
trygga här på skolan och känner att de får gehör –––

Fysisk lärmiljö
Som nämndes inledningsvis under detta tema kan den fysiska miljön bidra till att skapa förutsättningar för elevinflytande. Den fysiska miljön är
dels de lokaler och utrymmen som finns, själva rummet för lärande, dels
de möjligheter som finns att utnyttja förändringar i rummet och hur ti-
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den används. Det förekommer medvetna prioriteringar av pedagogerna i
den befintliga fysiska miljön av betydelse för elevinflytande. Ett sätt är att
möblera rummet så att utrymmen för möten finns. Ett annat sätt är att
använda möjligheter till grupprum för arbete i mindre grupperingar och
att det finns platser för möten och diskussion. Lärmiljön skall, menar de
intervjuade, stödja möjlighet till variation i verksamheten. För att skapa ytterligare variation är det betydelsefullt att vidga det fysiska rummet genom
att nyttja närmiljön som till exempel skolskog och närsamhället. En annan
aspekt som nämns i intervjuerna är att miljön ska vara tilltalande och upplevas trivsam. Elevernas ansvarstagande återkommer här i relation till elevinflytande, där ansvar för den fysiska miljön blir betydelsefullt. En trevlig
miljö gör att eleverna värnar om sin skolmiljö vilket bidrar till engagemang
och vilja att påverka. Den fysiska miljön kan dessutom vara ett objekt för
elevinflytande genom att eleverna a) får vara med och utforma den eller b)
genom att eleverna erbjuds en variation av lärmiljöer där de kan välja vilken
miljö de vill arbeta i.
P
P

Men det är väl så om det inte är inspirerande, blir trist med skolan. Blir man inte engagerad, vill man väl inte ha inflytande heller.
Det ska vara ett välkomnande rum …, rent och snyggt, blommor
och lampor.

P

Man blir mer rädd om saker och mer mån om att göra sina arbeten fina, ––– varför lägger vi inte vikt vid barnens arbetsplatser?

P

Men just när det gäller elevinflytande och elevaktivt arbetssätt,
så ser vi ju, så har vi ju en bild av någonting stort och runt med
många grupprum, elevcafé och ett nav kanske.

P

Men vi har gjort en affär på fritids, barnen fick vara med och
hade önskemål om en affär. De har varit med och tagit med tomkartonger hemifrån och varit med och märkt upp dem och fixa och
varit med. Vi har haft den nästan i två månader och den är intakt
––– om vi bara hade ställt upp det hade det kanske inte alls varit
helt idag
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P

Vi skulle behöva ha mer lärande ute i samhället, ta med klassen
på andra uppdrag, kanske ta in samhället, hitta andra lösningar,
släppa de gamla låsningarna, jag vet inte.

P

Man kan ju jobba mycket ute, att använda utemiljön, vara uppe i
skolskogen och lära en massa saker, det kan man göra.

Hur tiden används är en aspekt av lärmiljön. Schemat är en grund för
att skapa en bra lärmiljö genom att arbete i längre arbetspass ger bättre
möjligheter för samarbete och lärande mellan ämnen och lärare. Längre
arbetspass gör också att det finns mer utrymme för samtal under själva lektionen. Hur tiden används och organiseras stärker förutsättningarna för
elevinflytande genom att det skapar möjligheter för variation och arbete
med helheter. Det är också viktigt att tiden lämnar utrymme för mer spontana möten och att det finns tid för samtal med elever när behov uppstår.
Flexibilitet och möjlig variation i hur tiden används är lättare om samma
lärare har eleverna en hel dag, vilket ofta är fallet i årskurs F-5. I vilken ordning aktiviteter görs är ytterligare ett sätt. I en av särskoleverksamheterna
har några lärare prioriterat att starta dagen med ett samtal runt ett bord
för att lyssna på eleverna och få med dem i dagens arbete.
P

På en högre nivå så har vi förändrat schemat så vi har långa
lektionspass på senaredelen, vi har 85 minuters pass i alla ämnen.
Det är ju ett sätt vi har försökt för att ha chans att hantera detta,
och att läraren inte ska ha chansen att bara stå och mata eleven,
utan man kan inte hålla på och mässa i 85 minuter.

SLs Jag tror att det här med att få tid att vara lyssnad på, ––– i våra
klassrum så har vi ett runt bord, eller ett avlångt bord, att man
startar varje morgon med, ja med att prata lite om gårdagen, pratar om aktuella händelser i världen och pratar om vad ska vi fylla
den här dagen med och alla barnen sitter med. Det kan finnas
barn som sitter men som börjar rita som tar in dagen direkt, men
finns med ändå i dialogen och kan vara med och lyssnar.
En annan aspekt av den fysiska lärmiljön är att exponera elevers lärande
i miljön. Det kan ske genom att man till exempel använder rums- och korridorväggar för att visa elevers lärandeprocess och vad de lärt. Ytterligare
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en premiss som anses stödja elevinflytande är i vilken mån rummet bidrar
till att ge en bild av vad eleverna förväntas lära. Miljön ska signalera vad
som eleven förväntas lära, en form av förebildlighet. Olika rum signalerar
vad som ska läras och utformas så att det stödjer en viss verksamhet. Det
material som finns ska ha ett värde i relation till lärande på något sätt och
ska vara tillgängligt och synligt. Tillgång till material gör att eleverna kan
arbeta mer självständigt, vilket skapar större utrymme och valfrihet. Det
är viktigt att synliggöra skolan som en institution för lärande. Det poängteras att skolan kan skapa förväntningar på lärande genom en respekt och
tradition i byggnaden för skolans uppdrag. En tradition som till exempel
föräldrarna bär med sig och förmedlar till sina barn om de själva gått på
skolan.
P

Jag tänker på en sak där de i alla fall får se sitt inflytande, som när
vi sätter upp frågorna som de ställer i dialogerna och sätter upp på
väggen frågan och vem som frågat och då blir det väldigt tydlig att
de varit med och påverkat.

SL På den här skolan så var vi som väldigt medveten om som miljöns
betydelse, ––– miljöer där barn växer och där de vill veta mer och
skapa sig nya dimensioner i sitt lärande. Alltså det har vi haft sen
dag ett, att varje liten grej ska ha betydelse att … vi har försökt
hitta sådana saker som gör att det blir roligt att ta reda på vidare
och väcka nya tankar och frågor hela tiden… och att miljön ska
inbjuda till lärande, att man ska veta att här en sån miljö. Vi har
till exempel en sagogrotta här uppe och det ska vara så att barn vet
att när man går in i sagogrottan så är det berättandets konst. Att
verkligen försöka vara ett steg före för barnen och veta att dom lär
sig av att vara tillsammans med andra. Vi har mycket det här med
att prata inför en grupp, vi har som en spegelsal [där de] tränar
sig varje vecka att stå inför sina kamrater…
SL Men jag tror ju att stimulans, stimulans i lärmiljön, att det också
är en viktigt faktor. Att i rummet där man befinner sig så finns det
redskap och saker som gör en stimulerad i att lära sig.
SL ––– man kan inte bara ha ett sätt att lära och en miljö som ser
likadan ut, utan det måste finnas någon variation och flexibilitet.

93

Elevinflytande i spänningsfältet mellan skolans kunskapsuppdrag …

P

Tillgänglighet, att ha tillgång till material, att det är nåbart –––

P

Men om de blir entusiasmerade, om de kommer in i ett rum så är
det engelskrum, så blir dom jättesugna på en massa saker när de
kommer in där, då får dom en massa idéer.

P

Jag tror de som gått här kan säga jag är stolt över min skola, att
den representerar att det är viktigt, tror jag, det tror jag är bra.

Problem och utmaningar
Det finns också problem som uppstår i samband med den fysiska miljön, ”den fysiska miljön är också en utmaning”. Det kan vara brist på grupprum och mötesplatser. För särskilda undervisningsgrupper kan bristen på
enskildhet vara ett problem, ”nu går jag på toa för jag behöver vara ifred”. En
del elever i dessa grupper behöver ”rena, sterila miljöer för att fungera bäst”,
vilket blir en motsats till att exponera material. Brist på resurser, till exempel i form av utrustning som datorer och bibliotek, hindrar att eleverna
ges utrymme och valfrihet. Resursbristen anges tydligt som ett problem
i förhållande till att kunna skapa förutsättningar för elevinflytande. Det
är särskilt de ekonomiska ramarna som tas upp som begränsande faktor.
Samtidigt som resurser blir särskilt belyst i förhållande till den fysiska miljön anses den dock inte vara den viktigaste förutsättningen för elevinflytande. Den viktigaste är hur pedagoger hanterar de förutsättningar som finns.
Hur den befintliga tiden hanteras i skolan är en sådan påverkbar resurs.
Ett schema som hindrar samarbete och flexibilitet genom snuttifiering och
avbrott som följd hindrar elevers inflytande.
P

Det är jättelätt att hamna i läraraktivt arbetssätt på senaredelen,
för man har ju klassen framför sig.

P

Ett problem är ju att vi inte har grupprum.

P

Lokalerna är egentligen inte anpassade, man lever kvar i det här
ett klassrum till varje klass och ingenting annat, då är det ju, ju
svårt ibland att göra olika saker och ändå liksom få det flyta

SL Skulle gärna vilja att du som språklärare kunde ha situationer
där de kunde sitta och mummelläsa, ha grupprum där du kunde
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sprida ut dem och gruppera på det sättet. Den möjligheten har vi
inte, inte tillräckligt, men så är det bara. Skolan är charmig och
mysig, det är högt i tak och den är vacker, men den fysiska miljön
är inte vad jag och lärarna tycker [är den bästa].
Ett annat problem (vilket i likhet med tid inte enbart är relaterat till
ekonomiska resurser) är att lärare och elever har olika syn på vad en trevlig
och trivsam miljö för lärande i skolan är. Det beskrivs också att eleverna
inte tar ansvar för miljön. Det måste också ske ett avvägande mellan att
ha hemklassrum som kanske gagnar trivsel eller att ha ämnesrum där tillgänglighet till material och möjligheten för eleverna att arbeta mer självständigt ges. En annan utmaning är att olika lärare inom en skola disponerar lärmiljön på olika sätt. Det blir på så sätt en utmaning att hantera
variation mellan olika lärare och deras agenda. Ytterligare ett bekymmer
är att lärare i första hand hänvisar till begränsningar i den fysiska miljön,
medan eleverna i första hand tros prioritera lärarnas bemötande av dem.
P

För oss som har de äldre är det fortfarande det här med schemastruktur som spökar ganska mycket. Jag skulle vilja exponera
arbetsmaterial mycket mer så det kan vara lite självgående för
dem, kunna variera arbetssätt och använda olika material.

P

Så är det ju om man har hemrum, vi har ju inte möjlighet att ha
det även om vi har ansvars och hemvisten, mentorsrum så är vi ju
där bara en liten del. Det här anonyma förstör mycket –––

SL Lärmiljön påverkas av läraren som har klassen, som sätter
ramarna runt. Kan se väldigt olika ut från klassrum till klassrum
även om man har samma grundförutsättningar så är det ändå
väldigt olika. Det är ju lite personberoende det är ju därför det är,
är viktigt att diskutera lärmiljön tror jag, det är ju inte bara rummen som påverkar utan det är ju väldigt mycket annars.
SL Om man går in och pratar med de vuxna [vad] som begränsar så
är det lokaler som begränsar.
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Ledarskap
Lärarna och skolledarna ser sig själva som viktiga aktörer för att hantera
elevinflytande. Pedagogens ledarskap i klassrummet anges som en viktig
komponent för lärmiljön. Det uttrycks att ”ledarskapet borde ges mera plats”.
I materialet framkommer att både skolledare och lärare menar att pedagogers agerande upplevs av eleverna som viktigare än den fysiska lärmiljön.
Detta gör att bilden av elevinflytande som förhållningssätt och bemötande
mellan människor förstärks. Hur ledarskapet utövas får stor betydelse då
lärarnas ansvar för att nyttja och organisera den fysiska miljön också framhålls. Förutom det ska lärarna vara glada och tycka om sitt jobb. Pedagogen ska visa att man tror på eleven och inge förtroende. Att ge eleverna
förtroenden är ett sätt att utveckla deras ansvarstagande. Läraren är ansvarig för elevernas upplevelse av både gott bemötande, känslan att vara lyssnad på (vilket antas leda till upplevelse av inflytande) och verksamhetens
innehåll. Som lärare och ledare anses det vara viktigt att ta på sig ansvar
för verksamheten. Ledarskapet innefattar att skapa goda relationer och ett
klimat för lärande, att få elever att fungera och arbeta tillsammans i grupp.
Utövandet av ledarskap berör de flesta kategorier som här skrivits fram i
det empiriska materialet då läraren anges som ansvarig för hur förutsättningar hanteras. Läraren som förebild ses som viktig för att arbeta med
de förutsättningar som i sin tur kan leda till elevinflytande. De kan vara
förebilder genom att deras samarbete sinsemellan kan vara modell för samarbete mellan eleverna. Däremot ges inte en enkel eller tydlig bild av hur ett
ledarskap utövas i praktiken. Intervjusvaren kan mer liknas vid abstrakta
beskrivningar av hur läraren bör verka visavi de faktorer som stärker elevinflytande och motverka de problem och utmaningar som finns.
SL Det är eleven som är kaptenen och vi som är lotsen. Kaptenen får
ändå inte köra skutan om inte lotsen är med.
SL Det har vi väl försökt och säga också att vi ska fokusera, börja
prata om det här med läraretik, lärarens uppdrag är ett ledaruppdrag, pedagogen att ta vid handen och leda eller vad är det vi
säger…
P

Ja men det är klart, så är det väl med oss också, att som vuxna ger
man väl inte någon förtroende som inte är intresserad av att lyssna
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på mig. Jag pratar väl inte med någon som i stort sett skiter i vad
jag säger, jag skulle väl inte ge den något förslag –––
P

Demokratiundervisningen, men jag tror ju att vi håller på väldigt,
väldigt mycket utan att vi vet om det och ger eleverna massor av
möjligheter, …vi ger dom friheter under ansvar, förtroenden allt
sånt, ‘ jag litar på dig’ ...

P

Men om man är glad och positiv, då kan man också höja rösten
och bli arg, och det kan dom ta, men det kan dom ju inte om man
är sur jämt.

P

Jag minns, det kanske var elever i femman eller sexan, att den
viktigaste och bästa egenskapen hos en lärare var inte det här att
lära ut, utan att det var att de var glada, glada!

P

Sen även att påminna barnen om att jag finns här för deras skull,
jag har valt det som mitt arbete, de har inte valt men att de ska
veta att jag jobbar för deras bästa.
Jag brukar säga till barnen att fråga om, fråga om, jag har ju valt
att vara här och jobba med er. Förstår du inte första, andra tredje,
fråga hela tiden tills du förstår, då lägger jag mer bördan på mig
att jag inte kan lära ut, medan dom behöver inte känna sig misslyckad.

P

SL Högt i tak, värme, tillåtande atmosfär, får kritisera, tydlig ledare
det ska inte vara en tvekan om vem som är ledare, en demokratisk
ledare, att det är okej att säga och göra fel, bekräfta och se.
SL Men också det jag gör och inte gör, om jag ser ett skräp men tar
inte upp det, det är jätteviktigt...
Att läraren har en förmåga att ”lyssna in” elevernas perspektiv och vad
de uttrycker är en viktig utgångspunkt i förhållningssättet. Lyssnandet
handlar om ett sätt att bemöta eleverna, att man som lärare förvaltar deras
idéer och kanske lägger bort sin egen tänkta planering. Det handlar om
att vara flexibel som lärare och ledare. Tidigare har beskrivits hur lärare
kan skapa variation. Här handlar det mer om att fånga befintlig variation.
Här beskrivs samtidigt att ett aktivt ledarskap är en framgångsfaktor med
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lyhördhet och en förmåga att plocka fram det optimala hos varje elev. I
tydligheten ingår att visa vilka kunskaper och värden som ska läras ut och
att en ledaruppgift är att tydliggöra för eleverna inom vilka ramar man
kan röra sig. Tidigare har lärares ansvar också relaterats till att ge eleverna
styrning och begränsa elevers möjligheter till val. Problemet med det som
ibland benämns skendemokrati blir här tydligt. Det beskrivs som viktigt
att arbeta med tydliga krav och förväntningar samt att synliggöra målen i
verksamheten. (Detta utvecklas under det sista temat, kunskapsuppdrag
och bedömningsprocesser.)
SL Jag tror att för eleverna, om vi skulle fråga eleverna, så är det just
det dom många gånger vill ha, någon som ser och hör dom och som
vill ta till sig det dom vill och har som önskan.
P

––– och fångar dom där frågeställningarna som kommer även om
man tänkt sig något helt annat. Man måste stanna upp själv och
släppa det man har och göra det dan efter, just här och nu är dom
här frågorna viktiga. Man kanske har planerat något helt annat
men någonstans så kommer man till samma mål ändå, men det
tror jag är viktigt att man inte är så fyrkantig, att man kan kasta
om dagar och timmar.

P

Det tycker jag mig se också att man är ledare i klassrummet, att
man vågar möta eleverna, tonåringarna. Om man inte har en
nära relation till dem så kan de vara ganska frånstötande ibland,
på gränsen till otrevliga. Och att man har ett ledarskap som att
man vågar gå fram och fråga hur mår du, du ser inte ut att må
så bra. Den relationen till eleverna utan att bli så faderlig eller
så där, att man vågar möta eleverna, det tror jag vill till att man
själv är ledare, det är jag som är ledare i klassrummet. Jag tror
det är många som upplever tonåringar som extremt skrämmande,
man gärna passerar korridoren så fort som möjligt, för dom kan
ju gärna vara lite så otrevliga och testa gränserna framför allt men
att visa upp här går min gräns –––

P

Att man alltid har en kommunikation, att det är ett ständigt
givande och tagande, att det ingår i bollandet. Att våga säga jag
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hade tänkt så här, vad tycker ni och sen att inte vara rädd att säga
men vi gör som jag sa. Du är ju alltid ledare.
P

Men att respektera och förklara för dom att idag gör vi ändå som
jag har sagt, det köper dom. Att det är det här femtio, femtio som
med barna hemma, att vissa grejor går inte att förhandla hemma
om du ska äta eller borsta tänderna, utan jag har bestämt att du
ska göra det här, punkt slut så är det, men lika mycket med andra
handen hur känner du, de måste vara lika mycket i varje vågskål
tänker jag.

SL Sen vi har ju en läroplan och vi har kursplaner och betyg, mål som
man ska nå och som man måste hålla sig till. Jag tror att många
som har blivit rädd för elevinflytande har släppt det helt fritt,
men jag tror att vi är förbi det nu, men då blir man ju rädd för
elevinflytande. Så jag tycker inte att man ska vara orolig för att på
ett tydligt sätt sätta ramarna –––
Ytterligare en dimension i ledarskapet är ledarens uppgift att ge guidning och återkoppling. (Återkoppling behandlas ytterligare längre fram i
texten.) Det gör att ett stort och viktigt ansvar som ledare är att se alla
elever och uppmärksamma vilka som får mest uppmärksamhet, till exempel ur ett genusperspektiv. Det ingår i ledarskapet att fördela inflytandet
mellan eleverna, enligt respondenterna. Ledaren bör också ge återkoppling, särskilt i frågor som inte är förhandlingsbara och där eleverna inte kan
få sin vilja igenom.
SL Som en relation, då blir nästa fråga som man kan ställa sig vilken
relation vill eleverna ha till sin lärare? ––– kan sammanfatta
det som att de förväntar sig att läraren ska vara en ledare, det du
säger att läraren ska vara ledaren men ledaren är inte, det är inte
fult att vara ledare utan man vill att någon ska tala om det här
förväntas av er och ledaren ger feedback , [som] prästen ‘nu var du
duktig som satt still’.
P

Jag tänker på de här tysta eleverna, många gånger duktiga men
tysta. Det gäller ––– att de blir hörda så att de inte bara sitter
tysta. Man har ett ansvar där tycker jag att se till att alla får sin
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röst hörd, även om de inte räcker upp handen, och andra får man i
stället stoppa.
P

Det ställer krav på ledarskapet att fördela inflytandet också [instämmanden].

P

Jag tänker på demokratins grund, vilar lite på den som är ledare
att fördela inflytandet att lämna tillbaka ansvaret, jag tycker det
handlar om det …

Problem och utmaningar
För arbetet på skolorna är det viktigt att bland pedagoger prata om och
tydliggöra ledarskapets betydelse. Skillnaden mellan olika lärares förhållningssätt och ledarskap är en utmaning att hantera. Lite av detta resonemang återkommer vi till under det sista temat och kategorin lärares kompetens. När det gäller utövandet av ledarskap har några förutsättningar
som förebildlighet, tydlighet och krav på återkoppling identifierats. Men
att agera utifrån dessa i en praktik är en utmaning för lärarna. Samtidigt
som de är ansvariga och ska lyfta ett ansvar från eleverna ska de å andra
sidan ge, utveckla och begära visst ansvar av eleverna. Det vill säga att våga
ge ansvar och få elever att ta ansvar och kanske justera ibland i efterhand.
De ska fånga och utgå ifrån elevers intressen och erfarenheter, men har
samtidigt ett uppdrag att utmana dem. Pedagogerna ska göra lektionerna
så intressanta och engagerande för eleverna att de vågar utmana sig själva
i arbetet. Att få eleverna att öka sin ambitionsnivå är på samma sätt en
utmaning liksom att som lärare vara tydlig och aktiv utan att för den skull
begränsa elevernas aktivitet och möjlighet att påverka. Vart är då gränsen
för lyhördhet kontra att vara tydlig och sätta ramar? I intervjuerna framkommer att läraren måste hitta en balans mellan ett friare arbetssätt och
mer traditionella arbetssätt där valet inte alltid är enkelt att göra. Den möjlighet till frihet och eget ansvar som ges till eleverna hanteras olika för
olika individer där läraren i egenskap av ledare gör det utifrån en tolkning av vilka förutsättningar olika elever har. Det kan i en förlängning ses
som att olika elever har olika möjlighet att påverka sitt lärande där lärarnas
möjlighet att både besluta om och fördela inflytande är en avgörande fråga.
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SL ––– ansvar och elevinflytande tangerar varandra. Ibland har vi
velat tro oss om att barnen kan ta ansvar och ha mer inflytande än
de har klarat av.
P

… … vi är ju en del av lärmiljö. Om det är en pedagog som tycker
det här är självklart och här ska vi jobba för att eleverna ska vara
med och påverka och tycker det är bra, då har vi ju bra förutsättningar. Men det kan ju också vara pedagoger som tycker att jag
vet bäst vad de ska lära sig och det här har vi gjort i alla år och
jag vet hur det blir bra och nu tycker jag att vi gör så här. Det är
mycket personlighet och det kan nästan påverka mer –––

P

––– man får jobba så otroligt som pedagog, som lärare får man
ge så mycket av sig själv för att få dom någonstans, det går inte
framåt, man får som kämpa och kämpa hela tiden och då blir
man ju som herregud och man vill att alla ska lycka. Det kan ju
vara en stress i det också …

SL Det jag kan också tänka är att inte alla har den social [-a förmågan], att det är något som är en bristvara i lärarutbildningen,
bristvara sen i fortbildning. Eller att man inte är den typen av
människa heller som har lätt till social kontakt och då känns det
som att det är oerhört viktigt i skolan idag, än viktigare idag för
att det är ett krävande jobb…
P

Då måste man vara den ledaren som kan gå in i efterhand, men
man måste låta det gå över styr ibland.

Förverkligande av kunskapsuppdrag och
bedömningsprocesser
Här i det sista temat sätts kunskapsuppdraget och förståelsen av de bedömningsprocesser som förekommer i skolpraktiken med betydelse för
elevinflytande tydligare under lupp. Kategorierna under arbetssätt och lärmiljöer ger utgångspunkter för detta. Arbetssätt och lärmiljöer påverkar
således de kategorier som beskrivs här men nu med ett tydligare fokus på
skolans kunskapsuppdrag. De aspekter som beskrivs försöker man hantera

101

Elevinflytande i spänningsfältet mellan skolans kunskapsuppdrag …

i spänningsförhållandet mellan kunskapsuppdrag och ett demokratiskt
uppdrag.
I förhållande till kunskapsuppdrag och bedömningsprocesser beskriver
respondenterna i en av skolorna att det är särskilt viktigt att ha utrymme
för individuella lösningar, varierande lärstilar och att eleverna informeras
om mål och får ta del av betygskriterier. Vid en annan skola menade man
att det är naturligt att eleverna ges inflytande då man diskuterar betyg,
bedömning, ämnesplaner och arbetar med förståelse för målen med undervisningen. En viktig fråga som samtidigt togs upp var elevernas vetskap
om vad de kan påverka och ha inflytande över och vad det innebär. En förutsättning för det var att vuxna i skolan behöver ha bättre kunskap om vad
som står i läroplan och kursplaner för att kunna kommunicera det med
eleverna. Verktyg som anges ha betydelse för kunskap och bedömning i
förhållande till elevinflytande är IUP, åtgärdsprogram, kartläggning av
kunskaper på olika sätt, omdömen och elevernas självvärdering.
Den mest framträdande kategorin (omfattning av utsagor) i hela materialet, alla teman, är genomskinlighet, det vill säga att eleverna har kännedom om skolans mål och verksamhet. Under kategorin kunskapssyn kategoriseras och diskuteras den syn på kunskap som anses göra att skolans
kunskapsuppdrag och demokratiska uppdrag kan ses sammanfalla. Hur
bedömning hanteras kan anses ge möklighet till elevinflytande. Bedömning kan dok också ses som en form av mer kontinuerlig återkoppling och
feedback till eleverna i ett utvecklande syfte. Detta ligger nära en formativ
syn på bedömning. Kategorin har därför givits namnet respons för att inte
begränsas till en mer betygsliknande summativ bedömning, eller bedömning som i första hand direkt kopplas till kunskapsmålen i skolan. I relation till kunskapsuppdraget problematiseras även elevers ambition. Tidigare har angivits att många av de beskrivningar av arbetet som görs syftar
till att skapa motivation hos eleverna. Slutligen beskrivs under detta tema
kategorin lärares kompetens, där ytterligare aspekter på lärarrollen framhålls med betoning på ämneskompetens och lärares kännedom om skolans
uppdrag.
Genomskinlighet
En viktig förutsättning för elevinflytande, i syfte att få med elever och föräldrar i arbetet, anses vara tydlighet och information om mål att sträva
mot och bedömningskriterier. Att tydliggöra målen har varit en medveten
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prioritering för flera av skolorna. Om eleverna är medvetna om vilka mål
och förväntningar som finns, kan de arbeta mot dessa och i en förlängning utöva sina möjligheter till inflytande i överensstämmelse med det. Det
handlar om att verksamheten i skolan ska vara transparent för eleverna.
Det som händer och sker bör relateras till ett syfte. Målen för elevernas
lärande framhålls i det empiriska materialet, och att verksamhet och aktiviteter i skolan ska kopplas till dem. Detta stämmer med intentioner med
IUP och de skriftliga omdömen som infördes hösten 2008. Pedagogerna
menar att om inte eleverna har medvetenheten om vad de ska kunna kan
de begränsas i sitt handlingsutrymme och bara göra vad läraren säger att
de skall göra. Genom att relatera det som görs i skolan till målen tydliggörs
och syliggörs målen. Det anges som viktigt att skapa bilder av och förväntningar på vad eleverna ska lära, samt att arbeta långsiktigt, medvetet och
strukturerat. En tydlig struktur i arbetet möjliggör för eleverna att se sin
egen lärandeprocess i förhållande till verksamheten. I den meningen borde eleverna ges ett längre tidsperspektiv syftande till ett lärande för livet.
Mycket av det ovan beskrivna har intentionen att det ska skapa meningsfullhet för eleverna.
P Och veta att målen inte är satta hux flux så där, utan att det är
för att de ska kunna gå vidare i livet –––
SL Att barnen ser att det här är inget som läraren har hittat på, utan
det finns ett mål att jag ska kunna det och för att nå det målet
måste jag träna på det. Att man kan få en medvetenhet att man
kan påverka det själv.
SL Det som det handlar om för oss är att bli tydligare i vår målsättning. Vi måste bli ännu tydligare än vad vi är idag, att kunna få
ut målen för arbetet, och få barnen förstå varför dom är här och
vad som förväntas utav dom.
SL Och kopplat till målet under resans gång, med jämna mellanrum
och så att dom får lite vägledning, det är trots allt vuxna, vuxna
som har kunskap om området, inte att dom ska styra helt och hållet utan ha en dialog och vägleda.
SL I det dagliga arbetet, att förstå vart resan går, vad går den här
kursen ut på. Och vet man vart resan ska någonstans då kan man
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vara med och bestämma färdvägen, om man vill ta E4:an rakt
fram och åka i hög hastighet eller om man vill ta en kostig, förutsätter att eleverna vet vart resan går
SL Att det blir förutsägbart, att jag vet vad jag vill påverka, vet jag
inte vad som ska hända är det ju svårt att ha någon åsikt om det.
Blir ju aktivt deltagande på ett annat sätt om man vet vad som
ska hända den här dan och nästa vecka, blir på något sätt respekterad då, blir ju en del i någonting annat, en del i det inte bara
någon som blir utsatt.
En infallsvinkel på tydlighet är att eleverna själva behöver bli mer
medvetna om sitt eget lärande, hur de lär och vad, sett som metakognitiva förmågor för att kunna utöva inflytande över sitt lärande och skolans
verksamhet. I relation till elevinflytande är således elevernas medvetenhet
om lärandeprocessen viktig, men också medvetenhet om det inflytande
de utövar. Eleverna behöver tänka kring hur de lär bäst, vilket ibland kan
reduceras till att konkret handla om i vilket rum de lär bäst. Medvetenheten hos eleverna är en del i det elevaktiva arbetssättet. Eleverna kan bli
aktiva och utöva ett aktivt deltagande genom att de har en ”medvetenhet”
om vad som ska hända och ”kan ta ansvar för eget lärande”. Elevernas reflektioner över lärandeprocessen med hjälp av frågor som ”vad har du lärt
dig nu?” blir viktiga. Eleverna behöver också verktyg för att kunna följa sin
lärandeprocess genom att dokumentera det. En prioritering är att eleverna
behöver ” fokusera på processen inte bara på slutresultatet” och bli medvetna
om studieteknik och betydelsen av sitt eget agerande i lärandet. För elever
i särskilda undervisningsgrupper blir frågan om handikappmedvetenhet
viktig, att ” få syn på sig själv”. Därför söker man i arbetet en högre grad
av konkretisering. Det sistnämnda är på samma sätt tillämpligt för yngre
barn.
SL För mig är en ganska viktig fråga, det är hur blir vi bättre på att
synliggöra elevernas eget lärande, för om dom får syn på hur dom
är med att lära sig så blir det kanske också tydligt att man har
inflytande över sitt eget lärande.
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SL Överlag så har skolan länge varit dålig på att berätta hur lärande
går till och hur lärandet ska speglas, speglas just på vår skola. Lära
för livet ja, men hur då, då? Lära för skolan ja, kanske man som
lärare inte heller har bestämt sig för vilka frågor man ställer och
[det] spelar ingen roll om man i undervisningsdelen pratar om att
man lär för livet men sen vid provtillfället använder lätträttade
prov.
P

Att man tränar dom att tänka på vilket sätt dom lär bäst och
vilket rum kan jag sitta i. Viktigt att tänka att ansvaret ligger inte
på alla andra utan det ligger även på mig som elev.

Ps Tittar man på särskolan så är en sak vi måste jobba med handikappmedvetenhet, att de ska bli medveten om sitt handikapp och
vad det har för begränsningar och kanske också möjligheter.
P

Om man jobbar med mindre barn så är det hela tiden delmål man
måste ha för de här små barnen, korta mål så att de ser nu har jag
nått dit, vad bra, ja nu kan jag det här, att de verkligen får känna
det att nu har jag lärt mig –––

En aspekt av genomskinlighet är att det ska vara tydligt för eleverna
vad de kan ha inflytande över, ”alla måste ha en förståelse för vad elevinflytande/elevdemokrati är. Det ska vara tydligt för eleverna vad man kan ha inflytande i”. En aspekt av detta är att de formella forumen framställs som
en given och relativt enkel bild av hur elevinflytande kan utövas, men flera
intervjuade pekar på att det inte kan begränsas till dessa och att bilden
av elevinflytande behöver fördjupas. Här återfinns en tilltro till samtalet
som metod för att återkoppla mot målen och medvetandegöra eleverna om
deras möjligheter att påverka och vad inflytande är. Detta ligger nära den
innehållsmässiga beskrivningen av elevinflytande som ett förhållningssätt
där dialogen är viktig. Samtal som fenomen tydliggör inte i tillräcklig utsträckning för alla elever hur de är med i beslutsprocessen och påverkar om
det inte samtidigt beskrivs för dem vad de borde uppleva som inflytande
och möjlighet att påverka. Ett sätt att hantera detta gjordes genom ett samtal där elever och lärare beskrev sin syn på inflytande och att detta sedan
jämfördes i en gemensam diskussion. Liksom i arbetet med att tydliggöra
skolans mål är det enligt intervjuresultaten viktigt med en enkel och tydlig
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information och att det konkret kan kopplas till något för eleverna begripligt i verksamheten. I intervjuerna framkom dessutom att ett sätt att hantera informationen till eleverna utan att det blir styrande och begränsande
är att informationen formuleras som problem mer än som påståenden. Genom samtalen i relation till kunskapsuppdraget kan eleverna ges motiv till
varför det är läraren som bestämmer och vill styra agendan.
P

Sen också att hjälpa barnen att förstå vad de är delaktiga i. Jag
kan ju jämföra med min skolgång ––– hur litet barn fick vara
med förr och hur mycket man vill att dom ska vara med nu.

I

På vilket sätt kan eleverna bli delaktiga i vad elevinflytande är och
syftar till?
Genom elevråd, klassråd.

P

SL Det tycker jag hänger ihop jättemycket med elevinflytande också,
för om jag vet vad jag kan ha inflytande över då tror jag också
att jag är beredd att ta ett större ansvar att jag kommer någon
vart också, än att det var ju du som skulle fixa det där, jag tänker
inte bidra med någonting. Jag ser ett samband mellan det som är
tydligt och det att om man tydliggör elevinflytande med elevens
eget ansvar för sitt eget lärande också kan det bli mycket mer spännande, det kan bli som en morot för dom.
P

Sen om man också presenterar målet så att de också har förförståelse för vad arbetet innebär, då har de också lättare att vara med
och kan känna delaktighet. Vi brukar prata om det och det tycker
jag är inflytande.

Problem och utmaningar
Lärarens förmåga och möjlighet att kommunicera innebörden av skolans
uppdrag med eleverna är en viktig aspekt av elevinflytande. Det blir en utmaning då de flesta pedagoger ger uttryck för att de upplever att läroplan
och kursplan är skrivna på ett komplicerat språk. I relation till detta friutrymme som finns genom den målstyrda skolan förekommer även uttalanden som visar att det kan vara ett hinder för att skapa en likvärdig skola.
Lärares olika sätt att tolka och hantera uppdragen kan skapa ojämlikhet.
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En annan utmaning är att hos eleverna ”skapa förståelse för vad jag ska lära”.
För att lyckas ställs krav på direkt återkoppling. Ett problem anses samtidigt vara att eleverna inte ser sitt lärande i ett längre perspektiv. När det
gäller elevens upplevelse av möjligheten att ha inflytande anses den sjunka
i takt med att eleverna medvetandegörs om vad de kan ha inflytande över.
Detta trots att eleverna enligt lärarna har ganska stora möjligheter till inflytande. Samtidigt framhålls att eleverna inte riktigt kan se hur mycket de
påverkar genom till exempel det tematiska arbetssättet, då deras erfarenhet är begränsad till just detta arbetssätt. Det är svårt att medvetandegöra
eleverna om deras reella inflytande då det uppfattas som relativt och beroende av förväntningar.
P

Vi som håller på med elever som ska ha betyg, vi har ju det problemet att vi kan inte förklara för dom vad de ska kunna.

SL Men jag tänker också på det här att jag som pedagog kan jobba på
ett sånt sätt att det är elevinflytande, men frågan är ju är eleverna
medveten om att de har inflytande …hur medvetandegör vi våra
elever om deras inflytande.
SL Ja, vad säger vi om det … ju mer eleverna bestämmer, har sitt
inflytande och är delaktiga, får vara med och bestämma, desto
högre krav har dom på att ha ännu mer inflytande. Så om man
frågar eleverna ´tycker du att du har inflytande´ så får man ett
ganska lågt betyg, men om man diskuterar och kanske intervjuar
dem så hör man att de får vara med ganska mycket men vill vara
med ännu mer.
Kunskapssyn
En kunskap som är generell och användbar i ett samhällsperspektiv sammanfaller med ambitioner som kan kopplas till elevinflytande. Kunskapens användbarhet, som elevens förmåga, ger den ett värde i sig. I skolans
verksamhet kan förmågor som att vara ifrågasättande genom att ställa kritiska frågor, analysera och reflektera ses som viktiga i förhållande till både
skolans demokratiska och kunskapande uppdrag. Förmågor som att göra
sin röst hörd, föra samtal och fatta egna beslut kan också ses som viktiga i
detta sammanhang. En lärare i åk 6-9 uttrycker att ”I svenska är det ju ett
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strävansmål att kunna diskutera och argumentera för sina åsikter. Jag försöker
vara lyhörd och ta eleverna på allvar när de protesterar mot något eller har egna
förslag på vad vi ska göra.”
Uppdragen ses också sammanfalla när elever behöver fatta beslut och
förstå kunskap på sitt eget sätt, att kritiskt konstruera sin egen kunskap.
Att som elev förvärva nya kunskaper innefattar då inte bara att reproducera och göra kunskapen till sin, utan att även tänka tankar som inte tänkts.
Det gör att synen på vad som är kunskap påverkar själva lärandeprocessen
men också vad som ger och är elevinflytande. För att tillägna sig kunskap
krävs att eleverna är aktiva i sin lärandeprocess. Det finns kunskaper som
inte är frivillig för eleverna att tillägna sig. Det finns givna mål som att
tillägna sig demokratiska värden och arbetssätt, samt kunskapsmål som att
lära sig läsa, skriva och räkna. Det blir återigen tydligt hur viktigt det är att
hantera kunskaperna som eleverna ska tillägna sig genom att ”vi behöver få
ihop elevernas intressen med kunskapsmålen”, för att skapa elevaktivitet och
inflytande. I förhållande till kunskapsuppdraget blir, enligt intervjusvaren,
det som benämns elevernas olika lärstilar viktigt på så sätt att de relateras
till inflytande i form av att utgå från elevernas förutsättningar och perspektiv. Att just möjliggöra ett arbete för att få in olika lärstilar anses vara
lika med inflytande. Det uppfattas gagna både elevernas upplevelse av inflytande och kunskapsuppdraget. Samtidigt som olika lärstilar ska tillåtas
finns ändå, menar respondenterna, en balansgång i relation till att vissa
kunskaper och förmågor måste ses som nödvändiga för alla elever.
SL Kunskapsuppdraget, en del av det är ju förmågor att kunna reflektera, analysera och så, men man måste, man startar ju antagligen i
någon orienteringsfas då med fakta och så lite grann, sen [för att]
jämföra med du själv kan. ––– Det blir en form av elevinflytande
om vi definierar det lite vidare än att välja och bestämma, får nya
kunskaper och tankar som inte tänkts, äga några tankar, så visst
är kunskapsuppdraget en stor del av elevinflytandet.
P

Men vi har också det viktiga som vi måste göra, demokratiskt
arbetssätt måste dom begripa, var sig det är intressant eller inte.

P

Jag måste provocera eleverna till att fatta sin [egen kunskap]. Jag
kan tycka att det här med lärarstyrt är elevinflytande, att det är
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det som händer i eleven är också ett sätt att vi tvingar eleven till
ett nytt perspektiv, och det är också att elever fattar ett beslut och
tänker på ett nytt sätt, tänker att det också är ett elevinflytande
fast det inte är självvalt utan man måste se vissa perspektiv och det
tycker jag ingår i vårt demokratiska uppdrag att inte låta eleverna tänka helt utifrån sina värderingar utan vi som skola har ett
ansvar att skapa demokratiska individer, demokratiskt tänkande i
ett samhällsuppdrag.
SL Jag tycker liksom inte man kan prata om elevinflytande i vår värld
isolerat utan att prata om hur det fungerar om hur själva kunskapandet går till, ––– det måste kännas spännande och intressant
eller måste, inget kan flyta in barns kunskapande om man inte är
med. Vi tror att man lär sig själv med stöd och hjälp av andra.
Det är tydligt i materialet att skolans båda huvuduppdrag sammanfaller i de särskilda undervisningsgrupperna. Eleverna behöver här mer
tydligt utveckla kompetenser som ligger nära de demokratiska principerna
att göra sin röst hörd och utvecklas mot självständiga ansvarstagande individer. Dessa elever är ofta i en tydligare beroendeställning till lärarna,
vilket medför särskilda krav på lärarna att hantera det på ett medvetet
sätt. Lärarna uttrycker att de i större utsträckning behöver arbeta utifrån
elevernas initiativ och idéer när de möter särskilda undervisningsgrupper.
Olika lärstilar blir även en förutsättning i förhållande till de olikheter som
individerna uppvisar i de särskilda undervisningsgrupperna.
Ps Jag tänkte på det där du sa om att ta tillvara på initiativ från
eleverna, för många är ju det ett jätteproblem att ta initiativ, dom
klarar inte det. Å andra sidan har vi sådana hos oss där vi bara
kan leva på hans initiativ, det är det enda som fungerar, så det är
väldigt olika. Men som för [elever i] särskolan är det väldigt svårt
att komma med eget initiativ.
Ps Vi kan ha så enkla saker som att kunna knyta mina egna skor
för att jag inte ska vara beroende av någon annan i framtiden, det
kan vi ju hålla på med länge.
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SL Samtidigt som det förutsätter att det är en medveten personal …
då de är beroende av oss, en del helt i beroendeställning, det är
liksom de sköraste barnen.
Problem och utmaningar
Den av pedagogerna upplevda ökade pressen mot kunskapsuppdraget, att
eleverna ska nå målen, förstärker spänningsfältet mellan kunskapsuppdraget och det demokratiska uppdraget.
Det uttrycks att det finns en risk att man inte tillräckligt arbetar med
elevernas sociala kompetens. Det framkommer också att viss teoretisk
kunskap premieras före andra mer mjuka mål samt att de senare förmågorna är svårare att bevisföra som kompetens hos eleverna. Även om elever
ska få arbeta utifrån sitt eget sätt att lära får ofta de elever som lär genom
att hantera penna och papper ett försprång. Detta anger en problematiserad bild av vad kunskap är där arbetet med helheter och sammanhang
försvåras, till exempel genom svårigheter att prioritera tid för ett tematiskt
arbete med praktisk/estetiska inslag. Det upplevs svårare ju äldre eleverna
blir och kraven stärks på kvalitetssäkring att eleverna får utveckla de kunskaper de har rätt till. Det gör att pedagogerna enlig intervjusvaren inte
släpper in eleverna och deras perspektiv på samma sätt när abstraktionsnivån höjs. Talet om skolans målstyrning och tolkandet av dessa mål anges
problematiskt att hantera då eleverna ges utrymme att arbeta på olika sätt
och olika takt mot målen samtidigt som de vid en viss tidpunkt ska ha
nått vissa mål. En utmaning är att även elevinflytande som mål och medel
i skolan upplevs som diffust.
SL Utmaningen är att det är att det inte ska kantra, att man inte kliver på kunskapsuppdraget så att det kantrar så att man glömmer
det andra, det demokratiska uppdraget. Elevinflytandet, så att
säga, det ligger mycket i kunskapsuppdraget också för vi vill se det
så att elevinflytande är en förutsättning för kunskapandet. Så det
är hela tiden det som är utmaningen, kantrar det över i ´gamskolan´ så finns det väldigt lite av elevinflytande och då klarar vi inte
kunskapsuppdraget.
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P

För ibland kan jag tycka att man försummar väldigt mycket den
sociala kompetensen.

P

Det där är ett litet dilemma alla barn ska jobba i egen takt och när
det är nationella prov i femman som avstämning då ska alla vara
där. Vi vet ju vilka som inte kommer att nå dem.

SL [I inspektion av skolor] är kommentarerna att elevinflytande bör
öka och då ställer jag mig frågan, till vilken grad då? Bör öka, det
säger i min värld egentligen ingenting. Då skulle jag vilja veta här
ligger det nu, men vi ska till den här nivån. Elevinflytande bör öka
blir en standardfras åtminstone från dom.
P

Samtidigt tycker jag, det är jättebra det här att dom hoppar och
att man gör med kroppen. Men det är också ett bedrägeri i det för
någonstans avsmalnar skolan i ett nålsöga och vi som behärskar
de här grundläggande kunskaperna med penna och papper vi har
biljetten till fortsatt lärande. Om det kanske är någonstans där,
kanske på senare-delen så drar vi ihop nålsögat liksom.

SL Det kan ju vara en utmaning att man utvecklar sådana arbetssätt
och metoder att man kvalitetssäkrar för barnen att de får det dom
har rätt till …
Respons
Återkoppling, positiv förstärkning och beröm är något som används i verksamheten, vilket påverkat valet av kategorins namn till respons. Det anges
att det är pedagogens uppgift att ha kontinuerliga samtal med elever kring
vad de behöver utveckla, att ge feedback till eleverna. Dialogen och samtalet
värdesätts således högt i verksamheten. En form av respons till elever, som
tidigare nämnts som viktig, är att fånga det som händer i nuet och de lärtillfällen som dyker upp. Detta handlar åtminstone delvis om att ge direkt
återkoppling i syfte att ge eleverna en upplevelse av att de påverkar och inte
hänvisa till ett senare tillfälle. All form av återkoppling och bedömningen
anses av intervjupersonerna böra ske utifrån att eleverna har kännedom
om mål och kriterier. En utgångspunkt för arbetet blir därför att ” förtydliga och förankra målen och ge eleverna insikt om olika nivåer i bedömningen”.
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En del av skolans uppdrag är att bedöma elevernas utveckling mot målen
för skolan och är att eleverna ska få visa sitt kunnande. I relation till elevinflytande anges att syftet med bedömning kan vara att utveckla lärande,
en formativ bedömning, och ibland för att åstadkomma mer resurser till
eleverna. När bedömning ibland används för att kontrollera och summera
elevers kunskaper handlar det ofta om lärarens trygghet. Bedömningar ska
i förhållande till elevinflytande i första hand stärka förståelsen av elevernas
kunskap mer än att döma om de har kunskapen eller ej. Förståelsen kan sedan av läraren användas till att individualisera och anpassa verksamheten
för eleverna. Det anses vara krävande att arbeta med bedömning och tidskrävande att bygga upp förtroende som lärare och få det att fungera med
bedömningsarbete där eleverna är delaktiga i processen. Här återkommer
vikten av ett bra bemötande av eleverna och av att ha en god relation som
skapar trygghet. Det framkommer att samtal ger större utrymme för elever
att visa sina kunskaper än skriftliga uppgifter. Skriftliga prov kan dock,
när de används, utformas så att eleverna får visa sitt kunnande.
SL Eleverna måste klart se vad som förväntas av dem och förstå
avsikten med att de ser vad som förväntas, ’det här förväntas av
dig om du vill ha G och VG och vad tänker du nu. Vad tänker du
lägga ner för jobb på det här, vad har du för avsikt att lägga dig
någonstans?’ Då kan dom också vara delaktiga i det här och då
måste dom veta vad som förväntas, annars blir det svårt. Det är
ett pedagogiskt ansvar.
SL När det gäller bedömningsprocesser, just det här hur synliggör
vi det här vad det är vi ska bedöma, alltså att tydliggöra det för
eleverna, att visa upp rakt och tydligt det är det här och det här
som vi/jag kommer att bedöma.
SL Just i det tematiska arbetssättet finns stora möjligheter att alla kan
vara med och ta ansvar för sitt lärande och för hur långt man vill
komma, och ansvar för sin arbetsinsats. Det är ju också ett sätt att
påverka man gör sitt val hur mycket kraft man vill lägga ner.
P

Men sen att all dokumentation, test ska ju gagna eleverna, inte
som ren statistik eller, de ska ge resurs eller gagna eleverna annars
kan det vara.
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P

Sen så kan jag ibland tycka att det är bra med tester och prov,
diagnoser, för att jag ska bli trygg i att den här eleven kan det jag
tror, eller det jag känner att den kan, så ibland är det mer för min
skull än för barnens skull.

P

Jag tänker också att det kan vara ett sätt, de här muntliga träffar
som man kan ha med elever. Man behöver inte prata betyg men
man kan prata kunskap, alltså att man har ett muntligt prov istället för skriftliga som där alla ska fylla i exakt samma sak. Det blir
som så fyrkantigt.

P

Då tänker jag väl så att eleverna kan skapa sin bild av sin kunskap och beskriva den för mig och det är mitt jobb att se och även
fylla igen luckor. Här hade du faktiskt kunskapsluckor, det här vill
jag se en komplettering på.

En form av bedömning som kopplas ihop med elevinflytande är vikten
av att eleverna får arbeta med att värdera sitt arbete, så kallad självvärdering. ”I ett flertal av ämnena får eleverna göra självvärderingar för att få en bild
av sin egen kunskapsnivå utifrån kunskapsmålen.” Det kan också ske genom
utvärdering av, och reflektion över, verksamheten. Ett sätt är att arbeta
med kortare, enklare och tydligare delmål i verksamheten. Olika verktyg
finns för att följa elevers utvecklingsprocess och göra den tydlig. IUP och
olika varianter av portfolio anges som exempel på detta. Nationella prov
och kunskapsprofiler nämns för att stödja detta arbete. En bra IUP är om
eleven själv ”äger” den och det är ett aktivt verktyg i vardagen och inte enbart i anslutning till utvecklingssamtalen. På samma sätt betonas att det
finns tid till reflektion och att ”ge bedömning och feedback i vardagen, det
gynnar elevens utveckling”. Utvecklingssamtalet betonas och betydelsen av
att försöka få till ett fungerande utvecklingssamtal där de tre parterna är
jämbördiga. Ett sätt att hantera det är att eleverna får möjligheten att hålla
i det själva för att gagna deras inflytande. I särskolan beskrivs arbetet med
portfolio inför utvecklingssamtal. Det är stöd för samtal och kommunikation, vilket anses grundläggande i verksamheten. I verksamhet med särskilda undervisningsgrupper beskrivs också att ” för stora omfattande teman
ökar inte elevernas möjlighet till inflytande då de tappar greppet”. I vissa skolor
har man påbörjat utvecklingen av en digital portfolio som används för eleverna. Det digitala stödet gör att eleverna kan lägga in bilder, spela in ljud
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och skriva för att sedan vid utvecklingssamtalet kommunicera detta med
föräldrar och lärare.
SL Jag tycker det är spännande att se när eleverna bedömer sig själva
och varandra och tittar på arbeten utifrån de kända målen.
SL Ja, och då får dom ju verktygen att diskutera med sin lärare på
ett annat sätt också. Det blir inte bara så här är det, utan jag har
tittat på de här och de här exemplen. Hur kan det komma sig att
min text inte är på samma nivå som den här texten och då får
man en annan djupare diskussion.
P

Vi pratar om det som varit bra, att även i det sammanhanget när
man avslutar ett projekt att utvärdera, att de får komma med
synpunkter, vad var bra, vad var inte bra –––

P

Jag gjorde några sådana där frågor inför utvecklingssamtalen i fjol
med eleverna. Hur vill du att ett samtal ska vara? De svarade att
det skulle handla om dom, ofta sitter lärarna och föräldrarna och
pratar om någon altan som de ska bygga.

I samband med bedömning framkommer även i materialet funderingar
från respondenterna över vad som är kunskap och vad som bedöms. Någon anser att det i huvudsak är elevers kunskaper som bedöms och om
elevernas fostran i demokratiska värden och arbetsformer ska värdesättas
genom elevinflytande så borde det framgå i styrdokument och även ingå i
de nationella proven. I sammanhanget finns också tankar om det är eleven
som person eller elevens prestation som bedöms. Det konstateras att man
kan prata om att en elev inte når målen, men inte för den skull säga att
eleven inte är godkänd. Samtidigt görs skillnad i krav och förväntningar
på olika individer, vilket kan anses sudda ut distinktionen om det är kunskap eller prestation som bedöms i förhållande till de nationella målen. En
framkomlig väg i allt bedömningsarbete anses vara att lärare samarbetar
kring bedömning. För elever inskrivna i särskolan finns inte samma krav
på bedömning som i grundskolan, men eleverna där vill ändå gärna ha en
bedömning från läraren. Här liksom för grundskolan, svårigheten att bestämma om återkoppling anges utifrån mål eller prestationen.
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P

Sen kom jag på att staten skulle kunna styra med de här instrumenten, att det skulle kunna var mer inflytande, riktade kompetenser och förmågor i frågor och upplägg på nationella proven. Att
utforma dem utifrån ett elevinflytandetänk.

SL man ska alltid kunna gå rakryggad ut ur skolan, när du lämnar
skolan oavsett vad du har med dig i ryggsäcken, oavsett vad du
fick med dig under de där nio åren så ska du inte be om ursäkt och
skämmas för den du är –––
P

Sen gör vi ju skillnader i kvalitetsbedömning också vilka krav och
förväntningar man har. Jag kan ju ha en kille i åttan som är svag i
svenska och jag har ju inte samma krav och förväntningar på hans
rapportskrivande. Jag är ju glad om han lyckas ––– det är bra,
det är ju där han ska jobba.

Ps Vi har ju inte betyg på samma sätt i särskolan vi, som i grundskolan. Men vi pratar om det med eleverna i klassen för de frågar
alltid, får vi mvg eller? Men det vi pratade om sist var vad är det
som är någonting värt, du som redan kunde det här från början eller den som har fått traggla, traggla, tränat jätte, jätte, jättemycket
bara för att nå hit. Vad är det vi bedömer, är det engagemang hur
man tar sig an en uppgift, eller så vilja, eller det man presterar.
Problem och utmaningar
Det anses av de svarande vara ett problem att det ”inte finns klara, tydligt
konkreta delmål för bedömning och det leder till osäkerhet hos pedagoger vilket kan påverka elevernas möjlighet till inflytande”. Detta blir problematiskt
när lärare anser det svårt att vara tydlig med mål och bedömningskriterier.
Detta hänger nära ihop med svårigheten att vara objektiv som lärare i sin
bedömning och att bedöma sak och inte person. Det är svårt att skilja mellan ”prestation och vem man är”. Det anses lättare för elever att känna att
de duger om de har flera mycket väl godkända betyg och det är en ”utmaning att bevara självförtroendet/tron på sig själv hos eleverna samtidigt som
de ska bedömas. Hur gör vi det?”. Lärarna ställer sig också själva frågan hur
mycket elevers beteende, som till exempel att komma i tid, har betydelse
för den bedömning som görs. Detta uppfattas vara diffust i förhållande till
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kunskapsmålen. Det som anges för att hantera problemet är att bedöma
avidentifierade arbeten eller att lärare kan samarbeta kring bedömning.
Det konstateras att ”självkänslan måste stärkas” hos eleverna, vilket faller
tillbaka på att det är ”viktigt att vi bemöter eleverna på ett bra sätt” och elevinflytande som ett förhållningssätt. Byte av personal är en ” försvårande
faktor i elevinflytande då det bygger mycket på relationer och trygghet för att
lyckas.” Just bedömningen gör att eleverna hamnar i en beroendeställning.
Det blir en maktsituation där läraren har formell makt att bedöma elevens
utveckling och måluppfyllelse, där pedagogens uppdrag att bedöma elevernas kunskapsutveckling således kan spetsa till maktförhållandet.
P

Att vara objektiv.

P

Det är alltid problematiskt och en utmaning att bedöma.

SL Det är ju inte alldeles enkelt det här med bedömningar, det vi har
är ju vår läroplan och den är ju ganska öppen. Det kan lätt bli att
man, att det blir en enskild bedömning. Jag brukar tänka så här
att det är väldigt bra om man är fler som bedömer och tittar på arbeten, som det här skulle jag ha bedömt så och någon annat på ett
annat sätt som att man pratar ihop sig, … Jag tror också ibland
att det skulle kunna vara bra om man bedömde saker som man
inte vet vem som gjort det, att man bedömer själva arbetet ibland.
Jag tror att ibland färgas vi.
SL Annars kan det ju lätt bli det där att han är ju i alla fall pigg och
glad, så det var ju inte det som skulle bedömas. Det kan ju vara
bra att han är pigg och glad, det kan ju ge förutsättningar för att
han ska lyckas med kunskapsuppdraget.
P

För rädslan är också den att, nu pratar jag om små barn, man på
en gång ska, i ett tidigt skede få en etikett på att de inte kan, för
det känns grymt, de ska få tro att de kan bli duktiga.

P

En form av elevinflytande som kanske inte är, om jag har en grupp
elever där några alltid kommer i tid, har material med sig och så
har jag en grupp som kunskapsmässigt presterar lika men som
inte är på plats i tid och har lika som de som inte är på plats. Det
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blir en sorts elevinflytande för att man är prydlig, en prydlig elev
klarar sig bättre hos oss [mestadels anteckningar i detta citat].
P

…formellt har vi makt, visst är det att vi har hundraprocentig
möjlighet att sätta betyg och eleven kan inte överklaga det ...

Motivation
Flera av de infallsvinklar som tidigare kategoriserats har på något sätt relaterats till motivation som viktig del i lärandeprocessen. När eleverna vet
målet med det de gör är det till exempel lättare att hitta motivationen och
den egna kraften att lära. Respondenterna menar att motivation och att
vara aktiv i sitt lärande har betydelse för varandra. Det kan också vara motiverande att bygga på individens intresse, erfarenhet och förmåga, vilket
även kan bidra till ett lugnt klimat i klassrummet. Att ge eleverna valmöjligheter blir en individualisering vilket anses kunna vara motiverande. Den
individualisering som läraren gör genom att anpassa sig till eleverna är inte
alltid tydlig för eleverna och kan på så sätt bli indirekt motiverande och inte
upplevas som inflytande. Motivation handlar också om att eleverna ska bli
berörda av verksamheten och det kan skapas genom att man tillåter olikheter i lärandeprocessen och bejakar elevers frågor och skapar möjligheter till
valfrihet. Motivation och elevers egen ambition har betydelse för varandra
på flera sätt. Elever som vill lära, är ambitiösa och motiverade skaffar sig
mer inflytande än de övriga. De som redan är motiverade försöker således
påverka mer. Även det motsatta framhålls, det vill säga att elever som känner att de kan påverka blir mer motiverade, engagerade och ökar sin ambition att lära.
P

Elever med höga ambitioner som vill någonting, de vill också vara
med och påverka …dom som inte har då, som har svårt dom vill
ju ofta inte påverka så mycket heller så det tycker jag ju går hand i
hand …

P

Sätta likhetstecken mellan elever med ambition - skaffar sig mer,
har ett väldigt inflytande, de som vill komma framåt.

P

En ambitiös elev som vill lära sig och är entusiastisk och så, kommer lättare med i det här att man kanske ger förslag. Ja, men kan
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vi inte göra så här, så skulle jag vilja göra, och det är kanske den
som räcker upp handen på sådana här dialoger och kommer med
idéer och är mer driftig. Då har man ändå som ett litet försprång i
elevinflytande. Svårare att komma åt dom här som inte tycker att
det är lika kul allting och, och locka fram –––
P

Det är ju när de vill själv som man lyckas.

P

Just det här när de kommer med en fråga att man säger ja,
bejakar frågor som kommer, det tycker jag skapar motivation för
skolarbetet, jättemycket motivation [instämmande].

P

Det här med när man liksom rör sig i elevernas idévärld så får
man väldigt goda resultat, så har dom väldigt hög ambitionsnivå.
Vi har hållit på lite grann med etik och moral nu förra temat och
då var det många tjejer som valde det här med abort, abortfrågor och ställningstagande är det okej eller inte att göra abort. Då
är det ju som tjejerna, de ser det att då är det jag som äger min
kropp, det är jag som ska fatta det beslutet om det blir aktuellt,
hur ska jag då göra, vad är okej. Där har jag fått otroliga resultat,
jättebra uppgifter.

P

Då kom jag att tänka på att individualisering är egentligen enda
sättet att hålla en stor barngrupp i schack, men det är det faktiskt
för då kan man få dem att vara intresserade av det som dom gör.
Om trettio ungar ska sitta och lyssna på mig och hälften är bara på
en annan planet då blir det bara oroligt.

SL Vi som jobbar med målen, om de vet målen så blir de mer medvetna om vad de ska lära sig så de hittar ambition, lär sig för sin
egen skull och kunna se framåt –––
P

Jag tror man måste prata mycket med eleverna, det vi gör och
relatera det till målen, då förstår dom och blir mer motiverade att
jobba.

P

Det blir ju intressant att se hur mycket det kan påverka om man
tittar tillbaka bara fem år i tiden så har inte det varit lika vanligt
att dom exakt vet vad de ska kunna. Men nu börjar det bli mer
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och mer vanligt när de börjar med ett nytt område så aha, det
här är det, det här är liksom målen. Hur pass det påverkar deras
möjligheter att verkligen göra det dom ska på ett sätt utan att vi
måste putta på dom så in i nordens. Att dom kan hitta den där
egna kraften som också gör att det blir mycket roligare –––
Ett annat perspektiv på frågan om motivation är att det är lärarens förmåga att engagera elever som är viktigt. Det blir då lärarens ansvar att göra
skolan intressant och att motivera elever. Här nämns en upplevd förändring över tid, att detta var lättare förr. Lärarens uppgift anges vara att tolka
och sätta elevernas bästa i främsta rummet, ha förväntningar och ställa
krav. Med detta hoppas man öka elevers ambition och motivation. Det är
skolan som institution som bär ansvaret, genom lärarens yrkesutövning,
att inte bara ge eleverna möjlighet till inflytande utan också att utveckla
deras förmåga till att praktisera inflytande. Samtidigt förutsätter det ett
eget ansvar hos individen. Det beskrivs som en form av orsaksrelation mellan inflytande och ansvar där det inte är fullt tydligt hur det hanteras i
praktiken.
SL Är det en låg ambition så påverkar det automatiskt att läraren
coachar ännu mer [anteckningar då inspelning störs av telefon
som ringer], att få de ointresserade att bli intresserade. Att man
som pedagog verkligen brinner, det är ju det bästa som finns,
tycker jag, nu pratar jag för mig själv.
P

Då tror jag vi är inne lite på det där vi sa, med ansvar, tänker jag
då när du säger ambition. Att våga ta ansvar för sitt eget lärande
och sin egen situation och sitt eget liv höll jag på att säga. Det man
har med sig i ryggsäcken, dom vet vad dom vill, hur mycket dom
kan och, och dom som inte har det då är det ju vårt uppdrag att
lära dom, att visa dom, ge dom verktygen. Inte bara förvänta oss
det utan vi måste också lära dom, vilka frågor kan jag ställa. Det
är ju också det att vi ska bli bättre på att lära dom bli ambitiösa
och ha ett elevinflytande, dom kanske inte har det av sig själv.

P

Få eleverna intresserade, tidigare var det lättare, fler öppningar, få
dem att anta utmaningar [anteckningar].
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P

jag tror att eleverna kan växa ganska mycket av det där, rättar sig
efter det, använder mig av förväntningar så att det känner att de
kan.

Problem och utmaningar
Lärarens känsla av otillräcklighet att motivera och engagera elever upplevs av de intervjuade som en utmaning. ”Utmaningar är att få elever att ta
ansvar, öka ambitionsnivån.” Det kan ske genom att försöka variera arbetssätten. Här framträder ett synsätt där elevens förutsättningar som individ
med egen motor och ansvarsförmåga är avgörande. I verksamheten anses
tematiskt arbete innehållsmässigt motivera elever samtidigt som det kräver
mer ansvar och engagemang hos eleverna. Det gör att förhållandet mellan
ansvar och inflytande kan bli kontraproduktivt. Krav på stort ansvarstagandet kan av eleverna upplevas som för stora krav så att deras vilja att
påverka och ha inflytande minskar. Ett annat problem som nämns är att
det också finns elever som är motiverade men utan eftertanke accepterar
det som erbjuds av läraren. På så sätt utvecklar de inte viktiga förmågor
som till exempel kritiskt tänkande. Dessa elever blir passiva mottagare av
lärarens undervisning.
SL Vem vinner mest på att ha, få elevinflytande är det den som inte
har nån träning och som får hjälp med att träna sig i att göra sin
röst hörd och bli lyssnad till? Vilket utgångsläge har vi, har det
betydelse för hur mycket elevinflytande man har? Eller är det så
att de som redan har inflytande över sin livssituation får ännu mer
inflytande, förstår ni hur jag menar? Det kanske är den som redan
var där på källarnivån som tar det största klivet.
P

Det är som två saker, dels är det de elever som är omotiverade till
att studera, och sen de elever som är jättemotiverade och som lär
sig boken innantill, men inte kritiskt tar ställning till någonting.
Man sväljer konceptet och så kör man på det, man förvandlar det
inte till sin egen kunskap. Egentligen har man bara tagit lärarens
kunskap –––
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P

… utmaningar tycker jag är att få med dom som inte vill, alltså
hitta en pedagogik som utmanar även de som inte vill … hitta ett
sätt att inte bli korvstoppare för elever som inte gillar …

Föräldrars inställning till skolan anges ha betydelse utöver det som
nämnts tidigare i ett trygghetsperspektiv. För särskilda undervisningsgrupper nämns samarbete och föräldrars engagemang som särskilt viktigt.
Föräldrars negativa inställning, eller egna negativa erfarenheter av skolan,
kan skapa problem för den enskilde elevens motivation. Men även den negativa bild av skolan som målas upp i media anses påverka elevernas engagemang och inställning till skolan på ett negativt sätt. De elever som har
stöd av sina föräldrar får ett försprång. Här relateras på så sätt svaren till
problem och utmaningar i arbetet där faktorer utanför skolans verksamhet
är betydelsefulla. Det blir inte alltid synligt i intervjuerna hur man försöker möta dessa problem.
Ps I den grupp jag jobbar är det ofta föräldrarna det handlar om.
Det känns ju så viktigt för vi skulle ju inte komma någon vart om
vi inte hade föräldrar med, men så kanske det även är för er?
P

Ambition är svårt ord, från vem? Jag kan ju ha fått det från mina
föräldrar, från mina kamrater eller är det verkligen min egen inre
drivkraft, vad är det som påverkar mig.

P

Sen tycker jag det är en kategori till som är svår att nå för oss och
det är där man inte hemma tycker att skolan är viktig, där känner
man sig bakbunden alltså. När man hemma säger att det bara
är någonting man ska igenom och sen så ska du ändå köra lastbil
som jag, jobba i skogen eller någonting sånt då är det jättesvårt att
ge någon motivation.

P

Man försöker på alla sätt man kan komma på, med föräldrar och
andra arbetssätt, skrämma, hota, locka och det händer inget ändå,
skrämma och hota tror jag inte på, men som sist har man prova
alla sätt vare sig det är bra eller dåligt.

P

Jag har jobbat i snart trettio år och jag känner att det är roligt fortfarande att jobba och vara tillsammans med elever och föräldrar.
Men jag blir fruktansvärt ledsen när jag, så fort jag slår på tv och
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radio eller öppnar en tidning, det är sällan det skrivs något positivt
och det är sällan vi får höra något positivt
Lärares kompetens
Att mycket av elevinflytande koncentreras kring läraren är inget nytt. Lärarrollen har beskrivits utifrån att organisera verksamheten och stärka
förhållanden i lärmiljön för ett elevinflytande. I förhållande till skolans
kunskapsuppdrag och bedömningsprocesser tillkommer lärares ämneskompetens som en viktig förutsättning för elevinflytande. Det blir viktigt
för att läraren ska kunna vara tydlig i sina förväntningar och ta ansvar för
verksamheten. Ämneskompetensen möjliggör att eleverna kan tillåtas ta
olika vägar i sitt lärande, att de tryggt kan lämnas ett utrymme att lära
och arbeta utifrån sin egen erfarenhet mot målen. En bra ämneskompetens
hos pedagoger gör enligt intervjuresultaten att eleverna kan få variation i
sitt lärande och elevernas olikheter kan tillmötesgås i verksamheten. Är
läraren trygg med syftet och sin planering leder det till flexibilitet. ”Ämneskunskapen är viktig för att känna sig trygg och därmed bjuda in eleverna till
elevinflytande”. Utöver ämneskompetens nämns viljan att arbeta med och se
möjligheter med elevers inflytande som något viktigt. Pedagoger som vill
lära nytt och samarbeta omtalas som betydelsefulla. I lärarens arbete ingår
att kunna anpassa sig till olika situationer, det krävs ”olika sorters ledarskap
på och för olika nivåer”. Detta grundas i ett förhållningssätt och en pedagogisk grundsyn där förmågan att kunna göra avväganden i praktiken med
syfte att skapa förutsättningar för lärande anges som betydelsefullt. Det är
dock inte tydligt i svaren om (ämnes-) kompetens även innefattar en vidare
betydelse än kunskap om ett ämnesinnehåll. En vidare förståelse skulle
kunna innefatta frågor om vad kunskap är och/eller hur kunskap utvecklas
i förhållande till olika individuella och situationella förutsättningar. Lärarna anses även behöva vara säkra på skolans uppdrag, läroplan och kursplan samt kunna kommunicera detta till eleverna. Det är betydelsefullt
att eleverna förstår behovet av kunskapens användbarhet på sikt. Läraren
behöver därför ha metoder för att ”synliggöra målen för verksamheten så att
eleverna förstår dem.”
SL Jag tror att det är, … kompetens är jätteviktigt. Jag tror att det är
viktigt med pedagoger som är intresserade och kan det dom ska
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lära barnen, att om du är trygg med det du ska förmedla, och att
du har god kunskap om det så kan du också signalera ut till barnen och väcka lust och intresse. Jag tror också att man på det sättet
tydligare kan förmedla förväntningar, för är man osäker själv som
pedagog och inte vet riktigt så når man inte ut.
SL Kompetens är [ju] mer ämneskunskaper man har desto mer, desto
större, smörgåsbord kan du erbjuda eleverna,
SL att det finns fler vägar
SL Ju mindre kunskaper du har, och det här står jag för, ju mindre
kunskaper du har i ett ämne, ju mer blir det att man går mot att
vi blir snävare, alla måste göra det här.
P

Sedan tycker jag också, åtminstone som lärare på senare-delen, att
läraren äger sin planering, att det är jag som har planerat arbetet
som vi ska göra och då kan vi också ta elevens väg på något sätt.
Vi lämnar ut uppgiften till eleverna och sen får den segla iväg med
eleverna.

SL Vi har ju prioriterat att lära oss läroplan samtidigt som vi jobbar
med tema och även hur man sätter betyg. Det jag tror är viktigt
för att få till elevinflytande är att det är ett viktigt led, har en funktion.
SL Håller med till en viss del, men man måste tycka att inflytande
är viktigt. Desto mer kunskap har du, desto mer vågar du släppa
eleverna fritt. Men tycker du inte elevinflytande, att det är viktigt,
räcker inte med hur många poäng som helst.
SL För mig är kompetens kunskap och vilja och förmåga.
SL Det kan jag tro att det kan vara till viss del, därför jag tycker, elevinflytande handlar mycket om att få barnen, att få eleverna förstå
det dom ska jobba med. När dom förstår kan dom också vara med
att påverka och just det här med att förstå är någonting som jag
måste vara jättetydlig med. Som pedagog att få eleverna att förstå
vad det är dom ska uppnå så att dom själva ska kunna reflektera
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och tänka och hur skulle det här kunna passa mig bäst att komma
dit med just det målet.
I det empiriska materialet återfanns inga påtagliga skillnader mellan
skolledare och lärare i den innehållsmässiga diskussionen om elevinflytande. I talet om lärares kompetens markeras dock skolledarnas särskilda
roll i arbetet med elevinflytande. Innehållsmässigt är man överens om att
det är viktigt med samtal och samarbete mellan skolans personal för att
skapa förutsättningar för elevinflytande. Det finns en tilltro till det kollegiala samtalet som den främsta resursen för såväl verksamhetsutveckling
som att nå uppställda mål. Skolledarna markerar sin roll i arbetet genom
att dels ”skapa möten” och dels gruppera så att lärare lär av varandra. De
skapar struktur mellan ”görande” och ”lärande” i lärarnas arbete genom
olika innehåll i mötestid för dem. ”För att lärarna ska få större möjlighet att
lyckas nå framgång i det här arbetet så finns tid avsatt till ämnesdiskussioner
varje vecka”. Stängda dörrar där var och en jobbar för sig anses inte gagna
ett elevinflytande. Som skolledare vill man underlätta för lärare att vara
professionella och tydliga och stödja verksamheten genom att mixa lärares
olika kompetenser och fördela arbetsbelastningen på ett rättvist och effektivt sätt. ”Lesson study” omnämns som ett konkret verktyg för utveckling.
Skolledarna beskriver också sitt uppdrag som att avgränsa utvecklingsarbetet och medvetet våga säga nej till olika jippon samtidigt som de menar
att ha ” fokus på att elevinflytande leder till utveckling inom många områden”.
SL Men jag tror, tror på något sätt att vi behöver stötta våra pedagoger i att våga stå upp och vara pedagoger, professionella.
SL Jag tänker fritidspedagoger är väldigt duktiga på fritidspedagogik.
Det handlar mycket om grupprocesser och sånt, att förstå vad som
händer i en grupp. Om du ska undervisa matte så krävs en god
kunskap i matematik, du bör kunna och förstå vad det här tar
vägen och vad man behöver kunna lite längre fram för att kunna
förmedla det till ungarna på ett bra sätt. Jobbar du som förskollärare behöver du en god kompetens att kunna se det här med barns
lek och kunna fånga upp–––
SL Att ha ett sånt klimat när man träffas att man kan diskutera runt
omkring frågor, så man kan hjälpa varandra, lärare mellan att
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man kan prata om mer än det praktiska, att idag gjorde jag si
eller så, mer lektioner, delge varandra bra och dåliga exempel.
SL Lesson study, det tycker jag är ett ypperligt sätt att kunna jobba
och sätta fokus på elevinflytande. Att man tillsammans med
kollegor sitter ner och planerar ett upplägg för en lektion och så
genomför en lektionen och de andra är med och iakttar vad som
händer, hur reagerar eleverna, hur arbetar eleverna, hur agerar jag
som pedagog, vad är det som händer i det här spänningsfältet mellan oss i klassrummet. För att sedan sätta sig igen, kolla hur gick
det och så göra en ny lektion. För då får man, för då tror jag det
blir ett djup i diskussionerna mellan pedagogerna. –––Du kan ju
tycka som pedagog att det är elevinflytande, men det kanske inte
alls är det. Men är man en grupp på fyra, fem pedagoger [som
växlar tankar med varandra ger det ringar på vattnet].
Problem och utmaningar
Det framkommer intervjuerna även en del problem och utmaningar i förhållande till kategorin lärarnas kompetens. Att arbeta med lärares ledarskap och förhållningssätt måste bygga på ett intresse hos pedagogerna att
vilja samarbeta och lära nytt, ”alla vuxna måste vilja” och ”att få alla med på
båten”. Ett dilemma är att hitta tid för lärares samtal med varandra och
tid för kompetensutveckling. Det är också utmaning att när utveckling (i
det här fallet kring elevinflytande) hanteras genom samtal bland pedagoger
riskeras arbetet att inte ägas av någon och tappa fart vid byte av personal.
En annan svårighet är att få spridning i verksamheten mellan ämnen och
mellan pedagoger. Samtidigt som möjligheter öppnas för olikheter och berikande av kompetenser behöver lärare äga sin egen professionalitet. Svårigheten att som pedagog ha kunskap om skolans mål då dessa är många
och ibland relativt abstrakta, har nämnts tidigare. Många mål kräver en lokal tolkning med intentionen att skapa utrymme för och stödja inflytande.
När tolkningen ställer till problem för pedagogerna skapar det en osäkerhet som motverkar flexibilitet i perspektiv och arbetssätt.
SL Ha ett intresse att lära sig, att öka sin kompetens i hur elever lär
sig genom att inte ha en färdig bild av så här jobbar jag.
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SL Och då tycker jag vi har lyckats med det på något sätt i temaarbete som vi har bestämt ska vara vårt sätt att lära oss det hela,
men spillet över till de andra ämnena återstår ju. Det blir en risk
att det är så jobbigt att planera så man tycker det är skönt att gå
tillbaka till undervisningen. Jag är inte riktigt säker men jag tror
inte att de flesta lägger ner lika mycket kraft som på temat …
SL Om man delar ut för mycket arbetsuppgifter i ett arbetslag i ett
syfte att vara effektiv då innebär det också att alla inte är med på
planeringen och sen får man situationer där man ska utföra det
någon annan planerat, vi missar vår egna inifrånperspektiv. Så
därför gäller det, på samma sätt som lärarna måste få eleverna att
tro på det här, så måste vi få lärarna att tro på det här och det är
svårt.
SL Hos oss har vi väl hittat svagheter i att man har fördelat arbetsuppgifter mellan sig så mycket så att när någon annan ska utföra
det så äger dom det inte. Så det lyfts väl här också att man måste
var med i planeringen som lärare också känna att man äger arbetet. Alltså den starten är ju lika viktig för lärarna som för eleverna
när man ska starta upp ett nytt ämnesområde.

Avslutande kommentar vad avser den empiriska
materialredovisningen.
Studiens empiriska material är nu beskrivet. Materialet har bearbetats
utifrån tre temaområden, pedagogiska arbetssätt, lärmiljöer samt förverkligande av kunskapsuppdraget och förhållandet till bedömningsprocesser. Bearbetningen har huvudsakligen utgått från fokusgruppsintervjuerna och
kompletterats med det övriga insamlade materialet i form av skolornas
dokumentation, anteckningar från diskussioner med mera. Beskrivningssättet har varit analytiskt deskriptivt, det vill säga att de tre temaområdena
med underrubriker är konstruktioner av empiriska beskrivningar för att på
bästa sätt täcka det empiriska materialets innehåll på ett läsvärt och förståeligt sätt. Det har medfört att temat pedagogiska arbetssätt i första hand
inriktas på eleven som individ i förhållande till skolans uppdrag. Temat
lärmiljöer handlar om grupprocesser, det vill säga att få elever att fungera
tillsammans i skolans verksamhet. Det sista temat om kunskapsuppdrag
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och bedömningsprocesser har skolans uppdrag i blickfång och kan därför
anges ha ett systemperspektiv som innefattar både det individuella och kollektiva förutsättningarna för arbetet med elevinflytande.
Följande Silvermans (2000) förenklade grounded theory-ansats återstår
nu att utveckla kategorierna till mer generella och analytiska ramar och
diskutera/analysera kategorierna i förhållande till ett mer generellt teoretiskt ramverk. Det görs genom att först ge svar på de tre frågeställningar
som preciserat syftet och sedan utifrån detta lyfta fram några slutsatser
för diskussion i förhållande till vår problemformulering om elevinflytande
som möjligt pedagogiskt arbetssätt i spänningsfältet mellan skolans kunskaps- och demokratiska uppdrag. Vi kan således diskutera teoretiska implikationer samt resonera om utgångspunkter för en fortsatt studie kring
elevinflytande som en pedagogisk/didaktisk fråga.

Elevinflytande som pedagogiskt/didaktiskt arbetssätt – hur kan uppfattningarna om det praxisnära arbetet förstås?
Studiens problemformulering är hur elevinflytande som fenomen och möjligt pedagogiskt arbetssätt hanteras och förstås i spänningsfältet mellan
skolans samtidiga demokratiska uppdrag och kunskapsuppdrag. Vårt intresse riktas således mot hur elevinflytande konstitueras (i meningen skapas, formas eller organiseras) i skolpraxis.
Det insamlade empiriska materialet är omfattande och ger, genom den
induktiva ansatsen, flera möjliga perspektiv och infallsvinklar för analys.
De kategorier som utvecklats inom respektive tema (pedagogiska arbetssätt, lärmiljöer samt kunskapsuppdrag och bedömningsprocesser) bör därför ses som olika infallsvinklar på elevinflytande och visar att ämnet är
komplext. De tre teman som skapats av oss ger skilda perspektiv på innehållet i det empiriska materialet. Det första temat, pedagogiska arbetssätt,
söker efter de benämnda arbetssätt som används och att ge beskrivningar
av intentionerna med dessa. Under tema lärmiljöer beskrivs de prioriteringar som görs, och de avsikter som finns, med de metoder som förstärker
lärmiljön som förutsättning för elevinflytande. Det sista temat inriktar sig
på de faktorer som primärt relateras till kunskapsuppdraget och bedömningsprocesser i skolan. En kompletterande analysgrund till den ovan be-
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skrivna är den distinktion som gjordes i inledningskapitlet mellan elevinflytandets fyra dimensioner individuellt - kollektivt, informellt - formellt.
Vi avser att återkomma till dessa analysgrunder i detta kapitel i en diskussion utgående från studiens problemformulering. Först dock skall studiens
syfte behandlas.

Hur konstitueras elevinflytande i skolpraxis?
Syftet med studien har varit att beskriva och analysera det praxisnära arbetet med elevinflytande som pedagogisk/didaktisk fråga i två skolor vardera
i Östersunds och Härnösands kommuner. Det viktiga har varit att hitta
kategorier för att förstå och beskriva arbetet med elevinflytande, inte att
jämföra de fyra skolorna.
Studiens syfte har konkretiseras genom tre frågeställningar.
• Vilka faktorer påverkar elevinflytande som möjligt instrument för
att arbeta med skolans demokratiska och kunskapsuppdrag?
• Kan elever ha inflytande över och göras delaktiga i undervisning och
lärande?
• Om och hur påverkas arbete med elevinflytande genom skolans förstärkta fokus på kunskapsuppdraget?
Nedan besvaras frågeställningarna var för sig.
Vilka faktorer påverkar elevinflytande som möjligt
instrument för att arbeta med skolans samtidiga demokratiska och kunskapsuppdrag?
I empirikapitlet visas att de faktorer som kan påverka elevinflytande som
möjligt instrument för att arbeta med skolans demokratiska uppdrag och
kunskapsuppdrag kan beskrivas med hjälp av tre teman; pedagogiska arbetssätt, lärmiljöer samt kunskapsuppdrag och bedömningsprocesser. Under bearbetningen av empirin framträdde ett mönster där temat pedagogiska arbetssätt i första hand fokuserar ett individperspektiv utifrån val av
arbetssätt. Temat lärmiljöer har i första hand en inriktning mot ett grupperspektiv och grupprocesser, det vill säga att få elever att fungera tillsammans som en utgångspunkt för valda metoder. Det sista temat om kunskapsuppdrag och bedömningsprocesser har skolans uppdrag i blickfånget
och kan därför mer ses ha ett övergripande systemperspektiv. Det sista
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temat sammanflätar de två andra och fokuserar elevinflytande i relation
till skolans uppdrag. Det gör att spänningarna mellan skolans två tidigare
definierade uppdrag därmed nyanseras.
En del i komplexiteten utgörs av att de kategorier som beskrivits i respektive tema har betydelse för elevinflytande på olika sätt. Det kan vara
objekt för inflytande, som till exempel den fysiska miljön, där eleverna kan
göra val i förhållande till och/eller direkt påverka den. Kategorierna kan
också representera en metod för att eleverna kan utöva inflytande, till exempel samtalets betydelse och de formella forum som klassråd, elevråd
etcetera utgör. I ganska stor utsträckning representerar kategorierna en
förutsättning för att skapa möjligheter för inflytande, till exempel trygghet och sammanhang, vilket gör att de i huvudsak indirekt relaterar till
elevinflytande. Det finns också kategorier, till exempel individualisering
och kunskapssyn, som både kan ses som mål och medel (förutsättning) för
elevinflytande och på så sätt är motiv för att uppfylla skolans samtidiga
uppdrag.
Studiens första frågeställning har besvarats genom resultatredovisningens struktur i kapitel tre, det vill säga en analytiskt deskriptiv empiripresentation. Nedan kommenteras dock innehållet i respektive tema något.
Pedagogiska arbetssätt (individ): I tidigare kapitel har de pedagogiska
arbetssätt som var utgångspunkten i skolornas arbete med elevinflytande
beskrivits. Mellan skolorna fanns något olika inriktning på och betoning
av arbetet med elevinflytande. Här nämndes dels tematiskt arbete i åldersblandade grupper, där eleverna ställer frågor utifrån sin egen kunskap och
vardagsverklighet, dels ett individanpassat arbete utgående från barnens
utvecklings- och kunskapsnivå. Ytterligare arbetssätt som togs upp var
elevaktiva arbetssätt, det vill säga att tillvarata elevernas frågor och intressen i lärandeprocessen samt även att göra eleverna delaktiga i planering av
arbetet med ett ämnesområde. Slutligen nämndes även arbete i klassråd
och att få liknande formella beslutsinstanser att fungera bättre. De arbetssätt som dominerar är tematiskt arbete, elevaktiva arbetssätt, elevråd och
klassråd samt individualisering som princip. Åldersintegrering förekom.
Syftet med att åldersintegrera har dels varit att skapa förutsättningar för
individualisering men också för att skapa bättre förutsättningar för att lära
av och med varandra och samarbete. Andra faktorer som framhölls var
elevers valmöjlighet, betydelsen av samtal som metod i klassrummet och
att skapa sammanhang. Intentionerna, och på så sätt de faktorer som har
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betydelse för elevinflytande i spänningsfältet mellan skolans samtidiga demokratiuppdrag och kunskapsuppdrag, i och genom de pedagogiska arbetssätten är att ta utgångspunkt i;
i) Elevperspektiv som innefattar elevaktivitet och individualisering.
Viktiga aspekter är att ta utgångspunkt i elevens omvärld, erfarenheter och förmågor. Lärande anses inte kunna ske utan att eleven
själv är aktiv.
ii) Elevers valmöjlighet, det vill säga huruvida och på vilket sätt eleverna får möjlighet att själv ta ställning till och prioritera olika frågor
som rör lärande och verksamhet i skolan.
iii) Betydelsen av samtal, det vill säga hur samtalet som metod gör
att eleverna kan utöva inflytande. Detta som förutsättning för att
utveckla elevernas förmåga till att göra sin röst hörd, för att uppmärksamma ett elevperspektiv och ta hänsyn till det i innehåll och
organisering av lärande i skolpraxis.
iv) Betydelsen av sammanhang, som kan beskrivas från flera olika utgångspunkter. Detta både som sammanhang i lärandeprocessen,
sammanhang för kunskaperna som ska tillägnas och att utgå från
elevens ”sammanhang”.
v) Möjligheter till variation av arbetssätt, där variation som princip
är viktig dels för att möta olikheter hos eleverna som individer och
situationsanpassa lärandet genom att ”fånga stunden”. Variation
kan också ses vara viktigt i förhållande till kunskapsuppdraget på så
sätt att eleverna ska lära olika arbetssätt och att variation motverkar
tristess och på så sätt är en motiverande faktor.
Den sista punkten ovan, möjlighet till variation av arbetssätt, visar att
inget arbetssätt är enskilt tillräckligt för att elevinflytande ska bli ett instrument för att uppfylla skolans samtidiga uppdrag. Förekomsten av variation av arbetssätt, och på vilka grunder arbetssätten väljs, är betydelsefullt. Det gör att arbetssätt i denna studie definieras i huvudsak som att det
kan skapa förutsättningar för inflytande, men att det inte behöver medföra
det. Detta förhållande gör det intressant för oss att diskutera förståelse av
elevinflytande som fenomen satt i relation till didaktik, det vill säga strate-
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gier, tekniker samt innehåll i undervisningssituationer. Vi återkommer till
detta längre fram i kapitlet.
Lärmiljöer (grupp): Lärmiljön innefattar i studien både den fysiska
lärmiljön och den sociala miljön. Lärmiljö kan ses som den kontext som
har betydelse för lärande, det vill säga ett lärande som i enlighet med en sociokulturell förståelse kan ses som situerat i fysiska och sociala kontexter.
Det är inte oväntat utifrån den syn på kunskap som genomsyrar skolans
styrdokument. De kategorier som redovisas här är därför betydelsefulla
för elevinflytande i spänningsfältet mellan skolans samtidiga kunskapsoch demokratiuppdrag. I det ingår att skapa en organisation som stödjer
ett positivt förhållande mellan individ och grupp, delar och helhet. En
stödjande organisation liksom en gemensam kunskapssyn och ett gemensamt förhållningssätt betonas i arbetet som betydelsefullt.
Liksom under temat pedagogiska arbetssätt anges från de olika skolorna lite olika betoning, och skiftande innehåll, i lärmiljö i relation till
elevinflytande. Något som återkommer är att förhållningssättet är viktigt
och de premisser detta bör innefatta, det vill säga grunder i den sociala
miljön. Samtidigt som det genom förhållningssättet är viktigt att möta och
se elever som individer blir det också viktigt att arbeta med att skapa väl
fungerande grupper och goda relationer mellan lärare och elever. I en av de
studerande skolorna beskrevs en medveten satsning på att skapa organisatoriska förutsättningar i förhållande till lärmiljöer för att underlätta ett
tematiskt arbete och samarbete mellan olika ämnen och lärare. Samtidigt
betonades även lärarens ledarskap i klassrummet för att leda lärandet för
klasser och grupper i den skolan.
Elevernas samarbetsförmåga, självständiga ställningstagande och
initiativkraft anses betydelsefullt, samt att elever genom organisering av
lärmiljön har möjlighet till egen fördjupnings- och utvecklingstid. Andra
viktiga komponenter för att främja elevinflytande beskrivs som att personalen ”ser” eleverna, att det finns tid att lyssna på elevernas synpunkter, att
skolan representerar ett öppet klimat där alla skall kunna säga sin mening
med mera. Det beskrevs också som betydelsefullt att eleverna kan uttrycka
sig i skolgemensamma demokratiska grupper. Relationen mellan individ
och grupp förstärks genom att lärmiljön möjliggör mötesplatser och tid
för samtal. Det anses viktigt att utgående från ett grupperspektiv skapa ett
tillåtande och lärande klimat. Det ovan skrivna kan sammanfattas som att
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pedagogerna lyfter fram organisatoriska förutsättningar och klimat som
stödjer samarbete utifrån att lärande alltid sker i ett sammanhang.
Utsagor om lärmiljöer som grund för arbetet med elevinflytande har
kategoriseras i följande huvudgrupper;
i) Förhållningssätt, som handlar om mötet och bemötande som förutsättning för elevinflytande, vilket tar sin utgångspunkt i att tro
på det kompetenta barnet. Fokus utgörs av en tilltro till elevens
förmåga till eget pro-aktivt agerande. Förhållningssättet innefattar
således att elevernas initiativförmåga och elevernas förmåga att ta
ansvar, planera och utvärdera bejakas.
ii) Integrering, som utgör ett arbete med helheter där olikheter (delar) tillåts berika helheten sett till kunskapen i sig eller kunskapens
sammanhang. Integrering kan också användas för att stärka relationen mellan individ och grupp.
iii) Trygghet och tillhörighet, som ugör viktiga komponenter och förutsättningar i det sociala klimatet för att uppfylla både det demokratiska uppdraget och skolans kunskapsuppdrag.
iv) Genom organisering och nyttjande av den fysiska miljön kan möjligheter skapas för att stödja intentioner och innehåll i övriga kategorier i materialet. Den fysiska miljöns betydelse är så framträdande
i det empiriska materialet, vilket motiverar att den har redovisats
som en egen kategori.
v) Ledarskap står i en särställning i förhållande till samtliga övriga
kategorier. Hur läraren avgör och hanterar de möjligheter som ges i
praktiken kan ses som väsentligt för resultatet av elevinflytandeprocesserna. Lärares pro-aktiva eller re-aktiva hållning är betydelsefullt
för detta.
De två sistnämnda kategorierna har i det empiriska materialet framträtt som viktiga avgörande nyckelfaktorer. Dels hur den fysiska miljön
kan hindra eller stärka förutsättningar för elevinflytande genom hur den
organiseras. Dels lärarnas medvetenhet om sitt eget agerande som ledare i
klassrummet i förhållande till sin grundsyn på kunskap och elever. Vi avser
att återkomma till dessa två kategorier i den fortsatta diskussionen.

132

Elevinflytande som pedagogiskt/didaktiskt arbetssätt

Förverkligande av kunskapsuppdrag och bedömningsprocesser
(system): Kategorierna under pedagogiska arbetssätt och lärmiljöer ovan
kan ses både direkt och indirekt påverka varandra och på så sätt utgöra
varandras förutsättningar. Med fokus på skolans kunskapsuppdrag synliggörs och sammanfattas det under detta tema. Kategorin genomskinlighet
berörs till exempel av att skapa sammanhang (tema ett, pedagogiska arbetssätt) och att det krävs kännedom om skolans verksamhet för att skapa
trygghet och tillhörighet (tema två, lärmiljöer). Ytterligare ett exempel är
motivation, som skapas genom att utgå från ett elevperspektiv, och individualisering, som till exempel att tillmötesgå olika lärstilar och individuella
intressen under pedagogiska arbetssätt. Motivation har också att göra med
kategorin genomskinlighet under tema tre, då det ses som motiverande
för elever att de har kännedom om mål och får ta del av betygskriterier.
Kunskapssyn relaterar till flera av kategorierna under tema ett och två,
till exempel variation genom att kunskap inte är ett entydigt begrepp utan
innefattar olika aspekter (jämför till exempel läroplanens skrivning och
distinktionerna fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet). Det medför
krav på såväl variation i lärmiljö som valda arbetssätt. Synen på kunskap
medför även ett intresse för gruppens betydelse och miljön för hur lärande
sker. Detta berör i huvudsak form (hur-frågan) i lärandesituationer. Kunskap berör både mål och medel för lärande och sammanför därmed form
(hur-frågan) med innehåll (vad-frågan).
Kategorin respons förstärker den formativa processen där eleverna
också kan medvetandegöras och utveckla metakognitiva förmågor i sitt
lärande. I sammanhanget kan inte nog poängteras att genomskinlighet utgör den mest framträdande kategorin i hela materialet, samtliga teman. En
nära liggande viktig fråga som lyfts fram är elevernas vetskap om vad de
kan påverka och ha inflytande över och vad det innebär. En viktig utgångspunkt för att genomskinligheten ska kunna hanteras som förutsättning för
elevinflytande är att vuxna i skolan behöver ha kunskap om vad som står i
läroplaner och kursplaner för att kunna kommunicera om detta med eleverna. Verktyg som anges ha betydelse för kunskap och bedömning i förhållande till elevinflytande är Individuella utvecklingsplaner (IUP), muntliga
och skriftliga omdömen, åtgärdsprogram, kartläggning av kunskaper på
olika sätt, dokumentation och elevernas självvärdering.
Förverkligande av kunskapsuppdrag och bedömningsprocesser som
grund för elevinflytande har kategoriseras i följande huvudgrupper;
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i) Med genomskinlighet avses att eleverna har kännedom om skolans
mål och verksamhet, att explicitgöra de mål och syften som finns i
relation till processer i verksamheten. Eleverna behöver till exempel
ha kännedom om de sammanhang och den variation som hanteras
i verksamheten och även de förutsättningar som har betydelse och
skapas i miljön i relation till skolans uppdrag.
ii) Kunskapssyn representerar delvis den syn på kunskap som anses
göra att skolans kunskapsuppdrag och demokratiska uppdrag kan
ses sammanfalla. Det vill säga när de förmågor som är en del av kunskapsuppdraget också är förmågor viktiga i förhållande till det demokratiska uppdraget. Här kan förmågor som att kunna ta ansvar,
påverka genom att göra sin röst hörd och vara aktiv i sin egen lärandeprocess anges. Det innefattar även socio-kulturellt perspektiv på
lärande.
iii) Respons handlar om hur den bedömning som görs av elevernas arbete också innefattar återkoppling och feedback till eleverna i ett
utvecklande syfte, den formativa bedömningen. Den kan göra att
eleverna dels får verktyg att påverka sitt eget lärande, dels att påverka sin egen lärandeprocess. Respons innefattar även den betygsliknande summativa bedömningen.
iv) Att skapa motivation hos eleverna ses som ett viktigt inslag i elevinflytandearbetet eftersom det genererar ambition och deltagande
och på så sätt elevaktivitet. Olika motiverande processer är således
viktiga både i förhållande till kunskapsuppdrag och demokratiskt
uppdrag.
v) Lärares kompetens anges, utöver ett tydligt ledarskap, vara viktigt
för elevinflytandet. Det handlar om ämneskompetens och kännedom om skolans uppdrag. Läraren är den som behöver göra medvetna val både i förhållande till arbetssätt och hanterandet av lärmiljön
som förutsättning.
De arbetssätt som anges ovan utgör viktiga förutsättningar för elevinflytande, men verktygen måste också hanteras i relation till ett givet syfte.
Det gör att det inte alltid är tydligt varför en teknik används i ett sammanhang men inte i ett annat liknande sammanhang. Vi menar att det kan för-
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stås som att elevinflytande ses som ett förhållningssätt, mer än arbetssätt.
Det innefattar både relationer och bemötande samt på vilka grunder val
sker. Det finns mer avgörande och grundläggande faktorer som har betydelse för valet av arbetsformer för elevinflytande. En sådan är att valda
arbetssätt behöver vara motivationshöjande och på så sätt hanterar kunskapsuppdraget, elevers motivation att lära, samtidigt som de uppfyller det
demokratiska uppdraget i form av exempelvis valfrihet. Valfrihet stärker
elevers upplevelse av inflytande. Faktorer som är medel för det ena uppdraget kan således samtidigt vara ett mål för det andra. Det finns andra
faktorer som är motivationshöjande, som att utgå från elevernas intressen,
men som inte stödjer kunskapsuppdraget när deras intressen inte kan länkas till skolans mål. Däremot stödjer sådana faktorer i ett avseende det
demokratiska uppdraget då det ger eleverna en upplevelse av delaktighet.
Under det sista temat, lärares kompetens, beskrivs genomskinlighet
och nödvändigheten av information till elever. Samtidigt som det är en
viktig faktor är det svårt att beskriva på vilket sätt informationen hanteras
i praktiken. Det hänvisas av respondenterna till ett förhållningssätt och
samtalets betydelse, men tydliga strategier för hur det kan bli ett verktyg i
verksamheten tycks saknas. Det vill säga hur samtalet och förhållningssättet omsätts i praktiken så att det blir ett reellt verktyg för elevers utveckling
till ansvarstagande individer och utvecklar deras förmåga att utöva inflytande. Genomskinlighet utgör dock en viktig förutsättning i vårt material
för att lyckas med en elevaktiv skola.
Elevinflytande handlar om ett förhållningssätt, vilket skulle kunna beskrivas som ovan utifrån olika antaganden om påverkans- och förändringsprocesser i lärandet. Intentioner som grundas i tankar om motiverande och
utvärderande processer. Detta behöver omsättas i skolpraxis genom strategier och tekniker i en undervisningssituation. Vi avser att återkomma till
detta i vår fortsatta diskussion, då utifrån de problem och utmaningar som
ska hanteras i förståelsen av elevinflytande i pedagogisk praxis.
Kan elever ha inflytande över och göras delaktiga i undervisning och lärande?
Frågan i rubriken kan uppfattas som retorisk i förhållande till vår studie
eftersom vi undersöker skolor som arbetar med elevinflytande i förhållande till skolans båda övergripande uppdrag. Frågan är dock intressant
för oss i en analys av hur det som skrivs i skolans styrdokument, om att
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eleverna ska ha reellt inflytande på arbetssätt och arbetsformer i skolan
och i undervisningens innehåll, konstitueras i praxis. Detta eftersom vårt
intresse handlar om hur eleverna kan ha inflytande, det vill säga att leva
demokrati i förhållande till undervisning och lärande där lära demokrati
är en förutsättning. Vår studie visar entydigt, genom pedagogernas och
skolledarnas beskrivning av sitt arbete, att eleverna kan ha inflytande och
göras delaktiga i undervisning och lärande men att det inte är självklart
hur avvägningar sker och det konstrueras i praxis. Hur elevinflytandets
konstrueras och konstitueras blir därmed en viktig fråga tillsammans med
frågan om elevinflytandets gränser.
Hur elevinflytandet konstrueras eller konstitueras innefattar såväl faktorer som inte direkt medför ansvar, delaktighet eller påverkan i lärandeprocesser, som de som gör det. Det innehåll i de kategorier som manifest
återverkar på elevers möjlighet att vara delaktiga i lärandet eller som medför inflytande är elevperspektiv, individualisering, valmöjlighet och kunskapssyn. I viss mån kanske också kategorin förhållningssätt skulle kunna
omnämnas här. Inom samtliga övriga kategorier finns innehållsdelar som
skulle kunna ses som objekt eller metod för elevernas direkta påverkan och
delaktighet. Här kan nämnas den fysiska miljön, som ibland är objekt för
inflytande, och respons genom självvärdering, som innebär att elever mer
direkt påverkar sitt lärande. Även andra faktorer har betydelse för elevers
inflytande över lärandet, som till exempel trygghet, men skapas inte alltid
genom ett tydligt direkt inflytande av eleverna.
Samtliga faktorer innehåller olika avvägningar inom och mellan varandra som visar den spänning som finns mellan skolans kunskaps- och
demokratiska uppdrag. Detta innebär att man i olika situationer behöver
göra medvetna prioriteringar för att hantera de spänningar som finns. Vår
studie visar att det finns en osäkerhet i hur sådana avvägningar hanteras
i praxis. En osäkerhet som skapar en frustrerande arbetssituation för lärarna. De tvingas till en balansakt där makt ständigt gör sig påmind genom
att läraren är ledaren och på så sätt ansvarig för att uppfylla verksamhetens
syften. Trygghet kan ses som en förutsättning för att våga göra sin röst
hörd. När elever brister i sitt ansvar för klassrumsklimatet är läraren den
som måste skapa en trygg miljö och se till att alla elever törs och får komma
till tals.
Det tycks, enligt de empiriska resultaten, i många fall vara möjligt
att beakta elevernas intressen som utgångspunkt för undervisningen och
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länka samman dem med skolans mål, även om det inte alltid är en lätt
uppgift. Det beskrivs av respondenterna som lättare att fånga elevernas
spontana initiativ än att provocera fram dem som underlag för handling.
Det är således lättare som lärare att vara re-aktiv än pro-aktiv i förhållande
till elevinflytandet. Att som lärare endast vara re-aktiv kan medföra att de
elever som redan har verktyg och förmåga att påverka också är de som får
inflytande. Konsekvensen kan bli att undervisningen därmed också i större
grad anpassas till dem. De elever som brister i eget intresse eller ansvar för
sin skolgång kan på så sätt mista sin möjlighet att leva demokrati. Frågan
är om dessa elever också missgynnas i sitt lärande av demokrati, då de inte
deltar i samma utsträckning som de andra. Det kan också vara så att läraren begränsar dessa elevers möjlighet till inflytande genom att de inte får
göra val av exempelvis fysisk lärmiljö i samma utsträckning. Att välja ett
elevperspektiv kan vara ett medel att nå kunskapsmål, men behöver således
inte alltid fånga möjligheten till en demokratisk fostran för alla elever. Är
denna form av elevinflytande likvärdig i förhållande till alla individer? Vi
menar att i pedagogisk praxis krävs att hantera elevinflytande i förhållande
till såväl individ- som grupperspektiv. För att hantera de spänningar som
finns i skolpraktiken blir det pedagogiska och demokratiska ledarskapet en
viktig och avgörande faktor.
Vårt empiriska material har visat den betydelse lärare har för elevinflytande. Skolledare och lärare ges i styrdokumenten ett stort ansvar för
skolans måluppfyllelse. Två av våra kategorier har utsagor som speciellt
berört lärares ledarskap och kompetens. Vi har också visat att lärares sätt
att organisera och använda den fysiska miljön har betydelse. Samtidigt vet
vi också att lärare efterfrågar hjälp med hur de ska hantera elevinflytande
i praktiken så att det leder till måluppfyllelse. Denna osäkerhet kan beskrivas som en balansakt där läraren måste göra avväganden i en komplex
praktik. Som stödjande processer nämner skolledare att använda lärares
olika kompetenser i arbetet, och det sätts stor tilltro till det kollegiala samtalet. Frågan är om och på vilket sätt samtalet utvecklar tekniker och strategier för elevinflytande i praktiken och hur dessa relateras till teorier om
lärande och demokrati?
Elevinflytande tenderar att beröra grundläggande perspektiv i synen på
människan och vad som är kunskap, vilket gör att elevinflytande på så sätt
kan bli allt som sker i klassrummet. Elevinflytande beskrivs huvudsakligen
i vår empiri som ett förhållningssätt och utgångspunkter för detta. Det är
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kanske därför som flera uttalar sig i likhed med att ”arbeta med utveckling av
elevinflytande är något som påverkar utveckling inom många andra områden”.
Läraren som professionell har ansvar och därmed också makt att avgöra
hur arbetsformerna skall vara. Detta gör att lärarens utgångspunkter för
ställningstaganden är vad som framkommer i vår empiri. Samtidigt finns
inte en säkerhet i beskrivningarna i hur det ska hanteras i en klassrumssituation. En förklaring till detta kanske utgörs av den brist på yrkesspråk
för att beskriva pedagogisk praxis som lärare ofta anses sakna i den professionella yrkesdebatten. En annan möjlig förklaring kan vara att medvetna
systematiska ställningstaganden inte kan värderas då de är en i efterhand
konstruerad beskrivning av praxis (ad hoc)? Eftersom de samtal som förs i
klassrummet ofta lyfts fram som förklaring till hur elevinflytande hanteras
i praxis vore det intressant att göra fördjupade studier av hur innehållet och
formerna för dessa samtal verkligen ser ut i klassrumspraktiken.
Vi upplever det empiriska materialet som ganska oprecist vad avser
på vilket sätt det som sägs i intervjuerna har betydelse för elevinflytande.
Allt har ju på något sätt betydelse för spänningsfältet mellan demokratioch kunskapsmålen eftersom det är utgångspunkten i våra frågor men det
finns relativt få kommentarer med direkta beskrivningar som handlar om
elevinflytande. Vi menar att detta förmodligen beror på att det är ett sökande från pedagogernas sida vad elevinflytande i praxis är. Det sista temat
kan ses som en precisering av kopplingen till elevinflytande men ger inga
direkta svar i förhållande till praktiken. Det finns således inga självklara
tekniker och strategier för att hantera elevinflytande. Det som nämns är
tilliten till lärarnas professionalitet.
Många av de kategorier eller perspektiv som framkommer i det empiriska materialet kan anses stå för en slags tvetydighet, det vill säga utgöra
motsättningar till varandra, där pedagogen blir ansvarig för att hantera
detta i relation till skolans uppdrag. Det gör att hur lärarrollen, ledarskapet och lärares kompetens beaktas i skolan blir avgörande för om elevinflytande kan förverkligas eller ej. Som exempel på detta kan nämnas att
en bedömning av elevens kunskapsutveckling ska göras utifrån givna mål
men samtidigt balanseras mot flexibiliteten i verksamheten som hanterar
individens förutsättningar och intressen. Det är viktigt att skilja på sak och
person i bedömning men vart gränsen går för den sociala kompetens som
ska utvecklas i enlighet med det demokratiska uppdraget och de personliga egenskaperna tycks ändå vara otydligt. Vad händer om detta görs till
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objekt för elevinflytande? Frågan är hur kunskapsuppdraget som objekt för
inflytande kan hanteras i praxis? Vad ställer det för krav på verksamheten
och vilka didaktiska konsekvenser får det för att sammanföra kunskapsoch det demokratiska uppdraget. Det behövs således preciseringar av vilka
didaktiska avgöranden som stödjer skolans samtidiga kunskaps- och demokratiska uppdrag.

Om och hur påverkas arbetet med elevinflytande av
skolans förstärkta fokus på kunskapsuppdraget?
Elevinflytande har ofta i svensk skolmiljö hanterats och beskrivits som
elevernas möjlighet att välja och bestämma, vilket medfört att det i stor utsträckning också är det som påverkar och tros påverka elevernas upplevelse
av inflytande. Den uppmärksamhet som idag finns på skolans kunskapsuppdrag har medfört krav på att skolan skall bli tydligare i sin målsättning
i förhållande till såväl elevers lärande som verksamheten i övrigt. Denna
förstärkta betoning av kunskapsuppdraget återfinns bland annat i den offentliga debatten om skolan, ökade krav på resultatuppföljning i skolan genom förordningen om skriftliga omdömen och ett utökat antal nationella
prov. Till det kan läggas den uppmärksamhet som internationella studier,
till exempel PISA och TIMSS, får i media.
I vår studie kommer den ökade uppmärksamheten på kunskapsuppdraget till utryck genom de återkommande utsagor vi samlat i kategorin
genomskinlighet. Att tydliggöra målen för eleverna anses viktigt, liksom
information till elever och föräldrar, men det är inte alltid tydligt med vilka
instrument eller strategier detta avses uppnås. I huvudsak sker det dock
genom formella processer som IUP och skriftliga omdömen. I klassrumssituationer däremot tycks detta förstärka spänningsfältet mellan skolans
samtidiga demokrati- och kunskapsuppdrag på så sätt att den betoning
som finns på kunskapsuppdraget gör att demokratimålen kommer i andra hand. De blir inte primära utan mer stödjande processer. Vår empiri
visar också att pedagogerna uppfattar att det finns en allmän ”press” mot
kunskapsuppdraget som gör att andra mer sociala förmågor sätts åt sidan.
Detta gör också, som påpekats tidigare, att elever med en förmåga att ta
ansvar och göra sin röst hörd får ett försprång i skolans diskurs.
En annan konsekvens av betoningen av kunskapsuppdraget, till exempel genom individuella utvecklingsplaner, är en tydligare inriktning mot
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den enskilda elevens resultat, det vill säga ett ”private good” (Englund, 2003
s.55) som mäts i form av skolans måluppfyllelse. Det gör att demokratiuppdraget värderas som en delkomponent till kunskapsuppdraget och
på så sätt får en undanskymd roll i skolpraxis. Här finns ett behov av att
studera vilka didaktiska tekniker och/eller strategier som kan användas
för att hantera detta till fromma för skolans båda uppdrag. De metoder
som används i pedagogisk praxis blir inte tillräckliga då dessa enbart har
ett individperspektiv och inte hanterar grupprocessernas betydelse. Vårt
material visar betydelsen av en lärmiljö som stödjer grupprocesser. I teoretisk mening utmanar också inriktningen på individuella processer det
sociokulturella perspektivet på hur lärande sker. För oss är det sociokulturella perspektivets syn på lärande intressant att beakta i fortsatta studier
av elevinflytande.
I särskolans verksamhet blir det demokratiska uppdraget inte en delkomponent av kunskapsuppdraget på samma sätt som i de övriga skolformerna. De förmågor som dessa elever i första hand behöver utveckla gör
att uppdragen sammanfaller på ett tydligare sätt. De metoder och tekniker
som på så sätt konstruerar elevinflytande i särskolan skulle därför behöva
studeras ytterligare.

Elevinflytandes fyra dimensioner
– analytiska slutsatser
Med de svar på studiens tre frågeställningar, och den diskussion som redovisats ovan, har studiens syfte behandlats; att studera det praxisnära arbetet med elevinflytande som pedagogisk/didaktisk fråga i två skolor vardera
i Östersunds och Härnösands kommuner. Återstår en diskussion om studiens problemformulering, det vill säga hur elevinflytande som möjligt pedagogiskt arbetssätt hanteras och förstås i spänningsfältet mellan skolans
samtidiga demokratiska uppdrag och kunskapsuppdrag. Hur konstitueras
(i meningen skapas, formas eller organiseras) elevinflytande i skolpraxis
enligt skolledare och pedagoger? Elevinflytande kan belysas utifrån a) individ, grupp och organisationsperspektiv, b) en distinktion mellan dess informella/formella och individuella/kollektiva dimensioner och c) i förhållande till begreppen motivation, kommunikation och organisation. Dessa
begrepp funderar som länkar till vår diskussion om såväl Dewey som om
det sociokulturella perspektivets utgångspunkter och om olika demokratimodeller. Individ, grupp och organisationsperspektiv (system) har kom-
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menterats tidigare i detta kapitel, varför ytterligare diskussion om denna
analysgrund inte kommer att föras här. Senare i kapitlet kommer vi dock
att ytterligare något kommentera detta genom en diskussion om vår analysmodell med individuella och kollektiva poler. Det finns också anledning
att återkomma till den analysgrunden i en diskussion om relationen mellan
elevdemokrati och elevinflytande.
Elevers inflytande kan belysas utifrån olika dimensioner av elevinflytande. Vi har illustrerat dessa dimensioner genom en figur bestående av
informella/formella och individuella/kollektiva poler (se modell nedan).
Den individuella –formella kvadranten kan exemplifieras med individuella
utvecklingsplaner och den process som över tid har markerat vad Englund
(2003, s55) kallar en övergång från skolan som ”public good” till ”private
good”. Det innebär ett perspektiv på skolan som ett individuellt handlingsfält, syftande till individuell måluppfyllelse jämfört med ett samhälls- eller gruppintresse. Det finns anledning att reflektera över detta perspektiv, särskilt i relation till vårt intresse av elevinflytande. Samma reflektion
kan göras vad avser den individuella - informella kvadranten. Denna kan
exemplifieras med de överenskommelser som görs, och diskussioner som
förs, mellan lärare och enskilda elever om arbetsformer och arbetsinnehåll
i skolarbetet. Detta kan sammanfattas i ett möte i lärandet. Skillnaden
mellan den första och den andra kvadranten är i denna modell formaliseringsgrad och frekvens. Vidare finns en skillnad mellan de båda kvadranterna när det gäller tid. IUP har till exempel ofta en längre tidsrymd som
utgångspunkt än de samtal som återkommande förs i klassrummet om vägar till problemlösning.
Elevinflytande kan innefatta såväl individuella som kollektiva processer. Den formella – kollektiva kvadranten speglar detta. Denna kan exemplifieras med elevdemokrati, det vill säga den formella organisering av
eleverna som elevråd, klassrepresentanter med mera utgör. Den informella
- kollektiva kvadranten har samma karaktäristik av möten i lärandet som
kvadranten informell-individuell, men med skillnaden att istället för att
avse enskilda elever så rör det grupper av elever. Detta till exempel i form
av mentorsgrupper där samtal förs, olika konstellationer av grupparbeten
som elevtemagrupper med mera. Vi menar att det är rimligt att ifrågasätta
om de individuella arbetsprocesserna i skolan är tillräckligt för att möta
såväl kunskaps- som demokratiuppdragen. Vi menar vidare, utgående från
vår studie, att det finns behov av att utveckla lärmiljöer som stödjer och
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skapar förutsättningar för grupp och individ att interagera tillsammans.
Tyvärr medför den uppmärksamhet vi idag har på individens måluppfyllelse och upplevda inflytande att grupprocesser och övriga sociala förmågor
utvecklas i andra hand. Detta minskar möjligheten till ett lärande präglad av kollektiva samtal, genomskinlighet, motivation, beaktande av social
miljö med mera. I det empiriska materialet finns en tvetydighet när det
gäller detta. För att möta behovet av att arbeta med individer och samtidigt
få fungerande grupper efterlyser en av skolledarna ”mer metoder nu!” om
exempelvis samarbetsinlärning.
Elevinflytande bör, menar vi, företrädesvis förstås i förhållande till omfattning, deltagande och utbredning och inte i form av formaliserade institutionaliserade arenor (elevdemokrati) eller val mellan givna alternativ.
Detta kan exemplifieras med frågan om elevorganisationernas företrädare
alltid, med tanke på det begränsade antal elever som är medlemmar eller
aktiva i dessa organisationer, är representativa för elevkollektivet? Behövs
således inte flera arenor/dimensioner för påverkan i syfte att nå den ambition med elevinflytande som skollag och läroplaner anger. Kommentaren i
detta stycke skall inte förstås eller tolkas som en kritik mot elevdemokratiska ambitioner och förfaringssätt. Tvärtom, det fyller en funktion. Det
enda vi vill markera är att det föreligger en skillnad mellan elevinflytande
och elevdemokrati. Elevinflytande innefattar elevdemokrati, det motsatta
behöver dock inte gälla i pedagogisk praxis.
Individuellt
Genomskinlighet
Respons
Val
(Självvärdering, IUP,
Portfolio)

Elevperspektiv
Samtal
Variation
Förhållningssätt
Genomskinlighet
Motivation
Trygghet

Formellt

Informellt

Integrering,
Social och fysisk miljö,
Elevaktivt (tema)

Elevråd/Klassråd mfl.

Kollektivt
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Figur 3. Dimensioner av elevinflytande

I rapportens inledningskapitel konstaterades att vi i samhället likväl
som i skolans värld har behov av samtidig institutionell förnyelse och stabilitet vad avser såväl arbetssätt, struktur som innehåll. I skolans värld utgörs
den första aspekten av olika former av motivation eller motiverande processer, den andra av organisation och regelverk och den tredje av kommunikation om behov, arbetsformer och innehåll. Detsamma gäller, menar vi,
perspektiv på elevinflytande kontra elevdemokrati. I föregående text i detta
kapitel har vi markerat betydelsen av såväl ett bredare perspektiv på elevers
inflytande (informella processer) baserat på ett perspektiv på lärande som
att de formella strukturerna är betydelsefulla för genomskinlighet, insikt
och kontroll. Vad som sägs i formella måldeklarationer för skolan är dock
inte alltid så lätta att genomföra i pedagogisk praxis, eller alltid utgör en del
av den värdegrund skolan de facto arbetar utifrån.
Skolan har att hantera en utmaning i att fostra till demokrati (utveckla
inflytande och ansvarstagande) samtidigt som skolan ska verka demokratiskt. Elevinflytande som begrepp är problematiskt att definiera eller förstå
utifrån endast ett demokratiskt perspektiv. Vi menar därför att det kan
vara lämpligt att göra en distinktion mellan begreppen elevdemokrati och
elevinflytande. Det första relaterar till formella inflytandefunktioner och
det andra till att både leva och lära demokrati i meningen att det innefattar att utveckla elevers förmåga till inflytande, ansvarstagande samt lärande. Vi använder således elevinflytande som ett betydligt vidare begrepp
än elevdemokrati. I skolpraxis blir därmed elevinflytande inte bara elevers
möjlighet att göra val, bestämma eller föra deliberativa samtal. Det behöver
förstås i förhållande till ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Därigenom är elevinflytande även en didaktisk fråga, där valda tekniker och strategier i en skolpraxis direkt eller indirekt/formellt eller informellt behöver
stödja skolans båda huvuduppdrag.
Elevinflytandets indirekta och informella dimensioner behöver synliggöras för eleverna i form av didaktiska modeller som förhåller sig till både
kunskapsuppdraget och principer för demokrati i form av motiverande,
kommunikativa och organisatoriska förutsättningar. Vidare bör de stabiliserande och förändringsorienterade krafterna definieras, samt dynamiken mellan ”public and private good” (Englund, 2003, s55) adresseras.
Det senare har att göra med ett sedan länge etablerat utbildningsfilosofiskt
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perspektiv på skolan och lärande. ”Jag tror att man i den ideala skolan finner en sammanjämkning av individualistiska och institutionella ideal” (Dewey
1897/2004:55). Frågan om elevinflytande som didaktisk frågeställning
kan således ytterst beskrivas som ett val av ambition mellan elevens möjlighet att välja och få bestämma eller att vara hörd. I detta ligger, menar vi,
den viktiga skillnaden mellan elevinflytande som didaktiskt princip och
elevdemokrati som mål. Elevinflytande innefattar dock ambitioner om
elevdemokrati och bör inte sättas upp som alternativ till denna, likväl som
elevinflytande inte endast kan likställas med elevdemokrati och bortse från
relationen till skolans kunskapsuppdrag.
Slutsatserna från denna studie motiverar studier av klassrumsinteraktion med etnografiska förtecken där de spänningar som finns i perspektiv
på elevinflytande, och faktorer av betydelse för elevinflytande, kan beskrivas ytterligare. Därigenom kan vi nå en förståelse av hur elevinflytande
konstrueras och konstitueras i skolpraxis och skapa didaktiska modeller
eller principer som hanterar gränser för att leva och lära demokrati i skolan.
Motivation, kommunikation och organisation
Elevinflytande i relation till demokrati kan beskrivas med begreppen organisation, motivation och kommunikation, vilka kan kopplas till olika inflytandemodeller. Den representativa inflytandemodellen kan ges betydelse
av hur lagstiftningens och övriga regelverks krav angående elevinflytande
respekteras och bearbetas (elevdemokrati genom organisation). En öppenhet i skolan och i undervisningen för olika kunskapsarenor, arbetssätt,
inlärningsformer och önskemål genom elevaktivt arbetssätt innebär en inflytandemodell med deltagande (elevinflytande genom motivation). Slutligen kan samtal på skolan och i undervisningssituationer för att forma en
didaktisk ansats och innehåll i kunskapsuppdraget ses som en deliberativ
inflytandemodell med diskursorientering (elevinflytande som kommunikation).
Motivation som egenskap är framträdande i det empiriska materialet.
Om vi återför vår diskussion till de tre syftena med elevinflytande som
angavs inledningsvis i rapporten (mänsklig rättighet, fostra demokratiska
medborgare, inflytande som en förutsättning för lärande) framgår det att
delaktighet ger möjlighet till lärande. Flera av våra definierade empiriska
kategorier förhåller sig till elevinflytande på så sätt att de speglar moti-

vation för elever i deras lärande. Här kan nämnas kategorier som elevers
perspektiv, samtal, sammanhang, variation, förhållningssätt, integrering,
genomskinlighet, respons och kunskapssyn. De motiverande processerna
har på så sätt betydelse som medel för att uppnå kunskapsuppdraget och
i förhållande till det demokratiska uppdraget är det ett sätt att tillgodose
elevers rättighet att vara delaktiga. Intressant att diskutera är i vilken utsträckning eleverna upplever delaktighet då flera av dessa kategorier innebär att det är läraren som medvetet valt prioriteringarna. Genomskinlighet som motiverade process handlar i första hand om att göra organisation
och regelverk genomskinliga för eleverna. Kommunikation om behov, arbetsformer och innehåll hanteras bland pedagoger men det görs inte alltid
tillsammans med eleverna. Det gör att elevinflytande i stor utsträckning
innebär att eleverna inte är medvetna om förändringar i arbetsformer och
innehål som görs för att främja deras delaktighet. Det som är tydligt för
eleverna som motiverande process kan därför antas vara när de deras intressen i innehåll och arbetsformer tas tillvara av läraren och när de tillåts
göra tydliga val i sitt lärande i förhållandet till detta. Inflytande antas upplevas av eleverna när det är synliga förändringar som görs.
I det empiriska materialet framkommer även att motivation och ambition är en förutsättning för att eleverna ska vara aktiva och tillägna sig
kunskaper. Det finns även en passus i vår text som beskriver att en del
ambitiösa elever ändå missar målet då de inte är kritiska och ifrågasättande
utan bara försöker lära in och göra som läraren säger. Detta känner vi igen
från samtalet om vad det är att vara duktig. Här finns också en relation till
att ta ansvar för sitt lärande. Elevernas aktivitet och ambition missar på så
sätt kunskapsmålen.
En del av de stabiliserande processerna i skolan är arbetsformer och
arbetsprocesser. I vårt empiriska material framgår att eleverna behöver
känna igen sig i skolans verksamhet för att ha något att förhålla sig till och
att känna trygghet i. Samtidigt ska arbetsformerna/arbetsprocesserna vara
så öppna att möjlighet till variation finns. Det blir ofta en spänning mellan
dels att läraren behöver skapa former och dels ansvara för ett visst innehåll samtidigt som detta innehåll skall kopplas till elevernas intressen. Det
finns en inbyggd rollfördelning mellan lärare och elever som innefattar olika ansvar och påverkansmöjligheter. Genom att koppla ihop elevinflytande
med olika demokratimodeller finns en potential att utveckla kunskaper
om att i skolans praxis både leva och lära demokrati. I förhållande till ele-

vinflytande är det intressant att ställa frågor om vad som kan vara objekt
för inflytande, med vilka arbetssätt hanteras olika perspektiv på demokrati
och på vilket sätt leder det till att i skolan både lära och leva demokrati?
Ovan nämndes samtidiga krav på förnyelse och stabilitet, vilket i vårt
material framkommer som behov av variation, samtidigt som det finns
krav på tydlighet och struktur i skolans arbete. Det som dock utgör underlag för kommunikation med eleverna är inte att samtalet explicit påvisar
balansen mellan förnyelse och stabilitet utan att samtalen ofta begränsas
till att läraren inhämtar underlag för att sedan själv avgöra vilken variation
och stabilitet som bör råda. I det empiriska materialet känner vi igen detta
som att läraren har till uppgift att tolka både det elever säger och deras beteende. Det finns också ett samtal om elever som inte vill göra val och väljer
bort att ta ansvar för sitt lärande och därmed utöva inflytande. De vill att
läraren bestämmer. Frågan är hur dessa elever kan mötas för att utvecklas i
sin kompetens att ha inflytande över och ta ansvar för sitt lärande?
Ett problem med motiverande processer och krav på stabilitet och förnyelse är att behoven är olika för elever. Det ställer krav på läraren att förhålla sig till olika elevers behov och rättigheter i förhållande till övriga i
gruppen. Det gör att olika elever har olika innehåll och former för sitt inflytande, vilka i stor utsträckning hanteras och avgörs av läraren. Det finns
dock även en idé om att elevers olikheter är en förutsättning för fostran i
demokratiska värden och principer. Detta genom att vara en förutsättning
för att skapa respekt och förståelse för varandras olikheter. Förståelsen av
begreppet olikheter kan i elevinflytandesammanhang också vidgas till att
även innefatta att kunna arbeta i ett sammanhang med andra elever. Det
sistnämnda överensstämmer med ett sociokulturellt perspektiv på lärande.
Om relationen mellan lika och olika, sammanhang och variation, egen
åsikt och samsyn lyfts fram som ett innehåll och objekt för inflytande kan
de spänningsfält som finns mellan kunskapsuppdraget och det demokratiska uppdraget möjligen hanteras.
Läraren har till uppgift att öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem och skolan ska sträva efter att varje
elev befäster en vana att formulera sig självständigt. Det görs kanske i första hand när det gäller frågor om rätt och fel, normer, värderingar, de så
kallade värdegrundsfrågorna. Huruvida själva innehållet och arbetsformer
i lärandeprocessen görs tydliga för eleverna och blir föremål för kommunikationen framgår inte. Samtalet om elevers lärande och elevers reflekte-

rande över sin lärandeprocess nämns och det skulle vara intressant att följa
hur samtalet och det som sker i skolpraxis motsvarar detta.
Våra slutsatser i jämförelse med aktuell forskning på området
Vår tidigare diskussion om elevinflytandets olika möjliga dimensioner (individ - kollektiv respektive informell-formell) visar att elevinflytande är ett
komplext begrepp som inte kan förstås eller analyseras endimensionellt.
Elevinflytande som elevernas val mellan av läraren givna alternativ är inte
tillräckligt. Ett antagande om en oproblematisk styrmodell från läroplanens skrivningar till att ”leva” och ”lära” demokrati låter sig inte enkelt göras. Den genomgång av olika avhandlingar inom området som gjordes i
kapitel ett visar att ett stort behov av problematisering av elevinflytandets
former och innehåll i skolpraxis.
Eva Forsberg (2000) menar till exempel att inflytande inte är ett klart
begrepp och att gränserna för elevinflytande inte enkelt kan bestämmas.
Vi kan efter vår studie inte annat är dela den uppfattningen. Forsberg visar
också betydelsen av den formativa processen, det vill säga hur elevinflytande
konstitueras i en praxis, en viktig utgångspunkt för denna studie. Gunvor
Selberg (1999) är inne på samma tankespår. Hon menar att det går att förena ett lärande med skolans demokratiska uppdrag och att inflytande gynnar lärandet. Hennes studie visar att variationer i lärande hänger samman
med variationer i inflytande på flera olika sätt. Skolan måste enligt Selberg
organiseras efter elevers lärande och eleverna ska uppmanas att diskutera,
välja, jämföra och pröva olika sätt och material. Tankegångarna bär tydliga
likheter med den idétradition som i teorikapitlet beskrevs som pragmatism (se vidare till exempel presentationer av John Dewey). Vi menar också
att vi känner igen såväl participatoriska som deliberativa tankegångar från
demokratiteorin (se vidare vår tidigare presentation av Englund). Selberg
framhåller även reflektion och dialog som viktiga där elevernas egna åsikter och värderingar av det som är aktuellt arbetsområde skall få komma
fram. Detta ökar elevernas motivation och lust. Vår empiri styrker detta
påstående. Många av de redovisade citaten visar att såväl pedagogerna som
skolledarna menar att en pro-aktiv hållning till elevernas deltagande, engagemang, tilltro och motivation är betydelsefulla inslag i en didaktik som
gynnar såväl demokratimålet som kunskapsmålet. (En annan sak är hur
man i praxis lyckas frigöra sig från en re-aktiv hållning till en mer proaktiv hållning.) I detta spelar elevinflytande en viktig roll. Dessa slutsatser
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signalerar ett behov av en problematisering av demokratibegreppet i olika
modeller. Den sociokulturella ansatsens innehållsliga koppling till de participatoriska och deliberativa demokratimodellerna blir här intressant. I
fortsatta studier av elevinflytandeområdet bör därför ytterligare intresse
ägnas åt vad ”leva” och ”lära” demokrati innehållsligt innebär.
Kopplingen till olika demokratimodeller förstärks av Oscarssons
(2005) resonemang att skolans styrdokument innehåller element från
samtliga demokratimodeller men att betoningen ligger på deltagardemokrati och samtalsdemokrati. Vidare menar han att det finns starka band
mellan skolans styrdokument och den samtalsdemokratiska dimensionen
genom att skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra
att de förs fram. Skolan ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana, det vill säga pro-aktivitet, motivation och engagemang. Oscarssons analys pekar på att i skolans faktiska
undervisning och förhållningssätt är det dock i huvudsak elitdemokratiska
perspektiv som förmedlas, det vill säga kunskaper om demokratins spelregler, om valdeltagandet och de politiska nivåerna och så vidare. Det gör att
eleverna har brister i sin kompetens då de saknar de övriga två demokratidimensionerna i sin undervisning och i sin skolmiljö. Vi har svårt att känna
igen oss i Oscarssons slutsatser, måhända beroende på de principer utifrån
vilket vi valde skolor. Vad vi däremot delar, utifrån vår redovisade empiri,
är Oscarssons kommentarer (jämför Almgren, 2006) om att det inte finns
ett självklart samband mellan ett ökat elevinflytande i undervisningen, det
vill säga reell möjlighet att påverka undervisningens innehåll och läromedel, och elevers deltagardemokratiska utveckling. Klassrumsklimatet (de
pedagogiska arbetsformerna), och de samtal som förs där mellan elever och
lärare om samhällsfrågor, är en nyckel i skolans demokratiarbete. Oscarsson argumenterar för att genom att ge det demokratiska samtalet plats i
undervisningen fördjupas elevernas demokratiska kompetens och elevernas lärande främjas. Vi delar denna slutsats. Här beläggs också Skolverkets
(2000) påstående om att ”Skolans uppdrag att främja barns och ungas lärande
kan inte skiljas från det demokratiska uppdraget. Mycket tyder istället på att de
båda främjas av samma generella faktorer.” Det vi dock vill tillägga är att detta borde föranleda ytterligare praxisnära studier av i vilka sammanhang,
och vilka val av demokratimodeller, som bäst förhåller sig till skolans båda
uppdrag då det liksom i samhället i stort inte är rimligt att enbart förhålla
sig till ett deliberativt demokratiperspektiv.
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Mats Danell (2006) menar att frågan om elevinflytande bör förstås i
relation till institutionella förutsättningar, inte bara hos den enskilde läraren. Enligt Danell neutraliserar pedagoger skolans uppdrag för att undvika
att binda sig till läroplanens eller andras intentioner. Danells resultat får
litet stöd i vår empiri. Vi har svårt att i vårt material se att skolledare och
pedagoger använder det diskretionära handlingsutrymmet till en undvikandets strategi. Tvärtom tycks det i vårt material vara så att skolledare
och pedagoger ser positivt på elevinflytandet, men har svårt att definiera
och se arbetsmetoderna för hur det skall kunna förverkligas. Det finns en
osäkerhet om hur de spänningar som finns mellan uppdragen hanteras och
vilka avväganden som ska göras i pedagogisk praxis. I några fall kan vi se
en avvaktande hållning till elevinflytande som fenomen, ofta refererad till i
termer av behovet att markera lärarens ansvar för kunskapsuppdraget (ämneskompetens). Det som dock saknas i denna avvaktande hållning är en
didaktisk reflektion över hur kunskapsmålet skall nås. Dessa pedagoger
har svårigheter att se elevinflytande som en didaktisk arbetsmetod för att
uppnå kunskapsmålet, utan väljer att sätta det som innehåll i kontrast till
kunskapsambitionerna. I vår studie framkommer också den skillnad som
finns mellan olika ämnen i förhållande till elevinflytande som visat sig i
flera tidigare utvärderingar. Utifrån ett pragmatiskt eller sociokulturellt
perspektiv känns detta olyckligt eller missvisande. Om företrädare för det
sociokulturella perspektivet har rätt i sina utgångspunkter att lärande sker
i praktiken och i ett kulturellt medierat och kommunikativt sammanhang
så väljs ett instrument för att uppnå kunskapsmålen därmed bort. Varför?
Skillnaderna i slutsatser mellan vår studie och Danell visar betydelsen av
praxisnära studier av elevinflytande
Eriksson (2006) menar att pedagoger anser att ett betydande motiv för
elevinflytande är att eleverna ska trivas, tycka det är roligt och att detta
också anses vara en förutsättning för lärande. Argumentationen tycks ha
tydliga sociokulturella perspektiv. Samtidigt visar Eriksson att pedagoger tycker att det är en svårighet att förena elevers inflytande med skolans
kunskapsuppdrag vad avser elevers lärande. Argumentationen följs upp av
Eriksson i en senare studie (2007). Här beskrivs de svårigheter som finns
att förena skolans kunskapsuppdrag med ett demokratiskt uppdrag genom
spänningar inom ordnande faktorer som ansvar, intresse, lärande, kännedom/tydlighet och ramar/struktur. Det framkommer att elevinflytande
oftast definieras som en möjlighet att bestämma och göra val mellan olika
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alternativ vilket skapar olika dilemman i en verksamhet där det finns givna
mål. Det finns en osäkerhet om hur avväganden ska göras i praktiken och
på vilken nivå dessa ska ske. Det som sker i samtal och interaktion problematiseras och utvecklas inte i tillräcklig grad. Det blir en ad hoc process
utgående från allmän välvilja, men utan tydlig systematik och reflektion.
Det gör att slutsatserna mycket tydligt känns igen från denna studie.
I Larsson (2007) diskuteras hur deliberativ dialog kan möjliggöra elevinflytande och en gynnsam social klassrumssituation. Studien tar bland
annat sin utgångspunkt i Deweys tankar om skolan och demokrati. Avhandlingen visar att dialog och diskussion utgör verksamma instrument
för en demokratifostran i skolan. Genom dialogen får eleverna redskap för
konstruktiva samtal med lärare, och möjlighet att ställa krav rörande sin
egen studiesituation. Larsson menar att en deliberativ didaktik kan tjäna
som ett instrument där lärare kan bjuda in elever till samtal om arbetssätt,
kunskapsinnehåll, umgängesformer i klassrummet (värdegrund) och ansvarstagande. Larsson lyfter fram elevinflytande som en didaktisk arbetsmetod och betonar de deliberativa inslagen i demokratifostran, med tydlig
koppling till Dewey. Även om Larsson har ett i förhållande till vår studie
alltför avgränsat perspektiv på elevinflytande så är hans slutsatser intressanta. De slutsatser som kan dras från vår empiri styrker i allt väsentligt
Larssons argumentation. Skolledare och pedagoger söker mötet och engagemanget hos eleverna som grund för interaktion mellan lärare – elev. En
interaktion som konstituerar elevinflytande i praxis.

Pedagogik – didaktik i relation till elevinflytande
Svårigheten att definiera vad som är elevinflytande i praxis gör att många
beskrivningar hänvisar till förutsättningar för att skapa elevinflytande.
Elevinflytande blir på så sätt lätt allt i verksamheten. Samtidigt anser pedagoger och skolledare att elevinflytande inte bara kan definieras genom
vad eleverna kan välja och bestämma utan att inflytande även finns i samtal
och möten i klassrumspraktiken. Frågan är vad av detta som är elevinflytande när eleverna inte alltid är medvetna om det inflytande de i så fall utövar. Det finns en tendens att elevernas inflytande begränsas till objekt som
är så pass enkla och konkreta att de genom dessa aldrig kan förena skolans
båda huvuduppdrag. Arbetet begränsas således, för att liknas vid ett isberg, till de tio procent av elevinflytandets potential och möjliga påverkan-
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sarenor som är synlig ovanför vattenytan. Att elevinflytande kan vara allt
eller nästan inget utgör ett problem i båda fallen. I det första fallet genom
att oavsett vad som görs i skolan kan man hävda att leva och lära demokrati
är uppfyllt. Det är lätt att utifrån denna utgångspunkt finna försvar för
att välja, om man så önskar, att göra inget. Detta kan liknas vid ett undvikandets strategi (se vidare Danell, 2006). Vår studie visar, hävdar vi, att
elevinflytandet behöver definieras vad avser dess gränser och dess innehåll
i pedagogisk praxis. Att elevinflytandet är nästan inget utgör likaledes ett
problem, särskilt med vår utgångspunkt i lärande. De krav som statsmakterna ställt på att lära och leva demokrati blir inte tillfyllest förverkligat.
Vidare används inte fullt ut den potential till lärande som elevinflytande
som didaktisk metod kan ge, vilket är en för samhället, skolan, föräldrar
och elever icke önskvärd situation.
I denna studie har vi visat att det finns ett antal olika möjliga former för
och arbetssätt med elevinflytande. Det som bör styra elevinflytandearbetet
i skolpraxis är de grundläggande antagandena bakom arbetet. Med det menar vi de medvetna valen i olika situationer, till exempel att ett verktyg som
åldersintegrering måste göras med ett visst syfte så att det inte motarbetar
måluppfyllelsen. Vår utgångspunkt och empiriska slutsats är således att
elevinflytande är en pedagogisk fråga som måste kopplas till en didaktisk
modell för att kunna genomföras i praxis. Våra empiriska resultat visar att
elevinflytande inte förstås och konstitueras i praxis som ett didaktiskt instrument, det vill säga som strategier och tekniker i en undervisningssituation. Det visar sig bland annat genom att vi kunnat påvisa spänningar och
motsättningar inneslutna i talet om elevinflytande. Danell (2006) drar i sin
studie slutsatsen att institutionella förutsättningar måste tas i beaktande.
Vi anser att problemet även bör hanteras genom studier av hur tekniker
och strategier appliceras i en klassrumspraktik i syfte att skapa en didaktisk modell för elevinflytande. Det motiverar att etnografiska klassrumsstudier med diskursanalytiska utgångspunkter bör genomföras.

Erfarenheter för fortsatta fördjupade studier av elevinflytande – en diskussion om metod
Vi ser denna studie som en första studie syftande till att få kännedom om
fenomenet elevinflytande ur ett praxisperspektiv. Arbetsprocessen inleddes med inläsning av befintlig forskning på området. Därefter vidtog en
problemformuleringsfas och empirisk materialinsamling. Genom en kate-
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gorisering av insamlat empiriskt materialet erhölls en första inblick i hur
elevinflytande konstitueras i skolpraxis, speglad genom skolledare och pedagogers uppfattningar. Utifrån dessa slutsatser kan vi dels föra diskussioner om lämpligt/möjlig teorianknytning, dels metodologiska konsekvenser
för vidare och fördjupade studier. För att föra en sådan diskussion skall
dock först frågan om denna studiens validitet och reliabilitet kommenteras.
Såväl reliabilitet som validitet kan diskuteras utifrån begreppsparet extern/intern (Bryman, 2002). Med extern reliabilitet avses vid kvalitativa
studier frågan om en undersökning kan upprepas (replikerbarhet). Kriteriet är svårt att uppfylla, men vi har varit noga med att beskriva tillvägagångssätt och ge underlag i bilagor för de frågor vi har ställt. Vad avser
den interna reliabiliteten har vi som rapportförfattare inte haft några oss
emellan viktigare avvikande uppfattningar om vårt material eller de slutsatser som kan dras av detta. Vid några tillfällen har det funnits olika uppfattningar om hur materialet bäst skulle kunna kategoriseras. Dessa olika
uppfattningar har efter ingående diskussioner försvunnit. En intressant
orsak till detta är att vi över tid funnit behov av att abstrahera beskrivningen av empirin. Med högre abstraktionsnivå, och de konsekvenser detta
fått för hur det empiriska materialet kategoriserats, har också en markerad
samsyn mellan oss som författare framkommit. Vi har inga ambitioner till
generaliseringar av våra resultat till andra än de skolor i vilket materialet
samlats in och för de aktörsgrupper som medverkat i studien. Frågan om
den externa validiteten är följaktligen inte aktuell för denna studie. Detta
förstärks av det faktum att vi ser denna rapport som en första orienterande
studie för oss inom området. Den interna validiteten är en viktig fråga.
Vi menar att den empiri vi samlat in ger en tydlig bild av hur skolledare
och pedagoger i de studerade skolorna uppfattar elevinflytande i skolpraxis. Vår förståelse av elevinflytandet i skolpraxis har även återkommande
diskuterats med studiens respondenter. Våra slutsatser gör det möjligt att
förstå resultaten i förhållande till såväl det sociokulturella perspektivets
utgångspunkter som till olika demokratimodeller och dess grundantaganden. Vi har vidare funnit vår analysmodell om elevinflytandets fyra dimensioner (formellt - informellt, individ - kollektiv) användbar i studien. Studiens interna validitet är således god.
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Sociokulturellt perspektiv
I rapportens första kapitel presenterades det sociokulturella perspektivet.
Ett sociokulturellt perspektiv medger att samspel mellan individ och kollektiv, kommunikativa processer och kunskapens kontextuella karaktär
sätts i centrum (Säljö 2000). I ett sociokulturellt perspektiv är samspel
mellan individ och kollektiv i fokus och hur ett deltagande i kulturella aktiviteter och användandet av kulturella redskap som kulturen tillhandahåller sker (Säljö 2000). Det är genom kommunikation som sociokulturella
resurser skapas, genom interaktion med omvärlden. Ett sociokulturellt
perspektiv lyfter fram språk och kommunikationens betydelse i lärandet.
Språket ses som ett samtidigt kollektivt, interaktivt och individuellt sociokulturellt redskap (Dysthe 2003).
Några centrala utgångspunkter i sociokulturell teori är lärande som situerat, socialt, distribuerat, medierat och språkligt fenomen (Dysthe 2003).
Det bygger på en konstruktivistisk syn på lärande och lägger samtidigt stor
vikt vid att kunskap konstrueras genom samarbete i en kontext och inte i
första hand genom individuella processer. Ett sociokulturellt perspektiv på
lärande kan därför ses som en persons förmåga att delta i en praxisgemenskap. Fokus på hur elevinflytande konstitueras i skolpraxis innebär således
att det måste finnas ett intresse och en handlingsberedskap för att studera
elevinflytande som möjligt pedagogiskt arbetssätt i flera olika dimensioner
och på flera olika handlingsarenor.
Dysthe (2003) beskriver att kontext, med en sociokulturell förståelse,
innebär att lärandet är situerat i särskilda fysiska och sociala sammanhang
och att alla delar integreras i en väv där lärandet ingår. Översatt till elevinflytande handlar det om att såväl ”leva” som ”lära” demokrati. Med en sådan syn på lärande riktas intresset mot vilket deltagande och vilken social
aktivitet som är den mest förmånliga för att lärande ska ske. Detta är också
den metodologiska ansats som valts i vår studie, det vill säga att vi vill förstå elevinflytande utifrån uppfattningar om den praxisnära verksamhetens
förutsättning och handlingsmönster. Motivet till vårt val är de erfarenheter
och slutsatser som kan hämtas från tidigare forskning om elevinflytande.
Vi menar att det sociokulturella perspektivets antaganden och utgångspunkter är användbara för att förstå och kunna analysera hur elevinflytande konstitueras i en skolpraxis. I detta kapitels diskussion om de empiriska
slutsatserna har det sociokulturella perspektivets utgångspunkter använts
för problematisering och analys av vad vi funnit. Det finns inga skäl att åter
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upprepa detta här. Det är dock viktigt att klargöra att vi i denna studie har
valt en huvudsakligen induktiv ansats. Vi har således inte valt att explicit
pröva teorins begrepp eller utgångspunkter. Vi har dock genom slutsatser
från tidigare forskning om elevinflytande funnit skäl att uppmärksamma
denna ansats utgångspunkter. Den sociokulturella teorins antaganden
om ett lärande i praktiken har varit ett tillfyllest motiv för ett sådant intresse. Vi kan nu konstatera att den sociokulturella ansatsen har relevans
för oss för att kunna analysera hur elevinflytande som möjligt pedagogiskt
arbetssätt hanteras och förstås i spänningsfältet mellan skolans samtidiga
demokratiska uppdrag och kunskapsuppdrag. Vidare fördjupade studier
inom området kommer därför att mer explicit pröva den sociokulturella
ansatsens terminologi och utgångspunkter för analys och förståelse av hur
elevinflytande konstitueras i en skolpraxis.
Etnografi och diskursanalys
I studiens kapitel två kommenterades att den metodologi som använts har
tagit intryck från den etnografiska ansatsen som utgångspunkt utifrån dess
kontextuella, sammanhangsorienterande intresse och öppenhet för intersubjektivitet. Dessa intryck har åtföljts av diskursanalytiska tankegångar
som möjliggör ett överskridande av etnografin som praktikens självförståelse och en förskjutning av uppmärksamheten från hur verkligheten förstås
till hur den skapas. Vi har dock inte systematisk följt en etnografisk ansats.
Ett resultat av studien är dock en insikt om att, i förhållande till ett intresse
av att förstå hur elevinflytande konstitueras i pedagogisk/didaktisk praxis
i syfte att vara ett instrument för att hantera spänningsfältet mellan skolans samtidiga demokratiuppdrag och kunskapsuppdrag, den etnografiska
ansatsen kan vara ett hjälpmedel för att förstå problemområdet. Det finns
till exempel skäl att i kommande studier fundera på användbarheten av
deltagande observation som materialinsamlingsteknik.
Diskursanalys kan beskrivas som hur olika versioner av verkligheten
skapas eller uppnås med hjälp av språket (Bryman 2002). Diskursanalys
bygger på socialkonstruktionismens tankegångar att verkligheten är en
produkt av vårt sätt att kategorisera världen. Det finns flera inriktningar
inom diskursanalysen, men några grundläggande antaganden kan sägas
vara giltiga för de flesta av dessa. Det första är synen på språket, vilket inte
anses spegla en objektiv, redan existerande verklighet utan utgör individernas konstruktion av densamma. För det andra framkommer diskursiva
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mönster i ett socialt sammanhang, i social interaktion. Slutligen innefattas
i diskursanalysen synen på sambandet mellan kunskap och handling, där
olika bilder av världen leder till olika handlingar som i sin tur får konkreta
sociala konsekvenser. Diskurs kan beskrivas som ett bestämt sätt att tala
om och förstå världen, eller ett utsnitt av den, och bygger på att det vi talar inte avspeglar världen neutralt (Winther Jørgensen & Phillips 2000).
Börjesson (2003) menar att diskursanalytikern förskjuter den traditionella
uppmärksamheten för hur verkligheten är till förmån för hur verklighet
skapas. I förhållande till denna studies diskussion skulle det innebära att
uppmärksamma processen hur elevinflytande konstrueras.
Winther Jørgensen och Phillips (2000) beskriver olika diskursanalytiska riktningar, diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi.
Vi hämtar inspiration framförallt från den kritiska diskursanalysen. Den
kritiska diskursanalysen bygger på Faircloughs teorier. Bergström och Boréus (2005) beskriver hur diskurser enligt Fairclough har tre funktioner,
dels en idérationell (det vill säga en innehållslig dimension), dels en relationell funktion (relationer etableras mellan olika grupper), dels en identitetsskapande funktion (ett konstruktivistiskt synsätt). Eftersom språket
till stor del konstituerar världen blir språket och kommunikationen viktig
(jämför tidigare diskussion om demokratimodeller). Det gemensamma
arbetet med att avgöra vilken definition som ska råda produceras genom
interaktionen (Börjesson 2003). I vårt fall handlar det om den uppfattade
praxis som sker i de fyra analysdimensioner av elevinflytande som tidigare
presenterats. Diskurser utvecklas och reproduceras av sociala och formella
institutioner. Diskurser är således inte bara abstrakta meningssystem utan
kan även förstås som vardaglig praktik. Fairclough, enligt Lund och Sundberg (2004), formulerar satsen att diskurs skapar människor lika mycket
som människor skapar diskurs. Det handlar således för elevinflytandet om
vilka relationer och aktiviteter som förekommer i relation till olika innehåll
och objekt för inflytande. Detta uttryckt i praxis med en reglerande överbyggnad (fullt tillämpad eller ej).
En kombination av etnografiskt och diskursanalytiskt perspektiv skulle
kunna understödja ett kontextuellt och sammanhangsorienterat forskningsintresse kombinerat med ett intresse för hur något kan skapas och
inte bara vad det är. Följande Silverman (2001) skulle det kunna vara fruktbart att först hantera hur-frågan för att sedan fånga vad-frågan och slutligen behandla varför-frågan. I vårt fall innebär detta att empiriskt studera
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hur elevinflytande förstås och med vilka tekniker och metoder det hanteras
i skolpraxis och ges ett innehåll. Resultaten från denna första studie har
visat att en sådan ambition är möjlig och intressant. Frågan varför handlar
i detta sammanhang om hur elevinflytande kan relateras till normsystem
och samhälleliga sammanhang. Praxis handlar om såväl det konkreta, individuella och kontextbundna som det institutionaliserade och socialt förankrade.
Som redan kommenterats under kapitel två har studiens materialinsamling varit omfattande och karaktäriserats av en ambition av metodtriangulering. Samtidig har två viktiga avgränsningar i materialinsamling
gjorts. För det första har inga elever intervjuats, för det andra har endast
fyra skolor valts ut för materialinsamling. I kommande fördjupade studier
måste perspektiven på hur elevinflytande konstitueras i praxis breddas till
att förutom lärare och skolledare även innefatta eleverna (såväl elever från
ett urval klasser på varje skola som elevkårens representanter). Det är också rimligt att välja en metodansats som möjliggör att även definiera in fler
aktörskonstellationer i frågan om elevinflytande i praxis (till exempel föräldrar). För oss som genomfört denna studie har den haft en karaktär av en
första studie, det vill säga att vi har orienterat oss i befintlig teoribildning
samt försök förstå och sedan analyserat elevinflytandearbetet på ett antal
skolor som har ett intresse av, och under en tid arbetat med, elevinflytande
som uppgift. I studien har vi också fått möjlighet att värdera metodologiska ansatser och pröva olika former för materialinsamling för att kunna
dra trovärdiga slutsatser av materialet givet dess avgränsningar, och kunna
formulera kunskapsfrågor och arbetssätt för fördjupade studier.

Avslutande reflektion – att blicka framåt
Vår studie kan inte visa några enskilda arbetssätt som ger elevinflytande.
Snarare är det så att slutsatsen måste bli att elevinflytande kan och bör ske
på många olika sätt. Frågan är mångdimensionell snarare än endimensionell. Det vi dock har visat är att en del faktorer (kategorier) skapar förutsättningar, i meningen möjligheter eller problem, för arbete med elevinflytande. Det idag allt mer markerade kunskapsuppdraget gör också att
spänningsfältet mellan demokrati- och kunskapsuppdraget stärks. I skolpraxis/klassrummet kan, beroende på ämne, elevinflytande hanteras olika
i förhållande till kunskapsuppdraget. Elevinflytande som didaktisk fråga
bör således också relateras till de ämnesdidaktiska förutsättningar och
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möjligheter som finns. Elevinflytandets karaktär blir således en viktig ämnesdidaktiskt fråga. Kent Larsson (2007) berör detta i sin avhandling om
samhällsundervisning och diskuterar det i förhållande till vad han kallar
didaktikens vem och var-frågor. Han skriver:
Mitt intresse …har lett mig till överväganden kring hur miljöer för
lärande kan problematiseras och utformas. Ett uttryck som används i
dessa sammanhang är klassrumsklimat …. Detta leder i sin tur över
till frågor om det didaktiska rummet och dess organisation eller vad
jag också skulle vilja benämna en didaktikens var-fråga. Därmed kan
frågor ställas för att problematisera hur miljöer och relationer för goda
lärandesituationer kan utvecklas i skolans klassrum. … På motsvarande sätt är frågor om elevers delaktighet och medansvar centrala när det
gäller att studera hur en demokratisk undervisningspraktik för elevers
lärande i och om samhället kan utformas. När överväganden görs i
denna fråga handlar det om en demokrati- eller delaktighetsdimension, eller vad som kan benämnas en didaktikens vem-fråga. (Larsson
2007:40-41)
Denna vår första studie på området handlar om hur processer hanteras.
Följande Larssons tankar finns också anledning att reflektera över vad det
elevaktiva arbetet i form av elevinflytande leder till innehållsligt och kunskapsmässigt. Det sociokulturella perspektivet signalerar tydligt att delaktighet är en förutsättning för lärande men hur skall detta ske i praktiken
i syfte att nå en överensstämmelse mellan såväl demokratimål och kunskapskrav/ambitioner? Detta leder till behov av reflektioner om dominerande kunskapssyn i skolorna (bildning kontra utbildning) och reflektioner
över pedagogernas utgångspunkter för sitt arbete (professionalism kontra
yrkesmässig specialisering i kunskapsfack). Vidare sätter didaktikens vem
och var-frågor elevperspektivet i centrum. Är eleverna objekt för specialiserad kunskapsutlärning eller subjekt i en professionellt ledd verksamhet
med varierande former för kunskapsinhämtning. Vidare, får olika sätt att
hantera elevinflytande också olika konsekvenser i hur verksamheten bidrar
till att uppfylla skolans mål och värden? Det blir då intressant att ställa
didaktikens vem och var-frågor. Dessa två frågor representerar sammantaget didaktikens hur-fråga till verksamheten. För att förstå denna krävs
genomskinlighet i arbetsprocesser mellan elever och pedagoger och ett på-
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gående samtal om arbetsformer och innehåll, det Oscarsson (2005) kallar
för deliberativ didaktik. Detta för att nå såväl kraven i kunskapsuppdraget
som demokratiuppdraget.
Det behövs, menar vi, att elevinflytande hanteras i förhållande till både
demokratiteorier och ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Behov finns
att utveckla didaktiska modeller för skolpraxis inom ramen för detta. Med
andra ord skulle elevinflytande som fenomen kunna hanteras genom att
utveckla en didaktisk modell i förhållande till dessa teorier (jämför Oscarsson (2005) och Larsson (2007) och deras diskussion om en deliberativ
didaktik).
Genom denna vår första studie på området har elevinflytandets olika
innehållsliga dimensioner kunnat beskrivas i förhållande till såväl demokrati- som kunskapsuppdraget vad avser såväl arenor för möten som innehåll i arbetssätt. Utifrån nuvarande kunskaper finns förutsättningar att
göra fördjupade studier där våra slutsatser från denna studie kan problematiseras. De frågor fortsatta studier kan lyfta fram är bland annat:
A) Överensstämmer elevernas syn på elevinflytande med de perspektiv som
här redovisas från pedagoger och skolledare. Vad är elevernas upplevelse av inflytande i relation till sin skolpraxis? Uppfyller det både
elevens upplevda nytta likväl som skolans (lärarens) och samhällets
intentioner med skolan?
B) Utgör slutsatserna från denna studie en möjlig modell för hur elevinflytande som didaktisk modell kan praktiseras? Är vår kategorisering av
uppfattningar om elevinflytandets olika dimensioner en användbar
tankemodell för formerna för elevinflytande i förhållande till såväl
pedagogisk praxis som till skolans regelverks skrivningar och ambitioner? Vi menar att det krävs vidare studier i klassrummen med
elever för att besvara denna fråga.
C) Vilka är elevinflytandets gränser? Elevinflytande tycks enligt våra
slutsatser bli allt eller inget för pedagogerna/skolledarna. Elevinflytande kan möjligen vara allt, men vad är då synligt som elevinflytande? Hur kan de pedagogiska processerna studeras, avgränsas
och förstås i förhållande till frågan om elevinflytande som fenomen?
Detta är viktigt för att förstå lärande och för att avgöra om skolorna
lever upp till de politiska ambitioner och regelverk som utgör skolans tvingande normsystem.
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D) Ser elevinflytandets förutsättningar olika ut beroende på vilka skolformer (särskilda undervisningsgrupper, förskola med mera) eller ämnen
som studeras? I denna studie har vi till exempel funnit att i särskolans
specifika praxis sammanfaller elevinflytandearbetet med kunskapsoch det demokratiska uppdraget på ett i förhållande till de övriga
studerade skolformerna intressant sätt.
E) Kan elevinflytande diskuteras ur didaktiskt praxisperspektiv utan att
kopplas till teorier om lärande och demokrati? Vi menar denna studie visar att elevinflytande måste ses i spänningsfältet mellan kunskap och demokrati vilket gör att det behöver relateras till teorier
om både lärande och demokrati. Baserat på denna studies slutsatser vore det intressant med en etnografisk studie utgående från det
sociokulturella perspektivets antaganden och länkad till elitistiska,
participatoriska och deliberativa demokratimodeller.
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Bilaga 1
Intervjuguide fokusgrupper
Samtalet inleds med en påminnelse om den problemformulering som råder
inom projektet ”Elevinflytande som möjligt pedagogiskt arbetssätt i spänningsfältet mellan skolans samtidiga demokratiska uppdrag och kunskapsuppdrag”
och de tre teman som vi arbetar med, pedagogiska arbetssätt, lärandemiljö
och kunskapsuppdrag/bedömningsprocesser.
Sedan en övergång till två introducerande frågeställningar under de tre
temana och fortsätter sedan till mer nyckelfrågor i form av innehåll under
respektive tema. Dessa är hämtade ur tidigare material som finns genom
projektet.
Pedagogiska arbetssätt
Vilket är problem och utmaningar för er i verksamheten med pedagogiska
arbetsätt?
Vilka prioriteringar i verksamheten (synliga/medvetna eller osynliga/
omedvetna) för att hantera problemen?
Vilken resursmobilisering behöver göras?
Vilka arbetssätt ger elevinflytande i förhållande till både det demokratiska och kunskapande uppdraget?
Hur ser relationen ut mellan att se elevinflytande som möjlighet att
göra val kontra att göra sin röst hörd/känna sig lyssnad på?
På vilket sätt kan elever bli delaktiga i arbetet med vad elevinflytande
är och syftar till?
Lärandemiljö
Vilket är problem och utmaningar för er i verksamheten med lärmiljöer?
Vilka prioriteringar i verksamheten (synliga/medvetna eller osynliga/
omedvetna) för att hantera problemen?
Vilken resursmobilisering behöver göras?
Vad i lärmiljön ger elevinflytande?
På vilket sätt skapar lärmiljön förutsättningar för elevinflytande?
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Elevinflytande som förhållningssätt;
Hur kan eleverna komma till tals i frågor som berör dem? Känna sig
lyssnade på - jämbördig dialog – hur ser den ut och skapas? Hur kan det
hanteras så det inte blir skendemokrati?
Hur ser förhållningssätt/bemötande ut som lockar fram elevers tankar
och idéer?

Kunskapsuppdrag och bedömningsprocesser
Vilket är problem och utmaningar för er i verksamheten med kunskapsuppdrag & bedömningsprocesser?
Vilka prioriteringar i verksamheten (synliga/medvetna eller osynliga/
omedvetna) för att hantera problemen?
Vilken resursmobilisering behöver göras?
På vilket sätt kan kunskapsuppdraget hanteras som ger och är en förutsättning för elevinflytande?
Arbetet med IUP, bedömning och betyg i relation till elevinflytande?
På vilket sätt kan elevers ambition relateras till elevinflytande?
Hur kan elevers inflytande hanteras som en ämnesdidaktisk fråga – en
medveten strategi för att hantera spänningsfältet som relateras till
respektive ämnes karaktär och syfte?

På vilket sätt hanteras tydlighet och information till elever så att det
stödjer elevinflytande i förhållande både till kunskapsuppdraget och
till det demokratiska uppdraget?
Fokusgrupp skolledning/rektorer
(extra frågeställningar)
På vilket sätt skapar lärares kompetens (vilken kompetens?) förutsättningar för elevinflytande? Hur ser ett ledarskap ut som hanterar spänningsfältet?

167

Bilaga

Hur skapar man i förutsättningar så att inte den individuella variationen
(mellan personal) påverkar inom Skola/Rektorsområde? Hur sker kunskapsåterföring, kunskapsansamling för att nå ett organisatoriskt lärande/
handlingsmönster inte bara ett individuellt (för att hantera den individuella variationen)?
Vad kan grundskolan lära av särskolans verksamhet? (sammanfallandet av
uppdragen och att Särskoleverksamheten beskrivs på ett tydligare och mer
medvetet sätt - tankar om det?)
Samtalet avslutas med att samtliga får möjlighet att lägga till något som
man tycker saknats under samtalet.
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Bilaga två
De deltagande skolornas arbete med elevinflytande vid projektstart
De fyra skolorna valdes ut för studien baserat på att de redan arbetade
med elevinflytande som tema. Vid projektstart ombads därför skolorna att
skicka in en kort presentation av deras arbete. Denna presentation redovisas nedan. Presentationen är skolornas egen beskrivning av sitt arbete vid
projektstart, inte våra slutsatser av vad som har gjorts.
Östersund
Elevinflytande är ett prioriterat utvecklingsområde i Östersunds kommun
och är inskrivet i skolplanen som ett inriktningsmål: ”Barn, ungdomar och
studerande tar ansvar för och utövar inflytande över sitt lärande och föräldrar
har inflytande över sina barns lärande”. Inriktningsmålet finns även prioriterat som budgetmål för Barn- och utbildningsförvaltningen. Inom Östersunds kommun arbetar flera skolor med att utveckla detta område och det
finns en anställd utvecklingspedagog med inriktning mot inflytandefrågor.
Skolverkets inspektion av Östersunds kommun pekar ut elevinflytande som ett viktigt utvecklingsområde. Skolverket (Rapport 2007-09-27)
bedömer att ”de enskilda skolorna måste lägga större kraft vid att stimulera
elevernas vilja till engagemang i skolgemensamma frågor och inflytandet över
undervisningen”. Samtidigt påpekar Skolverket att möjligheten till inflytande begränsas då eleverna inte känner till målen för utbildningen vilket
behöver åtgärdas. Det leder till att det blir viktigt i kommunens skolor att
utveckla elevinflytande i relation till och tillsammans med kunskap och
bedömning. Det behövs, således, dels ett innehållsmässigt samtal kring
elevinflytande som en del av skolans uppdrag och dels kunskapsutveckling
inom detta fält.
Lugnviksskolan
Lugnviksskolan omfattar förskoleklass, grundskolans årskurser 1-9 samt
grundsärskolans årskurser 6-10. Elevantalet uppgår till ca 350 elever. Under läsåret 2006-2007 började man på skolan diskutera elevinflytande och
vad det står för. I februari 2007 genomförde Skolverket en inspektion på
skolan. Deras bedömning var att inflytandet hos eleverna över sitt eget
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lärande bör öka så att läroplanens intentioner uppfylls. Detta var dock
ingen brist som måste åtgärdas, men ett förbättringsområde. Personalen
enades om att elevinflytandet skulle få bli ett av skolans prioriterade mål
med start läsåret 2007-2008. Vid upptakten för personalen i augusti 2007
påbörjades arbetet. Under två feriearbetsdagar, tillsammans med två av
kommunens utvecklingspedagoger, diskuterade arbetslagen hur man helst
önskade ta sig an utvecklingsområdet. Alla arbetslag formulerade målbeskrivningar och påbörjade arbetet med hur man tänkte sig arbeta för att
nå målet. Under hela läsåret 2007-2008 har man stöd och inspiration från
utvecklingspedagogerna.
Arbetet med att utveckla elevinflytandet har under resans gång tagit
vidare former än vad som först förutsågs. Detta har skett i form av att elevinflytandet har kopplats till diskussion om betyg/bedömning och ämnesplaner.
Arbetslagen på skolans senaredel har arbetat bl. a. med att eleverna ska
göras delaktiga i planeringen för att på så sätt kunna påverka hur de vill
arbeta med ett ämnesområde. Man arbetar också med att öka elevernas
förståelse för målen för undervisningen och elevernas vetskap om vilka
områden de kan påverka och ha inflytande över och vad det innebär. Arbetslagen på skolans tidigaredel arbetar bl.a. med att utveckla klassrådens
syfte, innehåll och ramar och med att eleverna ska få kunskap om hur en
beslutsprocess går till. Man har också valt att arbeta med fokus på att varje
elev skall uppleva att personalen intresserar sig för just honom/henne och
att de tar sig tid att lyssna samt att eleverna kan föra fram sina tankar,
åsikter och kan vara med och påverka. Man strävar efter att skapa ett öppet klimat där alla vågar ge idéer och göra sin röst hörd. Inriktningen för
särskolans arbete med elevinflytande handlar om att eleverna ska kunna
uttrycka en egen åsikt och att stärka eleverna i att uttrycka sig i skolgemensamma demokratiska grupper under året. Ett arbetslag arbetar med
att eleven ska kunna genomföra sitt eget utvecklingssamtal med hjälp av
sin egen portfolio.

Östbergsskolan
Östbergsskolan är en F-9 skola som ligger på Frösön. Skolan byggdes 1949.
Skolan har ca 520 elever och ca 70 anställda. Här finns en förberedelseklass för nyinvandrade elever och skolan har även en verksamhet för au-
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tistiska elever (Autismcentra Östberg). Skolledningen består av två rektorer och fem utvecklingsledare som tillsammans bildar en ledningsgrupp.
Ledningsruppen ansvarar även för Orrvikens skola3 och förskola som ligger 15 km utanför centrum. Skolan arbetar med kvalitetsutveckling och
är sedan sommaren 2005 inne i ett utvecklingsarbete. Skolledningen har
delvis ändrat organisationen samt satsat på fortbildning för att förverkliga
skolans mål.
Skolans vision är att vara ”En skola för alla barn och elever”. I skolan
–– ”påverkar eleven sitt lärande och utveckling
–– är det pedagogernas uppdrag att utmana och stimulera elevernas
utvecklingsmöjligheter
–– är eleven och pedagogen här för att lära”.
Östbergsskolan har arbetat utifrån ett långsiktigt mål: År 2010 skall
Östbergsskolan basera sin undervisning på ett elevaktivt arbetssätt som
alla kan visa och berätta om på skolan. Målet överensstämmer med kommunens inriktningsmål som handlar om elevernas ökande inflytande. Skolans prioriterade områden är: a) värdegrunden, b) ansvar och inflytande
och c) temaarbete. Prioriterade utvecklingsområden på skolan är:
Förändrat schema på senaredelen. 4 lektionspass om dagen på 85 minuter, alla har samma start- och sluttid. För att underlätta temaarbete,
samarbete, lektionsbyten med mera.
Elevaktivt arbetssätt. Det handlar om att tillvarata elevernas egna frågor, intressen. Elevinflytande blir därmed en central del.
Läroplansuppdraget. De vuxna i skolan måste bli bättre på vad Lpo
och kursplaneuppdraget innebär och hur det kan kommuniceras till eleverna.
Bedömning och betyg. Att i förhand förklara detta för eleverna blir
viktigt för att lyckas i en elevaktiv skola.
Ledarskap i klassrummet. Det krävs på alla sätt att pedagogerna är
duktiga ledare för klasser och grupper för att lärandet skall kunna bli optimalt.

3 En organisationsförändring har skett och Orrvikens skola leds inför läsåret
2008/2009 av en egen rektor.
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Härnösand
I Härnösands kommun har skolförvaltningen (politiker, ledning och personal) under år 2007 arbetat med att ta fram en framtidsvision. Denna
framtidsvision, kallad plattformen, kommer nu att ligga till grund för en
ny skolplan. I plattformen är ”Inflytande och Ansvar” en av fyra grundpelare. Detta uttrycks bl.a. på följande sätt: ”Verksamheten ska bygga på att
barn och elever utifrån förmåga och ålder får ta ansvar för egna handlingar och
sin miljö, samt ges reellt inflytande på verksamhetens innehåll och utformning.”
Läsåret 2007-2008 startade för all skolpersonal från förskoleklass till
gymnasium med en gemensam föreläsning om elevinflytande. Varje skola
har sedan haft som uppgift att från sin utgångspunkt utveckla verksamheten med målet att öka elevernas inflytande och ansvar. För att utbyta erfarenheter kring detta arbete bildades ett nätverk bestående av de biträdande
rektorer som har ansvar för verksamheten i grundskolan. Nätverket leds
av biträdande skolchef. Ett liknande nätverk för utveckling av förskolan
finns även. Sedan augusti 2005 finns också pedagogiska utvecklingsgrupper för varje skolämne. Där träffas alla kommunens pedagoger cirka en
gång per månad. I dessa grupper utvecklades från början lokala kursplaner
och betygskriterier. Läsåret 2008/2009 står, precis om i många andra sammanhang, pedagogens roll för lärandet, och därmed också elevinflytandet,
i fokus.
De skolor som valde att delta i utvecklingsprojektet om elevinflytande
har båda genom åren på olika sätt och i olika sammanhang varit drivande i
skolutveckling i allmänhet och elevaktiva arbetssätt i synnerhet.
Solen
Solens rektorsområde består av ett antal förskolor, grundskolor och särskola för barn och ungdomar i åldrarna 1-17 år. Verksamhetsidén på Solens rektorsområde är:
De olika enheterna på området ska vara en god arbetsplats där:
• Alla barn, ungdomar och personal känner arbetsglädje
• Alla tar ansvar för såväl det inre klimatet som den yttre miljön
• Alla tar ansvar och ges möjlighet att påverka sitt arbete
• Alla blir sedda och hörda
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• Alla får uppmuntran samt ges förutsättningar att utvecklas och
lyckas
• Alla känner ett gott självförtroende
• Vi är alla lika olika
Inom rektorsområdet ses elevinflytandet som ett medel och inte som
ett mål i sig. En god relation mellan barn/elever och personal ses som en
förutsättning för lärande. Därför arbetar man i skolan ständigt med att
ha ett gott förhållningssätt mellan varandra utgående från att vi är varandras arbetsmiljö. På skolan arbetar man i arbetslag och till viss del även
utan ålders- och årskursbegränsningar. Barnkonventionen har länge genomsyrat verksamheten och mångfald är skolans uppfattade styrka. Skolan har en stor andel barn som har sina rötter i andra länder. Barn med
olika funktionshinder har också sin skolgång inom rektorsområdet. Den
obligatoriska särskolan har sin placering i skolornas lokaler. Arbetssättet
i särskolan är verklighetsnära och konkret. Undervisningen är individanpassad utifrån barnets utvecklings- och kunskapsnivå. Utvecklingsarbeten
som pågått och pågår är elevinflytande, hälsa och barnkonventionen. Under de senaste åren har även äventyrspedagogik börjat utvecklas, främst för
de äldre ungdomarna.
Gerestaskolan
Gerestaskolan är en F-9-skola med ca 500 elever. Skolan ligger i kanten av
ett skogsområde på södra Härnön i Härnösand och dess grundläggande
ledord är GLÄDJE, MOD, FANTASI och FRAMTIDSTRO. Skolans
grundidé bygger på att alla barn har viljan att lära sig och att de kan ta
ansvar. Tematiskt arbetssätt i åldersblandade grupper är också ett av skolans signum. Skapande och undersökande arbetssätt är aktiva metoder och
lärarna bejakar elevernas initiativförmåga. Barnen övar successivt upp sin
förmåga att ta ansvar samt att planera och utvärdera sitt arbete. Eleverna
deltar även i gruppdialoger och elevtemagrupper för att planera innehållet
i olika kurser. Arbetssättet är ofta problembaserat på så sätt att barnen
utgår från sin egen kunskap och vardagsverklighet och därifrån formulerar sina frågor som de sedan söker svar på. Detta är ett arbete som kräver
såväl samarbetsförmåga som självständiga ställningstaganden och initiativkraft. Kreativitet och uppfinningsrikedom är viktiga ingredienser i proces-
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sen. Ett till exempel är arbetslaget Gnistan, som ansvarar för arbetet med
125 elever i år 6-9 och arbetar med årslånga ämnesövergripande teman
efter den danska Bifrostskolans modell (Gerestaskolan är med i förlaget
SAMA:s nätverk av Bifrostinspirerade skolor i Sverige). Dessa teman avslutas alltid med en skriftlig rapport där eleverna enskilt fördjupar sig i ett
självvalt ämnesområde. Inför valet av uppgift koncentrerar man sig på den
upplevelse och ”brainstorming” som inleder temaperioden. Förutom den
skriftliga rapporten har alla elever till uppgift att gestalta sitt arbete i en
”musisk produkt”, temaarbetets innehåll konkretiserat med ett estetiskt/
praktiskt uttryckssätt.
Alla elever har individuella utvecklingsplaner, IUP av kommunens
modell, som formuleras vid utvecklingssamtalet. Elevernas IUP förvaras
i elevakten och eleven får en kopia med sig hem. Målen i IUP:n följs upp
vid nästa utvecklingssamtal, i vissa fall oftare. Underlaget för samtalet är
ämneslärarnas omdömen, det vill säga kartläggning av kunskaperna. Vid
nästa samtal följs målen upp och en ny IUP skrivs. Alla elever har en portfoliopärm med skrivskisser, färdiga arbeten och prov samt utvärdering av
fördjupningsval (elevens val) etc. Pärmen förvaras i mentorsrummet. När
eleverna skall påbörja ett nytt skriftligt arbete, tittar de i portfolion på tidigare projekts bedömningar och kommentarer.
Processer för mer aktivt elevinflytande över den direkta undervisningen
är på gång. Pedagogerna i Gnistans arbetslag har under ht-07 haft flera
aktiva konferenser då man studerat artiklar om elevinflytande och diskutera till exempel från andra skolor i Sverige. I undervisningen förekommer
många individuella lösningar och varierade lärstilar. De åldersblandade
undervisningsgrupperna (6-7 och 8-9) underlättar individualiseringen och
mildrar jämförande konkurrens. Lite undervisning i unison form förekommer, mer av arbete i egen takt. Ett fåtal kortsiktiga läxor, mer av längre arbetsbeting. Alla elever informeras om de mål de skall sikta mot i år 9, både
elever och föräldrar får ta del av betygskriterier vid utvecklingssamtalet.
Första samtalet med år 6 är helt framåtsyftande utan omdömen. Eleverna
har möjlighet att skapa extra lärtid genom att utnyttja fördjupnings- och
utvecklingstid, vilket dock inte anses göras i tillräcklig grad. Dessutom har
de som väljer att inte läsa moderna språk 2 möjlighet, efter överenskommelse med rektor och förälder, att studera valfritt ämne under språkvalstid. Att inte enbart basspråk erbjuds gör att tendensen mot en tre-ämnes-
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skola minskas. Alternativen till språkvalen har varit varierade; till exempel
några 9:or med sikte på byggprogrammet som valde träslöjd och byggde en
timrad lekstuga. Eleverna har en stor frihet, men också ett ansvar för sitt
lärande, och tränar detta såväl på egen hand som i gruppsamarbeten.
Eleverna har olika formella forum för påverkan, såsom mentorsråd,
husråd, undervisningsråd matråd och elevtemagrupp. Husrådet är paraplyorganet för de äldre eleverna. De tar ibland upp frågor rörande undervisningen, men har inte sin verksamhet tillräckligt förankrad hos mentorsgrupperna. Kontakten med övriga elever är liten, frågor bollas inte fram
och tillbaka.
Eleverna har möjlighet till djupare diskussioner kring undervisningens
upplägg i de grupper där man infört undervisningsråd. Arbetslaget har en
elevtemagrupp bestående av ett antal elever med intresse för att påverka
temats innehåll och organisation.
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Bilaga 3
Processbeskrivning materialinsamling
I denna bilaga beskrivs den kronologiska process som utgör grunden för
vårt empiriska material. Detta i syfte att göra det tydligt på vilket sätt materialet kommit till och hur vi har kunnat använda det. Det empiriska materialet består av skolornas dokumentation, anteckningar från våra besök
på skolorna, loggboksinformation samt anteckningar från gruppdiskussioner vid projektträffar. Det viktigaste materialet består dock av nio genomförda fokusgruppintervjuer.
Vi ser aktionslärande som ett intressant begrepp för vår studie med
anledning av att det adresserar lärares arbets- och lärandeprocess. Begreppen aktionsforskning och aktionslärande har använts allt oftare de senaste
decennierna inom skola och utbildning. Detta inom områden som skolutveckling och lärares professionella utveckling. Begreppen används ibland
synonymt, ibland med tydlig skillnad i exempelvis innehåll och laddning.
För oss finns viktiga skillnader i orden vad avser dess innehåll, varför vi
väljer att använda begreppet aktionslärande. Aktionslärande är baserat
på ett synsätt på kunskap och kunskapsutveckling där lärares eget aktivt
deltagande och skapande av kunskap utifrån yrkesmässiga behov är centrala. Enligt Tiller (1999) passar begreppet aktionslärande bättre än aktionsforskning i skolsammanhang för det som lärare och skolledare gör i
sin vardag. Det är deras lärande genom handling och erfarenhet som utgör
fokus, vilket leder till ett nytt angreppssätt för skolforskning. ”Aktionslärande handlar om att förstå det man upplever, förstå sig själv och få upp ögongen
för det som befinner sig på djupet. Det handlar om att utmana sig själv på
ett grundläggande sätt” (Tiller, 1999:65). Aktionslärandet var viktigt för
oss utgående från vårt intresse att förstå hur elevinflytande konstitueras i
praxis och över tid.
En ytterligare poäng i att använda begreppet aktionslärande, särskilt
i samband med temat elevinflytande, är att det inte bara handlar om lärare och skolledares lärande, utan också elevers lärande. Det är i således
i dynamiken mellan elevernas subjektiva intressen och lärares arbets- och
lärandeprocess som en utveckling kan ske och insikter genereras. Elevers
aktiva deltagande i handlandet, och deras förståelse av detta, är en väsentlig förutsättning för elevinflytande (jämför tidigare presentationer av
Selberg (1999) och Forsberg (2000) samt Eriksson (2007)). Elevers egna
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uppfattningar om och reflektioner kring till exempel rättigheter och skyldigheter/ansvar kan därmed vara viktigt för utförandet av elevinflytande.
I kommande studier kommer därför eleverna bli en viktig målgrupp vid
materialinsamling.
Projektstartsträff januari 2008
Inledningsvis beskrev skolorna kort sitt intresse för och arbete med elevinflytande. Vid en första projektträff med skolledare (rektorer)/arbetslagsledare (motsvarande) presenterades projektets ramar och syfte. Arbetet
påbörjades med att se hur skolornas nuvarande arbete och beskrivningar
av detta inför träffen kunde relateras till att utveckla elevinflytande i relationen mellan skolans demokratiska uppdrag och kunskapande uppdrag.
Utifrån detta material konstruerades tre teman. Skolornas dokumentation
av sitt arbete utifrån dessa teman har hanterats som empiriskt material och
i huvudsak använts för att göra de inledande beskrivningarna av skolornas
arbete under respektive tema. Vid träffen deltog 25 personer från de deltagande skolorna.
Besök och loggbok
De deltagande skolorna besöktes även av de ansvariga för studien. Besöken
innefattade dels en allmän orientering om elevinflytande och fördjupade
samtal inom ramen för projektets problemformulering och preciserande
teman. Vid besöken skedde även en presentation och diskussion om projektets syfte och målsättningar. Vi gjorde också en återkoppling till respektive skola utifrån det material som skickats till oss för att sätta arbetet i
sitt sammanhang på respektive skola och förankra projektet på de enskilda
skolorna. Våra besök på skolorna gav också en värdefull förståelse av det
sammanhang som arbetet sker i. Efter besöken fick varje skola en text med
reflektioner från skolbesöken, och övrigt inskickat material, satt i relation
till projektets teman/frågeställningar.
Loggbokskrivande hanterades inom ramen för konferenssystemet First
Class och fungerade som uppföljning efter skolbesöken. Det gav oss möjlighet att ställa riktade frågor för pedagoger och skolledare att reflektera
över. Metoden loggbok såg vi som viktig ur ett kunskapsspridningssyfte
och för att hålla igång en levande process.
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För gruppen pedagoger, skolledning och rektorer gjordes även materialinsamling via intervjuer. Den metod som tillsammans med skolorna valdes
för detta var fokusgruppsintervjuer.
Projektträff Östersund april 2008
Den 4 april ordnades en träff i Östersund. Vid träffen gavs också en första
sammanfattning utifrån våra intryck vid skolbesöken. Sedan fick deltagande skolor möjlighet att samtala om innehållet i detta utifrån sitt arbete med
elevinflytande. Det gjordes under frågor om framgångsfaktorer, utmaningar och medvetna prioriteringar i förhållande till att utveckla elevinflytande
som möjligt pedagogiskt arbetssätt i spänningsfältet. Anteckningar från
dessa diskussioner har varit en del av vårt empiriska material. En första
bearbetning gjordes genom att innehållet strukturerades under några underrubriker till varje fråga.
I skolornas inskickade material och efter våra besök hade det utkristalliserats några begrepp som, tematiskt arbetssätt, åldersintegrering, individualisering och elevaktiva arbetssätt och frågan som ställdes till de olika
samtalsgrupperna efter den första inledande diskussionen var riktad mot
vad det är och vilken betydelse det har i förhållande till elevinflytande. Anteckningar från dessa diskussioner är således ett empiriskt material. Vid
träffen deltog sammanlagt 36 personer från skolorna.
Fokusgrupper
Insamlingen av empiri genom fokusgrupper genomfördes under april –
juni 2008. Utformandet av intervjuguiden har tagit utgångspunkt i skolornas egna beskrivningar av sitt arbete med elevinflytande utifrån de tre
temana. En sammanfattning av innehållet i de genomförda fokusgruppsintervjuerna skickades till skolorna under juni månad.
Projektträff Härnösand oktober 2008
Under oktober 2008 genomfördes en projektträff i Härnösand där skolledare och pedagoger från deltagande skolor var med. Inför träffen gjorde
skolorna en nulägesbeskrivning av sitt arbete som också presenterades av
dem själva vid träffen. Innehållet vid träffen fokuserade framför allt Elevinflytande och ledarskap genom presentation av ledarskap i det empiriska
materialet och föreläsning. Med anledning av den nya förordningen om
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skriftliga omdömen och fokus kring elevers kunskapsutveckling och bedömning lyftes också relationen mellan elevinflytande och bedömningsfrågor fram i gruppsamtal. Vid träffen deltog 46 personer från skolorna.
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