
Elevinflytande i en resultatstyrd 

skola  

En diskursanalys av hur elever och läroplan talar om 

elevinflytande  

 Annika Nordahl 

Institutionen för pedagogik och didaktik 

Examensarbete 15 hp /Degree 15 HE credits 

Didaktik 

Magisterprogram i didaktik (60 hp) 

Vårterminen/Spring term 2016 

Handledare/Supervisor: Isak Benyamine 

Examinator: Martin Kjellgren 

English title: Pupil Influence in a Results-oriented School 



 

 

Elevinflytande i en resultatstyrd 

skola 

En diskursanalys av hur elever och läroplan talar om elevinflytande  

Annika Nordahl 

Abstract  

Pupil influence is supported by UN convention and legal text, yet it seems to be difficult to realize in 

school practice. Meaning and purpose of pupil influence appears unclear and can be understood and 

interpreted in different ways. The aim of this study is to examine, describe and thereby contribute to a 

better understanding of the phenomenon of pupil influence. The method used is Fairclough’s three- 

dimensional model for critical discourse analysis. The empirical data consists of focus group 

interviews with 9th grade pupils and the curriculum, Lgr 11. Four discourses are identified and 

discussed in relation to the results-driven and market-oriented Swedish school; a learning discourse, an 

individual discourse, a responsibility discourse and a conditional discourse. The results show that the 

pupils look upon pupil influence in school in relation to subject knowledge here and now and not as 

skills to acquire for a future active democratic citizenship. Contrary to the curriculum the pupils 

articulate pupil influence as a prerequisite for learning. Pupil influence seems to be regarded as 

individual and personal, and equated with having opportunities to make decisions. Areas possible to 

practice pupil influence on are characterized by being measurable and to provide a basis for 

comparison.  
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Kapitel 1 Bakgrund  

Inledning  

Fenomenet elevinflytande och dess utövande i skolpraktiken har intresserat mig under mina år som 

lärare i grundskolan. Mitt intresse har grundats i ambitioner att arbeta utifrån det jag kallar 

läroplanstroget, det vill säga i enlighet med vad som uttrycks i läroplan och styrdokument, med både 

skolans kunskapsuppdrag och dess demokratiuppdrag. Mitt arbete har utgått från en uppfattning om att 

det är gynnsamt för elevers kunskapsutveckling att lärare och elever tillsammans drar upp riktlinjer för 

skolarbetet och att inflytande över skolvardag och utbildning ska bidra till ett ökat intresse, 

engagemang och upplevelse av meningsfullhet hos eleverna. Successivt har mitt intresse för 

fenomenet elevinflytande vuxit, då detta för mig har kommit att bli allt mer problematiskt i 

skolvardagen. Trots ambitioner och ett medvetet arbete för att stärka elevers delaktighet har 

utvärderingar som genomförts i mina undervisningsgrupper visat förhållandevis låga resultat inom 

detta område. Inte minst gäller detta efter införandet av den senaste läroplanen för grundskolan där jag 

upplever att innehåll och utformande av undervisningen styrs starkare än tidigare och därmed lämnar 

mindre utrymme för flexibilitet och kreativitet hos lärare och elever, samt att ett allt starkare fokus 

riktas mot ämneskunskaper och att skolans demokratiska uppdrag tonats ned.  

Jag förefaller inte vara ensam om att i mitt arbete som lärare ha svårigheter att förverkliga elevers rätt 

till inflytande över sin utbildning. I den skolenkät som två gånger per år genomförs av 

Skolinspektionen som ett underlag för bedömning av skolverksamheter deltog år 2015 cirka 134000 

elever och 45000 pedagogisk personal i grundskolans årskurs 5 och 9 samt år 2 i gymnasiet 

(Skolinspektionen 2015). Resultatet visade förhållandevis låg måluppfyllelse avseende området 

inflytande och demokrati. Varken elever eller skolpersonal uppfattar i högre grad att elevinflytande 

utövas i de skolor som medverkat i enkäten. Skolverket genomför vart tredje år en attitydundersökning 

i syfte att bidra till fördjupad diskussion om och analys av den svenska grund- och gymnasieskolan. 

Här redovisas att äldre elevers vilja att utöva inflytande, trots att den minskat jämfört med tidigare 

mätning, i hög grad överstiger elevers upplevda möjlighet att göra detta (Skolverket 2013).  

För att utröna hur elevinflytande kan förverkligas läser jag Skolverkets allmänna råd för planering av 

undervisningen (Skolverket 2011a). Där beskrivs att läraren ska ”utgå från elevgruppens intressen, 

erfarenheter och föreställningar kring det som undervisningen ska behandla så att eleverna får ett reellt 

inflytande över undervisningen” (ibid., s. 12). Även elevernas delaktighet i sin kunskapsbedömning 

beskrivs som central, i syfte att öka elevers ansvarstagande när det gäller studierna.  

Elevers möjligheter att utöva inflytande varierar avseende skolform och ålder (Skolverket 2016). För 

gymnasieelever har möjligheterna till inflytande minskat till förmån för att stat, högskolor och 

arbetsmarknaden givits större utrymme än tidigare att avgöra undervisningens innehåll och 

utformning. Detta är ”framför allt en konsekvens av 2011 års gymnasiereform och är en uttalad 

utbildningspolitisk ambition” (ibid., stycke 3). Beträffande förskoleklass och grundskola är 

undervisningens form och innehåll det område där minst möjlighet till elevinflytande ges. En 

förutsättning för att elever ska vilja utöva inflytande inom dessa områden anges vara att eleverna får 

återkoppling på det som de bidrar med och att det ska finnas möjlighet till reellt inflytande, inte att 

elever erbjuds ha synpunkter och åsikter om något som det i realiteten inte finns möjlighet att påverka. 

Skolverket (2015) tydliggör att inflytande inte är detsamma som beslutsfattande. Exempel på sådant 
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som elever anges kunna ha möjlighet att påverka och ha inflytande över kan sägas ha formkaraktär, 

som läromedelsval, redovisningsformer och i vilken ordning arbetsuppgifter ska utföras. Beslut om 

undervisningens innehåll ska fattas av läraren beskriver Skolverket (ibid.). Samtidigt som läraren bär 

ansvar för att eleven ska ha möjlighet att utöva reellt inflytande avseende angelägna delar av 

skolpraktiken är det således även lärarens ansvar att detta utövas inom specifika områden, oavsett hur 

väsentliga de upplevs av eleven.  

Kunskapsområde  

Elevinflytande och lärande 

Uttrycket reellt inflytande anges vid ett tillfälle i den aktuella läroplansskrivningen (Skolverket 2011b) 

och förekommer även i den föregående läroplanen Lpo 94 (Utbildningsdepartementet 1994) där 

uttrycket liksom i nuvarande läroplan kopplas till elevers inflytande på arbetssätt, arbetsformer och på 

undervisningens samt utbildningens innehåll. Selberg (2001) har undersökt elevers inflytande över sitt 

lärande, avseende både inflytande i klassrumspraktiken och i lärprocesser. Ur ett dialektiskt teoretiskt 

perspektiv baserat på Deweys progressiva pedagogik har empiriskt material i form av deltagande 

observationer, enkäter och intervjuer samlats in och analyserats. Resultatet av studien visar att 

elevinflytande främjar lärande. Ett mer jämlikt förhållande mellan elever och lärare leder till att elever 

i högre grad kan påverka sin lärsituation. Dialog och diskussion om skolarbetet uppstår genom att 

läraren är lyhörd för elevernas intressen och behov och leder till att kunskaper hos elever fördjupas 

och ökar i beständighet. Dessutom leder elevers inflytande i lärprocesser till ökad lust att lära, menar 

Selberg (ibid.).  

En lärprocess som präglas av vad som betecknas som hög grad av inflytande kan enligt Selberg (2001) 

beskrivas som utövande av reellt elevinflytande och består av olika didaktiska steg där eleven ska vara 

delaktig, som planering, genomförande, redovisning av lärande samt värdering av lärresultat. För att 

en för lärande nödvändig diskussion och dialog ska uppstå krävs ömsesidig respekt mellan lärare och 

elever och att elever ges möjlighet både att tänka själva och tillsammans, vilket leder till förmåga att 

känna tilltro till sitt lärande och sin utveckling både som individ och som en del av samhället menar 

Selberg (ibid.). Även Eriksson och Bostedt (2011) diskuterar ur ett sociokulturellt perspektiv hur 

elever kan ha inflytande över och vara delaktiga i undervisning och lärande. Författarna menar att 

elevinflytande kan stärkas genom att undervisningen utgår från elevernas erfarenheter och intressen 

och genom att eleverna medvetandegörs om lärprocesser och att kunskaper sätts i ett autentiskt 

sammanhang. 

Brumark (2010) diskuterar skolans demokratiska uppdrag i relation till reellt elevinflytande och menar 

att ett sådant inte bara kräver att elever har möjlighet att utöva inflytande över sitt lärande utan att de 

också vill göra det. Detta förutsätter, menar Brumark (ibid.), att eleverna ses som jämbördiga och 

aktiva subjekt och inte endast som objekt för samhällelig fostran. För att bli tagna på allvar och 

därmed kunna utöva sin lagliga rätt till inflytande över sitt lärande behöver eleverna ha möjlighet att 

utveckla resurser och redskap för detta. Färdigheter som krävs beskrivs vara att kunna reflektera över, 

ha synpunkter på och diskutera skolverksamheten med andra elever och lärare. Ett gott 

klassrumsklimat ses vara avgörande för att sådana färdigheter ska utvecklas hos eleverna.  

Brumark (2010) menar att formella inflytandeformer som klass- och elevråd är inte tillräckliga då 

dessa kännetecknas av normsystem för vilka många elever är främmande och som därmed verkar 

begränsande avseende elevers vilja och mod att aktivt delta och göra sina röster hörda. De kollektiva 
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formella fora för inflytande i skolan präglas av makthierarkiska asymmetriska strukturer mellan lärare 

och elever och även inbördes mellan elever. Detta medför, menar Brumark (ibid.) att frågor som 

utmanar dessa maktstrukturer och som skulle medföra ett reellt inflytande över lärande, det vill säga 

elevers inflytande över formulering av undervisningens mål, problemlösande kunskapsutveckling och 

utveckling samt utvärdering av undervisningen, sällan tas upp i sådana sammanhang.  

I den institution som skolan utgör finns specifika föreställningar om hur lärande går till och hur 

undervisning ska utformas. Det perspektiv på lärande som synliggörs ovan förutsätter att lärande och 

utveckling sker i kommunikativa processer, i interaktion och aktivt socialt samspel med andra. Ramen 

för lärande kan således ses vara gemensam och kollektiv. Inom denna ram lär och utvecklas individen, 

genom de tankemönster som råder i omgivningen (Säljö 2000). Ur detta perspektiv utgör aktivt 

deltagande i lärprocesser i vilka både elever och lärare ingår en förutsättning för reellt inflytande över 

lärande och utbildning. Andra perspektiv på lärande, som exempelvis behaviorism eller kognitivism, 

har över tid varit dominerande och inneburit helt andra idéer som då förefallit självklara. 

Föreställningar om lärande och undervisning kan således inte ses som kategoriska och förgivettagna, 

utan som teoretiska konstruktioner bland flera andra möjliga (ibid.). Fenomenet elevinflytande och 

dess tolkning, syfte och konsekvenser blir därmed avhängigt institutionella dominerande 

föreställningar och mönster i en specifik historisk och kulturell miljö.  

Elevinflytande ur ett historiskt perspektiv  

Den demokratiska strävan har i den svenska skolan varit synlig under det senaste seklet. Redan i 

början av 1900-talet väcktes tanken på elevens inflytande över och delaktighet i sitt lärande genom 

influenser av pedagogiska förgrundsgestalter som Ellen Key och John Dewey (Selberg 2001). I 1940 

års skolutredning beskrevs vikten av elevinflytande och 1946 års skolkommission betonade skolans 

funktion som ett samhälle i sig och som en viktig förberedelse för ett kommande demokratiskt 

medborgarskap. Skolkommissionen menade att ett ökat medinflytande för elever skulle gynna ett 

framväxande demokratiskt samhälle och verka förebyggande avseende en upprepning av det 

auktoritära förtryck som setts under det andra världskriget (ibid.). I läroplanen för grundskolan från 

1962 skrevs elevråd in. Elevråden sågs som betydelsefulla för att bidra till elevernas delaktighet 

avseende skolans regler och för att skapa en trivsam och positiv skolmiljö genom frågor om bland 

annat skolmåltider och utflykter. Elevråden sågs även kunna leda till intresse för ett framtida 

förenings- och samhällsengagemang hos eleverna (Rönnlund 2013). Under 1960-talet vann 

undervisningsteknologiska strömningar mark i den svenska skolan. Elevers samarbete och sociala 

interaktion tonades ned. ”Undervisningsprocessen grundade sig på information, övning och repetition” 

(Selberg 2001, s. 59). I nästkommande läroplan för grundskolan, Lgr 69 (Skolöverstyrelsen 1969), 

lyftes ett ökat elevinflytande i utbildningen:  

Formerna för elevernas inflytande och medansvar vid val av lärostoff, material, arbetssätt, 

regelsystem osv måste avvägas efter ålder och förutsättningar hos vederbörande elever. Detta kan 

innebära svårigheter som dock inte får skymma det obestridligen positiva i att medinflytande och 

medansvar i ökad utsträckning beaktas och övas i alla lägen där så är möjligt (Skolöverstyrelsen 

1969, s. 27). 

Kreativitet och ämnesintegration stod i fokus, i syfte att göra utbildningen mer meningsfull för 

eleverna. Elevinflytande sågs kunna gälla även arbetssätt och undervisningsupplägg, vilka eleven 

aktivt och genom dialog med lärare skulle kunna vara delaktig i planeringen av (Selberg 2001). 1979 

infördes klassråd som lagstadgad rättighet. Elevrepresentanter skulle även kallas till konferenser 

rörande vissa frågor avseende skolverksamhet, undervisning samt skolmiljö (ibid.). I den nya 
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grundskoleläroplanen 1980, Lgr 80, betonades elevers rättighet till inflytande genom klassråd. 

Elevinflytande uppmärksammades alltmer under det följande decenniet, inte minst sedan Sverige 1990 

antagit FN:s barnkonvention (Rönnlund 2013). Under 1980- och 1990-talen förändrades den svenska 

skolan markant genom nyliberala ideologiska strömningar vilka betonade decentralisering (Lundahl 

2002).  

Elevinflytande ur ett nutida läroplans- och skollagsperspektiv 

I Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna: Lpo 94: Lpf 94 

(Utbildningsdepartementet 1994) infördes mål- och resultatstyrning i svensk skola vilket innebar en 

stor strukturell förändring. Från att tydligt ha skrivits fram i tidigare läroplaner beskrevs området 

elevinflytande i Lpo 94 liksom i nästföljande läroplan, Lgr 11, i mer allmänna formuleringar än 

tidigare. Det demokratiska fostransuppdraget var fortsatt synligt, men läroplanen beskrev inte hur 

elevinflytande skulle förverkligas (Rönnlund 2013). De fastställda målen blev överordnade och läraren 

gavs utrymme och ansvar för att tolka dessa och för att genomföra en undervisning som ledde till att 

de förverkligades (Florin Sädbom 2015).  

Elevens rätt till att ha inflytande över sin utbildning och skolverksamhet kan utifrån ovanstående 

bakgrund sägas vara väl förankrat. Att individen ska ha inflytande i frågor som rör hen själv, som till 

exempel utbildning, är en mänsklig rättighet vilket befästs genom FN:s konvention om barnets 

rättigheter, Barnkonventionen (UNICEF Sverige 2009).  

Elevinflytande betonas i både svensk skollag och läroplan. I Skollagen (SFS 2010:800) 1 kap. 10 § 

fastslås bland annat att 

Barnets inställning ska så långt det är möjligt klarläggas. Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka 

sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i 

förhållande till barnets ålder och mognad. (Skollagen, SFS 2010:800, 1 kap. 10 §) 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmen (Skolverket 2011b) anger under punkt 

2.3 avseende elevers ansvar och inflytande att  

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. 

Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet 

med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och 

formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha 

möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över 

utbildningen. (Skolverket 2011b, s. 15)  

Som ett mål för skolan anges att varje elev successivt ska kunna utöva allt större inflytande både 

avseende sin utbildning och när det gäller skolans inre arbete. Elevernas förmåga och vilja att ta ansvar 

och utöva inflytande över både social, kulturell och fysisk skolmiljö ska främjas av alla som arbetar i 

skolan. I riktlinjerna formuleras att läraren ansvarar för att alla elever har möjlighet att utöva reellt 

inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, likväl som att i samarbete med 

eleverna planera och utvärdera undervisningen. Det är även lärarens ansvar att ”förbereda eleverna för 

delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt 

samhälle” (Skolverket 2011b, s. 15). I läroplanen anges även att rektor har ett särskilt ansvar för att 

”skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas” (ibid., s.18).  

För att underlätta läsbarheten i detta arbete kommer fortsättningsvis Läroplaner för det obligatoriska 

skolväsendet och de frivilliga skolformerna: Lpo 94: Lpf 94 (Utbildningsdepartementet 1994) att 
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benämnas som Lpo 94 och Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(Skolverket 2011b) som Lgr 11.  

New Public Management 

Omstruktureringen av den svenska skolan till att vara mål- och resultatstyrd har inneburit ett fokus på 

utvärdering och resultat (Florin Sädbom 2015). New Public Management (NPM) kan sägas vara ett 

brett samlingsnamn för globala förändringar i neoliberal riktning och marknadsorientering som under 

de senaste decennierna har kommit att tillämpas inom utbildningssektor och i offentliga verksamheter 

(Imsen & Moos 2014). NPM har sina rötter inom det privata näringslivet. Centralt inom NPM är krav 

på utvärdering och transparent redovisning av resultat och kvalitet. Kunderna, brukarna, står i centrum 

och deras grad av nöjdhet efterfrågas kontinuerligt (Lindgren 2006). De olika kunskapsutvärderingar 

som genomförs i skolan idag och vars resultat redovisas och publiceras offentligt kan ses vara en följd 

av NPM. Utvärderingsresultaten utgör konkurrenskraft mellan skolor. De utvärderingsresultat som 

kontinuerligt mäts kan sägas visa inte endast elevernas grad av kunskaper utan också hur väl lärarens 

undervisning har fallit ut. På så vis kan även denna granskas och bedömas (Sjöberg 2009). Genom 

marknadsorienteringen har en kultur av konkurrens mellan skolor och valmöjligheter för brukare, 

elever och vårdnadshavare, utvecklats och bidragit till en förändrad syn på skola och elev. Fokus 

ligger nu på individen och skolans uppgift ses i allt högre grad ha kommit att bli att forma eleven till 

självreglerande subjekt som tar ett allt större ansvar för sitt liv och sina val (Rönnlund 2013). Lärarens 

roll har även den förändrats då marknadsföringsuppgifter har kopplats samman med 

utbildningsuppdraget. Läraren förväntas delta i aktiviteter som ska marknadsföra skolan och 

utvecklingen har medfört större krav på lojalitet med skolledningen (Wyndhamn 2013). Centralt inom 

New Public Management är även betydelsen av ledarskap och ledarskapets förmåga att skapa 

gemenskap avseende identitet, värden och visioner inom organisationer. Här ses aktiviteter i skolan 

som rektorstal och ledningsgruppsmöten som väsentliga (Lunneblad 2010). Huvudprinciperna för 

NPM kan således beskrivas som en strävan att med individfokus effektivisera verksamheter och öka 

måluppfyllelse genom resultatredovisning.  

Ovanstående sammanfattningar av elevinflytande ur ett historiskt och nutida läroplans- och 

skollagsperspektiv visar på förändringar avseende hur fenomenet betraktats och omtalats i den 

institution som skolan utgör. Tillsammans med ett kunskapsuppdrag har det demokratiska 

fostransuppdraget inför elevens framtida aktiva samhällsmedborgarskap varit synligt under lång tid i 

de styrdokument som ligger till grund för undervisningen i skolan. Samtidigt har skolan ett uppdrag att 

förverkliga demokratiska värderingar i form av elevinflytande här och nu.  

Läroplaner och andra skolverkstexter kan te sig neutrala. En för textkonsumenten okänd röst räknar 

upp antaganden vilka framstår som sanna och självklara, men formuleringarna är ett uttryck av 

politiska ambitioner att reglera skolverksamheten (Wyndhamn 2013). Fairclough (2003) beskriver hur 

policytexter kan ses som resultat av förhandlingar, där olika röster och inlägg ingår, i syfte att nå 

konsensus. Förhandlingarna avgör vilka röster och vilka formuleringar som kommer att ingå i texten 

och vilka relationer dessa har till varandra. Textens utformning som kompromiss medför att den 

lämnar utrymme för tolkning (Wyndhamn 2013). Förändringar över tid i läroplanstexters innehåll kan 

således ses utgöra kompromisser i politiska och ideologiska maktkamper om normer och ramar för 

möjliga tanke- och handlingsmönster samt för språkliga praktiker inom ett särskilt område. 

Intresseområdet för denna studie utgörs av huruvida principerna för New Public Management är 

synliga i läroplanens text och i elevers tal om elevinflytande.  
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Syfte och problem  

Syfte  

Trots tydlig förankring i konventioner och lagtext förefaller elevinflytande vara problematiskt att 

realisera i skolpraktiken. Innebörd och syfte avseende begreppet elevinflytande framstår inte som 

entydigt utan komplext och kan förstås och tolkas på olika sätt. Studiens syfte är att genom att 

undersöka och beskriva vad som uttrycks i läroplanen och hur elever talar om elevinflytande bidra 

med kunskap om fenomenet elevinflytande i en marknadsorienterad och resultatstyrd skola.  

Forskningsfrågor  

1. Vilka diskurser avseende elevinflytande kan urskiljas i läroplanen och i elevers samtal? 

2. Vilka diskurser upprätthålls respektive utmanas av eleverna? 
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Kapitel 2 Teoretiskt perspektiv  

I detta kapitel presenteras och kommenteras ett urval av tidigare forskning inom mitt intresseområde. 

Vidare redogörs för studiens teoretiska ramverk, den kritiska diskursanalysen. Då diskursanalytiska 

angreppssätt utgör en teoretisk och metodisk helhet, teori och metod är sammanlänkade (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000), återfinns även metodologiska delar i detta avsnitt. Angreppssätten utgår 

från en socialkonstruktionistisk grund (ibid.) och därför redogörs även kort för detta teoretiska 

perspektiv. Centrala begrepp lyfts fram och förklaras. 

Tidigare forskning  

För mina sökningar efter tidigare forskning inom området har jag använt sökmotorerna SUB, LIBRIS, 

ERIC och Google Schoolar. Jag har även använt sökmotorn Skolporten. De sökord som jag har angett 

är ”elevinflytande”, ”elevdelaktighet” och ”elevdemokrati” samt ”pupils’ influence”, ”student 

influence”, ”students’ participation” och ”student democracy”. Jag har även sökt bland referenser som 

funnits i avhandlingar, artiklar och övrigt material som jag har läst. För att använda mig av aktuell 

litteratur har jag i första hand avgränsat mina sökningar till att gälla utgivningar under de senaste sex 

åren. Främst har jag sökt efter studier där mitt intresseområde behandlas ur svenska grundskoleelevers 

perspektiv. Sökningarna har begränsats till att vara skrivna på svenska eller engelska. Här nedan 

redogörs för ett urval av det material som mina sökningar har resulterat i och som jag har bedömt vara 

relevanta och som jag har tematiserat i relation till studiens teoretiska utgångspunkt, syfte och 

frågeställningar.   

Olika perspektiv på elevinflytande 

Fenomenet elevinflytande är mångfacetterat och komplext och dess gränser diffusa och svåra att dra. 

Eriksson och Bostedt (2011) preciserar begreppet närmare genom att använda en kvadrantfigur för att 

illustrera olika dimensioner avseende elevinflytande. Inom var och en av dessa kvadranter kan olika 

processer av elevinflytande urskiljas. Den individuella-informella kvadranten åsyftar elevinflytande 

för individuell måluppfyllelse och innefattar överenskommelser och diskussioner mellan elev och 

lärare om till exempel form och innehåll avseende skolarbetet. Eriksson och Bostedt (ibid.) beskriver 

dessa processer som möte i lärandet på individnivå. Häri kan exempelvis diskussioner och samtal 

mellan elev och lärare avseende kunskapsbedömning finnas, liksom individualisering när det gäller 

arbetsuppgifter samt val och variationer av arbetssätt. Den kollektiva-informella kvadranten inbegriper 

även den överenskommelser mellan lärare och elever, men avser elevgrupper istället för individer. 

Som exempel nämns olika elevgruppkonstellationer, som exempelvis mentorgrupper, 

undervisningsgrupper och elever som samarbetar i grupparbeten. Kvadranten kollektivt-formellt 

inflytande utgörs av olika elevdemokratiska formellt organiserade fora som klassråd och elevråd. 

Olika intresseorganisationer, som till exempel matråd eller skolgårdsgrupper ingår här. I den 

individuella-formella kvadranten kan individuella utvecklingsplaner, åtgärdsprogram och skriftliga 

omdömen med framåtsyftande kommentarer utgöra exempel. Här återfinns institutionella förändringar 

som syftar till individuell måluppfyllelse av formell karaktär (Eriksson & Bostedt 2011). 
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Skolans demokratiuppdrag i relation till dess kunskapsuppdrag  

Danell (2006) har intresserat sig för hur elevinflytande omsätts i handling och hur fenomenet 

konstrueras genom pedagogers kollegiala samtal. Inspirerad av etnometodologi och diskursanalys har 

Danell (ibid.) observerat kollegiesamtal i ett grundskolearbetslag. Undersökningen har sin främsta 

teoretiska referensram i Bergers och Luckmanns socialkonstruktionism. Tre huvudspår med 

tillhörande mönster framträder i resultatet av undersökningen. Inom ett av spåren ses hur 

elevinflytande marginaliseras och ses som oviktigt i förhållande till kunskapsmålen. Möjlighet till 

inflytande för elever ges när det gäller ordningsfrågor av praktisk natur och inom specifika områden 

vilka särskiljs från kunskapsmålen, som pedagogerna därmed har kontroll över. Eriksson och Bostedt 

(2011) har i syfte att beskriva och analysera hur elevinflytande konstitueras i skolpraktiker genomfört 

intervjuer med fokusgrupper bestående av lärare och skolledare i fyra grundskolor i vilka ett särskilt 

intresse för elevinflytandefrågor förekommer. Studien har genomförts med ett sociokulturellt ramverk 

och med en etnografiskinspirerad metodansats. Eriksson och Bostedt (ibid.) har intresserat sig för hur 

elevinflytande gestaltas i relation till skolans kunskapsuppdrag och dess demokratiska uppdrag och 

huruvida dessa båda uppdrag kan förenas. Skolans kunskapsuppdrag kan sägas ha förstärkts och stå i 

fokus idag menar Eriksson och Bostedt (ibid.) och i studien undersöks om och hur arbetet med 

elevinflytande påverkas av ökade krav på transparens och resultatredovisningar avseende 

måluppfyllelse. Studiens resultat tyder på att skolans demokratiuppdrag inte ses som jämbördigt med 

kunskapsuppdraget utan istället fungerar som en stödjande del av kunskapsuppdraget. 

Uttryck av fenomenet elevinflytande 

I syfte att ur ett könsperspektiv granska demokratifostran i svensk skola och hur denna uttrycks i 

elevinflytande har Rönnlund (2011) genomfört en etnografisk studie i årskurs 7 – 9 vid tre skolor. 

Teoretiskt ramverk utgörs av Youngs teorier avseende demokrati som deltagande i beslutsprocesser, 

kompletterat med Bernsteins teorier om klassifikation och inramning, Patemans om deltagandets 

fostrande effekter samt Cohens teorier avseende demokratins tre dimensioner; bredd, djup och 

omfång. Särskilt fokuseras kollektiva-formella beslutsprocesser som elevråd och klassråd, vilka 

relateras till synliga informella inflytandeprocesser. Studien visar att inramningen av elevers 

inflytande är svag och konturlös. Dels förefaller detta bero på att personalen på skolorna inte är 

överens om gränserna för elevinflytande och dels på att diskussioner och formuleringar om inflytande 

tillsammans med elever är ovanliga, vilket kan få till följd att eleverna inte vet hur eller inom vilka 

områden inflytande kan utövas eller bedöma resultatet av inflytandeförsök (Rönnlund 2011). Studiens 

resultat visar även att de frågor som behandlas i elev- och klassråd sällan är relaterade till undervisning 

och lärande. När ärenden av mer pedagogisk art tas upp hänvisas dessa till berörda lärare. Försök till 

att utöva inflytande görs av endast en mindre del av skolornas elever. De flesta elever deltar inte i 

några påverkansprocesser och går därmed miste om en del av det stipulerade läroplansinnehållet. 

Många av de elever som engagerar sig i formella inflytandeprocesser och av vilka majoriteten är 

flickor med högutbildade vårdnadshavare, använder ”vi” och ”de” i diskussioner om 

skolverksamheten vilket kan tolkas som att lärare och skolledare av eleverna ses som en motpart. 

Personalen däremot använder sig frekvent av uttryck som signalerar att elever och personal 

tillsammans ska arbeta för att elevinflytande ska kunna utövas (ibid.)  

Rönnlund (2011) drar slutsatsen att personalen ser elevinflytande som en demokratisk rättighet och en 

del av det demokratifostrande uppdraget, medan eleverna inte gör det i samma grad. De flesta 

intervjuade elever anser inte att de har möjlighet att utöva inflytande i skolan i den grad de önskar, 

oavsett om det gäller att påverka undervisningen eller mer praktiska frågor. Särskilt gäller detta elever 
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som deltar i formella inflytandeprocesser. Det förefaller som att elever bjuds in av personalen att ha 

synpunkter inom vissa områden, men elevernas uppfattning är att personalen inte påverkas av de 

förslag som läggs fram. Studiens resultat pekar på att elever som engagerar sig i formella 

inflytandefora påverkas positivt avseende framtida vilja och förmåga till engagemang och påverkan 

när det gäller demokratiska frågor menar Rönnlund (ibid.).  

Elvstrand (2009) har genom en metodologisk ansats bestående av grounded theory och etnografi 

studerat hur elevdelaktighet uttrycks i skolans praktik. Elever i årskurs 4 och 5 har följts under två 

läsår. Som övergripande teoretiskt ramverk har ett barndomssociologiskt perspektiv använts. 

Elevinflytande definieras av Elvstrand (ibid.) som politisk delaktighet. Studiens resultat visar att 

inflytandeförhandlingsprocesser där olika strategier används pågår frekvent både på individnivå och 

kollektiv nivå och att både elever och lärare ingår i förhandlingarna. Strategierna bygger på 

argumentation och de växelverkar och sker parallellt. För att inflytandeförhandla behöver eleverna 

vara aktiva, kunskapssökande och ansvarstagande. Det är dock inte alla elever som 

inflytandeförhandlar, som vill eller kan det. Därmed omfattas inte alla och förhandlandet kan inte 

sägas vara jämlikt i skolvardagen menar Elvstrand (ibid.) som också utifrån tidigare forskning 

redovisar olika områden inom vilka elever önskar ha inflytande. Här framkommer att elever önskar 

möjlighet att påverka i kunskapsrelaterade frågor av både övergripande och praktisk karaktär och att 

ha valmöjligheter. Den fysiska skolmiljön är ett annat område där elever önskar utöva inflytande, men 

även när det gäller miljöfrågor av psykosocialt slag. Elvstrand (ibid.) redogör för elevinflytandets 

förutsättningar, det vill säga vad elever kan ha inflytande över och i vilka fora detta kan ske. Elevernas 

uppfattningar är att det är lärarna som bestämmer i klassrummen. Minst inflytande tycker sig eleverna 

ha över undervisningen. Eleverna menar att inflytandet är villkorat, vissa krav måste vara uppfyllda 

för att inflytande ska kunna utövas. Det kan vara att jobba snabbt eller att bete sig på önskvärt sätt. 

Vanligast förekommande är att elevinflytande rör frågor i gränslandet mellan skola, fritid och hemmet, 

som till exempel raster och läxor. Under lektioner har eleverna möjlighet att göra vissa val, men detta 

beskrivs inte av eleverna som att ha inflytande. Det gör däremot formella forum som elev- och 

klassråd, vilkas tydliga beslutsprocesser synliggör inflytandet (Elvstrand 2009). 

Elevinflytande i en marknadsorienterad skola 

I syfte att analysera hur kritiskt tänkande och värdeöverföring iscensätts och utmanas i 

svenskundervisningen har Wyndhamn (2013) inspirerad av etnografisk metod och tradition observerat 

och intervjuat elever, lärare och skolledare på tre gymnasieskolor. Kritisk diskursanalys utgör teoretisk 

ram för studien. Resultatet av studien relateras till tre centrala diskurser av ordning, 

kunskapsreproduktion och kunskapsförhandling. Ordningsdiskursen visar på hierarkiska 

maktrelationer mellan elev, lärare och skolledare, i vilka eleven är underordnad. Genom att använda 

skolans styrdokument och egna uttolkningar av dess innehåll legitimeras lärarens undervisning och 

hens maktposition stärks, samtidigt som elevens möjligheter att förhålla sig kritisk och ifrågasättande 

till undervisningen begränsas. Ordningsdiskursen ställer även krav på eleven att vara lojal och bidra 

till en positiv framställan av skolan, i syfte att locka framtida elever till verksamheten. Wyndhamn 

(ibid.) menar att marknadsorienteringen av det svenska skolsystemet skapat ett värdesystem vilket 

lever parallellt med den värdegrund som formuleras i skolans styrdokument. Maktordningen mellan 

elev, lärare och skolledare förstärks genom samverkan mellan ordningsdiskurs och 

kunskapsreproducerande diskurs. Kunskapsreproduktion förefaller vara central i undervisningen och 

innebär att eleven sällan uppmanas eller ges möjlighet att reflektera självständigt, kritiskt granska eller 

diskutera undervisningen. Istället koncentreras undervisningen till att eleven kopierar och memorerar 

kunskaper. Det elevinflytande som möjliggörs är inte av ett kritiskt och ifrågasättande slag och 
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tillskrivs inte något värde av lärare, snarare ses elevinflytande som tidskrävande och onödigt. I 

analysen av studiens resultat framgår även att lärare påverkas av hur betygsresultat och måluppfyllelse 

används för jämförelser mellan skolor. Uppgifter och prov tenderar att utformas så att de utgörs av 

enkelt mätbara kunskaper vilka kan bedömas i termer av rätt respektive fel. Detta, menar Wyndhamn 

(ibid.), kan ses som ett utslag av självkorrigering hos lärarna i syfte att gynna istället för att ifrågasätta 

det marknadsorienterade värdesystem som föreligger i skolan. Häri ingår synen på elevinflytande som 

individuellt och kopplat till ansvar. Kunskapens villkor bestäms således av den ekonomiska styrningen 

och det finns inte utrymme för elevens inflytande i eller motstridiga åsikter om det rådande systemet. 

Studien ger dock även exempel på en kunskapsförhandlande diskurs, där eleven inbjuds att diskutera 

och kritiskt reflektera över undervisningens stoff och dess uttolkning. Detta sker i gruppsammanhang 

och syftar till att nå konsensus. Wyndhamn (ibid.) beskriver detta som att eleverna arbetar under 

kamouflage och att det till synes sker diskussioner och överläggningar, då istället den rådande 

kunskapsreproduktionen understöds och i samverkan med den ordningsskapande diskursen fortsätter 

att dominera. I de fall då eleverna av läraren uppmanas att tänka självständigt och kritiskt riktas 

uppmärksamheten utåt, inte inåt mot skolverksamheten. Detta medverkar till att lärarens position i 

maktordningen vidmakthålls. Även Rönnlund (2011) beskriver marknadsanpassning av skolan och 

menar att denna har kommit att prägla såväl formuleringar av skolans verksamhet och mål som den 

pedagogiska verksamheten. Där elevinflytande tidigare sågs som ett politiskt och gemensamt uppdrag 

betraktas det nu istället som individuellt och personligt. Som en följd av nyliberala inslag har 

utformandet av elevinflytande förändrats, liksom synen på demokrati. Från en syn på demokrati där 

kollektivet är överordnat individen råder nu ett motsatt förhållande, främst hos skolledare och 

pedagoger men även hos elever. Individens åsikter och önskemål efterfrågas och värderas i högre grad 

än kollektivets. Rönnlund (ibid.) menar att då kollektiva beslutsstrukturer utgör en samhällelig 

demokratisk grund bör frågan om hur dessa ska värnas i skolan diskuteras. 

Konflikter och paradoxer 

Studien av Danell (2006) visar att kännetecknande för de kollegiala samtalen om elevinflytande i 

undersökningen är att de består av parallella och motstridiga processer. Samtidigt som elevinflytande 

på olika vis ses formas pågår processer i syfte att upprätthålla institutionell ordning. När 

elevdelaktighet sägs förutsätta integrering, involvering och kollektivt engagemang diskuteras samtidigt 

exkludering, marginalisering och individualisering. Parallellt med framåtsträvande förekommer 

neutraliserande processer. Pedagogerna syns sträva efter att kontrollera tolknings- och 

handlingsutrymme för elevinflytande och därmed skapas paradoxer, vilka enligt Danell (ibid.) har sitt 

ursprung i motsägelsefulla institutionella omständigheter som är anledningen till att elevinflytande 

fortfarande är problematiskt att förverkliga. Ett av huvudspåren i pedagogernas samtal om 

elevinflytande är problemförskjutning vari mönster av omständighetsförklaringar och bortförklaringar 

finns. Omständighetsförklaringar avser förklaringar till varför elevinflytande inte utövas och som 

placeras hos eleven eller eleverna. Möjlighet till inflytande och olika val ses som övermäktigt för vissa 

individer. Bortförklaringar kännetecknas av att orsaker till och möjlighet att åtgärda problematiska 

situationer förläggs utanför det egna handlingsutrymmet och ansvarsområdet, som exempelvis formell 

styrning, vårdnadshavare eller resursrelaterade faktorer. Detta mönster kan enligt Danell (ibid.) 

förklaras som en handlingsstrategi i syfte att minska risken för pedagogerna att själva förlora status. 

Därmed bevaras och legitimeras en tradition där rådande förhållanden hanteras med hjälp av 

bortförklaringar. 
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Konsekvenser av elevinflytande 

I syfte att studera fenomenet mobbning ur ett organisationsperspektiv och ge en bild av hur skolor 

arbetar med delaktighet, mobbning och sociala samt akademiska mål har Ahlström (2009) i fyra 

delstudier undersökt 24 grundskolor i 12 kommuner. Ahlström (ibid.) har intresserat sig för 

relationerna mellan organisationsstrukturer, kultur och ledarskap i skolan. Både kvantitativa och 

kvalitativa data har tagits fram genom enkäter och intervjuer med högstadieelever. Utifrån tre olika 

dimensioner av elevinflytande, kommunikation, demokratisk kompetens och samarbete, valdes åtta 

högstadieskolor där elevinflytande av elever upplevdes vara högt respektive lågt förekommande för att 

undersöka huruvida samband fanns mellan upplevd grad av elevinflytande och mobbning. Ahlström 

(ibid.) diskuterar begreppet ”framgångsrik” när det gäller skolan och menar att det för akademiska 

resultat finns tydliga mätinstrument, till exempel i form av betyg, för att göra jämförelser mellan olika 

skolor, men att sådana saknas då det gäller social och medborgerlig utveckling hos elever. Framgång 

inom dessa områden behövs likväl som när det gäller ämneskunskaper för att en skola ska kunna sägas 

vara framgångsrik, menar Ahlström (ibid.). Resultatet av studien visar att de skolor som kan ses som 

mest framgångsrika är de där skolledare lyckas anpassa struktur och kultur till både kunskapsmässiga 

likväl som sociala mål. Mobbning ses inte vara lika frekvent och elevers betyg vara högre i skolor där 

elevinflytande är vanligt förekommande jämfört med skolor där låg grad av elevinflytande råder. 

Ahlström (ibid.) drar slutsatsen att om elever ges möjligheter till att utöva inflytande i skolvardagen så 

ger det positiva effekter avseende utveckling av både sociala och kunskapsmässiga färdigheter hos 

eleverna. Danell (2009) beskriver hur pedagoger konstruerar elevinflytande genom 

uppmärksamhetsförskjutning där mönster av situationsanpassad regi förekommer för att undvika 

problematiska situationer då elevinflytande kan komma att få negativa konsekvenser i förhållande till 

läroplansintentioner eller till de rutiner som råder i skolpraktiken. Med utgångspunkt i individen 

anpassas graden av inflytande beroende av hur eleven förväntas agera om möjlighet till inflytande 

finns. Elever som bedöms kunna ta ansvar ges större möjligheter att göra detta medan elever som inte 

uppfattas som ansvarstagande ges mindre utrymme och i högre grad styrs av pedagogerna. Här 

förefaller uppfattningen hos pedagoger vara att elevinflytande kan resultera i negativa konsekvenser 

för elever, vilka inte visas tilltro att själva kunna avgöra vad som gynnar lärande. Inom detta mönster 

ses också exempel på hur pedagoger gör avsteg från upprättade regler för att ge vissa individer 

möjlighet till inflytande. Även resultatet av studien som genomförts av Eriksson och Bostedt (2011) 

visar att de elever som ges möjlighet att utöva inflytande är de som redan innehar verktyg för detta. 

Konsekvensen blir därmed att ambitiösa och motiverade elever får större inflytande och möjlighet att 

påverka i högre grad än övriga. Omotiverade och ointresserade elever som inte tar ansvar för sin 

skolgång i någon högre grad förefaller inte ha samma möjligheter. För att utveckla förmåga till ansvar 

och inflytande i skolpraktiken förutsätts således att eleven redan har denna förmåga, medan elever som 

saknar denna inte ges möjlighet att utveckla densamma. Detta gör, menar Eriksson och Bostedt (ibid.), 

att förhållandet mellan ansvar och inflytande blir kontraproduktivt. För att utöva inflytande krävs 

ansvarstagande, vilket kan leda till att eleven inte i lika hög grad vill påverka och ha inflytande. 

Resultatet av studien visar även att ambitiösa elever avsäger sig inflytande och istället vill att läraren 

ska välja åt dem. Wyndhamn (2013) beskriver hur konflikter mellan elever och skolans värdesystem 

tillfälligt kan förändra positioner avseende makt och inflytande. Sådana förändringar kan visa sig inte 

vara till elevernas fördel, då det av elever nyvunna inflytandet används på ett sätt som motverkar deras 

egna möjligheter att positivt påverka sin framtid. Tvärtom medför elevernas agerande att de förankras i 

det värdesystem och den maktordning som de tar avstånd från.  
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Framträdande mönster utifrån redovisade forskningsresultat 

Den ovan redovisade tidigare forskningen visar att marknadsorienteringen av skolan ses ha inneburit 

att parallella värdesystem föreligger i skolan. Som en konsekvens av institutionella omständigheter 

förefaller värdegrundsrelaterade områden som artikuleras i läroplanen inte vara sammanflätade med 

kunskapsrelaterade områden. Både Wyndhamn (2013) liksom Danell (2006) och Rönnlund (2011) 

beskriver hur det marknadsorienterade värdesystemet inte utmanas av skolans personal. Jag ser en 

möjlighet att genom min studie urskilja huruvida grundskoleelever utmanar ett sådant värdesystem 

eller inte.  

Skolans demokratiuppdrag ses inte vara jämställt kunskapsuppdraget. Istället förefaller 

demokratiuppdraget ha en funktion som stöttande i relation till ett i skolan allt högre grad fokuserat 

kunskapsuppdrag. Resultaten i studierna av Danell (2006) och Eriksson och Bostedt (2011) finner jag 

intressanta för min studie då de ger en bakgrund till mina egna upplevelser avseende elevinflytande 

som problematiskt att förverkliga i undervisningen. Då båda studierna har genomförts utifrån lärares 

och skolledares perspektiv ser jag att min studie skulle kunna bidra med kunskap då jag utgår från 

elevers perspektiv och läroplanens text avseende inflytande som en del av skolans demokratiska 

uppdrag i relation till dess kunskapsuppdrag. 

Begreppet elevinflytande förefaller vara komplext sammansatt och svagt definierat. Dess tolkning och 

betydelse, liksom dess värde, ses variera beroende på användare och situation. Begreppet diskuteras 

eller artikuleras inte av pedagoger och elever tillsammans. Pedagogers och elevers syn på i vilken grad 

elevinflytande föreligger och dess syfte ses inte överensstämma. Möjligheter till inflytande som 

pedagoger menar ges uppmärksammas inte i samma grad av elever. Jag finner det intressant att 

undersöka om de fyra olika dimensioner av elevinflytande som beskrivs av Eriksson och Bostedt 

(2011) kan urskiljas i elevers utsagor respektive läroplanstext. Wyndhamn (2013), Danell (2006) och 

Rönnlund (2011) beskriver en förskjutning av elevinflytande mot att vara ett individuellt fenomen. 

Detta vill jag undersöka spår av i grundskoleelevers tal om elevinflytande.  

Formella beslutsfora ses utgöra de av elever tydligast uppfattade uttrycken för elevinflytande. 

Inflytandemöjligheter ges oftast när det gäller perifera frågor som ligger utanför själva undervisningen 

och lektionerna, som till exempel rastverksamhet och skolmat. Endast ett fåtal av eleverna upplever 

sig vara delaktiga i formella demokratiska processer. Både Rönnlund (2011) och Elvstrand (2009) har 

studerat kollektivt-formella former av elevinflytande. Medan Elvstrand (2009) ser en positiv attityd 

hos elever till elevråd som demokratisk mötesplats gör Rönnlund (2011) det inte i samma grad. Inte i 

någon av studierna tycks tydliga beslutsprocesser som synliggör elevinflytande förekomma i 

undervisningen. Här ser jag en möjlighet att genom min studie komplettera med fler elevröster om 

dessa perspektiv på inflytande. 

Elevers möjligheter till inflytande i skolan förefaller vara selekterat och villkorat. En hierarkisk 

maktstruktur i vilken lärare möjliggör respektive förhindrar elevinflytande kan skönjas. Elever som 

visat att de är ansvarsfulla, motiverade och behärskar verktyg för inflytande och medbestämmande ges 

möjlighet att utöva och vidareutveckla sina kunskaper inom området, medan elever som inte visat sig 

behärska sådana förmågor inte ges samma utrymme. De studier som jag här har redogjort för och som 

behandlar grundskoleelevers perspektiv på fenomenet elevinflytande gör det med fokus på ett 

kollektivt-formellt slag av elevinflytande eller ur ett teoretiskt perspektiv som inte förklarar 

maktstrukturer i skolpraktiken. Ur ett diskursanalytiskt perspektiv kan dessa strukturer studeras 

avseende grundskoleelevers språkliga uttryck av elevinflytande. 
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Elevinflytande ses kunna leda till både positiva och negativa konsekvenser. Ahlström (2009) ser 

positiva följder som ökade kunskaper och större social kompetens. Rönnlund (2011) pekar på intresse 

för ett fortsatt engagemang avseende samhälleliga frågor hos elever som deltagit i kollektivt-formella 

inflytandefora. Wyndhamn (2013), Danell (2006) och Eriksson och Bostedt (2011) uppmärksammar 

även negativa konsekvenser då inflytandet kan leda till beslut vilka begränsar vissa elevernas 

möjlighet till utveckling av kunskaper och sociala kompetenser. De beskrivna negativa 

konsekvenserna härrör främst från gymnasieelevers, lärares och skolledares perspektiv. Jag finner det 

intressant att undersöka grundskoleelevers uppfattningar om elevinflytandets konsekvenser avseende 

lärande för att se om dessa överensstämmer med det som framkommit i den ovan redovisade tidigare 

forskningen. 

Efter ovanstående genomgång och sammanfattning av ett urval av tidigare forskning inom mitt 

intresseområde går jag vidare till att presentera studiens teoretiska inramning.  

Kritisk diskursanalys 

Kritisk diskursanalys har sin grund i socialkonstruktionismen (Winther Jørgensen & Phillips 2000). 

Socialkonstruktionismen beskrivs som ett brett perspektiv i vars utveckling Berger och Luckmann, 

influerade av andra kunskapssociologiska författare, ses som centrala (Alvesson & Sköldberg 2008). 

Gemensamt och centralt för socialkonstruktionistiska angreppssätt är att verkligheten inte ses som 

oberoende utan som socialt konstruerad av människan i interaktion med sin omgivning. Ingen kunskap 

kan ses som objektiv och sann utan är ett resultat av interaktion mellan människor i specifika 

kulturella och historiska sammanhang. Fokus inom socialkonstruktionism ligger på att synliggöra 

företeelsers sociala konstruktioner (Winther Jørgensen & Phillips 2000). 

Utifrån ett diskursanalytiskt ramverk erbjuds möjlighet att se skolan som en social praktik som i 

samverkan med andra praktiker skapar artikulationer vilka bildar grund för diskurser (Bergström & 

Boréus 2012). Som en gemensam utgångspunkt för diskursanalytiska angreppssätt delas 

föreställningen att människors språkbruk inte är en neutral spegling av omvärld, identiteter och sociala 

relationer. Istället ses språket ha en central och aktiv roll i skapandet och förändringen av dessa 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000). Bolander och Fejes (2015) beskriver diskursanalys som ett 

instrument att använda för att problematisera det förgivettagna i syfte att nå förståelse för att språket 

på olika sätt skapar och formar världen. En diskursanalys syftar således inte till att beskriva en 

sanning, utan till att undersöka hur diskurser sätter gränser för vad som är tänkbart i en viss tid och i 

en särskild miljö. En sådan gräns kan förefalla vara given och självklar, men är ett av flera alternativ. 

Gränserna kunde ha sett annorlunda ut och helt andra världsbilder ha varit möjliga (Börjesson & 

Palmblad 2007). Genom diskurser skapas bilder, positioner och föreställningar om olika fenomen, 

vilka kan beskrivas på olika sätt och som skapar variationer. Olika versioner av den sociala världen 

framträder. Språket är således inte endast ett förmedlande verktyg, språket är en handling som används 

för olika funktioner med olika konsekvenser och som konstruerar, legitimerar och konstituerar den 

sociala världen (Alvesson & Sköldberg 2008). I diskursanalys är individen, subjektet, i sig inte objekt 

för analys. Istället utgås ifrån hur subjektet bestäms till vissa positioner och hur dessa positioner 

möjliggör vissa handlingar och begränsar andra. Genom subjektspositioner bestäms maktförhållanden 

inom diskursen (Bergström & Boréus 2012). Genom att undersöka hur elevinflytande uttrycks i 

elevers samtal och i läroplaner kan således förståelse fås om vad som ses vara möjligt och inte möjligt 

avseende fenomenet.  
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Inom kritisk diskursanalys ses diskurs som en av flera aspekter av sociala praktiker (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000). En central utgångspunkt inom kritisk diskursanalys är att diskurser bidrar 

till att konstituera, reproducera och förändra den sociala och kulturella världen. Diskurser ses vara 

både konstituerande och konstituerade, sociala handlingar som både påverkar och speglar världen, och 

stå i dialektisk relation till andra sociala dimensioner av icke-diskursiv karaktär (ibid.). Inom kritisk 

diskursanalys betonas att språkbruk ska analyseras empiriskt, i ett socialt sammanhang. Vidare ses 

diskursiva praktiker enligt Norman Fairclough, som utvecklat en analysmodell inom kritisk 

diskursanalys, innebära ideologiska effekter genom att bidra till ojämlika maktförhållanden. Den 

kritiska diskursanalysens syfte är att kasta ljus över den diskursiva praktikens roll när det gäller 

upprätthållande av rådande maktförhållanden (ibid.).   

Faircloughs tredimensionella modell  

Faircloughs modell är en analytisk ram vilken utgörs av tre olika dimensioner som varje fall av 

språkbruk ses innefatta: text, diskursiv praktik och social praktik. Vid analys av språkbruk, 

kommunikativ händelse, ska samtliga dimensioner behandlas (Winther Jørgensen & Phillips 2000). 

Utsagor ska således granskas beskrivande med avseende på textens egenskaper, dess formella drag 

som bland annat vokabulär och grammatik. Här används olika redskap för att synliggöra deltagande i 

diskursiva praktiker och medvetandegöra om sociala strukturer och dess begränsande ramar, samt även 

ge möjlighet till ifrågasättande av och motstånd mot dessa strukturer. Som text inkluderas tal, bilder 

och andra semiotiska system. Det handlar även om att synliggöra vad som sägs och vad som inte sägs 

direkt utan ses som underförstått (Bergström & Boréus 2012). Vidare ska analysen tolkande behandla 

den diskursiva praktiken, det vill säga hur texten produceras och konsumeras, hur dess författare och 

mottagare intertextuellt relaterar till redan befintliga diskurser och genrer i skapande och tolkning av 

texten (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Genom att analysen även innefattar social praktik, som 

har både diskursiva och icke-diskursiva dimensioner, vidgas den. Diskursen placeras i ett socialt 

sammanhang (Bergström & Boréus 2012). Den diskursiva praktiken både speglar och antingen 

reproducerar eller förändrar existerande diskursordning. Eventuella konsekvenser av detta behöver 

belysas. För att analysera den sociala praktiken behöver relationer mellan den diskursiva praktiken och 

diskursordningen som den ingår i kartläggas, liksom de sociala och kulturella sammanhang 

diskursordningen ingår i (Winther Jørgensen & Phillips 2000).  

Centrala begrepp 

Institutionsbegreppet 

Människan, subjektet, lever i olika verkligheter av vilka vardagsvärlden är den grundläggande och den 

verklighet som delas med andra subjekt, den intersubjektiva verkligheten. Denna kan dock inte 

uppfattas som identisk för olika individer. Beroende av individers tolkningar och kunskaper kan 

fenomen uppfattas olika, även om kunskap om dess grundläggande egenskaper delas (Berger & 

Luckmann 1991). I en sådan verklighet utvecklas av människor ett socialt kunskapsförråd. Genom att 

organisera och kategorisera världen och dess företeelser skapas stabilitet. Institutioner kan beskrivas 

som tanke- och handlingsmönster som påverkar vilka handlingar och tankar som är möjligt. Dessa 

uttrycks genom språkliga praktiker, diskurser. De tanke- och handlingsmönster som utgör 

institutionerna har initialt skapats av människor men har efterhand genom upprepade vanor och rutiner 

kommit att ses som självklara och placerade utanför människorna. Exempel på institutioner är 

familjen, skola och rättsväsende. Nya vanor, rutiner och kategorier skapas fortlöpande och nya 



15 

 

institutioner uppkommer, liksom integration inom och mellan institutioner. Institutionerna kan sägas 

vara en del av samhällsordningen och behöver över tid legitimeras för att rättfärdigas och vara 

meningsfulla. Detta sker särskilt genom språket, mellan individer och generationer (Alvesson & 

Sköldberg 2008). Genom institutionsbegreppet ges således möjlighet att förstå elevers 

handlingsutrymme och utsagor avseende elevinflytande som en del av den diskursiva ram som 

institutionen skola utgör. 

Maktbegreppet 

Makt kan ses som ett värdeladdat begrepp förknippat med en starkares negativa handlingar gentemot 

en svagare part. En av diskursanalysens förgrundsgestalter, Michel Foucault, intresserade sig för makt 

och dess relation till kunskap. Foucault menade att makten står i fokus, finns överallt och är ständigt 

närvarande, men inte som ett medel för särskilda agenter att utöva mot olika subjekt. Makt och 

maktutövning är grundläggande i alla relationer, i sociala praktiker och är produktiv och 

konstituerande. Maktrelationerna skapar spridning och positionerar subjekt (Bolander & Fejes 2015). 

Makt och kunskap förutsätter varandra och innebär att makt förbinds med diskurser, vilka inte 

uppkommer planerat. Makt ses inte som någon abstrakt egenskap som någon besitter utan är 

decentraliserad. Institutionernas uppgift är att etablera redan på mikronivå förekommande 

maktrelationer och de bildar tillsammans övergripande disciplinerande nätverk, till exempel genom att 

ange vad som ses som normalt och vad som inte är det. Etablerade föreställningar, framkomna genom 

till exempel forskning, bidrar till självreglering av människans identiteter och agerande och kan inte 

ses som neutrala. Foucaults idé innebär således att subjektet och dess positionering är en produkt av 

makten, inte tvärtom. Subjekt och dess positionering varierar, men produceras alltid i förhållande till 

makt (Alvesson & Sköldberg 2008). Undervisning i skolan kan ses som en form av maktutövning, där 

läraren väljer att fokusera på ett särskilt område medan ett annat inte behandlas. Utformande av 

schema utgör ett annat exempel på hur makt utövas skolan. Genom att någon har makt att avgöra ett 

skolämnes förekommande, lektionslängd, position och relation till andra ämnen styrs undervisningen. 

Elevernas lärande och kunskapsutveckling påverkas således av hur maktrelationerna i skolan ter sig.   

Diskurs, diskursordning och hegemoni 

Begreppet diskurs innehåller föreställningen om att språket struktureras i mönster, diskurser, som följs 

när människor agerar genom språkliga utsagor inom olika sociala sammanhang. Dessa mönster är 

föränderliga och skapar och förändrar människans bilder av verkligheten (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000). En utgångspunkt i denna studie är att utsagor rörande fenomenet elevinflytande följer 

sådana diskursiva mönster.  

Bolander och Fejes (2015) anger en beskrivning avseende minsta gemensamma nämnare för diskurs 

som att ”diskurs innebär ett bestämt sätt att tala om saker på, samtidigt som ’talet’ skapar relationer 

mellan objekt och subjekt” (Bolander & Fejes 2015, s. 96). Alvesson och Sköldberg (2008) definierar 

begreppet diskurs som en social text, vilken ”innefattar alla typer av språkanvändning 

(språkhandlingar) i muntliga och skriftliga sammanhang” (Alvesson & Sköldberg 2008, s. 460). 

Begreppet diskurs ges således olika, om än snarlika, tolkningar och innebörder beroende av olika 

discipliner och generationer. Några exempel på detta ges av Bergström och Boréus (2012) som 

beskriver att begreppet inom ett lingvistiskt användningsområde kan ses som snävt och syfta till ett 

urval av talad text eller sammanhängande text utan koppling till dess sammanhang. Då 

intresseområdet för denna studie utgörs av att urskilja diskurser i relationen mellan språk och social 

praktik fungerar därmed inte en sådan definition. Inom den kritiska diskursanalysen vidgas begreppet 
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till att innebära språkliga praktiker för hur människor talar eller skriver och även innefatta andra 

semiotiska system. Jag har valt att anlägga ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv och att använda 

begreppet diskurs enligt definitionen ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av 

världen)” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 7).  

Människor verkar inom olika diskurser beroende av social kontext. Inom varje sådan finns en 

uppsättning möjliga diskurser vilka konkurrerar om att ge innehåll åt ett område. Dessa olika diskurser 

utgör en diskursordning. Diskursordning beskrivs inom kritisk diskursanalys enligt Winther Jørgensen 

och Phillips (2000) som ett slags system som både formas av och formar språkbruk inom en social 

institution eller domän. Inom varje diskursordning finns diskurser och genrer, språkbruk som är 

kopplat till och som konstituerar den sociala praktiken. När exempelvis lärare, elev och 

vårdnadshavare i skolan talar om undervisning och kunskapsutveckling under ett utvecklingssamtal 

baseras språkbruket, genren, på diskurser i en förekommande diskursordning. Samtidigt som dessa 

reproduceras i den kommunikativa händelse som utvecklingssamtalet, den diskursiva praktiken, utgör 

blir språkbruket i samtalet konstituerande.  

Inom en diskursordning råder mellan olika möjliga diskurser kampen om att nå dominerande ställning, 

hegemoni. Bergström och Boréus (2012) definierar begreppet hegemoni som ”diskurs som inte 

utmanas” (Bergström & Boréus 2012, s. 373). Hegemoni etablerar och legitimerar världsbilder vilka 

reglerar sociala praktiker. Ur ett diskursteoretiskt perspektiv där alla praktiker ses som diskursiva 

naturaliserar hegemoni diskurser och diskursordningar, vilka då framstår som självklara och inte 

ifrågasätts. Vissa diskurser förefaller objektiva i ett givet samhälle och tillfälle, men objektiviteten 

döljer alternativa världsuppfattningar (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Genom att hegemonin 

uppfattas som konsensus döljs ojämlika maktförhållanden. Hegemoni ses inom diskursteori som 

temporär. Diskurser kan etableras och i en särskild tid och miljö framstå som naturliga, men denna 

etablering kan aldrig vara total. Diskurser som erbjuder andra definitioner av verkligheten förekommer 

ständigt och dessa söker i kamp om betydelsebildning genom hegemoniska interventioner lösa upp 

den tidigare hegemonin och ersätta den med en annan betydelsebildning (ibid.).  

Den kritiska diskursanalysen skiljer sig från diskursteorin bland annat genom att se diskurs enbart som 

lingvistisk och som en av flera delar av en social praktik (Fairclough 2003). Därmed utgör diskursen 

en aspekt avseende kampen om hegemoni. Diskursordningen kan förändras, om diskurser och genrer 

används på nya sätt eller om diskurser från andra diskursordningar tas in. Påverkande och 

konkurrerande diskurser som ifrågasätter diskursordningen finns ständigt närvarande inom samma 

sociala domän eller institution och kämpar om att ge innehåll åt ett område (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000). I förhandling mellan dominerande krafter som verkar för reproduktion och 

förändringsbenägna krafter skapas grader av betydelsekonsensus. På så vis pågår en hegemonisk kamp 

inom ett diskursivt område, det vill säga maktförhållanden är alltid i ett tillstånd av förhandling mellan 

konkurrerande diskurser. Genom de konkurrerande och ifrågasättande diskurserna finns möjlighet till 

omtolkning av betydelse, vilket kan möjliggöra samhälleliga förändringar (ibid.). Inom kritisk 

diskursanalys utgör hegemonibegreppet ett verktyg för analys av hur diskursiva praktiker ingår i och 

påverkar sociala praktiker och dess maktrelationer och strukturer. Diskursiva praktiker ses som en del 

av en hegemonisk kamp mellan reproducerande respektive transformerande krafter avseende den 

gällande diskursordningen och maktrelationerna i den sociala praktiken (ibid.). 
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Kapitel 3 Metod 

I detta avsnitt redogörs för och diskuteras studiens metodologiska utgångspunkter. Vidare beskrivs 

dess praktiska genomförande och hur bearbetning och konstruktion av data har skett. Avslutningsvis 

redogörs även för olika aspekter av tillförlitlighet samt överväganden och beslut avseende etiska 

ställningstagande.   

Val av analysmodell 

Mitt intresseområde rör hur fenomenet elevinflytande artikuleras av elever och i läroplansskrivningar, 

vilka kan ses som politiska i den mån de avser att reglera verksamheten i skolan. Då gällande läroplan 

har kopplingar till tidigare läroplaner och andra utbildningspolitiska texter ger kritisk diskursanalys 

enligt Faircloughs tredimensionella modell mig möjlighet att studera och förstå vilka maktrelationer 

och världsbilder som genom läroplanen avses att vidmakthållas och stärkas och vilka som avses 

förändras. Genom elevers utsagor i en kommunikativ händelse kan jag undersöka huruvida gällande 

diskursordning där reproduceras respektive ifrågasätts.  

Modellen medför vissa problem och begränsningar. Ett sådant problem, vilket är gemensamt för alla 

former av kritisk diskursanalys, är en vaghet avseende socialpsykologiska processer och i vilken grad 

människor kontrollerar vad de säger och hur det sägs (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Ett annat 

problem är otydligheten avseende samspelet mellan det diskursiva och det icke-diskursiva och var 

gränsen mellan dessa dras. Tydliga riktlinjer avseende teoretiska och praktiska tillvägagångssätt vid 

analys av den sociala praktiken saknas. Det anges inte hur mycket social analys som ska göras och det 

hänvisas inte till specifika teoriformer för att genomföra analysen (ibid.). Bergström och Boréus 

(2012) beskriver att det i kritisk diskursanalys kan vara problematiskt att se hur empirin är kopplad till 

slutsatserna och framhåller vikten av att integrera den sociala praktiken på ett genomlyst sätt. Det har 

varit min ambition att så transparent som möjligt redovisa denna studies olika steg. För min studie har 

den valda metodens begränsade riktlinjer för analys av social praktik samtidigt inneburit ett ökat 

utrymme och en frihet när det gäller analys och följande slutsatser. Med utgångspunkt i studiens syfte 

och forskningsfrågor har jag kunnat använda Faircloughs tredimensionella modell som ett konkret 

redskap för att utforska fenomenet elevinflytande i relation till en resultatstyrd skola och de centrala 

principerna för New Public Management. 

Valet av Faircloughs analysmodell innebär att jag har valt bort andra angreppssätt. En annan möjlig 

metod som jag hade kunnat använda är innehållsanalys, vilket främst innebär analyser av text med ett 

tydligt kvantitativt tillvägagångssätt (Bergström & Boréus 2012). Genom denna metod kan med hjälp 

av ett kodschema förekomsten av särskilda begrepp, idéer och företeelser i texter av olika slag 

kategoriseras och mätas. Graden av frekvens redovisas i tabeller och kan ge en uppfattning om olika 

aspekter av texters innebörd (ibid.). Vad som inte hade framkommit genom en innehållsanalys är det 

som är outtalat, det som ses som självklart och förgivettaget, vilket framstår som väsentligt för att 

kunna diskutera hur texter inte bara återspeglar en uppfattad världsbild utan även bidrar till att forma 

och förändra denna.  
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Fokusgruppsamtal 

Utgångspunkten för en del av denna kvalitativa studie är semistrukturerade och tematiska 

fokusgruppsamtal som spelats in för transkribering. Fokusgrupp som intervjuform är väl lämpad då det 

härigenom erbjuds fördjupad förståelse av samtalsinnehållet genom social interaktion (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000). Intervjuformen kan sägas ge möjlighet till att urskilja tankemönster och 

resonemang genom gruppmedlemmarnas interaktion (Teorell & Svensson 2007). I denna typ av 

intervjuer fokuseras ett speciellt ämne eller frågeställning och forskaren kan ses mer som 

samtalsledare än som intervjuare. Sammansättningen av fokusgrupper bör vara väl genomtänkt för att 

medlemmarna ska vara bekväma med att interagera och bidra med sina åsikter (Bell & Waters 2016). 

Uppfattningar finns om att förberedda frågor och teman skulle vara alltför styrande och förhindra att 

informanternas egna åsikter och tolkningar framkommer, medan andra menar att förberedelser av detta 

slag är av stor vikt för framgångsrika fokusgruppintervjuer. Det föreligger således inte några tydliga 

regler avseende intervjustruktur, utan forskaren har möjlighet att utifrån vad som förefaller bäst gynna 

fokusgruppmedlemmarna och intervjuns syfte välja hur intervjun ska genomföras (ibid.).   

Då jag intresserar mig för elevers tal om elevinflytande i relation till styrdokument ser jag möjligheter 

att genom denna intervjuform kunna erhålla data avseende vad som ses som möjligt och inte möjligt 

för elever att tala om när det gäller inflytande i skolpraktiken. I avsikt att leda till fördjupade och 

utvidgade samtal där utsagorna utgör underlag för att synliggöra diskurser avseende elevinflytande 

genomfördes i denna studie fokusgruppsamtal med hjälp av en intervjuguide (se bilaga 2).  

Forskarens reflexivitet 

Inom kvalitativ forskningsmetodik ses intervjun som en social interaktion vilken både informanter och 

intervjuare deltar i och formar tillsammans (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Likaså gör 

forskningsdesign, empiriskt urval och språkliga utsagor forskaren till medskapare av diskursen. I en 

diskursanalys studeras språkliga uttryck i relation till ett bestämt sammanhang. Forskarens uppgift i 

diskursanalysen är således inte att försöka dra slutsatser som speglar hur något egentligen förhåller sig 

och förklara vad människor egentligen menar. Forskaren kan inte frigöra sig från diskursen och göra 

iakttagelser. Istället är forskarens roll att göra iakttagelser inom diskursen i vilken forskaren, liksom 

övriga deltagare, är subjekt (Bolander & Fejes 2015). En diskursanalys präglas av att inte se 

förhållanden som sanna eller falska utan som olika diskursiva praktiker, historiskt och kulturellt 

präglade och i ständig utveckling. Resultatet av forskningen, producerat av ett subjekt, måste ses som 

en av flera möjliga representationer av världen och kan därmed inte hävdas vara sannare än någon 

annan (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Då jag själv arbetar som lärare innebär det att jag har 

föreställningar om olika fenomen i skolpraktiken som självklara och inte som socialt konstruerade 

diskurser som skulle kunna ha sett helt annorlunda ut. Därmed är de svåra att urskilja och 

problematisera. Min förförståelse, mina åsikter och förväntningar kan således hindra mig från att ställa 

mig främmande inför empirin och inte oreflekterat acceptera vad jag uppfattar som självklarheter. 

Medveten om detta har min ambition varit att i mitt arbete i möjligaste mån inta en kritisk forskande 

hållning. 

Urval 

I studien behandlas texter bestående av ljudinspelade fokusgruppsamtal med grundskoleelever samt 

styrdokumenten Lgr 11 (Skolverket 2011b) och Lpo 94 (Utbildningsdepartementet 1994).  
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Fokusgruppsamtal 

Informanterna i studien är elever i årskurs 9 i en kommunal grundskola i Stockholm. Elever i årskurs 9 

valdes då de kunde förutsättas ha erfarenheter av undervisning med många olika lärare och eventuellt 

även i flera skolor. För att få en spridning bland informanterna valdes med utgångspunkt i 

meritpoängsammanställning, vilken jag fick tillgång till genom en av årskursens mentorer, för den 

valda årskursens 52 elever tre flickor och tre pojkar som befann sig i ett spann meritpoängmässigt. 

Eleverna kan beskrivas som väl bekanta med varandra då de har tillhört samma årskursgrupp under en 

stor del av sin grundskoletid. Citat från de transkriberade utsagorna har valts med utgångspunkt från 

dess relevans för studiens syfte och dess forskningsfrågor, det vill säga för att belysa framträdande 

diskurser om elevinflytande och huruvida dessa utmanas eller reproduceras i samtalen. Utsagor som 

jag har bedömt innehålla känslig information avseende informanter eller andra individer har inte 

använts. 

Styrdokument 

Valet av läroplaner grundas i att de utgör aktuella styrdokument från skiftet till en mål- och 

resultatstyrd skola och därmed kan bidra till förståelse av förändringar som har skett när det gäller 

diskurser avseende mitt intresseområde. 

Uppläggning och genomförande 

De semistrukturerade fokusgruppsamtalen ägde rum vid två tillfällen under två dagar vårterminen 

2016. Jag talade med eleverna om möjliga tillfällen att genomföra samtalen och fick flera förslag på 

tidpunkter som inte skulle störa undervisningen eller på annat sätt vara olämpliga. Vi kom överens om 

att samtalen skulle pågå under högst 40 minuter vardera, då några elever var angelägna om att komma 

i tid till efterföljande lektionspass. Därefter fördes elevernas förslag till samtalstillfällen vidare till 

berörda lärare som inte hade något att invända. Två tidpunkter bokades och eleverna var noga med att 

föra in dessa i sina kalendrar. Ett par av eleverna tog kontakt dagen innan det första 

fokusgruppsamtalet och kontrollerade att de hade uppfattat rätt avseende tidpunkt och plats. Vid det 

första med informanterna avtalade samtalstillfället var en av dem frånvarande. Jag valde att genomföra 

fokusgruppsamtalet med övriga fem elever, då det var oklart när den frånvarande eleven förväntades 

vara tillbaka i skolan. Samtalen genomfördes på förmiddagstid i ett avskilt rum på skolan. Under 

samtalen gjordes ljudinspelningar och jag förde även anteckningar. Till den intervjuguide (bilaga 2) 

som utformats med utgångspunkt i de framträdande mönster som uppmärksammats i tidigare 

forskning och som användes under genomförandet hade jag planerat att ställa sonderande och 

uppföljande frågor för att skapa interaktion och kunna följa upp olika dimensioner i de svar som 

lämnades. I mina förberedelser hade jag studerat Kvale (1997) som beskriver olika typer av frågor att 

använda i semistrukturerade intervjuer och som menar att intervjuaren utöver att formulera frågor 

utifrån tematiska och dynamiska aspekter under intervjun även bör ha kommande analys i 

medvetande. Eleverna föreföll angelägna att delta i samtalet. Eleverna tycktes uppskatta sitt 

deltagande och talade efter att ljudinspelningen hade stoppats om hur trevligt det hade varit och att de 

såg fram mot nästa samtalstillfälle. Detta inföll två dagar efter det första och inte heller vid detta 

tillfälle var den tidigare frånvarande eleven på plats. Engagemanget och intresset hos informanterna 

framstod vid detta tillfälle lika stort som vid det första tillfället. Min uppfattning är att samtalen 

utmärktes av god stämning, att eleverna kände sig bekväma i situationen och att de uppskattade att tala 

med varandra och med mig i denna form av samtal.  
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Materialbearbetning/konstruktion av data 

En översättning mellan tal- och skriftspråk kan sägas innebära en tolkande konstruktion och en 

transformering mellan olika uppsättningar regler och konventioner (Kvale 1997). Samtalet som har sin 

grund i en social kontext där minspel, gester och stämningar förstärker respektive avdramatiserar 

uttalanden, tas ur sitt sammanhang och fästs på papper där den icke-verbala kommunikation inte 

nyanserar det som sägs. Transkriptioner kan således inte sägas vara objektiva återgivningar av samtal. 

För att ha intervjuerna i färskt minne påbörjades transkriberingsarbetet i direkt anslutning till 

fokusgruppsamtalens genomförande. Transkriberingsprocessen av ljudinspelningarna inleddes med en 

så detaljerad och ordagrann återgivning av det som sagts som möjligt. Här använde jag 

transkriberingsprogrammet Express Scribe Transcription för att kunna justera talhastighet och enklare 

starta, backa och stoppa ljuduppspelningen. Därefter följde flera genomlyssningar av materialet i 

normalhastighet då transkriptionerna korrigerades och justerades. Transkriptionerna jämfördes med de 

anteckningar som förts under samtalen för att kunna redigeras avseende eventuella icke-verbala 

uttryck som uppmärksammats, uttalanden där kroppsspråk signalerat att det rörde sig om ironi. I denna 

fas av transkriberingsprocessen bestod utskriften av ett svårläst och stundtals osammanhängande 

material, fyllt av upprepningar och ofullständiga satser. Därefter inleddes nästa fas i 

transkriptionsprocessen; att redigera materialet i syfte att underlätta dess läsning utan att innebörden i 

det uttalade gick förlorad. Denna fas inbegrep även att anonymisera informanterna och deras 

uttalanden, vilket innebar att nämnda personer och tydligt identifierbara institutioner eller platser gavs 

fiktiva namn eller ströks ur materialet. Då avsikten inte var att genomföra en detaljerad 

mikrolingvistisk analys valde jag att använda ett transkriptionssystem inspirerat av Jefferson (2004) 

där bland annat pauser och överlappningar framgår. I transkriptionerna används följande symboler: 

[ ] yttrande av någon annan under pågående replik   

( )  något sägs men är omöjligt att uppfatta 

((ord)) något sägs ironiskt 

*skratt* en eller flera personer skrattar 

”ord” citerar sig själv eller annan i utsagan 

(paus) markerar paus längre än 2 sekunder 

. avslutande intonation 

? frågande intonation 

I nästa fas av materialbearbetningen ordnades samtliga 653 utsagor i kronologisk ordning i tabellform 

i ordbehandlingsprogrammet Word. För att underlätta bearbetning och analys avgränsades utsagorna 

genom numrerade rader med kolumner för anteckningar. Även yttranden som skratt och instämmande 

hummanden sågs som utsagor.  

Kodning av data 

Genom att använda Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys inleddes analysarbetet av 

fokusgruppsamtalen på textnivå för att söka diskursiva mönster. För att skapa överblick över 

materialet gjordes flera genomläsningar av de transkriberade samtalen. Därefter vidtog närläsning där 

jag undersökte vilket utrymme olika delar ges i texten för att få bilder av vad som setts som viktigt och 

engagerande. Talutrymmets fördelning bland informanterna undersöktes liksom förekomsten av längre 

utsagor. Frekvens av specifika ord och begrepp söktes. För att kunna problematisera och ifrågasätta 
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sådant som kunde uppfattas som självklarheter och förgivettaganden försökte jag i möjligaste mån 

ställa frågor till texten. Jag försökte även bilda mig en uppfattning om vad som inte sades i utsagorna 

för att få syn på sådant som exkluderats och osynliggjorts. Utsagorna kategoriserades med 

utgångspunkt i vad eleverna talade om, vilket till stor del utgjordes av olika områden avseende 

elevinflytande för vilka intervjuguiden utformats.  

Därefter undersökte jag hur diskurser förverkligas textuellt genom analys med hjälp av några av de 

verktyg för kritisk språkmedvetenhet som Faircloughs modell erbjuder. Ett sådant är det grammatiska 

begreppet transitivitet, vilket visar på perspektivval och eventuella förbindelser i beskrivning av olika 

skeenden och objekt och subjekt (Bergström & Boréus 2012). Genom att undersöka process, deltagare 

och omständighet kan tolkningar avseende hur samhälleliga processer framställs göras. Processen kan 

bestå av avsiktliga handlingar eller okontrollerade händelser. Processens handlingar respektive 

händelser kan vara materiella, verbala eller mentala och deltagare antingen aktörer eller mål för 

processen. Omständigheter delas in i tid och rum. Valet av ord och syntax signalerar olika avsikter och 

uttryck (ibid.). Om utbildningsministern använder formuleringen ”undervisning i behov av förändring” 

i ett uttalande om den svenska skolverksamheten ter det sig annorlunda än om hen säger att ”lärarna 

behöver förändra undervisningen”. I det första exemplet ovan används nominalisering vilket innebär 

att verb eller adjektiv ersätts av substantiv i syfte att avlägsna deltagare i processen (ibid.). Här finns 

ingen ansvarig aktör medan det i det andra exemplet är lärarna som utpekas som ansvariga för en 

förändrad undervisning. Ett annat exempel på transitivitet är passivisering där aktören utelämnas i 

syfte att till exempel undvika att ange vem som är ansvarig för det uttalade eller dölja 

orsakssammanhang (ibid.). I detta fall skulle den tänkta utbildningsministern kunna använda 

formuleringen ”undervisningen behöver förändras”. 

Ett annat redskap är modalitet vilket innebär avsändarens grad av instämmande i, affinitet med, en sats 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000). ”Det är stökigt i skolan” är en modalitet som i högre grad 

uttrycker instämmande än ”jag tycker att det är stökigt i skolan” eller ”ibland kanske det är stökigt i 

skolan”. Modalitet kan även uttryckas genom intonation eller genom hedges, när påståendet modereras 

till att uttrycka lägre grad av instämmande genom användande av till exempel ”lite” eller ”liksom”. 

Subjektiv modalitet kan ses i formuleringar som ”jag tror att det är...” medan objektiv modalitet 

uttrycks i exempelvis fraser som ”det är…”, vilket får det uttalade att framstå som fakta (ibid.). 

Fairclough (2003) beskriver modalitetsmarkörer vilka signalerar olika grader av förbindelse i relation 

till utsagan. Hög grad av förbindelse kan markeras genom ord som exempelvis verbet ”är” och 

adverbet ”alltid” vilka framstår som att det uttalade är fakta och oproblematiskt. En mellannivå av 

förbindelse kan skönjas genom användande av till exempel ”förefaller” eller ”antagligen”, medan en 

lägre nivå av förbindelse tydliggörs genom ord som ”kanske”.   

För att se hur olika ståndpunkter presenterades och därigenom dess grad av affinitet sökte jag 

modaliteter i transkriptionerna. I syfte att synliggöra subjektspositioner, hur subjektet positioneras och 

positionerar sig i relation till rådande diskurs, undersöktes även pronomen och passiviseringar i 

intervjumaterialet. Därefter följde analys av den diskursiva praktiken, det vill säga 

fokusgruppsamtalet. Denna dimension fokuserar på hur texten är producerad och hur den konsumeras. 

Vid analys av denna dimension undersöktes intertextualitet, vilka tidigare texter som den aktuella 

texten bygger på och hur dessa har transformerats. Intertextualitet kan vara manifest, vilket innebär att 

direkta hänvisningar görs till andra texter (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Slutligen fokuserade 

jag på den bredare sociala praktiken, vilken i denna studie utgjordes av de styrdokument som samtalen 

förhåller sig till och som de två andra dimensionerna är en del av. I denna del av analysen kartläggs de 

kulturella och sociala relationer och strukturer som skapar ramen för den diskursiva praktiken. Genom 
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kartläggningen ges möjlighet att förstå och tolka de textuella och diskursiva dimensionerna (ibid.). Här 

använde jag mig av de tidigare presenterade principerna avseende New Public Management. 

Tillförlitlighetsfrågor 

Det är inte ovanligt att kvalitativ forskning kritiseras för att vara mindre exakt och strikt än kvantitativ 

sådan (Winther Jørgensen & Phillips 2000). För att diskutera kvalitet och tillförlitlighet i vetenskapliga 

studier används begrepp som reliabilitet, validitet och generaliserbarhet.  

Reliabilitet avser mätnoggrannhet, hur precist mätinstrumentet återger det som mäts. Ett sätt att 

uppskatta reliabilitet är genom grad av bedömaröverensstämmelse (Stukát 2011). Bergström och 

Boréus (2012) beskriver reliabilitet i kvalitativa studier som ett mått på noggrannhet i 

undersökningens samtliga led och validitet som ett mått på huruvida det som mäts är det som avses 

mätas. Då forskaren enligt ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är medskapare till diskursen måste 

även denne tas med i bedömningen av en studies validitet (Bergström & Boréus 2012). En del av 

valideringen är själva forskningsrapporten menar Winther Jørgensen och Phillips (2000), varigenom 

representativa empiriska exempel och detaljerade redogörelser för tolkning ska framgå. Transparens är 

således ett centralt begrepp när det gäller tillförlitlighet avseende kvalitativa studier. I syfte att öka 

studiens reliabilitet och validitet har jag därför strävat efter att så tydligt som möjligt beskriva 

tillvägagångssätt och att exemplifiera tolkningar med citat från utsagor.  

Generaliserbarheten, det vill säga huruvida studiens resultat är möjliga att generalisera eller endast 

gäller dess specifikt undersökta data, kan påverkas av exempelvis urvalets representativitet eller alltför 

liten undersökningsgrupp (Stukát 2011). Ur ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv ses uppfattningar 

om innebörder av olika fenomen som sprungna ur sin specifika kontext och ständigt vara i förhandling 

och omstrukturering utifrån den kontextuella diskursiva ram som föreligger. Således finns inga 

anspråk på generaliserbarhet i en vidare mening avseende denna studies resultat. Istället är avsikten att 

urskilja diskursiva mönster av uppfattningar som finns hos en grupp informanter och sätta dessa 

uppfattningar i relation till en social praktik.  

En del av denna studie baseras på material från fokusgruppsamtal vilket har anonymiserats och även 

redigerats för att ha större läsbarhet. Detta kan uppfattas som en konflikt mellan etiska aspekter och 

krav på tillförlighet (Larsson 2005). I och med att materialet har bearbetats är utsagorna inte längre de 

ursprungliga, om än bearbetningen har gjorts med hänsyn till att bevara deras ursprungliga innehåll. 

Beslutet att återge informanternas utsagor på ett sätt som mer överensstämmer med min uppfattning 

om hur de själva skulle vilja se sina uttalanden i skrift grundas på etiska ställningstaganden i vilka 

skydd av informanternas integritet utgör en grundförutsättning. Sådana etiska hänsyn har enligt mitt 

vetande inte fått till följd att studiens resultat i något väsentligt hänseende inte är riktiga.  

Etiska aspekter  

Larsson (2005) diskuterar etiska ställningstaganden i termer av rimlig avvägning och menar att god 

etik i forskningssammanhang kan innebära att väga intresset av forskningens resultat mot 

individskyddskravet. Sådana avvägningar har legat till grund för de etiska ställningstaganden som jag 

har gjort i denna studie och som är baserade på Vetenskapsrådets föreskrivningar avseende god 

forskningssed (Hermerén 2011). I samråd med min handledare beslutade jag att genomföra 

intervjuerna på den grundskola där jag arbetar som lärare. Jag resonerade om för- respektive nackdelar 

med att intervjua elever på den skola där jag själv arbetar. Ett problem som jag såg skulle kunna 

föreligga var att eleverna av plikttrogenhet eller artighet kände att de inte kunde tacka nej till 

deltagande. Även om eleverna rent formmässigt inte befann sig i en beroendesituation, då jag inte 
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undervisade eller bedömde de elevgrupper vari de ingick, kunde ändock en situation där eleverna inte 

kände sig helt fria att tacka nej till medverkan föreligga. Å andra sidan kunde det faktum att jag inte 

var okänd för eleverna bidra till ett ökat förtroende och att de kände sig mer bekväma i sammanhanget 

och därmed leda till mer uttömmande svar i intervjuerna. De fördelar som jag kunde se övervägde och 

jag informerade skolans rektor om studiens bakgrund och design och erhöll godkännande för 

genomförande av elevintervjuer på skolan. Därefter kontaktade jag och informerade berörda lärare och 

mentorer och erhöll godkännande även av dessa. Här infann sig ytterligare en etisk aspekt att 

reflektera över, då min studie och dess resultat kunde ses som en slags kontroll och bedömning av hur 

mina informanters lärare och deras undervisning uppfattades och omtalades av eleverna. Inga sådana 

synpunkter framkom i samtal med lärarna, men kan naturligtvis ha funnits outtalade. 

De sex först tänkta informanterna informerades om min studie och dess intresseområde. Jag klargjorde 

att medverkandet var frivilligt och att det när som helst var möjligt att avbryta deltagande. Vidare 

beskrevs att ljudinspelning skulle göras under fokusgruppsamtalen och att materialet skulle 

anonymiseras. Eleverna tillfrågades om deltagande och fem av dem sade sig vara positiva till detta. Då 

en av eleverna tackade nej till medverkan tillfrågades ytterligare en elev som tackade ja till att delta i 

studien. Samtliga elever var vid tillfället över 15 år och därmed behöver vårdnadshavare enligt 

Vetenskapsrådet (2011) inte lämna samtycke till medverkande. Jag var dock angelägen om att 

elevernas vårdnadshavare skulle få information och ha möjlighet att tala med sitt barn om aktiviteten 

och ett eventuellt medverkande. Jag ville även ge eleverna möjlighet att genom sina vårdnadshavare 

tacka nej till medverkan, om någon av eleverna inte var så positiv till deltagande som det hade 

förefallit i samtal med mig. Ett missiv (se bilaga 1) i vilket studiens syfte och design beskrivs 

skickades hem till berörda vårdnadshavare för godkännande av deltagande och underskrift. Dessa 

återsändes undertecknade av vårdnadshavarna inom några dagar. Både informanter och deras 

vårdnadshavare har erbjudits att ta del av studien. Ännu har inte någon av informanterna eller deras 

vårdnadshavare anmält intresse att göra detta. I materialet har informanterna anonymiserats genom att 

kallas elev 1, elev 2 et cetera. Namngivna skolor, lärare och andra elever har ersatts med fiktiva namn 

eller strukits ur materialet. Intervjuaren, jag själv, anges med A i transkriptionerna.  
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Kapitel 4 Resultat  

I detta kapitel beskrivs vad som framkommit i textanalyserna. Redovisning och analys är uppdelad i 

två delar, en avseende fokusgruppsamtal och en avseende innehåll i styrdokument. Inledningsvis 

beskrivs data och därefter följer analys enligt Faircloughs tredimensionella modell exemplifierad med 

utsagor ur empirin.  Slutligen görs en integrerande analys och en reflektion över i vilken mån de 

föreliggande forskningsfrågorna har besvarats. 

Fokusgruppsamtal 

Som tidigare nämnts är jag själv delaktig i de resultat som har framkommit i denna studie. Jag utgör en 

del av den undersökta skolpraktiken och diskursordningen. Forskningsdesign och urval av empiri, 

teoretisk utgångspunkt och framskrivning av resultat har sin grund i val som jag har gjort och innebär 

att jag har styrt vad som har lyfts fram och vad som lagts i bakgrunden. Mina intressen, mina 

erfarenheter och mitt professionspräglade lärarperspektiv utgör en bakgrund som inte kan bortses från 

och som har påverkat resultatet. Jag intar en maktposition gentemot mina informanter både som vuxen 

och som lärare. Samtidigt har mina informanter valt vad de vill dela med sig och berätta om. För min 

studie relevanta erfarenheter och uppfattningar hos eleverna kan därmed inte ha uttalats i 

fokusgruppsamtalen.  

Under de semi-strukturerade fokusgruppsamtalen uppmärksammade jag tendenser hos mig att falla in i 

lärarrollen och genom uppmuntrande nickar och leenden försöka få mina informanter att känna att det 

som yttrades var positivt och värdefullt. Det var stundtals problematiskt att förhålla mig neutral och att 

inte signalera värderingar avseende det som yttrades. Dessutom upplevde jag att det var svårare än jag 

hade tänkt mig att dels lyssna till mina informanter, vilka ofta talade med hög hastighet, och dels hålla 

fokus på de i förväg tänkta uppföljningsfrågorna. Här hade ytterligare förberedelser av mer autentiskt 

slag varit bra att göra. I efterhand önskar jag också att jag i ännu högre grad hade haft möjlighet att 

uppmärksamma gester och kroppsspråk hos informanterna som komplement till ljudupptagningarna. 

Beskrivning av data 

Som inledning vid det första fokusgruppsamtalet bad jag eleverna reflektera fritt över begreppet 

elevinflytande för att få spontana beskrivningar av fenomenet. En första elevreflektion handlade om 

det inflytande som elever har på varandra, men snart gick samtalet över till att röra elevers inflytande 

på skolan och undervisningen, vilket föreföll uppfattas som lågt. Därefter kom eleverna in på 

utvecklingssamtalen och de kompromisser som görs där, för att samtliga medverkande parter ska vara 

nöjda. Jag undrade om eleverna såg någon skillnad avseende inflytande i skolan nu jämfört med då de 

var yngre och eleverna beskrev hur ansvaret för att nå mål för skolarbetet nu i högre grad låg på dem 

själva, jämfört med i lägre ålder då detta till största delen sågs vara lärarens ansvar. Samtalet kom 

sedan in på vilka områden som ses som möjliga att utöva inflytande över i skolan. En uppgivenhet 

avseende möjligheter att påverka undervisningen och dess innehåll uttrycktes, eleverna tyckte sig ha 

försökt men det hade inte lett till några resultat och därför avstods från fortsatta försök till att utöva 

inflytande.  

Jag bad eleverna tänka på fler områden i skolan som skulle kunna vara möjliga för elever att inflytande 

över. Skolmaten var det första som togs upp och ämnet skapade engagemang hos flera elever. Det 
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talades om hur en tidigare skolmatschef initierat veckor då eleverna gemensamt fick utforma 

matsedeln, en aktivitet som förefaller ha varit mycket uppskattad. Aktiviteten organiserades av skolans 

matråd, vilket ledde till diskussioner om huruvida kollektiva-formella fora för elevinflytande som 

matråd, elevråd och klassråd ännu existerade. Nästa område som behandlades var möjlighet att utöva 

inflytande när det gällde schemats utformning och innehåll. Även detta ämne väckte engagemang och 

idéer om hur scheman som eleverna hade varit med om att utforma skulle kunna se ut. Samtalet gled 

sedan vidare in på den schemalagda aktiviteten elevens val som eleverna menade egentligen inte var 

elevens val, då de alternativ som fanns tillgängliga hade beslutats av lärare och elever inte varit 

delaktiga i processen kring vad som skulle vara möjligt att välja. Då jag frågade om det fanns fler 

förslag till sådant som elever skulle vilja ha inflytande över kom samtalet in på arbetskamrater och 

vilken betydelse sådana hade. Därefter togs skolmaten upp igen och kopplades till skolans ekonomi. 

Jag undrade om detta var ett område möjligt för elever att utöva inflytande över vilket eleverna inte 

såg som troligt. Om sådana möjligheter skulle finnas angav eleverna pennor och möbler som önskade 

inköp. När jag bad eleverna berätta om något tillfälle då de upplevt möjlighet till inflytande gavs som 

exempel att eleverna hade haft möjlighet att diskutera kunskapsbedömning och undervisningsinnehåll 

med en lärare. Fördelar med att få diskutera betygsättning med lärare togs upp, även om elevernas 

uppfattning föreföll vara att lärarens åsikter vägde tyngst. En elev drog sig sedan till minnes hur hen i 

tidigare skolår tillsammans med några andra elever hade fått beställa material till skolans fritidsklubb 

och beskrev detta. Jag bad sedan eleverna berätta om elevrådet på skolan. En av eleverna hade varit 

elevrådsrepresentant och beskrev hur arbetet där hade gått till. Den sista delen av samtalet behandlade 

det återkommande ämnet om möjlighet att utöva inflytande över arbetssätt.  

Det andra fokusgruppsamtalet genomfördes två dagar efter det första. Anledningen till detta var att jag 

var angelägen om att mina informanter skulle ha haft tid att reflektera över det som sagts under det 

första samtalet men att också ha det färskt i minnet. Fokusgruppsamtal 2 inleddes med att jag undrade 

om eleverna hade tänkt på något särskilt sedan förra samtalstillfället och som de ville tala om. En elev 

tog då åter upp begreppet elevinflytande med innebörd av hur elever påverkar varandra och hur 

situationer av grupptryckskaraktär kan uppstå. En annan elev hade tänkt på det ansvar som elever kan 

få för andra elever, då lärare placerar ambitiösa elever bredvid mindre ambitiösa elever i syfte att dessa 

ska bli mer motiverad att arbeta. Därefter frågade jag vilka konsekvenser eleverna såg att 

elevinflytande skulle kunna få. Både positiva och negativa sådana diskuterades. Samtalet övergick 

sedan till att handla om huruvida alla elever i skolan hade samma möjligheter att utöva inflytande. Vi 

kom återigen in på betyg och kunskapsbedömning vilket eleverna sade vara extra viktigt just detta 

läsår, då betygen låg till grund för den kommande gymnasieutbildningen. Eleverna samtalade om 

vilken grad av inflytande de hade haft när det gällde val av linje och skola och vilken del 

vårdnadshavare hade i val och beslut angående detta. I syfte att jämföra grad av möjlighet till 

inflytande i olika skolor frågade jag eleverna hur länge de hade varit elever i den aktuella skolan. Det 

visade sig att samtliga elever utom en hade tillbringat hela sin grundskoletid där. Den elev som 

kommit senare än de andra hade börjat i årskurs 2. Därmed fanns inte de möjligheter till jämförelser 

mellan olika skolor som jag hade hoppats. Istället bad jag eleverna beskriva sina drömscenarier när det 

gällde elevinflytande vilket eleverna gjorde i termer av möjligheter till variation av och individuella 

former av undervisning och bedömning. Därefter avslutades samtalet.  

Analys – text 

Samtliga elever deltog i samtalet och främst två av dem bidrog med längre utsagor. Antal utsagor av 

eleverna dominerades av Elev 1 som stod för drygt en fjärdedel av dessa. Övriga utsagor fördelades 

relativt jämnt mellan övriga elever. Elev 1 och Elev 4 bidrog med flest längre utsagor och upptog 
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därmed störst del av talutrymmet. Elev 2 var den som bidrog med minst antal utsagor varav de flesta 

var av kort karaktär. Hen hade därmed minst del av talutrymmet.  

För att analysera hur subjekt och objekt förbands till händelser och processer i utsagorna undersöktes 

transitivitet. I utsagan nedan  

Elev 5: Man blir tvingad att välja. 

ses hur hen formulerar sig i passiv form och agenten utelämnas, som att det beskriver ett sakernas 

tillstånd vilket inte går att förändra. Modalitet eftersöktes för att analysera informanternas affinitet 

med utsagorna och därmed vilka sanningsanspråk som förs fram i dessa. Nedan ses elev 2 i ett av 

fokusgruppsamtalen uttrycka hög grad av affinitet och fullständigt instämma i sitt påstående:  

Elev 3: Ja, det var några elever som valdes ut och fick sätta sig i lärarrummet. De fick en katalog 

med olika spel och så fick man välja. 

Elev 2: Det är elevinflytande.  

Även elev 4 ses nedan genom modalitet förbinda sig till sitt uttalande. Hen positionerar sig dock så att 

det ges utrymme för mottagarna att göra ett annat och konstruerar därmed en social relation: 

Elev 4: Det är ju typ den enda gången vi har fått säga någonting [ja, *skratt*]. Det är faktiskt 

jättedåligt, tycker i alla fall jag. 

Elev 2 som replikerar modifierar sitt uttalande med hjälp av hedges till en lägre grad av affinitet: 

Elev 2: Nej men det är lite dåligt kanske med elevinflytande om man säger, för vi kan ju liksom inte 

påverka så mycket som vi kanske skulle vilja. 

Även nominaliseringar eftersöktes i utsagorna och ses användas nedan: 

Elev 4: Missbrukande av det *skratt*. 

Här använder Elev 4 nominalisering i samtal om vilka eventuella negativa konsekvenser som 

elevinflytande skulle kunna medföra, i syfte att avlägsna specifika deltagare. Rikligt förekommande i 

utsagorna förekommer pronomen vi och de när eleverna beskriver relationer mellan elever och lärare 

som i exemplet nedan där elever talar om betygsättning: 

Elev 4: Jag tycker att vi får reda på det för sent, vi borde ha någon slags halvvägscheck.  

Elev 1: Mm 

Elev 4: Precis innan skolavslutningen, då bara slänger de ut betygen så där [*skratt*]. 

Innebörd av begreppet elevinflytande förefaller utifrån elevernas utsagor domineras av att vara kopplat 

till individen och att kunna bestämma, utifrån sin egen vilja. I följande exempel talar eleverna om 

möjligheten att utöva inflytande över redovisningsformer  

Elev 5: Skriftligt prov eller så här muntligt, typ. 

Elev 1: Det borde vara upp till en själv att bestämma. 

samt om ett tillfälle då några utvalda elever hade möjlighet att beställa material till fritidsklubben 

A: När du säger att några elever valdes ut och så fick de välja och utöva inflytande, hade de då 

kunskap om vad de andra som inte var utvalda ville ha för spel? 

Elev 3: Nej, de valde väl det som var roligast. 
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Elev 2: ( ) för en själv liksom. 

Elev 3: Ja 

Elevinflytande med innebörd av valfrihet är frekvent återkommande i materialet. Att på individnivå 

kunna välja fritt, främst utifrån intresse men även behov, inom olika områden framstår som väsentligt i 

utsagorna. 

A: Hur ser ni på det här med inflytande vad gäller den fortsatta utbildningen? Vilken möjlighet har ni 

att påverka och ha inflytande nu när det gäller era gymnasiestudier? 

Elev 2: Där är det väl mycket mer inflytande eftersom att man väljer den linje man vill gå. 

A: Mm 

Elev 4: Och sen har man sina individuella val. 

Elev 2: Mm, att det 

Elev 4: Då väljer man ju också ett ämne som man gillar liksom och så där. 

Elev 2: Ja, för här blir det, måste man göra allting. Här får man ju inte välja bort eller välja när jag 

vill läsa. 

Eleverna beskriver att val av skola ses som inflytande: 

Elev 1: Jag började här i tvåan men sen här nu i åttan så bytte jag till Y-skolan igen i två dagar, tre 

dagar, och sedan *skratt* så var jag inne i stan och så fick jag panik och bara ”nej, jag har nog 

kommit över Y-skolan för länge, länge sedan”. Så då ringde jag tillbaka till plats i skolan *skratt* 

och så var min plats fortfarande kvar, så då tog vi bort Y-skolan och satte in mig här igen. 

A: Det är ju ett ganska stort beslut att byta skola. Om du tänker på hur delaktig du var i det 

beslutet..? 

Elev 1: Ja, jag var, jag var. 

A: Det var du? 

Elev 1: Bara jag.  

En elev uppger att gymnasievalet gjorts helt på egen hand: 

Elev 5: Jag har total frihet [*skratt*]. De följde inte ens med, eller jag sa åt dem att inte följa med 

till gymnasiet när jag tittade på det, för jag ville vara helt [ja] självbestämmande. 

Elev 4 beskriver begreppets innebörd som frihet att få uttrycka sin åsikt: 

Elev 4: Nej, men att vi har en åsikt så att vi får säga det vi tycker och tänker, så att vi inte bara 

kontrolleras av andra och deras åsikter. 

Elevinflytande kopplas också till att ge förslag, kompromissa och påverka. Detta förefaller dock inte 

ses som inflytande i lika hög grad som att få bestämma själv: 

Elev 4: Så får man väl själv hålla med eller inte, så måste man liksom försöka kompromissa. 

A: Mm 

Elev 2: Man måste liksom anpassa sig. 

Elev 4: Ja, så ens mål blir egentligen inte ens individuella, för det kommer ändå in en massa åsikter 

från, ja men föräldrar och… 
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Begreppet elevinflytande talas även om såsom det inflytande och den påverkan som elever har på 

varandra och associeras av informanterna till grupptryck och till att behöva gå med på något som 

egentligen inte är det som eleven själv vill: 

Elev 1: Mm, på något sätt. Nej men alltså, elever, alltså jag tänker bara så här om du säger 

elevinflytande, att alltså det är ju ett elevinflytande att några människor säger till exempel till en 

person ”men snälla kan vi inte göra det här, snälla” och man har tänkt sig så här, att den här vill 

göra det här, men alltså det influerar ju och så blir det så här grupptryck, ”okej okej” alltså… 

En annan elev som associerar elevinflytande till inflytande som elever utövar på varandra beskriver 

hur en elev av lärare kan tilldelas ansvar att utöva ett motiverande inflytande på klasskamrater: 

Elev 4: Jag tänkte på det också, bara för vi pratade om arbetskamraterna och då kan man få bli, 

läraren sätter den med andra personer som ligger på en lite lägre nivå, för att man själv liksom ska 

motivera den personen att arbeta, för att de tror att vi har inflytande på dem. Det blir också som en 

belastning på oss [ja] som liksom måste få den andra motiverad. 

Möjliga områden för elevinflytande domineras av utsagor om arbetssätt, redovisningssätt, arbetsmiljö 

och kunskapsbedömning. Individuella kompensatoriska åtgärder, som att använda dator istället för att 

skriva för hand, ges som exempel på förekommande slag av elevinflytande.  

Elev 5: Jag får välja om jag ska skriva på dator eller inte. Om det är skriftliga, som man egentligen 

ska skriva för hand, så får jag skriva på dator om jag vill.  

Även betygsamtal med en lärare anges som exempel på eventuellt område för inflytande:  

Elev 4: Har vi inte nu, har vi inte haft på idrotten? I alla fall i vår klass, alltså inte ( ). Ja men, vi 

med Pontus i alla fall, vi har ju fått skriva lappar om vad vi tror att vi får för betyg och att vi sen ska 

diskutera det med vad han tror att vi får för betyg och att man sen ska komma överens om det 

tillsammans. Så det. Fast det har ju inte hänt än att vi har haft det där samtalet, men vi har i alla 

fall skrivit de lapparna så det kanske är ett tillfälle då vi har haft lite inflytande.  

Elev 3: Det har inte min klass gjort.  

Elev 5: Inte min heller. 

Utbud i matsal och rastverksamhet tas upp som exempel på sådant som elever tidigare haft möjlighet 

att påverka:  

A: Om ni tänker på andra sätt elever kan ha inflytande över sådan som händer i skolan, kan det 

vara några andra områden som man kan ha inflytande över? 

Elev 3: Skolmaten 

A: Mm, hur tycker du då? 

Elev 3: Att man kanske kan tipsa om vad man ska äta. Förut hade vi ju onyttiga veckan.  

Elev 1: Just det, när vi hade… Men det var före det. 

Elev 3: Det var väl jättelänge sen? 

Elev 2: Ja 

Elev 3: Och då kanske man fick bestämma vad man skulle äta, pizza, hamburgare. 

Elev 5: Man röstade väl på det? 
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Elev 3: Vad sa du? 

Elev 5: Då röstade vi väl? 

Elev 1: Ja 

Elev 2: Var det hela skolan som röstade eller var det bara..? 

Elev 1: Det var eleverna, om vad och vad man ville ha ( ). 

Elev 1: Det tycker jag man borde införa igen. 

Elev 3: Ja. 

En elev drar sig till minnes möjlighet till inflytande som gavs i de lägre skolåren: 

Elev 3: När vi var mindre så fick vi beställa in spel till klubben. 

Elev 1: Mm, just det, klubben. 

Elev 3: Då var det ett tillfälle, ja sen… 

A: Hur gick det till, kommer du ihåg? 

Elev 3: Ja, det var några elever som valdes ut och fick sätta sig i lärarrummet. De fick en katalog 

med olika spel och så fick man välja. 

Elev 2: Det är inflytande.  

Övergripande planering av undervisningen är inte ett område som eleverna tror sig ha möjlighet att ha 

inflytande över. Däremot ses inflytande över undervisningens innehåll ses till viss del vara möjlig, då 

eleverna erinrar sig tillfällen då de ombetts ge förslag på titlar att läsa eller sporter att utöva under 

idrottslektioner: 

Elev 3: Vi fick bestämma vad vi ska göra, typ spela basket, fotboll, innebandy. Alltså hur många 

sporter, det har vi. Det har vi fått bestämma. 

Elev 1: Mm, ja, det fick vi också. 

Angående eventuell möjlighet till påverkan avseende skolans budget förefaller eleverna eniga om att 

detta inte är ett område tillgängligt för elevinflytande. Dock drar man sig till minnes att elever vid 

något tillfälle tillfrågats om inköpsönskemål: 

A: /…/ Det är ju någonting också, det här med pengar och kostnader och budget och sådant. Är det 

ett sådant område som elever skulle kunna ha inflytande över, skolans budget? 

(paus) 

Elev 1: Nej 

Elev 3: Nej 

Elev 2: Vi kanske, lite i och med elevrådet, man får ge förslag. Liksom ”vi tycker att vi ska bygga ett 

uppehållsrum på skolan som man får vara på rasterna”. 

A: Mm 

Elev 4: Men det var det väl förut lite, vad som skulle köpas till skolgården? Men det är ingenting 

annat som har med pengar att göra, förutom typ nöje på rasterna, som vi har haft. 

Elev 1: Och det [elevråd] har inte vi längre liksom. 
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Elev 4: Nej 

Om möjlighet till inflytande över skolans ekonomi hade funnits anges inköp av pennor och möbler 

som något eleverna skulle vilja påverka: 

Elev 5: Vi får ju inga pennor. 

Elev 2: De kostar pengar, en spänn. 

Elev 3: En krona. 

Elev 5: Ja, man får köpa den själv. 

A: Mm… Någonting annat? 

Elev 3: Skönare stolar tycker jag. 

A: Mm, så möbler..? 

Elev 3: Ja 

A: Ja 

Elev 3: För de här stolarna är inte så jättesköna. 

Områden inom vilka eleverna uttrycker önskemål om att utöva inflytande domineras av 

individualisering och variation avseende undervisningen: 

Elev 2: Nej, men jag vet inte, men typ så här lite mer variation kanske. Inte bara prov, inte bara 

läxor utan liksom olika uppgifter. 

A: Mm 

Elev 2: Typ så ibland kan man ju kanske inte, om det är prov, gå ut och göra någonting. Ibland så 

sitter man inne och ibland så är det redovisning och ibland så är det muntlig redovisning i SO och så 

där, så det kan variation och inte bara… För det kan bli lite tjatigt att bara sitta liksom och göra 

samma saker hela tiden.  

Elev 3: Mm  

Schemautformning ses också som ett område där eleverna önskar kunna utöva inflytande: 

A: /…/ Finns det andra områden där ni kan tänka er att det skulle vara möjligt att ha inflytande? 

Elev 5: Schema 

A: Mm 

Elev 3: Sluta tidigare så att det inte blir långt. 

Elev 5: Nej, börja senare. 

Elev 1: Men det… 

Elev 3: Sluta senare. 

Elev 2: Ja, men alla har ju x antal timmar som man går i veckan och 

Elev 5: Men då kan man sluta senare. 
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Elev 2: Jo, men det borde vara upp till en själv liksom och hur man ska disponera de timmarna. Om 

man vill att man börjar senare och slutar senare eller hur man vill göra, det borde man också få en 

chans att påverka. 

Elev 3: Ja 

Kunskapsbedömning och betygsättning är ett annat område som eleverna uttrycker önskemål om att 

kunna ha inflytande över: 

A: Då tolkar jag det som att det här skulle kunna vara ett sätt att ha inflytande över bedömningen 

över de kunskaper som du eller någon annan har. Att ha inflytande över betygsättningen helt 

enkelt? 

Elev 2: Det skulle ju vara bra. 

A: Hur tänker du? 

Elev 2: Jo, men det är ju bra om man liksom vet innan vad man behöver göra exakt, vad man, 

liksom vad som krävs av en. 

A: Mm 

Elev 2: För att man ska kunna få så bra som möjligt. 

A: Mm 

Elev 2: Så därför tror jag att det är jättebra om man får planera sina egna betyg och vad, hur man 

liksom ska bli bedömd. 

Även önskemål om inflytande när det gäller val av arbetskamrater och klassrumsplacering 

förekommer i utsagorna: 

Elev 4: Men vi fick ju innan lovet, skriva vilka vi skulle önska, skulle kunna tänka oss att sitta 

bredvid och dem fick vi väl sitta med ett tag. Men sedan så ska det göras om igen och då har vi inte 

haft något inflytande alls utan det har de själva bara ((”ja men jag tror att du arbetar bra med den 

här”)). 

Elev 1: Det var inte ens en hel termin. 

Elev 2: Nej, det vara bara ett tag, sen… 

Elev 1: Och det var typ de som ( ), första gången var det väldigt bra och sen så bara ett par dagar 

och så ((”nu, nej nu byter vi”)). 

Elev 4: Men då var det bra också, för då stod det ju på pappret ”tänk efter noga så att du verkligen 

vet att du kan samarbeta med den här personen”. Efter det sa Julia ”ja, jag kanske inte borde sitta 

bredvid min bästa kompis för att jag skulle flumma bort det”. Så då fick det i alla fall mig att skriva 

andra personer också. Men nu har de väl glömt bort, ja för att det känns ändå inte som att de tog 

ens val seriöst. ”Ja men du är bra kompis med den här, du får liksom”… 

En elev uttrycker sina önskemål om inflytande enligt följande:  

Elev 4: Mitt drömscenario med inflytande tror jag är att om man kommer till skolan och verkligen 

känner att man vill vara här för att man har något jätteroligt arbete på gång som är både roligt, 

men som vi kan visa på högre nivåer, och där läraren verkligen kan se vad man ligger på. 

A: Mm 
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Elev 4: För nivå… 

A: Mm, att det ska finnas utmanande och utvecklande uppgifter att arbeta med? 

Elev 4: Ja 

A: Ja 

Elev 4: För jag är ju så här, jag gillar att vara kreativ och liksom inte bara sitta still och typ 

anteckna, så för mig skulle det vara jättebra om vi fick någon sån här lite mer, vad ska man säga, 

inte så här estetisk men liksom, ja men som i vår filmuppgift men att den ändå kan vara på en 

högre nivå.  

A: Mm 

Elev 4: För vår uppgift som vi gjorde nu var på en max C-nivå, eller hur? Då finns det fortfarande 

utrymme så man måste komplettera om man ska ha högre betyg, så det skulle vara jättebra om det 

fanns nån… 

Aktiviteten elevens val som eleverna har i sitt schema sägs möjliggöra ett visst inflytande, om än 

begränsat genom att de aktiviteter som är valbara för eleverna inte är sprungna ur elevförslag utan på 

förhand bestämda av lärare.  

A: Har jag fattat rätt att elevens val, där har ni en möjlighet att utöva ett visst inflytande genom att 

välja, bland olika saker? 

Elev 4: Jag skulle säga att det är mer, alltså att vi har mer inflytande i det än i själva IUP:n. Fast 

lärarna har ju ändå satt upp en gräns för vad det finns för elevens val. Trots att det är rätt brett så 

finns det liksom… 

Elev 1: Det är inte helt fritt men 

Elev 4: Nej, men det är ändå mer än IUP:n skulle jag säga. 

Elev 2: Mm 

Elev 3: Ja 

A: Ni har inte möjlighet att ge förslag till vad som ska finnas att välja mellan, inom elevens val-

ramen? Vem är det som hittar på de här aktiviteterna som man har att välja mellan? 

Elev 2: Det känns som att man liksom skriver ner det på ett papper. Så hamnar det bara 

någonstans under andra papper liksom. 

Elev 5: Mm 

Elev 4: Men vi har inte fått välja själva vilka ämnen som ska finnas på elevens val, utan det är bara 

ordnat.  

A: Du menar att ni inte har blivit tillfrågade, ”kom med förslag”? 

Elev 4: Nej 

Olika perspektiv på elevinflytande varierar utrymmesmässigt i utsagorna. Dominerande är utsagor om 

de individuella-informella och kollektiva-informella dimensionerna där elever och lärare gör 

överenskommelser.  

Elev 5: Bestämma vårt egna arbete, som när de frågar hur vi vill redovisa vad vi lärt oss.  
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Elev 3: Mm 

Den kollektiva-formella dimensionen berörs genom utsagor om klassråd, elevråd och matråd. Eleverna 

uttrycker att sådana rådsformer har funnits tidigare men att det råder osäkerhet om deras nuvarande 

existens: 

A: Kan du beskriva lite mer, det här med matråd? 

Elev 5: I klassen så pratade vi ihop och så sa klassrepresentanten i matrådet att vi ville ha pizza. Så 

röstade skolan om vad vi skulle äta den veckan. 

A: Mm, okej. 

Elev 4: Har vi ett matråd nu? 

Elev 3: Jag vet inte. 

Elev 5: Elevråd 

Elev 2: Exakt, men vi vet inte. 

Elev 1: Har vi elevråd fortfarande? 

Elev 3: Ja 

Elev 5: Jesper är väl med där? 

Elev 1: Ja, men vi pratar aldrig på lektionerna om det. 

Elev 4: Det har inte varit på jättelänge. 

Elev 1: Men det gjorde vi i åttan eller sjuan. 

Elev 3: Så det är upp till sexan som har elevråd? 

Elev 2: Det ska väl finnas ett liksom för..? 

Elev 4: Det tycker jag också är dåligt, för det behöver man väl också med elevinflytande också? För 

det där får vi ju också säga till om, att införa det. Om aldrig de mötena sker är det ännu svårare att 

få igenom. 

Kollektivt-formellt elevinflytande genom elevråd tas upp i utsagorna:  

Elev 4: Då först så fick ju klassen rösta om vilka de trodde, eller att de ville ha som 

elevrådsrepresentanter. 

Elev 1: Men först var det några som fick räcka upp handen så här, ”vilka vill vara?”. 

Elev 4: Ja just det, så fick man rösta om dem. Sen så när man blev utvald så fick man ju gå på de 

där mötena och då var det oftast frågor som man fick som elevrådsrepresentant och skulle ta till 

klassen. Då fick ju klassen rösta om det och då var ju det så att det var majoriteten som vann. Då 

var den en ja- eller nej-fråga liksom, så majoriteten av det fick igenom sitt förslag. Sen så tog man 

och diskuterade det med alla andra elevrådsrepresentanter och så försökte man komma över något 

där. Men alltså, det var egentligen inte så jättemånga såna här frågor som togs upp utan på de där 

mötena satt man egentligen bara och diskuterade så här allmänt. Det var inte så här typ fokuserade 

frågor utan det var liksom generellt. 

A: Mm 

Elev 4: Hur man typ upplevde… Så det var inte heller så jättemycket inflytande där.  
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A: Nej… I de här elevrådsmötena då, fanns det lärarrepresentanter också eller var det bara..? 

Elev 4: Det var niorna som höll, vad heter det, ja men var ordförande. Sedan så var det väl någon 

lärare där som satt och typ antecknade lite. Men sedan var det väl egentligen upp till eleverna lite 

att diskutera med varandra. Jag kommer inte håg så där exakt, men... 

A: Mm 

Elev 4: Ja, man kom inte fram till någonting så där jättestort. 

Den individuella-formella dimensionen av elevinflytande berörs i utsagor om utvecklingssamtal och 

upprättande av individuella utvecklingsplaner som i exemplet nedan: 

Elev 4: Ja, men vi har ju de stunderna då vi sitter med våra föräldrar och lärare och de ska komma 

på sätt hur vi som elever ska utvecklas och bli bättre på både skolarbete och ja, men typ hur vi 

själva känner oss i skolan, alltså allt som rör oss i skolan. Då lägger vi upp mål och hur man ska 

arbeta med det och vi har fått en timme ägnat åt det i veckan, men jag känner ändå inte att vi får 

jobba med de sakerna just då fast att det är ändå själva grundplanen. 

Eleven beskriver vad som händer efter att den individuella utvecklingsplanen är upprättad: 

Elev 4: De har ju så här utvecklingssamtal för oss där vi får säga hur vi vill jobba, liksom för att bli 

bättre och då får vi säga det, men jag känner aldrig att vi får jobba med det sen [nej]. Vi har våra 

en timme då vi får jobba med det vi behöver, men det är ofta den timmen tas upp av läraren ändå 

som ska hålla på att liksom ge uppgifter och [mm]. 

Elev 4: Så har vi nutidskryss och då måste vi göra det på vår individuella tid. 

Elev 1: De gör typ en egen lektion av det. 

Elev 4: Ja 

Elev 3: Mm, halva, mer än halva tiden som kan gå åt. 

Elev 5: Ja 

Även särskilda anpassningar avseende skolarbete som ett resultat av genomförda utredningar berörs: 

Elev 3: Att kanske vissa kan träna dator, dom som har dyslexi [mm], att dom får skriva på något 

papper, dom som inte har det får inte träna dator. 

A: Mm 

Elev 5: Men jag får ha dator, även fast jag inte har dyslexi. 

Elev 3: Det var ju nån i klassen som inte fick det. 

Elev 2: Varför det? 

Elev 1: Jo, alltså det är lite olika ibland, de säger lite olika och så… 

Elev 5: Men det var ju en logoped som sa att jag skulle använda datorn även fast jag inte hade 

dyslexi.  

Syften avseende elevinflytande som tas upp i utsagorna är ofta kopplade till lärande:  

Elev 5: Man får ju det som är bäst för sig själv [mm]. Som vi sa, det vi ju redan får är arbetssätt 

och redovisningsformer [mm] men om man fortsätter med sådant så kanske man får redovisa 

enskilt [mm], på enskilda områden. 
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Elev 1: Det man känner sig bekväm med. 

Elevinflytande i syfte att ge lärare idéer avseende variation av undervisningen uttrycks av en elev: 

A: /…/ Ni sa att det var något tillfälle, ”det är typ den enda gång vi har fått”, vad var det för tillfälle 

som ni tänkte på då? 

Elev 4: När vi får ge förslag på hur vi vill redovisa vårt arbete. Inte i alla ämnen men det har varit 

rätt så här monotont nu med hur vi har fått redovisa. Så då antar jag att de vill ha typ lite hjälp, så 

att då fick väl vi säga hur vi skulle tycka var det bästa sättet att redovisa. 

Konsekvenser av elevinflytande ses i utsagorna kunna vara både positiva och negativa. Som positiva 

konsekvenser uppges att ett reellt inflytande skulle kunna leda till ökat lärande och mer rättvisa betyg: 

Elev 3: Ja, för om man inte är nöjd med betygen så kanske man kan fixa det med lärarna. 

Elev 1: Ja, försöka visa sina andra synvinklar själv kanske, på någon väg man vill uppfylla och så. 

Till exempel, ibland säger de ”ja, nej, det går inte” direkt men också så här ”nej, det går inte nu”. 

Man bara ”ja, det här är mitt betyg liksom”. Nu, vi ska gå ut nian och vi behöver så mycket, alltså 

så bra som möjligt, så varenda poäng är ju bra att ha. Om vi inte får, alltså om någon typ så här 

”ja, nej det går inte nu längre”, alltså vi behöver bara visa en sak för att få ett högre betyg. Det 

skulle vi gärna vilja ha, liksom den tiden att kunna bevisa det för läraren så att den ge betyget som 

vi känner att vi uppnår egentligen. 

A: Ja 

Elev 2: Ett rättvist betyg. 

Elev 3: Mm, så att inte lärarna bestämmer allt över betyget, att man kan ändra själv. 

Utsagorna berättar om hur elevinflytande skulle medföra ökad motivation hos eleverna och att det 

skulle bli roligare i skolan: 

Elev 5: Att man får bättre betyg. 

A: Mm, för att..? 

Elev 5: Man lär sig mer [ja], man får det sätt som funkar bäst för sig själv. 

Elev 1: Motivation 

 Även negativa konsekvenser uttrycks av eleverna: 

Elev 4: Om alla liksom ska få in sina viljor och så… 

A: Ja 

Elev 4: Typ så här, ja men om inte jag får igenom det jag vill, då blir jag kanske så här irriterad 

och… 

A: Ja 

Elev 4: Medan någon annan blir glad och så kanske det stör arbetet, som egentligen är fokuset. 

Här ses föreställningen om elevinflytande som ett individuellt fenomen kunna leda till svårigheter i 

undervisningen då samtliga elever skulle utforma arbetet utifrån sina egna individuella önskemål. 

Dessutom ser eleven att stabiliteten i maktförhållandet mellan lärare och elev skulle förändras. 

Lärarens och elevens subjektspositioner skulle rubbas och instabilitet, förvirring och icke-disciplin 

utbryta: 
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A: Om man nu tänker att man har elevinflytande, vilka konsekvenser skulle det kunna medföra, 

alltså vad kan det leda till? Om man nu utövar elevinflytande på sin utbildning, sin skolgång, vad 

kan bli effekterna av det? 

Elev 4: Jag kan tänka mig att om läraren har strukturerat upp något arbete och hur det ska utföras 

och sen om alla kommer med olika tankar på hur det kan förändras eller så att det passar dem, då 

blir det ju väldigt många förvirringar och då kanske det liksom blir väldigt… Jag vet inte, då blir det 

ju helt plötsligt så här ostabilt, så att det liksom, ja jag vet inte, kanske inte blir så samma typ så 

här disciplin för att ingen vet riktigt så här hur man ska förhålla sig till arbetet. 

Samma elev ser även en farhåga i att de val som eleverna skulle kunna göra inte skulle leda till 

kunskapsutveckling: 

Elev 4: Nej men det blir, om man så här hela tiden, om man i alla ämnen får igenom sitt inflytande 

då blir väl skolan väldigt oseriös för att man bara hela tiden tycker att det kul. Det ska ju vara lite 

jobbigt ändå också, så att man vill… 

En annan konsekvens som berörs i utsagorna är risken för att utövat elevinflytande avseende 

individuella och flexibla scheman skulle kunna medföra problem i framtiden: 

Elev 2: Sen, när man ska gå vidare i livet kanske så… kan man inte gå upp i tid, man kommer sent 

för att man alltid går upp senare. 

Framtiden berörs av eleverna främst i ett snävt perspektiv som blivande gymnasieelever: 

Elev 2: På gymnasiet väljer man ju precis det man själv vill. 

A: Mm 

Elev 2: Så på så sätt är det ju mer inflytande.  

Ramar och begränsningar för elevinflytande utgörs enligt utsagorna främst av lärare. Här framträder 

hierarkiska subjektspositioner vari eleverna är underordnade.  

Elev 3: Vi kan säga vad vi vill men det beror på om läraren lyssnar och 

Elev 1: Och tar det på allvar [ja] 

Ett annat exempel ges i elevernas samtal om möjlighet att ha inflytande avseende 

kunskapsbedömning:  

Elev 1: Till exempel om en elev beskriver ”ja jag tycker jag har B typ”, alltså borde få B. Då kanske 

läraren tycker att den har ett C. Då kan ju den fråga ”varför tycker du att du förtjänar detta?”. Det 

gör att en elev kan bevisa det för den som kanske inte har sett det innan. 

A: Mm 

Elev 1: Det är det som är bra med att få det inflytandet liksom. 

Elev 4: Jag tror ändå att majoriteten av gångerna, att det ändå är lärarens åsikt eller tankar som 

räknas mer då. 

A: Mm 

Elev 4: Men då har man ju i alla fall fått höra elevens synpunkt också. Som du säger att den kan 

beskriva så här ”ja men jag tycker det här därför att”. 

A: Mm 
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Elev 4: För att lärarna kan ändå väldigt, några gånger bli väldigt så här, alltså ha sin korridor bara, 

”ja men det här ska liksom stämma för att man ska nå upp till ett visst betyg”. 

Eleverna uttrycker att lärarna i sin tur begränsas av styrdokument: 

A: /…/ Vad som undervisas om och så, finns det någon möjlighet att ha inflytande där? 

Elev 4: Nej, det skulle jag inte säga, för lärarna går ju efter typ den här planen och då står det att vi 

ska kunna kalla kriget, vi ska kunna franska revolutionen, vi ska kunna det här i engelska, svenska, 

hit och dit så då *skratt*. Nej men då är det inte så att vi själva får bestämma tema på vad vi ska 

lära oss. Vi har, någon gång har vi väl på engelskan kanske fått bestämma någon uppgift. Jag tror 

att jag eller någon av mina kompisar tipsade om att vi skulle få läsa böcker, men det har vi inte, 

så… 

En annan begränsning som anges i utsagorna är vårdnadshavare. Dels då dessa har åsikter och 

synpunkter avseende elevens skolgång och kunskapsutveckling, men även då de i syfte att eleven ska 

få ett bra betyg utför skoluppgifter i elevens namn. Detta medför att kontrollen i skolan ökas och 

möjlighet till individuellt inflytande i form av önskemål om varierande utformning av former av 

kunskapsmätning minskar: 

Elev 5: För att prov känns alltid så stressigt. 

A: Mm 

Elev 5: För att då har man bara en viss tid på att skriva på, men anledningen att vi inte har stora 

uppgifter är för att föräldrarna skriver åt barnen ibland [mhm] för att de ska få bättre betyg. 

A: Mhm 

Elev 5: ((Men jag har inte föräldrar som gör det.)) 

*skratt* 

Eleverna ser varierande möjlighet att genom val utöva inflytande över den fortsatta gymnasiala 

utbildningen: 

Elev 4: Alltså jag har haft rätt så mycket bestämmelse och så, men självklart har ens föräldrar tipsat 

på skolor och så, ”jag tror att den här skulle passa dig” och då är det är ju ändå upp till mig att välja 

om jag verkligen tycker att den är bra eller inte och nu känner jag ändå att jag har kommit fram till 

ett val som jag själv står för.  

A: Mm 

Elev 4: Som jag är nöjd med. 

A: Mm 

Elev 1: Alltså för mig är det inte ett, alltså jag får ju välja vilket gymnasium. Mina föräldrar säger 

bara ”nej inget typ den här, alltså minst högskoleförberedande, du ska gå universitetet”. Jag vet 

inte, de är så här ”inte, du passar inte till det här, du är mer det här”, alltså de sätter en bit makt 

för att [*skratt*] ”du är mer åt det här hållet, sen får du välja mellan där, men liksom inte de här” 

*skratt*.   

Möjligheterna att utöva inflytande ses inte som jämbördiga utan anges vara beroende av vilken elev 

det handlar om. En elev med behov av särskilt stöd uppges ha större möjlighet till inflytande genom 
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anpassningar i undervisningen än en elev med högre betyg och som visar högre grad av 

ansvarstagande: 

Elev 4: Jag kan känna så här att de högpresterande ibland får lite mindre inflytande för att lärarna 

tror att de ändå klarar av det arbete som de har planerat. De kan, de behöver inte ha något så här, 

nej men de kan följa den planen hela vägen, men de som kanske har lite svårigheter de bara ”ja 

men du kan göra det här istället för att sedan svänga in här i det här”, så jag känner att, ja… 

A: Jaha, så de som har visat väldigt ofta att de klarar av saker, de högpresterande som du säger, de 

har mindre möjlighet till inflytande? 

Elev 4: Jag skulle säga det för att lärarna liksom, de förväntar sig… 

Elev 1 och 2: Ja 

Elev 1: Ja, det är liksom en självklarhet att de klarar det och de liksom… 

A: Jaa 

Elev 4: Så då är det så här ”varför ska de behöva ändra arbetet när vi vet att de kan klara av det?”. 

Elev 1: Ja, och så mot andra så är det så här ”ja, behöver ni hjälp eller hur vill ni göra det här, ska 

vi ändra det på det här viset..?”. 

Eleverna beskriver att de förväntas ta ett större ansvar för sina studier nu jämfört med när de var yngre 

och gör en koppling till inflytande, då de på detta vis kan ses ha inflytande över sitt lärande genom att 

förstå vilka kunskaper som behöver utvecklas och se till att det görs: 

A: Mm, ser ni någon skillnad i det här som du beskriver med att man sitter i utvecklingssamtal och 

så nu jämfört med när ni var yngre och kanske gick på lågstadiet? Är det någon skillnad i det här att 

ha inflytande? 

Elev 1: Ja, men vi pratade om det. Nu är det ju som vårt mål att liksom… 

Elev 3: Det är vårt mål att ta hand om det vi ska göra och det, uppnå våra mål [ja]. I lågstadiet var 

det kanske mer att läraren skulle hjälpa till. 

A: Mm 

Elev 2: Det är kanske mer upp till en själv nu liksom. 

A: Mm 

Elev 1: Det är vårt mål att liksom ha ansvaret, liksom få fram vad vi behöver jobba med. 

Analys - diskursiv praktik 

Den diskursiva praktiken utgörs i detta fall av de fokusgruppsamtal som genomfördes och där eleverna 

och jag själv deltog. I denna del av analysen fokuseras på hur texten produceras och hur den 

konsumeras. Genom att undersöka hur den diskursiva praktiken bygger på och relaterar till tidigare 

diskurser kan jag dra slutsatser om hur texten formas av och formar den sociala praktiken. Här har jag 

fokuserat på intertextualitet, i vilken grad texten bygger på andra texter. Då jag utformat 

intervjuguiden med utgångspunkt i framträdande mönster som har urskilts i den tidigare forskningen 

ses därmed intertextualitet. Även styrdokument som läroplan och skollag fungerar som bakgrund till 

intervjuguidens utformning och samtalets innehåll. Elevernas utsagor om elevinflytande kan ses bygga 

på deras erfarenheter i skolpraktiken. Manifest intertextualitet, det vill säga specifik texthänvisning, 
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förekommer i utsagorna då en elev beskriver kursplanernas inverkan på lärarnas planering av 

undervisningen. 

För att kunna placera den textuella och den diskursiva nivån i förhållande till den sociala praktik som 

de är delar av, i detta fall läroplanen, behöver de förstås i relation till delvis icke-diskursiva sociala och 

kulturella strukturer som skapar den diskursiva praktikens ram (Winther Jørgensen & Phillips 2000). I 

denna del av analysen kommer jag att använda de principer som kan sägas vara rådande inom New 

Public Management. Dessförinnan ska jag dock närmare undersöka hur elevinflytande artikuleras i de 

två senaste läroplanerna för grundskolan. 

Styrdokument 

Beskrivning av data 

Som analysunderlag har använts Lgr 11 (Skolverket 2011b). Som anges i dess inledning utgör 

läroplanens första och andra del, i vilken övergripande mål och riktlinjer ingår, samt kursplaner för 

respektive ämne förordningar fastställda av regeringen. Det innebär att styrdokumentet utformats med 

grund i skollagen vilken beslutats genom Sveriges riksdag. Fastställande och beslut om lagar och 

förordningar föregrips av en process där en rad instanser har varit delaktiga i textens produktion. Flera 

texter har således förekommit i processen fram till en slutgiltig version av nuvarande läroplanstext. 

För att vidare bedöma intertextualitet och hur diskursordningen verkar reproducerande respektive 

omstrukturerande har den tidigare läroplanen Lpo 94 (Utbildningsdepartementet 1994) använts.  

Lpo 94 byggs upp av två delar; skolans värdegrund och uppgifter samt övergripande mål och riktlinjer. 

Området elevinflytande behandlas dels genom ett kort stycke i den del som behandlar skolans 

värdegrund och uppgifter under rubriken ”Rättigheter och skyldigheter” samt i delen om mål och 

riktlinjer under rubriken ”Elevernas ansvar och inflytande”.  

Den nu gällande läroplanen för grundskolan, Lgr 11, är uppbyggd av tre delar. Liksom i Lpo 94 

behandlar den inledande delen skolans värdegrund och uppdrag och dess andra del utbildningens 

övergripande mål och riktlinjer. Dess tredje del består av kursplaner och kunskapskrav för respektive 

ämne, där kunskapskraven är en förändring jämfört med tidigare läroplan. Kunskapskraven uppges 

vara myndighetsföreskrifter fastställda av Skolverket. Ämnet elevinflytande behandlas dels i delen om 

skolans värdegrund och uppdrag under rubriken ”Rättigheter och skyldigheter” samt i delen avseende 

utbildningens övergripande mål och riktlinjer under rubriken ”Elevernas ansvar och inflytande”. 

Rubriceringarna varunder området behandlas i de båda läroplanerna skiljer sig således inte åt, förutom 

att elevinflytande i Lgr 11 även kommenteras under rubriken ”Rektors ansvar”.  

Analys av text 

Hög grad av intertextualitet föreligger, då stora delar av texten i Lgr 11 är formulerad på samma sätt 

som i Lpo 94. Den inledande delen av Lgr 11 innehåller under rubriken ”Rättigheter och skyldigheter” 

ett textstycke där elevers inflytande tas upp i löptext:  

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska 

värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för 

att aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom 

att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, 
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teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar. 

(Skolverket 2011b, s. 8) 

Styckets första mening är identisk med formuleringen under samma rubrik i Lpo 94. Nästa mening är 

snarlik, bortsett från verbet ”delta” som i Lpo 94 skrivs som ”deltaga”. Likaså nästa mening är snarlik 

i de båda läroplanerna, med undantag av verbet ”ska” som i Lpo 94 skrivs som ”skall”. Styckets sista 

påstående har utökats i Lgr 11 jämfört med Lpo 94. I båda läroplanerna uttrycks att eleverna kan 

utveckla förmåga att utöva inflytande och ta ansvar genom att få välja kurser och ämnen och genom att 

delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen. I Lgr 11 anges även att teman och 

aktiviteter är sådant som eleverna kan få välja.  

I övrigt behandlas området elevinflytande i Lgr 11 främst i den del av läroplanen som beskriver 

övergripande mål och riktlinjer under rubriken ”Elevers ansvar och inflytande”. Läroplanstexten kan 

ses räkna upp och fastlägga gemensamma värden kännetecknande för det svenska samhället 

(Wyndhamn 2013). Här inleds texten som löpande: 

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. 

Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet 

med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och 

formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha 

möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över 

utbildningen. (Skolverket 2011b, s. 15) 

I ovanstående stycke får textkonsumenten genom påståenden veta att påverka, ta ansvar och vara 

delaktig är demokratiska principer och att dessa kollektivt ska omfatta alla elever. Formuleringen är 

identisk med den under samma rubrik inledande meningen i Lpo 94, med undantag av verbet ”ska” 

som i Lpo 94 skrivs som ”skall”. Därefter förändras texten i Lgr 11 jämfört med Lpo 94 vilken anger 

att ”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” 

(Utbildningsdepartementet 1994, s. 13). Här görs således en direkt koppling mellan reellt 

elevinflytande och lärande, en formulering som inte har motsvarighet i Lgr 11. Begreppet reellt 

inflytande kan tolkas som att det finns flera slag av inflytande varav vissa inte är på riktigt utan endast 

ger sken av att vara inflytande. I Lgr 11 fastställs att elever ska ges inflytande över utbildningen. 

Innebörden av begreppet inflytande definieras inte, inte heller vad utbildningen består av. Eleverna ska 

stimuleras till att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla undervisningen. Vad som skulle kunna 

bli resultatet av en sådan stimulans, vad den består i eller hur den skulle kunna åstadkommas beskrivs 

inte. Likaledes är betydelsen av att vidareutveckla undervisningen inte angiven. Vidare beskrivs att 

eleverna ska hållas informerade i frågor som rör dem. Här finns ett stort tolkningsutrymme om form 

och innehåll för den eller de som ska tillhandahålla informationen, liksom när det gäller formulering 

rörande informationens och elevinflytandets anpassning utifrån elevernas ålder och mognad. När och 

för vilket slag av information eller inflytande eleverna anses mogen beskrivs inte. Textstyckets sista 

mening anger att eleverna alltid ska ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom 

ramen för deras inflytande över utbildningen. Inte heller denna ram beskrivs närmare och därmed 

begränsas möjligheterna som tycktes förekomma genom användandet av adverbet ”alltid”. Uttrycket 

”att ta initiativ” är även det påfallande vagt. Ingenting anges i texten om vad ett sådant initiativ 

förväntas resultera i. I Lpo 94 avslutas textstycket med en hänvisning till en formulering i skollagen 

där det anges att det åligger alla som arbetar i skolan att verka för demokratiska arbetsformer. Någon 

sådan hänvisning finns inte i Lgr 11.  
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Texten i Lgr 11 övergår sedan till punktform och behandlar mål avseende skolan, alla som arbetar i 

skolan respektive läraren. Punktlisteformen har karaktär av och kan associeras till en checklista att 

pricka av. Beskrivningen av elever som kollektiv ändras nu till beskrivningar på individnivå. Skolans 

mål beskrivs gälla varje elev och singularformer används, som ”eleven” och ”sin”. Här beskrivs 

elevinflytande som ett individuellt uppdrag och tempus övergår till presens. En diskurs om inflytande 

på individnivå istället för i kollektiva former framträder. Det individuella anslaget förstärks av uttryck 

som ”personligt ansvar” och ”sina studier”. 

Skolans mål är 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 sin förmåga att arbeta i demokratiska former. 

(Skolverket 2011b, s. 15) 

Skolans mål framställs vara att ha elever som tar ett individuellt ansvar för studier och arbetsmiljö och 

som successivt utövar ett ökande inflytande över sin utbildning och skolans inre arbete. Här nämns 

skolans inre arbete utan närmare förklaring. Skolans mål anges även vara att dess elever har kunskap 

om demokratins principer, vilket i textens inledande stycke förklarades vara att påverka, ta ansvar och 

vara delaktig, och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former. Ovanstående tre punkter är 

identiska med formuleringen i Lpo 94, men utgör nu skolans mål och inte som tidigare i Lpo 94 

skolans mål att sträva mot. De tidigare strävansmålen kan uppfattas som eftersträvansvärda ideal, 

svåra att mäta. Förändringen i Lgr 11 indikerar att målbilden har skärpts sedan förra 

läroplansskrivningen.  

Texten löper vidare under nästa rubrik, ”Riktlinjer”, och är skriven i imperativform. Eleverna beskrivs 

återigen i kollektiva termer med ett inslag av uttrycket personligt. Den första punkten beskriver hur 

alla som arbetar i skolan ska förhålla sig och är, med undantag av verbet ”ska” som i Lpo 94 skrivs 

som ”skall”, identisk med formuleringen i Lpo 94: 

Alla som arbetar i skolan ska 

• främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och 

fysiska skolmiljön. (Skolverket 2011b, s. 15) 

Användandet av uttrycket ”alla som arbetar i skolan” kan tolkas som att de som arbetar i skolan är de 

vuxna. Därmed skulle elevers aktiviteter i skolan inte räknas som arbete och de skulle inte heller ses 

vara inkluderade i förhållningssättet. Det enda angivna målet som rör alla som arbetar i skolan är att 

främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska 

skolmiljön. Här preciseras området för elevinflytande något genom benämning av social, fysisk och 

kulturell miljö. Samtidigt kopplas elevens inflytande till hens förmåga och vilja att ta ansvar för 

skolmiljön, vilket förutsätts behöva främjas. Hur främjandet ska utformas beskrivs inte.  

Punktlistan avseende riktlinjer specifika för läraren innehåller sex punkter: 

Läraren ska 

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

skolan, 

• svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens 

innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad, 
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• verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen, 

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

• tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och 

• förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som 

präglar ett demokratiskt samhälle. (Skolverket 2011b, s. 15) 

Den första punkten behandlar elevernas förmåga och vilja att ta personligt ansvar för sin inlärning och 

sitt skolarbete. Läraren ska utgå från att en sådan förmåga och vilja finns hos eleverna. Genom 

formuleringen kan eleverna ses befriade från kollektivt ansvar. Vidare ska läraren svara för att 

inflytande som utövas av eleverna är reellt, utan att beskriva närmare vad som utmärker ett sådant och 

exempel på vad det skulle kunna bestå i och hur det ska åstadkommas, annat än att det ska röra 

arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll. Inflytandet ska öka med stigande ålder och 

mognad. Vem som ska göra bedömningen av elevens mognad, hur den ska göras eller vilken utökning 

som ska ske är inte angivet. Nästa punkt skiljer sig från de övriga då det i denna explicit anges att 

flickors respektive pojkars inflytande över undervisningen ska vara jämbördigt. I denna punkt byts 

uttrycket ”svara för” till ”verka för”, vilket signalerar en lägre grad av krav på läraren. Det kan tolkas 

som att traditionella könsrollsmönster svåra att förändra råder. Som möjliga könstillhörigheter anges 

flickor och pojkar, inte någon annan könsidentitet. Läraren ska även svara för att eleverna får pröva 

olika arbetsformer och arbetssätt. Eleverna ska tillsammans med läraren planera och utvärdera 

undervisningen. Vad detta ska syfta till redogörs inte för. Den sista punkten berör elevernas framtida 

roll som delaktiga och medansvariga demokratiska medborgare för vilken de ska förberedas av 

läraren. Här anges att det i en sådan roll finns rättigheter och skyldigheter, men vilka dessa är 

specificeras eller exemplifieras inte. Endast en punkt skiljer sig från formuleringarna i Lpo 94. Det 

gäller den andra punkten där läraren i Lgr 11 ska ”svara för” istället för som i Lpo 94 ”se till” att 

punktformuleringen förverkligas. I denna punkt finns i Lpo 94 även ett tillägg när det gäller 

formuleringen ”alla elever”, där det anges att detta gäller oavsett elevens kön respektive social och 

kulturell bakgrund.  

Under punkt 2.8 i Lgr 11 beskrivs rektor ha ett särskilt ansvar avseende elevinflytande: 

Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det övergripande 

ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. Rektorn ansvarar för att 

skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och kunskapskraven. 

Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att 

• skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas (Skolverket 2011b, s. 18) 

I punkten lämnas stort utrymme för tolkning av innebörden av begreppet ”aktivt elevinflytande” samt 

vilka arbetsformer som skulle vara gynnsamt för ett sådant. Formuleringen kan tolkas som en garanti 

för att så ska ske, men även som begränsade möjligheter till elevinflytande då rektor förutsätts vara 

den som anger på vilket vis och vid vilka tillfällen detta ska åstadkommas. I Lpo 94 beskrivs rektors 

ansvar likaså under punkt 2.8. Begreppet elevinflytande förekommer inte i denna beskrivning. 

Lgr 11 har liksom Lpo 94 en auktoritativ stil och präglas av hög affinitet där objektiv modalitet 

används genom verb som ”är” och ”ska” vilket medför att det formulerade framstår som sant och 

obestridligt: 

Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och 

vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har. Att den enskilda skolan är 
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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. (Skolverket 2011b, s. 8) 

Hierarkiska subjektspositioner där eleverna är underordnade framstår som tydliga i texten. I det förra 

citatet används formuleringen ”ges inflytande” vilket signalerar att någon är i maktposition att kunna 

ge eleverna detta. Likaså beskrivs att eleverna ska ”hållas informerade”. Genom denna formulering 

kan textkonsumenten dra slutsatsen att någon eller några har maktpositionen att avgöra vilka frågor i 

skolpraktiken som rör elever. I exemplet ovan beskrivs skolan vara den klargörande parten avseende 

elevers och vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter. Det omvända förhållandet synes inte vara 

aktuellt.  

Även i nedanstående exempel är hierarkisk subjektspositionering tydlig genom formuleringen ”få 

välja”: 

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska 

värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för 

att aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom 

att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, 

teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar. 

(Skolverket 2011b, s. 8) 

I texten förekommer flera exempel på transitivitet genom passivisering:  

Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. 

(Skolverket 2011b, s. 15) 

liksom i formuleringen   

Elever ska ges inflytande över utbildningen. (Skolverket 2011b, s. 15) 

Här nämns ingen agent, någon eller några som ska utföra anpassningen respektive ge inflytandet. Det 

kan implicera en förgivettagen agent, eller en osynlig. I delarna avseende mål och riktlinjer anges 

subjekt i form av ”varje elev”, ”alla som arbetar i skolan” respektive ”läraren”. Här sätts händelse och 

process i förbindelse med varandra.  

Sammanfattning av textanalyser 

Genom analyser av det textuella innehållet, vad som sägs, i elevernas utsagor och i läroplaner har 

framträdande diskurser kunnat urskiljas. Dessa redovisas i den integrerande analysen av social praktik. 

Inte bara det som uttalas ligger till grund för analyserna utan även vad som inte sägs, som kan ses vara 

underförstått. Elevutsagorna berör inte att syftet avseende elevinflytande skulle vara en mänsklig 

rättighet eller att det utgör fostran inför ett framtida demokratiskt medborgarskap. Inte heller att 

inflytande syftar till att utveckla ansvar hos eleverna. Utsagor om möjligheter att påverka och ha 

inflytande avseende skolverksamhetens styrning och utveckling förekommer inte. Exempelvis skulle 

anställning av personal och utveckling av undervisning kunna vara sådana områden. Inflytande över 

val av läromedel när det gäller skönlitterära titlar förekommer i utsagorna, men inte över andra typer 

av läromedel. Inte heller förekommer utsagor avseende elevinflytande ur ett jämlikhetsperspektiv 

baserat på könstillhörighet. När eleverna talar om inflytande över gymnasieval tas vårdnadshavares 

åsikter upp som något som begränsar elevernas inflytande över sina val. I detta sammanhang talar 
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eleverna inte om marknadsföringsprocesser som de har kommit i kontakt med och hur sådana 

eventuellt har påverkat och ligger till grund för val av de kommande gymnasieutbildningarna. 

I Lgr 11 tas inte kollektivt-formella former för elevinflytande, som till exempel elevråd eller klassråd, 

upp i texten. Inte heller diskuteras elevinflytande som en förutsättning för lärande. Att utövat 

elevinflytande skulle kunna gälla skolans utveckling, dess styrning eller ekonomiska angelägenheter 

anges inte. Elevers möjlighet till att ha inflytande när det gäller kunskapsbedömning berörs inte heller.  

Social praktik - integrerande analys 

Efter att ha genomfört textuell analys av elevutsagor och styrdokument samt undersökt diskursiv 

praktik ska jag nu sätta in dessa dimensioner i ett socialt sammanhang. Den sociala praktik som 

utsagor i fokusgruppsamtalen förhåller sig till och är en del av utgörs i denna studie av innehållet i Lgr 

11. Relationerna mellan den diskursiva praktiken, fokusgruppsamtalen, och den diskursordning som 

den ingår i ska klarläggas i syfte att urskilja om diskursordningen reproduceras och därmed förstärks 

eller om den utmanas i den diskursiva praktiken vilket kan innebära en förändring av maktpositionerna 

inom diskursordningen. Likaså ska kulturella och sociala relationer och strukturer som skapar ram för 

den diskursiva praktiken kartläggas. För att belysa den sociala praktiken relaterar jag till de 

marknadsorienterade principer som beskrivs genom begreppet New Public Management (NPM). 

Som definition av begreppet diskurs används som tidigare nämnts ”ett bestämt sätt att tala om och 

förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 7). I denna studie 

intresserar jag mig för hur fenomenet elevinflytande talas om och konstrueras. Jag undersöker vilka 

beskrivningar och begrepp som används och som pekar mot gemensamma respektive varierande 

uppfattningar om betydelser av fenomenet. Genom diskursanalysen framträder fyra diskurser ur det 

empiriska materialet som jag har valt att kalla lärandediskursen, individdiskursen, villkorsdiskursen 

samt ansvarsdiskursen. 

Inom lärandediskursen visas en spänning mellan lärande av ämneskunskaper att använda här och nu 

och lärande avseende demokratiska värden inför framtiden. I elevernas utsagor kopplas elevinflytande 

till lärande här och nu genom möjligheter att utöva inflytande över sitt lärande när det gäller 

ämneskunskaper. I Lgr 11 betonas värdet av lärande av demokratiska principer och värden i syfte att 

fostra framtida aktiva demokratiska samhällsmedborgare. Skolans demokratifostrande uppdrag kan 

inte skönjas i elevernas utsagor. Att i en framtid vara aktiva demokratiska medborgare och att i skolan 

förberedas för en sådan roll förefaller för eleverna inte ha den betydelse som förmedlas genom 

läroplanstexten. Ett sådant synsätt kan inte urskiljas i elevernas utsagor och verkar därmed 

omstrukturerande. Mötet mellan synsätten kan illustrera en hegemonisk strid, en förhandlingsprocess 

om betydelse avseende lärandediskursen. 

Även synen på elevinflytande som en del av och förutsättning för lärande skiljer sig åt mellan 

elevernas utsagor och läroplanstexten och visar därmed tecken på transformation. Lgr 11 beskriver 

reellt elevinflytande över undervisning och lärande som att det innebär att ha inflytande på arbetssätt, 

arbetsformer och undervisningens samt utbildningens innehåll men beskriver inte hur detta ska ske. 

Eleverna talar om inflytande som en väg till större möjligheter att diskutera kunskapsbedömning med 

lärare och kunna innebära alternativa sätt att redovisa kunskaper. Att samtala med lärare om 

undervisningens utformning och innehåll och att tas på allvar beskrivs av eleverna som en väg att göra 

skolan mer intressant och lustfylld. Möjligheter till mer kreativa och utvecklande sätt att arbeta skulle 

öppnas. Motivationen hos eleverna skulle öka och bidra till och öka kunskapsutveckling. Eleverna 
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förefaller se lärande ske i en kommunikativ process tillsammans med läraren där eleven vill medverka 

och reflektera över sitt lärande. Den ideala bilden av inflytande i skolan beskrivs av eleverna som att 

ha möjligheter att tillsammans med lärare utforma undervisning, bedömning och skolmiljö. För 

eleverna förefaller det vara självklart att inflytande över utbildningen leder till ett ökat lärande och att 

inflytande är en förutsättning för en så gynnsam kunskapsutveckling som möjligt. I Lgr 11 beskrivs 

elevinflytande inte som en förutsättning för lärande vilket gjorts i tidigare läroplan. Detta kan tolkas 

som att en tidigare syn på elevinflytande i relation till lärande nu genom Lgr 11 utmanas av synen på 

elevinflytande med en annan betydelse, i syfte att uppnå hegemoni inom diskursordningen. 

Individdiskursen framträder i både elevernas utsagor och i Lgr 11. Elevinflytande framstår som ett 

individuellt och personligt fenomen. Hos eleverna förefaller begreppet i hög grad innebära att ha 

individuella valmöjligheter och att kunna fatta egna beslut om sin skolgång, sin utbildning, vad som 

serveras i skolmatsalen och vilka möbler som finns i skolan. Det är personliga scheman och 

individuella sätt att redovisa och arbeta som eleverna menar ger möjlighet att öka lärandet hos den 

enskilda eleven. Att själva få bestämma framträder som väsentligt för eleverna. Det individuellt-

formella perspektivet syns i utsagor om individuella utvecklingsplaner, vilka av eleverna dock inte 

förefaller betraktas som riktigt, det vill säga individuellt och personligt, inflytande. Istället betraktas de 

som kompromisser, då både vårdnadshavare och lärare påverkar utformandet av dessa. 

Det kollektivt-informella perspektivet på elevinflytande där eleverna som grupp kan påverka och 

utöva inflytande ses av eleverna inte ge möjlighet till reellt inflytande. I ett av fokusgruppsamtalen 

beskrivs en situation i tidigare skolår då några utvalda elever gavs möjlighet att välja vad som skulle 

beställas till fritidsverksamheten. Detta betraktas av eleverna som inflytande även då de elever som 

gavs denna möjlighet förefaller ha varit slumpvis utvalda och inte haft kännedom om övriga elevers 

inköpsönskemål. Beskrivningar om inviter från lärare till elever att bidra med tips och idéer avseende 

undervisningen förefaller betraktas som välvilliga initiativ, vilka dock sällan leder till för eleverna 

konkreta resultat. När elevernas utsagor berättar om alternativa arbetssätt verkar dessa uppskattas av 

eleverna. Dock möjliggörs för eleverna genom sådana mer flexibla sätt att undervisa och arbeta inte 

några högre betygsnivåer. Därmed får eleverna betala ett pris för eventuella avvikelser från de till 

synes annars standardiserade arbets- och redovisningsformerna.  

Den kollektivt-formella dimensionen av elevinflytande i form av exempelvis elevråd och klassråd ses i 

elevernas utsagor inte som en nuvarande väg till inflytande. Kollektivt-formellt inflytande i form av 

elevråd uppfattas av eleverna som en aktivitet där elever talar allmänt om skolrelaterade frågor och där 

inga beslut fattas. I läroplanstextens del om elevers inflytande beskrivs inte kollektivt-formella former 

av inflytande. Elevernas ovisshet om huruvida elevråd nu förekommer och hur representationen där i 

så fall ser ut tyder på att den kollektivt-formella formen av elevinflytande inte diskuteras av elever och 

skolpersonal. Dock menar eleverna att det genom det på den aktuella skolan tidigare förekommande 

matrådet gavs möjligheter till inflytande då eleverna genom detta kunde bestämma matsedel under en 

skolvecka. I just detta sammanhang beskriver eleverna den formella gången för gemensamt inflytande 

genom representativ demokrati och röstning för att komma fram till majoritetsbeslut, vilket eleverna 

förefaller acceptera som en form av inflytande. 

Elevers inflytande kännetecknas av individuella valmöjligheter och beslut. Uppfattningen 

framkommer i elevers utsagor och i läroplanens text. Diskursen kan därmed sägas vara 

reproducerande. Inom diskursen dominerar uppfattningen om elevinflytande som ett individuellt och 

personligt fenomen. Denna uppfattning kan sägas ha uppnått hegemoni, det vill säga ses som något 

sant och förgivettaget. 
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Villkorsdiskursen visas genom utsagor om elevers inflytande när det gäller undervisningen som 

beroende av någon annan. Främst ses läraren som den som bestämmer villkoren för varierande grad av 

och områden för elevers möjligheter till inflytande. Lärarens planering av undervisningen och 

möjligheter att lämna utrymme för inflytande ses vara beroende av upprättade kursplaner som ska 

följas. I elevutsagorna framkommer att inflytande ses vara något som ges möjlighet att utöva av vissa 

lärare, inom vissa områden och avseende vissa elever. Könstillhörighet framkommer genom utsagorna 

inte som avgörande för möjlighet till utövat inflytande. Möjligheter ses att påverka arbetssätt, 

arbetsformer och visst innehåll i undervisningen. Dessa uppfattningar kan sägas vara 

överensstämmande mellan elevernas utsagor och läroplanstext och därmed reproducerande. Inom 

diskursen ses även en avsaknad av diskussion och kommunikation avseende begreppet elevinflytande. 

Elever förefaller inte tala med varandra om inflytande i skolan, inte heller verkar det kommuniceras 

eller diskuteras av lärare och elever. Varken elevutsagor eller läroplan talar om elevinflytande som 

ämne för diskussion eller ifrågasättande. Uppfattningen om elevinflytande som en rättighet ses 

dominera. Eleverna ifrågasätter inte att det är en rättighet och även läroplanen förmedlar att det 

förhåller sig så. Uppfattningen kan därmed sägas vara hegemonisk.  

Hierarkiska maktrelationer i skolpraktiken kan skönjas i empirin. Genom att eleverna ofta använder 

pronomenformerna ”vi” i utsagor om elever respektive ”de” när det handlar om lärare kan en tydlig 

positionering avseende maktstrukturella hänseenden ses. Eleverna beskriver lärarna som att de har 

makt att ge eleverna möjlighet att utöva inflytande samt över vad inflytandet kan gälla. Skulle 

maktpositionerna rubbas och eleverna ha möjlighet att utöva inflytande ser eleverna en risk för att 

tillstånd av instabilitet och osäkerhet skulle infinna sig. I skolans hierarkiska maktstruktur positioneras 

lärarna i sin tur av eleverna som underordnade styrdokumentens kursplaner. Dessa anger olika 

områden som i skolan ska behandlas inom givna tidsperioder och som därmed inte lämnar utrymme 

för avvikelser eller ett mer kreativt förhållningssätt till undervisningen. I de hierarkiska 

maktpositionerna framstår kursplaner och formulerade kunskapskrav som högre stående. I Lgr 11 

beskrivs maktpositioner genom formuleringar som att eleverna ska ges inflytande och hållas 

informerade. Här anges också rektor ha makt att, inom givna ramar och i relation till skolans resultat, 

se till att arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas.  Maktpositionerna utmanas 

eller ifrågasätts inte genom elevutsagorna. Därmed ses diskursen vara reproducerande. 

Ansvarsdiskursen relaterar till den i läroplanen framträdande synen på ett successivt utökat 

elevinflytande villkorat till ett ökat ansvarstagande. Denna har inte fullt stöd i elevutsagorna utan 

utmanas i diskursordningen av en motsatt uppfattning. De elever som är ambitiösa och tar stort ansvar 

för skolarbetet uppfattas i elevutsagorna vara de som har minst möjlighet att utöva inflytande. Olika 

individuella anpassningar i undervisningen, som att kunna välja att skriva på dator eller redovisa på 

alternativa sätt, uppfattas av eleverna som inflytande. Sådana anpassningar genomförs när det gäller 

elever som har behov av särskilt stöd, till exempel dokumenterade behov av att skriva på dator eller 

elever som behöver anpassad studiegång. De elever som förväntas klara den ordinarie studiegången 

utan anpassningar har inte sådana valmöjligheter utan förväntas arbeta enligt av läraren uppgjord plan. 

Ur det perspektiv som principerna för New Public Management (NPM) utgör kan de reproduktioner 

och omstruktureringar av diskurser som förekommer förstås. Det inom NPM centrala synsättet på 

ledarskap är synligt genom att rektor i läroplanstexten har ett uttalat ansvar avseende området 

elevinflytande samt att elevinflytande inte anges kunna utövas avseende skolans styrning och 

utveckling. Även lärarens position som ledare och som den som styr i undervisningsrummet och som 

har makt att möjliggöra respektive förhindra elevers inflytande framkommer i empirin.  
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NPM präglas av utvärderingar och transparenta resultat- och kvalitetsmätningar av verksamheter i 

syfte att öka måluppfyllelse. Förändringar i läroplanen för att underlätta resultatmätningar kan 

urskiljas genom analysen. Den tidigare formuleringen i Lpo 94 avseende elevinflytande som en 

förutsättning för lärande, problematisk att bryta ned i mätbara mål uttrycks inte i Lgr 11. Även 

övergången från strävansmål till mål kan tolkas som en sådan förändring i syfte att förenkla mätning 

av resultat. Resultatredovisningar ses utgöra konkurrenskraft och resultaten av kunskapsutvärderingar, 

i form av betyg och meritpoäng, som avgörande både när det gäller skolors möjligheter att bli valda av 

elever, brukare, och elevers möjligheter att bli antagna vid eftertraktade utbildningar och skolor.  

En huvudprincip inom NPM är fokus på individen. Detta fokus framträder tydligt i min empiri. Andra 

centrala element är individens val och valmöjligheter vilka även dessa ses i diskursordningen, liksom 

strävan efter ett självreglerande subjekt som tar personligt ansvar för sina val. Elevutsagorna i min 

studie vittnar om inflytande som en väg till högre betyg och därmed till större valmöjligheter avseende 

den fortsatta gymnasieutbildningen. Inflytande i detta sammanhang anges av eleverna vara att i hög 

grad kunna vara självbestämmande och att hitta en utbildning som känns intressant och rätt för den 

individuella eleven. Detta kan ses som ett uttryck för hur eleverna som självreglerande subjekt tar 

ansvar för sina liv och sina val. Vårdnadshavare har i de flesta fall bidragit med idéer och synpunkter 

på lämpliga skolor och utbildningar, men i utsagorna beskrivs inte hur eleverna exponerats för och 

påverkats av konkurrensen mellan skolor och deras marknadsföring för att locka framtida elever. Detta 

kan tolkas som att det marknadsorienterade värdesystem som under 1990-talet implementerades i den 

svenska skolan för eleverna framstår som etablerad, sann och naturlig, det vill säga har uppnått en 

maktposition av hegemoni och inte reflekteras över eller ifrågasätts. 

Min forskningsfrågor i denna studie är  

1. Vilka diskurser avseende elevinflytande kan urskiljas i läroplanen och i elevers samtal? 

2. Vilka diskurser upprätthålls respektive utmanas av eleverna? 

 

Genom att använda Faircloughs tredimensionella modell för kritisk diskursanalys där kommunikativa 

händelser ses utgöras av text, diskursiv praktik och social praktik menar jag att ovanstående frågor har 

kunnat besvaras. Nästa steg i forskningsprocessen är att dra slutsatser utifrån de resultat som min 

empiri uppvisar vilket görs i nästa kapitel. 
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Kapitel 5 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras slutsatser som kan dras av studiens resultat och vilken betydelse dessa kan ha 

avseende kunskapsområdet. Framträdande mönster utifrån tidigare forskningsresultat jämförs med 

studiens resultat och diskuteras. Vidare görs en reflektion över forskningsprocessen och över vidare 

forskning.  

Slutsatser 

Denna studies syfte är att undersöka och beskriva vad som uttrycks i läroplanen och hur elever talar 

om elevinflytande och därmed bidra med kunskap om fenomenet elevinflytande i en 

marknadsorienterad och resultatstyrd skola. Vidare syftar studien till att öka möjligheterna att 

synliggöra och förverkliga elevers inflytande över sin utbildning och sitt lärande. Genom kritisk 

diskursanalys och Faircloughs tredimensionella modell har fyra framträdande diskurser relaterade till 

elevinflytande kunnat urskiljas i elevutsagor och läroplanstext. Dessa diskurser har jag i resultatdelen 

kallat lärandediskursen, individdiskursen, villkorsdiskursen och ansvarsdiskursen. Diskurserna visar 

på både reproducering där gällande diskursordning upprätthålls och på transformering, där regler och 

ramar för vad som ses självklart och givet utmanas. 

Lgr 11 beskriver reellt elevinflytande över undervisning och lärande som att det innebär att ha 

inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens samt utbildningens innehåll. Synen på 

elevinflytande som en del av en kommunikativ lärprocess i samspel med andra och där eleven vill 

medverka och reflektera över sitt lärande beskrivs av Selberg (2001), Brumark (2010) och Eriksson 

och Bostedt (2011). Denna syn förefaller delvis delas av de i min studie medverkande eleverna som 

ger exempel på hur den ideala bilden av inflytande i skolan ser ut. Här beskrivs möjligheter att 

tillsammans med lärare utforma undervisningen och skolmiljön vilket skulle bidra till ökat lärande. 

Detta överensstämmer med bilden av positiva konsekvenser kopplat till elevinflytande och 

kunskapsutveckling beskrivna av Ahlström (2009). I min empiri tas inte inflytande i relation till 

lärande tillsammans med andra elever upp. Inflytande i relation till lärande synes vara en sak mellan 

elev och lärare. Detta skulle kunna tolkas som att en individdiskurs även kan urskiljas när det gäller 

lärande vilket jag återkommer till under rubriken ”Nya frågor/Vidare forskning”. 

Den hegemoniska individdiskursen pekar mot att både elever och läroplanstext ser elevers inflytande 

främst som individuellt och personligt, att få bestämma själv. Denna uppfattning kan beskrivas 

stämma väl överens med resultatet i studien av Rönnlund (2011) som visar att elever värderar 

individens möjligheter att utöva inflytande högre än kollektiva möjligheter att göra detsamma. Av de 

fyra olika dimensioner av elevinflytande som uppmärksammas av Eriksson och Bostedt (2011) 

framstår i denna studie den individuellt-informella vara det som av eleverna främst betraktas som 

reellt inflytande. Några exempel på reellt inflytande av andra dimensioner vilka gett ett för eleverna 

direkt och tydligt resultat ges av eleverna. I likhet med resultatet i studien av Elvstrand (2009) tyder 

detta på att tydliga beslutsprocesser synliggör inflytandet.  

Den i läroplanen framträdande synen på ett ökat elevinflytande villkorat till ett ökat ansvarstagande 

och som även beskrivs av Danell (2006), Eriksson och Bostedt (2011) samt Elvstrand (2009) finner 

inte stöd i min studie utan utmanas i diskursordningen av en motsatt uppfattning. Då eleverna 

definierar inflytande som ett individuellt fenomen uppfattas olika individuella anpassningar som 
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inflytande. Eleverna talar om att de tar ett större ansvar med stigande ålder, men ser inte att det 

genererar ett större inflytande över sin utbildning och sitt lärande. 

I likhet med resultatet i studien av Rönnlund (2011) förefaller elevinflytande av eleverna i denna 

studie inte betraktas som en för elever och lärare gemensam angelägenhet. Istället syns lärare och 

elever utgöra olika parter. Skolans demokratifostrande uppdrag kan inte skönjas i elevutsagorna i min 

studie. Skolans demokratiuppdrag synes därmed inte vara jämbördigt kunskapsuppdraget, vilket 

överensstämmer med resultatet i studien av Eriksson & Bostedt (2011), och är enligt mina 

informanters utsagor inte heller något som diskuteras eller lyfts fram i undervisningen. Danells (2006) 

studie visar att elevinflytande, liksom andra demokratiska värden, marginaliseras av lärare och inte ses 

lika viktigt som skolans kunskapsuppdrag. Detta resultat kan sägas gälla även för eleverna i min 

studie. Här finner jag det intressant att läroplanen förefaller styra undervisningen i betydligt lägre grad 

när det gäller demokratiuppdraget, vari elevinflytande ingår, än när det gäller kunskapsuppdraget.  

Genom studiens resultat framträder en bild av skolan som en plats där samtal om lärande begränsas till 

betygsamtal med enstaka lärare. Skolarbetet domineras av skriftliga uppgifter och redovisningar. 

Synen på elevinflytande som förmedlas genom Lgr 11 kan inte sägas stödja en utveckling av 

undervisningen mot den av eleverna beskrivna idealbilden. I läroplanen förordas information istället 

för samtal. Kursplaner styr undervisningen och förefaller verka begränsande både för elever och lärare. 

Hierarkiska maktrelationer mellan elever och lärare som Wyndhamn (2013) beskriver kan skönjas 

även i denna studie. Elevernas position framstår som underordnad lärarnas i skolan, vilket även var 

synligt i studien av Eriksson och Bostedt (2011) där läraren sågs vara den som hade möjlighet att 

förverkliga elevinflytande. Resultatet av min studie visar att lärarna ses ha makt att ge eleverna 

möjlighet att utöva inflytande samt över vad inflytandet kan gälla. Skulle maktpositionerna rubbas och 

eleverna ha möjlighet att utöva inflytande ser eleverna en risk att kaos skulle utbryta. Samtidigt visar 

studiens resultat att eleverna inte ser att lärare har makt att utforma en undervisning som avviker från i 

läroplanen angivna ämneskunskapsområden. Ämneskunskapernas kursplaner förefaller vara högre 

positionerade i maktstrukturen än lärare. 

Resultat- och redovisningskulturen synes vara rådande i skolan. Eleverna i min studie relaterar främst 

till högre betyg som ett resultat av inflytande när det gäller lärande. Att få höga betyg framstår som 

huvudsakligt mål för inflytandet. Detta tyder på att eleverna är en del av en resultat- och 

kvalitetsmätningskultur som vuxit sig allt starkare i skolan. Mina informanter har under hela sin 

skoltid varit elever i en resultatstyrd skola. Utvärdering av uppsatta mål och krav görs kontinuerligt 

flera gånger per läsår i skolverksamheterna, med åtföljande ansvarsutkrävning av skolledare, lärare 

och även elever som genom betygs- och utvecklingssamtal får veta vad som ska förbättras. 

Betygsstatistik och nöjdhetsresultat i brukarundersökningar, vilket läggs stor vikt vid i skolpraktiker, 

förväntas förbättras från mätning till mätning. Min studie visar att elevinflytande i läroplanen beskrivs 

som att ha inflytande över områden vilka kan mätas genom standardiserade enkäter och 

utvärderingsformulär. Skulle elevinflytande innebära något mer mångfacetterat blir det svårare att 

mäta. En risk kan ses föreligga att de mål som mäts och ligger till grund för utvärderingar blir de 

områden som fokuseras på i undervisningen i syfte att höja resultaten, på bekostnad av andra mer 

komplexa områden. Då resultaten av sådana mätningar utgör den konkurrenskraft som skolan utgör i 

ett marknadsorienterat skolsystem drar jag slutsatsen att utvecklingen mot en begränsning av elevers 

inflytande till att gälla arbets- och redovisningsformer samt områden som rör annat än undervisning 

och utbildning kan sättas i samband med den rådande resultat- och utvärderingskulturen. Elevers 

inflytande över andra områden än de i läroplanen angivna skulle kunna resultera i avvikelser från de 

undervisningsområden som anges i styrdokumenten. Dock, menar jag, borde fokuseringen på enkelt 



50 

 

mätbara kunskapsmål och en undervisning i vars utformning, syfte och resultat eleverna inte är 

delaktiga leda till begränsningar för lärande. Därmed skulle resultatstyrningen av skolan kunna 

beskrivas som kontraproduktiv. I syfte att motivera och höja kunskapsnivån hos eleverna genom 

mätning och resultatredovisning och därmed inte lämna utrymme för elevers inflytande över sitt 

lärande riskeras att resultatet blir det motsatta. 

Inledningsvis beskrevs mitt intresse för fenomenet elevinflytande grundat i att jag har upplevt det allt 

svårare att förverkliga detta i skolpraktiken. Jag menar att min studie har bidragit med förståelse för 

varför det i en resultatstyrd skola finns svårigheter att tillsammans med eleverna utforma 

undervisningen och på det viset möjliggöra elevinflytande. Den har även visat att mina egna 

antaganden om den av mig upplevda ökande problematiken avseende ett utövat elevinflytande i min 

undervisning kan ses vara styrda av principerna för New Public Management. Mina uppfattningar har 

grundats i mätningar, låga utvärderingsresultat och jämförande statistik avseende elevers, brukares, 

upplevda grad av möjlighet att ha inflytande över sin utbildning och sitt lärande. Jag har fokuserat mer 

på mätbara resultat än på vilka aspekter av fenomenet elevinflytande i sin helhet som mäts och 

accepterat en positionering som självreglerande lärarsubjekt.   

Betydelse  

Genom resultatet av denna studie har framkommit en hegemonisk uppfattning om elevinflytande som 

ett individuellt och personligt fenomen. Att ha inflytande över sin utbildning är som jag inledningsvis 

beskrev en rättighet. Elever kan i en resultatstyrd skola inte alltid göra individuella val och bestämma 

själva och förefaller uppleva att de inte har inflytande i den grad de skulle önska och ser sig ha rätt till. 

Därmed kan tilltron till värdet av mänskliga rättigheter urholkas. Upplevelsen av att inte ha möjlighet 

att påverka sin utbildning kan även leda till en känsla av icke-motivation och att utbildningen inte är 

värdefull i samma grad som om möjlighet till inflytande funnits.  

Ur ett samhälleligt perspektiv förefaller avsaknad av undervisning och lärande i skolan avseende 

demokratiska värden kunna få problematiska konsekvenser. En utbredd uppfattning om inflytande som 

personligt och som individens rätt att bestämma själv ser jag kunna utmana demokratins 

grundprinciper. I ett samhälle där majoritetsbeslut upplevs som grupptryck och inkräktande på 

individens självbestämmanderätt kan ett sådant synsätt bana väg för både andra slag av styrelseskick 

och för missnöjesyttringar av olika slag.  

Jag menar att min studies resultat visar att elevers inflytande i högre grad behöver relateras till lärande 

och diskuteras och problematiseras av lärare och elever och mellan elever. Elevinflytande beskrivs i 

Lgr 11 inte vara en förutsättning för lärande, vilket gjordes i Lpo 94. En slutsats som jag drar av detta 

är att synen på lärande som avses förmedlas genom den senaste läroplanen kan vara stadd i förändring. 

Istället för att enligt min uppfattning tidigare förmedla en syn på lärande som en interaktiv social 

process kan utvecklingen nu ses peka mot en syn på kunskap som mer enkelt mätbar. En utveckling 

där kunskap och elevers inflytande ses som individuella fenomen möjliga att utvärdera genom 

standardiserade metoder kan komma att medföra att kunskap reduceras till betygsresultat och 

elevinflytande till möjligheten att välja skola.   
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Reflektion över forskningsprocessen 

Denna del av mitt arbete skulle kunna utformas som en lång lista över olika reflektioner som jag har 

gjort under processens gång. Av utrymmesskäl ska jag begränsa mig till några exempel på insikter och 

reflektioner som får illustrera vad jag anser vara väsentligt.  

Som en första reflektion vill jag nämna hur värdefullt det har varit att få ta del av unga människors 

synpunkter på och upplevelser av inflytande i skolan och att samtala med dem om detta. Att arbeta 

som lärare idag innebär enligt min erfarenhet att sällan ha möjlighet att under längre stunder samtala 

med och lyssna till elever. Mina genomförda fokusgruppsamtal medförde på det viset en mycket 

positiv bieffekt.  

Elevinflytande har som jag inledningsvis beskrivit intresserat mig starkt under min tid som lärare. Jag 

har läst och diskuterat flera olika läroplaners formuleringar avseende elevinflytande vid många olika 

tillfällen, på egen hand och tillsammans med kollegor och elever. Faircloughs kritiskt 

diskursanalytiska modell har medfört att väsentliga drag i Lgr 11 och Lpo 94 som tidigare inte har 

varit synliga för mig har framträtt. Jag har genom forskningsprocessen även som jag tidigare beskrivit 

tydligare uppmärksammat min egen del av och roll i den resultatstyrda skolan. Mina val av 

informanter baserat på meritpoäng är ett exempel, studiens utgångspunkt i låga utvärderingsresultat 

avseende elevinflytande ett annat.  

Processen från forskningsidé till färdig uppsats har inte varit rak. Tvärtom har den varit betydligt mer 

slingrig än jag inledningsvis hade föreställt mig. Arbetet har inneburit att pröva och ompröva och att 

göra val som påverkat arbetet i olika riktningar. Vissa val har fungerat som återvändsgränder och 

andra har fått arbetet att utvecklas rejält. Sammantaget kan arbetet beskrivas som mycket lärorikt. Hela 

forskningsprocessen har präglats av reflektion och som ett sista exempel vill jag nämna att processen 

har väckt nya frågor om lärande. Några av dessa beskrivs under nästa rubrik.  

Nya frågor/vidare forskning 

Finns en hegemonisk individdiskurs även när det gäller lärande? Resultatet av min studie tyder på att 

elever och styrdokument inte behandlar elevinflytande som ett fenomen som berör elever på ett 

gemensamt plan. Det skulle vara intressant att undersöka huruvida även lärande av elever ses som ett 

personligt och individuellt fenomen, utan socialt samspel med andra än läraren som bedömare och 

utformare av undervisningen.  

Vad innebär det för elever och lärare att ingå i ett system av bedömning och resultatmätning? Vilka 

konsekvenser för det med sig att ständigt bli bedömd och utvärderad i förhållande till uppsatta mål och 

önskade resultat? Hur påverkas synen på lärarprofessionen, på lärande och på värdet av det arbete som 

utförs i skolan av elever och pedagoger? En hypotes kan vara att lärare utvecklar en brist på tilltro till 

sin profession genom den styrning och övervakning som jag menar kan sägas råda i skolverksamheter. 

Hur resonerar elever, lärare och skolledare om skolans dubbla uppdrag, kunskapsuppdraget respektive 

demokratiuppdraget? Värderas kunskapsuppdraget högre och i så fall varför? 

Jag skulle även vilja undersöka skolledares syn på skolutveckling och vilket eventuellt utrymme elever 

har däri. En risk förefaller föreligga att skolutveckling begränsas till att hitta snabba vägar till 

kortsiktigt högre kunskapsresultat, istället för att sträva mot att forma verksamheten till en plats för 

utveckling av både ämneskunskaper och mänskliga värden.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Brev till vårdnadshavare 

Stockholm 2016-xx-xx 

Hej! 
 
Vid sidan av mitt arbete som lärare på X-skolan genomför jag en magisterutbildning i didaktik vid 
Stockholms universitet. Min examensuppsats som jag arbetar med under denna termin handlar om 
elevers uppfattningar av fenomenet elevinflytande och i uppsatsarbetet ingår en forskningsstudie. 
Som en del i studien kommer 5 – 6 elever att intervjuas i grupp. Att medverka i intervjuerna är 
naturligtvis frivilligt. Ditt barn har blivit tillfrågat och ställt sig positiv till att delta.  
 
Gruppintervjuerna kommer att genomföras på skolan vid två tillfällen. Jag uppskattar att 
sammanlagd tidsåtgång blir cirka 60 minuter. Jag hoppas kunna genomföra gruppintervjuerna under 
vecka 8, vid tidpunkter som passar eleverna.  Intervjuerna dokumenteras genom ljudinspelning (ej 
film) för att sedan skrivas ut. I utskrifterna kommer de deltagande anonymiseras. Ditt barns namn 
kommer alltså inte att förekomma då namnen avidentifieras och kodas som exempelvis Elev 1, Elev 2 
etc.  
 
Studien är upplagd enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska regler. Deltagandet kan när som helst 
avbrytas. Intervjumaterialet kommer att förvaras på ett sätt som gör det omöjligt för utomstående 
att komma åt uppgifterna. Materialet kommer inte heller att användas i kommersiellt bruk eller för 
icke-vetenskapliga syften. Resultatet kan komma att ligga till grund för fortsatt forskning, men 
konfidentiellt materiel kommer då inte att röjas. Om du är intresserad av att ta del av resultatet av 
studien är du varmt välkommen att höra av dig till mig. 
 
Jag hoppas att du/ni ger samtycke till ditt barns deltagande. I så fall; vänligen fyll i nedanstående och 
sänd åter med barnet till skolan. Kontakta mig gärna för ytterligare information! 
 
Med vänlig hälsning, 
Annika Nordahl 
e-post: 
tel:  

 
Jag godkänner att ___________________________________________ deltar i gruppintervjuer. 
                                                              (barnets namn) 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
(Vårdnadshavares underskrift och namnförtydligande) 
 
 
Ort ________________________________  Datum  ____________________________ 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

 

1. Vad tänker ni på när jag säger elevinflytande?  

 

2. Kan du beskriva vilka olika områden i skolan du kan se att du har möjlighet att utöva 

inflytande över? 

 

3. Finns det andra områden i skolan som du skulle vilja ha inflytande över? 

 

4. Kan du ge exempel på tillfällen då du har haft inflytande i skolan? 

 

5. Beskriv vad elevinflytande kan leda till, vilka konsekvenser kan det medföra? 

  

6. Vad är din uppfattning av vilka fördelar som kan finnas med elevinflytande? 

 

7. Vad är din uppfattning av vilka nackdelar som kan finnas med elevinflytande? 
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