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Sammanfattning  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur lärare på Hantverksprogrammets Frisörinriktning uppfattar 

och arbetar med elevinflytande för att skapa mening i undervisningen. Arbetet begränsades och 

preciserades genom följande frågeställning: 

 Vilka aspekter av elevinflytande ges av lärarna till eleverna? 

 Vilka faktorer påverkar elevinflytandet enligt lärarna?  

Arbetet har en kvalitativ ansats där lärare från Frisörinriktningen på Hantverksprogrammet ger sin syn 

på elevinflytande. Materialet insamlades genom semistrukturerade intervjuer med lärare verksamma 

på Frisörinriktningen och transkriberas utifrån en basmodell av Linell för att analyseras utifrån en 

teoretisk grund vilande på Dewey. 

Resultatet av undersökningen visar att lärare arbetar på liknande sätt med att involvera sina elever i 

elevinflytande i skolan oavsett om de undervisar i så kallade praktiska eller teoretiskt klassade ämnen. 

Undersökningen visar att det avgörande för elevinflytandet är viljan hos lärarna i kombination med 

elevernas vana att ta ansvar och av att ha fått utöva elevinflytande från tidigare stadier. Eleverna får i 

undersökningen mer inflytande i klassrumsfrågor än på de övergripande skolfrågorna.  

Slutsatser: För att elevinflytande skall vara möjligt krävs det att läraren är positivt inställd och lämnar 

plats och avsätter tid för eleverna. Samt att eleverna tar vara på sin möjlighet och har förståelse för 

varför de bör utnyttja sin rätt att involvera sitt elevinflytande över skolarbetet.  
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1. Inledningskapitel 

1.1 Inledande bakgrundsdiskussion till uppsatsens ämnesval 

Gymnasieskolan har gått från en kunskapssyn där läraren har varit styrande i ett traditionellt 

förmedlingspedagogiskt arbetssätt
1
 och där eleverna passivt tagit emot kunskap till en 

kunskapssyn där eleverna är aktiva i val av metod och ämnesinnehåll.
2
 

Likt John Dewey gjorde när han formulerade sin nya pedagogik kopplar Ragnhild Swahn 

övergången till förändringar i samtiden.
3
 På 1990-talet implementerades barnkonventionen 

med tydliga anvisningar om barns rättigheter till inflytande över sin situation.
4
 I läromedel 

från samma tid beskrivs individens rätt. Med den senaste läroplanen-94
5
 och 

decentraliseringen av skolan skrevs elevernas rättigheter om inflytande in på allvar
6 

men som 

Swahn frågar sig: ”Decentralisering, medborgerligt inflytande och demokrati är honnörsord. 

Frågan är nu om detta når ända fram till dem som är undervisningens aktörer.”
7
 

Elevinflytande är omskrivet inom skolforskningen och inskrivet i skollagen. När jag talar om 

begreppet elevinflytande i mitt arbete utgår jag från texten i Lpf 94 kapitel 2.3 Elevernas 

ansvar och inflytande
8
: 

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

Elevernas ansvar för att planera och genomföra sina studier samt deras inflytande på såväl innehåll som 

former ska vara viktiga principer i utbildningen. Enligt skollagen åligger det alla som arbetar i skolan att 

verka för demokratiska arbetsformer (1 kap. 2 och 9 §§).”
9
 

I samma text preciseras elevinflytandet. Det står att skolan skall sträva mot att varje elev tar 

personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö och aktivt utövar inflytande över sin 

utbildning. Eleven skall utifrån kunskap om demokratiska principer vidareutveckla sin 

förmåga att arbeta i demokratiska former och utveckla sin vilja att bidra i samhället och tro på 

                                                      
 

1
 Dewey,(1998).s.9ff. 

2
 Swahn, (2006).s.10. 

3
 Dewey, (1897), I individ skola och samhälle (1998). s. 38ff.  

4
 http://www.barnombudsmannen.se/Adfinity.aspx?pageid=55 (11/3-2010 kl:09:36) 

5
 http://www.skolverket.se/sb/d/468%205/5-10%20kl:09:50%20LPF%2094%20/pdf1071 

6
 Swahn, (2006).s.10 

7
 Swahn, (2006).s.11 

8
 http://www.skolverket.se/sb/d/600/a/7719 (14/5-2010 kl:13:58) 

9
 Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94.s.13-14 
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sig själv och sin förmåga att ta initiativ, ansvar och påverka sin egen situation.10
. I riktlinjerna 

står det att alla i skolan skall ta ansvar för skolmiljön.11 

”Läraren ska utgå från att eleverna kan och vill ta personligt ansvar för sin inlärning och sitt arbete i 

skolan, se till att alla elever oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder får ett verkligt inflytande på arbetssätt, 

arbetsformer och innehåll i undervisningen. uppmuntra sådana elever som har svårt att framföra sina 

synpunkter att göra det, planera undervisningen tillsammans med eleverna, låta eleverna pröva olika 

arbetssätt och arbetsformer, och tillsammans med eleverna utvärdera undervisningen.”
12

 

På Hantverksprogrammet läser flera olika inriktningar tillsammans i kärnämnena. 

Hantverksprogrammet har en flyginriktning vilket medför att det finns ett regelverk från 

Luftfartverket som måste följas när Flygeleverna medverkar. Det gör att eleverna inte kan 

påverka innehållet i kurserna på samma sätt som om programmet enbart förhöll sig till 

skolans regler. Där elevinflytandet begränsas av regelverk såsom av luftfartsmyndighetens 

regler så måste läraren vara tydlig och göra klart för eleverna att de får vara med och 

bestämma om andra saker, som de faktiskt kan påverka. Läraren måste motivera varför 

situationen är som den är för eleverna och genom dialog identifiera inom vilka arenor 

eleverna kan utöva elevpåverkan.13 

I arbetet undersöker jag ett outforskat objekt, Frisörinriktningen på Hantverksprogrammet, 

som skiljer sig på flera punkter från de flesta inriktningar på gymnasiet. Jag finner att 

Hantverksprogrammets Frisörinriktning är intressant som undersökningsobjekt ur flera olika 

perspektiv. Dels så har få skrivit om programmet tidigare dels så har vi en hög 

antagningspoäng på ett praktiskt program. Eleverna som går på Hantverksprogrammets 

Frisörinriktning har sökt i hård konkurrens. Eleverna kan antas vara motiverade att gå 

utbildningen med mål att arbeta med yrkesprofessionen. 

 

 

 

                                                      
 

10
 Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94.s. 13-14 

11
 Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94.s. 13-14 

12
 Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94.s. 13-14 

13
 Intervju Lärare 5 kärnämne (2010-05-12) 
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2 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka hur lärare på Hantverksprogrammets 

Frisörinriktning uppfattar elevinflytande. I studien undersöks hur en klass på en praktisk linje 

arbetar med elevinflytande för att skapa mening i undervisningen. Jag begränsar 

undersökningen och preciserar arbetet genom följande frågeställning: 

 

 Vilka aspekter av elevinflytande ges av lärarna till eleverna? 

 Vilka faktorer påverkar elevinflytandet enligt lärarna?  
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3. Teoretiska utgångspunkter och forskningsläge  

3.1 Teoretiska utgångspunkter 

3.1.1 John Dewey och dagens elevinflytande på gymnasiet  

När Dewey verkade under förra sekelskiftet förändrades världen och han stod inför liknande 

osäkerheter och möjligheter som vi ställs inför idag. Dewey kopplar övergången till 

förändringar i samtiden. Dewey kallade sin pedagogik för den nya pedagogiken14 och 

huvuddragen var att svara upp mot de stora förändringar som skedde i hans samhälle.15  

Dewey såg Skolan som en social institution i en del av samhället. Det individualistiska 

perspektivet skulle kompletteras med ett socialt perspektiv där frågan var vad skolan kunde 

bidra med i ett föränderligt samhälle.16  

Dewey stod för en progressiv pedagogik17
 där han såg människan som en individ som lär 

genom hela livet genom reflekterad handling i praktiken för samhällets bästa.18 Dewey ansåg 

att den demokratiska skolningen var undervisningens främsta mål som medel att nå en slags 

korporativistisk idealstat liknande en organisk samhällsgemenskap.19  

  

                                                      
 

14
 Dewey, (1916). I John Dewey, individ, skola och samhälle. 1998) 

15
 Dewey, (1916). I Democracy and Education (1966).s.140 

16
 Dewey, (1897) My pedagogic creed I Individ, skola och samhälle. (1998) 

17
 Dewey, (1897) (I John Dewey, I Individ, skola och samhälle. (1998). s.127ff) 

18
 Dewey, (1897),I Individ, skola och samhälle. (1998).s.47 

19
 Dewey, (1916,1897), I Individ, skola och samhälle (1998).s.145) 
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3.1.2 Deweys Kunskapssyn 

Enligt progressivismen uppstår kunskap när människan handlar i en praktisk verksamhet.20 

Det är en pragmatisk syn där kunskap bildas genom tre steg: 21 

1. Ett problem uppstår i våra vardagshandlingar. Vi ser ett behov av kunskap som vi saknar. 

 

2. Vi reflekterar över våra handlingar och dess konsekvenser. Vi gör en teoretisk bearbetning För att 

söka ny kunskap för att förstå och hantera problemet.  

 

3. Till slut speglar vi våra handlingar genom att reflektera över vårt resultat och därigenom utveckla 

vårt sätt att handla.22
  

För att se om kunskapen var rätt och riktig kan vi se om den fungerade i praktiken. Dewey 

ansåg att skolans arbete skulle vara elevcentrerat istället för stoffcentrerat. Utgångspunkten 

skulle vara elevernas erfarenhet istället för ämnet.23 Dewey talade om frihet och möjlighet till 

växande, genom att formulera egna mål och syften för sin utveckling.24 

3.1.3 Den inre och yttre friheten 

Dewey talade om en inre tankens frihet men för att uppnå den krävs en yttre frihet, som består 

i att få röra sig och utforska världen, inte bara sitta och lyssna på en lärare. Fördelen med en 

yttre frihet är enligt Dewey att elev och lärare lär känna varandra under friare former. Vi möts 

och för samtal under ledigare former. Det är först då som läraren kan se elevens behov och 

därigenom kan forma undervisningen efter elevens behov då läraren förstår elevens 

erfarenheter och intressen. Den yttre friheten ger eleven möjlighet att handla och reflektera 

över resultatet vilket ger kunskap för kommande behov. Handling och reflektion leder till 

kunskap enligt Dewey.25
 Handling och reflektion blir med andra ord odelbart. Den yttre 

friheten har endast till syfte att garantera den inre friheten.26 

                                                      
 

20
 Gustavsson, (2000).s.136ff 

21
 Gustavsson, (2000).s.138 

22
 Gustavsson, (2000).s.138 

23
 Dewey, (1916) 

24
 Dewey, (1938).s.197 

25
 Dewey, (1938).s.197 

26
 Dewey, (1938).s.197 
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3.1.4 Hur blir verksamheten meningsfull? 

Utan mål fungerar inte friheten. En stor del i skolarbetet är att lära sig att definiera mål och 

syften så att verksamheten blir meningsfull. Enligt Dewey är det när eleven stannar upp och 

reflekterar över vad hon/han vill göra och formulerar syften och mål så skapas en mening och 

genom handlingarna som reflekteras i vår sociala omgivning skapas kunskap.27
 Utan mål och 

syften upptas vi av impulser och då tappar vi fokus och lär oss något annat än det som var 

syftet med vår verksamhet.28 

Enligt Deweys syn handleder läraren eleven mot en ökande kunskapstillväxt i ett samarbete. 

Elev och lärare har en relation där skolan är en arbetsplats för barnen där de lär sig för 

framtiden.29 Swahn har formulerat de centrala dragen i Deweys pedagogik i följande 4 

punkter: 

1. ”Frihet och möjlighet till växande varmed menas individens möjlighet att formulera egna mål 

och att uppnå dessa. Härigenom kommer utveckling och lärande att ske genom medvetet 

handlande. 

2. Läroplanen som struktur för undervisningens innehåll och med utrymme för eleverna att göra 

egna erfarenheter. 

3. Erfarenheten som den reella utgångspunkten för undervisningens innehåll och med möjlighet till 

reflektion över gjorda erfarenheter. 

4. Handledning som ett aktivt samarbete mellan lärare och elever där läraren har god kännedom 

om lång- och kortsiktiga mål och ansvar för att leda eleven åt rätt håll.”30 

I mitt arbete utgår jag från Swahns avhandling där hon utgår utifrån Deweys perspektiv och 

breddar sig med Bernt Gustavssons teorier. Bernt Gustavsson intar en ståndpunkt mellan det 

progressivistiska och det förmedlingspedagogiska perspektivet. Gustavsson lyfter delar av de 

bägge perspektiven i en syntes och ger samtidigt en kritik mot de bägge skolorna.  

Gustavsson bygger vidare och skapar ett perspektiv som ligger mellan förmedlingskunskap 

(kunskap i paket31), kulturarvet och den progressivistiska kunskapssynen (motivation utifrån 

                                                      
 

27
 Dewey, (1938).s.197 

28
 Dewey, (1938).s.199. Dewey (1998) s.70ff) 

29
 Swahn, (2006).s.35 

30
 Swahn, (2006).s.35 

31
 Gustavsson, (2000).s.28 
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intresse och eget tänkande och lärande).32 Den progressivistiska skolan argumenterar för att 

den traditionella förmedlingsskolan inte ser individens intressen och drivkrafter att utveckla 

kunskap för sig själv. Medan kritiken från den traditionella förmedlingskunskapen i sin tur 

mot progressivismen är att den progressivistiska pedagogiken håller sig för nära elevens 

kunskapsfält om världen.  

Bernt Gustavsson förhåller sig emellan de bägge perspektiven. Gustavsson har tagit bitar av 

de bägge perspektiven och gjort det till sitt eget, det integrativa perspektivet. Gustavsson 

anser att människan utgår från sig själv, från sina egna drivkrafter och erfarenheter och utför 

ett aktivt kunskapssökande likt konstruktivisterna. Vi lär när vi möts i den sociokulturella 

världen som kognitiva människor och jämför de nya idéerna mot våra gamla kunskaper. 

Gustavsson säger att vi måste ha kritisk distans till oss själva och våga lämna subjektet ”jaget” 

för att möta det obekanta. När vi lämnar ”jaget” och går till ”vi” så kan vi utifrån dialog möta 

andra och växa med nya perspektiv. Det finns ett starkt hermeneutiskt inslag i Gustavssons 

dialogiska resonemang.33 Kunskapen ses som kontextberoende, och vår historia av hur vi tror 

att något är. Kunskap bärs av människor och skapas i möten.34  

 

                                                      
 

32
 Gustavsson, (2002).s.28 

33 
Gustavsson, (2002).s.15-17,23 

34
 Gustavsson, (2002) 
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3.2 Forskningsläget kring elevinflytande i skolan 

I kapitlet avser jag att ge en översikt av de forskare och avhandlingar som är relevanta för mitt 

arbete och placera in mitt arbete i forskningen. De arbeten som anknyter till mitt 

forskningsämne och är relevanta för mitt arbetes problemformulering är följande: 

Gymnasieelevers inflytande i centrala undervisningsfrågor 

Universitetslektor Ragnhild Swahn har i avhandlingen forskat kring gymnasieelevers 

inflytande i centrala undervisningsfrågor utifrån tydliga ramar på Omvårdnadsprogrammet. 

Swahn vilar sitt resonemang på Deweys tankar och lyfter fram ett centralt resonemang kring 

elevinflytandet där lärare utgår från styrdokumenten medan eleverna däremot vill göra sådant 

som intresserar dem. Swahn argumenterar för att lärarna skall tolka regelverket och ta hänsyn 

till elevernas intressen men samtidigt leda klassen mot kursmålen i en dialog som skapar 

mening och motivation i undervisningen. 

Elevinflytande i lärande: om elevernas inflytande över sitt eget lärande. 

Fil.dr Gunvor Selberg undersöker vad som händer när elever har inflytande i sitt eget lärande 

samtidigt som eleverna har olika erfarenheter av inflytande. Selberg fördjupar sitt resonemang 

kring inflytande och erfarenhetsberoende kring inflytande i boken Främja elevers lärande 

genom elevinflytande. En återkommande ståndpunkt i Selbergs resonemang är 

kommunikationen ur ett dialogiskt perspektiv. Selbergs studier påvisar att elevinflytande 

förändrar den traditionella skolstrukturen på områden som tid, plats och organisation. 

På tal om elevinflytande, hur skolans praktik formas i pedagogers samtal 

Fil.dr Mats Danell undersöker i avhandlingen hur elevinflytandet formas genom pedagogers 

samtal som utspelas i ett lärarlag. Danell såg hur lärare konstruerar inflytande i verksamheten 

till att bli praktiskt genomförbar utifrån pedagogernas syn på verksamhetens mål och 

praktik.35 

 

 

                                                      
 

35
 Danell, (2006).s.25-26 
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Elevinflytandets många ansikten 

I Fil.dr Eva Forsbergs avhandling skriver Forsberg om att när vi talar om elevernas makt och 

inflytande bör vi lägga fokus på om resultatet av denna makt är negativt eller positivt för de 

utövande eleverna.
36

 En vanlig fråga i diskussionen kring elevinflytande är om eleverna har 

inflytande eller inte. Forsberg menar att det är för trubbigt att stanna vid att undersöka om 

eleverna har inflytande, eftersom det är resultatet av elevinflytandet för eleverna som bör 

uppmärksammas.37
  

Motstånd och konformitet. Om manliga yrkeselevers liv och identitetsskapande i relation till 

kärnämnena  

Fil.dr Ronny Högberg undersöker i avhandlingen hur pojkar på gymnasiets Byggprogram, 

som säger sig vara ointresserade av teoretiska studier, förhåller sig till kärnämnena som en del 

av deras identitetsskapande.38 I arbetet tas gruppkontexten in i relation till självbilderna hos 

eleverna. Högberg visar hur eleverna formar sig efter förväntningar och sina egna självbilder 

och uppfattningar. Eleverna skapar en identitet som byggs upp och formas utifrån 

gruppkontexten.  

Utifrån studiet av avhandlingarna finner jag två huvudteman som särskilt intressanta för mitt 

arbete. De är vilka aspekter av elevinflytande som ges till eleverna och vilka faktorer som 

påverkar elevinflytandet enligt de genomgångna avhandlingarna? 
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Vilka aspekter av elevinflytande ges till eleverna i avhandlingarna? 

I de genomgångna avhandlingarna finner jag flera aspekter av elevinflytande som ges till 

eleverna av lärarna. Selberg skriver om hur elevinflytande resulterar i att de ursprungliga 

organisatoriska väggarna i skolan rivs ner till förmån för nya strukturer där elevernas kunskap 

kan fördjupas genom valsituationer såsom arbetsmaterial och metoder i lärandet då vi inte 

längre är knutna till det traditionella klassrummet och katederundervisningen. Genom det 

dialogiska mötet med elevpåverkan påverkas till slut strukturerna kring vår uppfattning av 

kursupplägg, innehåll i undervisningen och själva skolstrukturerna.39 Det sker genom den 

delade makten i klassrummet där eleverna får mer inflytande över sin kunskapsinhämtning 

genom eget ansvarstagande där de ”lär sig att lära sig”.
40

 Selberg talar om att lärande utgår 

från ”intresse” och ”behov”41 Selberg säger att läraren bör utnyttja drivkraft hos eleverna 

genom att låta dem få sina intressen och behov tillfredställda inom ramarna för 

skolverksamheten.
42

 Selberg inspireras även av Elsa Köhlers klassrum där barnen fick 

inflytande på sina egna planeringar och John Deweys dialogiska samspel mellan barn och 

miljö genom praktiska handlingar. Om inte eleverna trivs i sin miljö får de svårare att prestera 

i skolarbetet så vi som lärare bör lägga lite tid och rum för att ordna våra klassrum 

tillsammans med våra elever. 43
  

Om vi ser till Ragnhild Swahns arbete så diskuteras hur olika aspekter av elevinflytande ges 

till eleverna av lärarna men hon kompletterar lärarnas uppfattningar med elevernas bilder av 

vilka aspekter av elevinflytande som de uppfattar att de får av lärarna. I Swahns arbete säger 

eleverna att de inte får vara med i val av innehåll och val av arbetsmaterial. Till skillnad från 

Selberg finner Swahn att eleverna saknar elevpåverkan i vissa aspekter i praktiken och att de 

önskar att de kunde få vara med och bestämma i en diskussion tillsammans med läraren. 

Istället görs valet utifrån lärarens eget intresse. Eleverna anser att ram- och styrdokumentens 

tolkningar av kursinnehållet görs av lärarna och där lämnas eleverna utanför.
44

 Lärarna säger 

däremot att eleverna måste se helheten och det behövs en styrning eftersom eleverna inte 
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känner till vissa verk som annars skulle hamna utanför undervisningen.
45

 Swahn grundar sitt 

resonemang kring vilka aspekter som lärarna ger till eleverna i Deweys intellektuella frihet 

som betyder att eleverna utforskar världen efter egna uppsatta mål som är meningsfulla för 

eleverna. Läroplanerna utgör ramverket för skolan, styrfaktorn för innehållet i undervisningen 

i form av tidigare generationers kunskaper och erfarenheter. Läroplanen ses i Swahns 

resonemang som ett strukturerat ramverk för eleven att förhålla sig emot och bygga vidare 

mot ny kunskap.
46

 Utgångspunkten för lärande ligger i elevernas erfarenhet, kunskaper och 

intressen, i vår förmåga att reflektera vad vi tar till oss och ifrågasätta, problematisera och 

konstruera ny kunskap.
47

 I Swahns arbete sammanförs lärarnas kunskaper om vad som krävs 

av eleverna senare och vad som leder mot målen och vägs mot elevernas här- och nuintresse. 

Swahn säger att läraren bör hålla helheten och målet i sikte men utgå från elevens erfarenhet 

för att göra undervisningen meningsfull för eleven.
48

  

Forsberg tar upp en annan aspekt av elevinflytande. Hon säger i sitt arbete att eleverna var 

involverade i att praktisera sitt elevinflytande i en rad olika forum, såsom dialog med lärare, 

elev- och klassråd, men finner att resultatet av elevinflytandet i slutänden var svagt. Enligt 

Forsberg utgjorde lärarnas undervisningsstrategier ofta hinder för elevinflytandet istället för 

att involvera elevinflytandet i verksamheterna.
49

  

I Mats Danells avhandling50 undersöks hur elevinflytandet formas genom pedagogers samtal 

som utspelas i ett lärarlag.51 
Danell har en sociologisk ansats där han undersöker hur 

pedagoger inom ett lärarlag formar och upprätthåller elevinflytandet vid en skola.52 I arbetet 

framkom att läroplanens syften med elevinflytande utgjorde svaga styrsignaler i lärares 

praktiker. Elevinflytandet styrdes av vad som bedömdes av läraren som praktiskt 

genomförbart i skolpraktiken. Elevinflytande utifrån en praktisk kontext. Det avgörande för 

lärarna var den rådande situationen som avgjorde om och hur mycket elevinflytandet 

praktiserades. Huvudsakligen används läroplanens syfte med ökat elevinflytande till att få 
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49
 Forsberg, (2000).s.143f 
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ordning i praktiken. Exempelvis genom att elever och lärare kommer överrens om att eleverna 

får ha keps på sig i klassrummet. Det görs utifrån en pragmatisk bedömning via lärarens 

tolkning av rådande situation i klassen.53 

Vilka faktorer påverkar elevinflytandet enligt de genomgångna 

avhandlingarna? 

I de genomgångna avhandlingarna finner jag flera faktorer som påverkar elevinflytandet. Jag 

börjar mitt resonemang utifrån en insikt som Swahn berättar om i sin avhandling. Hon sa att 

hon ofta blev besviken som lärare när hennes elever inte nådde upp till hennes förväntningar:  

”Jag tyckte att eleverna inte motsvarat mina förväntningar på egna initiativ och engagemang. Lärdomen 

blev att delaktighet och inflytande hänger ihop med parternas erfarenhet av och uppfattning om inflytande 

och hur detta skall praktiseras.”
54  

Swahn fann att hon som lärare och hennes elever hade olika bilder av elevinflytandets 

praktiska användning i klassrummet. Eleverna tyckte att det är läraren som ska leda eleverna. 

Orsakerna kan vara många ibland ser eleverna inte meningen med skolan då målen är för 

diffusa eller för långt fram i tiden. Viktiga faktorer i Swahns resonemang kring elevinflytande 

i avhandlingen är att eleverna behöver ett stort friutrymme. Elevernas friutrymme kan 

definieras som ”utrymme för eget ansvar, möjlighet till handledning och variation”
55

 med 

avseende på gruppen, arbetssättet och beslutsfattandet i skolan. En avgörande faktor är 

lärarens grundinställning till elevinflytande. Om läraren inte bjuder in eleverna och möter dem 

i dialog så finns det inget elevinflytande. Det är lärarens tolkningar om vad och hur eleverna 

skall få utöva elevinflytandet i praktiken tolkat mot ramarna som ligger till grund för 

resultatet av inflytandet i klassen. Läraren kämpar ofta mot tiden. Ytterligare en faktor som 

Swahn framhåller är elevernas förtrogenhet i ämnet.
56

 Eleverna förväntas ge egna förslag på 

innehåll. De förväntas problematisera och använda olika metoder och kunskapskällor för sitt 

lärande. Men eleverna själva saknar förtrogenhet i ämnet och vet inte vad de kan, eller 

förväntas att göra. En faktor som framkom i Swahns arbete är att betygskriteriernas tolkningar 
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från läraren till eleverna uppfattades som luddiga. Eleverna förstod inte vad som krävdes av 

dem för de olika betygsgraderna.
57

 

Kommunikationen lyfts fram som en viktig faktor som påverkar elevinflytandet. I Gunvor 

Selbergs arbeten visar hon på dialogens stora betydelse för elevinflytandet i klassrummet. 

Gunvor Selberg skriver om att elever ännu inte har men bör ha inflytande över sitt eget 

lärande. I avhandlingen diskuteras det dialogiska perspektivet. Lärande sker i möten där 

eleverna utövar inflytande vilket resulterar i att de ursprungliga organisatoriska väggarna i 

skolan rivs. Det får till effekt att kunskapen fördjupas utanför de gamla strukturernas ramar 

och hierarkierna som rivs ner till ett mer jämlikt samarbete mellan lärare och elever.58 Selberg 

säger att lärande pågår ständigt och hennes forskning har lett fram till att viktiga principer i 

människans lärande är ”motivation, aktivitet och dialog.59Vi kan se ett behov av en relation 

mellan lärare och elever i hennes resonemang. Motiv till lärande är enligt Selberg ”intresse” 

och ”behov”.60 ”En förutsättning för lärande är att läraren då utnyttjar den drivkraft som finns 

inom elevernas intressen och behov. Det leder till aktiviteter hos eleverna. Vi som lärare 

behöver se till att eleverna har kunskap om elevinflytande så de vet vad de gör och hur de 

skall kunna utöva ett positivt elevinflytande. Vi bör vara försiktiga och se till att vi behåller en 

överblick på arbetet hos eleverna.
61

 I boken ”Främja elevers lärande genom elevinflytande” 

fortsätter och fördjupar Selberg sina resonemang kring lärprocesser där eleverna har 

inflytande i dialogiska kommunikativa processer med lärarna. Selberg grundar sina arbeten på 

Paulo Freire som menar att varje människa kan lära sig i ett dialogiskt möte med andra när 

hon får redskap för att möta andras åsikter och perspektiv.62 I Gunvor Selbergs arbeten 

beskrivs och analyseras lärprocesser där eleverna bör ha inflytande genom dialogiska 

processer med lärarna. Selberg talar om mötet och samtalet som bryter ned barriärer och 

skapar lärsituationer i dualistiska möten utifrån ett elevinflytande i elevens eget lärande. 
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Identitet är en faktor som påverkar elevinflytandet. Ronny Högberg har undersökt hur pojkar 

på Byggprogrammet, som säger sig vara ointresserade av teoretiska studier, förhåller sig till 

kärnämnena som en del av deras identitetsskapande där de placerar sig själva i en grupp med 

vissa förutsättningar.63 I Högbergs undersökning diskuteras kring hur identitet skapas genom 

elevernas förhållande till sina kärnämnen. Eleverna talar om nyttan av vad de lär sig för sin 

framtida arbetssituation som byggare och väljer bort kärnämnena eftersom dessa anses 

onyttiga. Eleverna anser att de behöver dem men säger att de har tillräckliga kunskaper sedan 

grundskolan.
64

 Högberg säger att ungdomarnas motstånd mot kärnämnena kan ses som ett sätt 

för dem att hantera vad de ser som meningslösa uppgifter och tristess och som en reaktion 

mot ämnen som de ser som meningslösa i sin utformning och i sitt innehåll ställt mot 

elevernas mål.
65

 Lektionerna fylls istället av fusk, skratt och prat om tjejer och bilar som ett 

led i identitetsskapandet där motbilden är en plugghäst och normen är elevernas bild av den 

framtida yrkesidentiteten.
66

 Eleverna hävdar sin identitet gentemot kärnämnena och vill inte 

bli kallade plugghästar eftersom det innebär låg status i gruppen.
67

 I arbetet ger Högbergs 

analys en fördjupning av Swahns konstaterande av att ”delaktighet och inflytande hänger ihop 

med parternas erfarenhet av och uppfattning om inflytande och hur detta skall praktiseras.”
68

 

Det är av vikt då vi som lärare iscensätter våra lektioner och planerar vår undervisning utifrån 

vår tolkning av hur en grupp är och vad de olika individerna har för kunskaper och intressen. 

Elevernas motivation att vilja lära sig finns där när läraren blir lyhörd för elevernas intressen 

och behov och styr med dialogen som arbetsform.”69 

Där Selberg beskriver ett lyckat elevinflytande så problematiseras detsamma av Mats Danell 

som har funnit en faktor genom att läroplanens syften med elevinflytande utgjorde svaga 

styrsignaler i lärares praktiker. Danell fann att elevinflytandet mestadels praktiserades i frågor 

gällande ordning i klassen där lärarna ansåg att det var pragmatiskt genomförbart i förhållande 

till deras undervisning.  
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I Fil.dr Eva Forsbergs avhandling behandlas effekterna av elevinflytandet som en faktor för 

de berörda eleverna. En vanlig fråga är om eleverna har inflytande eller inte. Forsberg menar 

att det är för trubbigt att stanna vid att undersöka om eleverna har inflytande, eftersom det är 

resultatet av elevinflytandet för eleverna som bör uppmärksammas.70 Forsberg fördjupar 

diskussionen och drar slutsatsen att fokus på undersökningar av elevinflytande bör ligga på 

om resultatet av elevinflytandet är positivt eller negativt för eleverna.71 
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4 Metod 

I arbetet används en kvalitativ forskningsmetod som valts utifrån arbetets syfte att undersöka 

lärarnas åsikter om elevinflytande.72 Den kvalitativa ansatsen lämpar sig bättre än den 

kvantitativa då jag undersöker lärarnas tankar och åsikter om elevinflytandet inte mätbara 

statistiska fakta.73 

4.1.1 Val av inriktning 

I arbetet undersöks hur lärare arbetar med elevinflytande i sina ämnen på Frisörutbildningen. 

Valet av Frisörutbildningen gjordes av flera orsaker. När jag och min handledare diskuterade 

undersökningen kom vi fram till att det inte har skrivits så mycket med Frisörutbildningen i 

fokus. Frisörutbildningen är en av de utbildningarna med högst tryck på intagningen. Det 

betyder att vi har ett objekt som kan klassas som en praktisk utbildning med drivna 

målinriktade elever med tydliga mål och med höga meritpoäng som kämpar för att få vara där. 

Sammantaget utgör inriktningen en miljö som skiljer sig från merparten av övriga inriktningar 

på gymnasiets praktiska inriktningar och där finns luckor i den tidigare forskningen. 

4.1.2 Urval av informanter 

Kvale och Brinkmann säger att ”antalet nödvändiga intervjupersoner beror på 

undersökningens syfte.”74 Det är vanligt att vi i vardagligt tal lurar oss att tänka utifrån ett 

kvantitativt antagande som säger ” ju fler intervjuer, desto mer vetenskapligt.”75 Kvale och 

Brinkmann säger att så är det inte. Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka hur lärare på 

Hantverksprogrammets Frisörinriktning tänker om elevinflytande. I min undersökning valde 

jag att intervjua fyra kärnämneslärare och två karaktärsämneslärare för att få tillgång till deras 

åsikter om hur de som lärare arbetar med elevinflytande i sina respektive ämnen på 

programmet. Mitt urval gjordes för att få röster från olika lärargrupper på programmet till mitt 

arbete. Det är inte hela gruppens röst utan de enskilda lärarnas röster från de respektive 

grupperna som hörs i arbetet. Mitt urval av informanter gjordes genom att jag först frågade 

rektorn om jag fick intervjua lärare till mitt examensarbete på programmet. Rektorn sa att det 
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gick bra om lärarna själva ville ställa upp för att intervjuas. Jag gjorde en direkt förfrågan till 

de lärare som var på plats och ett snöbollsurval76då lärare frågade sina kollegor som inte var 

på skolan när jag besökte dem för att presentera mig och fråga om de ville medverka i mitt 

arbete. Jag frågade lärarna och de sex som visade intresse bokades in för intervjuer utifrån 

deras scheman. Samtliga lärare har arbetat minst i 5 år. 

4.1.3 Datainsamlingsmetod och genomförande 

Metoden för insamlandet av data till analysen sker genom kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer77 med de sex utvalda lärarna på Hantverksprogrammets Frisörinriktningen. När jag 

konstruerade de semistrukturerade intervjuerna utgick jag från ”Forskningshandboken”78 av 

Martyn Descombe och utifrån min uppsats teoretiska del och mitt syfte och frågeställning om 

hur lärare arbetar med elevinflytande för att skapa mening i undervisningen. När vi arbetar 

med semistrukturerade intervjuer får informanterna samma frågor med öppna svarsalternativ79 

för att få tillgång till deras åsikter. Jag ställde kompletterande frågor som kopplades till 

informanternas svar men var noggrann med att inte ställa ledande frågor under intervjun vilket 

Bryman varnar för.80 Intervjuaren skall se till att intervjun håller fokus utan att leda den 

intervjuade.81  

Alla intervjuer följer samma mönster. Vi träffas på avtalad tid och genomför intervjuerna i 

den intervjuades arbetsmiljö på skolan i anslutning till lärarnas undervisningssalar eller 

arbetsrum där lärarna är hemmastadda. Innan själva intervjuerna startade gick vi igenom hur 

intervjun skulle gå till. Jag visade inspelningsutrustningen och gick igenom de etiska kraven 

som gäller för intervjun. Lärarna gav sitt medgivande till att jag fick spela in samtalen och 

mitt arbetssätt med materialet. Vi samtalade om de etiska aspekterna och jag fick klartecken 

att börja intervjuerna.  
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Intervjuerna genomfördes genom att jag läste frågorna82 och lärarna svarade. Intervjun spelas 

in och följer ett frågeformulär som inspirerades utifrån Ragnhild Swahns modell.83 Vi 

avslutade intervjun och gav lärarna möjlighet att berätta om de tyckte att de ville tillägga 

något. Därefter transkriberas materialet för att få texter som kan bearbetas i 

undersökningsdelen av mitt arbete.  

4.1.4 Etiska aspekter 

När vi arbetar med intervjuer så finns det olika etiska aspekter som vi måste ta hänsyn till som 

forskare. I Bryman presenteras fyra etiska krav som skall uppfyllas vid intervjuande. De fyra 

är: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.84 

Informationskravet innebär att de personer som deltar i undersökningen informeras vid 

intervjutillfället om undersökningens syfte.85 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva bestämmer över sitt deltagande i arbetet.86 

Konfidentialitetskravet betyder att forskaren skyddar deltagare i studien. Bland annat så 

anonymiserades de intervjuade personerna i arbetet. I noterna använder jag intervju lärare 

1,2,3 samt om de undervisar i Karaktär eller Kärnämne. Materialet behandlas konfidentiellt.87 

Nyttjandekravet betyder att det insamlade materialet från intervjuerna enbart används i min 

uppsats88 

Dessa fyra aspekter har jag förhållit mig till och uppfyllt då intervjuerna genomfördes och 

under arbetet med uppsatsen. Jag informerade lärarna om mitt arbetes syfte och alla var klara 

över att deras medverkan var frivillig. Transkriptionerna och bandinspelningarna kommer inte 

att delges någon utomstående utan de kommer enbart att användas till mitt arbete.  
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4.1.5 Analys och tillvägagångssätt 

När jag hade samlat in data genom de semistrukturerade intervjuerna transkriberades 

materialet för att översätta det inspelade materialet till textdata. 

Transkriptionsmodell 

I arbetet konstrueras en bastranskription utifrån Per Linells arbete från arbetsrapporten 

Transkription av tal och samtal: Teori och praktik"89 från Tema K, Linköping. Linell anser att 

de allmänna kraven på en transkription skall vara autenticitet. Transkriptionen är en 

överföring från talat till skriftligt språk. Den skall vara läslig även om transkriptionen skall 

återge det muntliga språket. Det skall vara skrivet talspråk. I transkriptionen gäller 

manifestationsprincipen vilket betyder att varje tecken skall manifesteras mot det talade. 

Linell säger: "transkriptionen bör inte ses som data utan som ett arbetsredskap till 

materialet."90 I arbetet kommer notering till material ske genom lärare 1.2.3. Transkriptionen 

skall vara praktisk läsbar med vanliga tolkningsbara tecken.91 Linell skriver att när det gäller 

användandet av transkriptionsmodeller så är idealförhållandet att författaren till arbetet i 

förväg vet syftet med transkriptionen. Eftersom varje transkription är både abstract och 

partiell, vilket menas med att både tal och den omgivande interaktionen är mångdimensionell, 

så är det teoretiskt och praktiskt omöjligt att göra en fullständig transkription. Enligt Linell 

gör man bäst en sorts bastranskription som kompletteras genom att ytterligare specifikationer 

läggs till. Rent praktiskt bör en ordbehandlare användas för att enkelt kunna komplettera 

transkriptionen när den behandlas i arbetsprocessen.92  

Mitt val av transkriptionsmodell är den tredje bastranskriptionsmodellen från Linells 

Transkription av tal och samtal som går ut på att användaren enbart ungefärligt ordagrant 

återger det i huvudsakliga kognitiva innehållet i det sagda.93  
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Analys 

När texterna var transkriberade började jag med flera genomläsningar av texterna för att bilda 

mig en överblick över materialet inför den systematiska tematiseringen av materialet i 

undersökningsdelen av arbetet. När jag hade en bild klar analyserade jag det transkriberade 

materialet och sammanställde teman utifrån arbetets syfte och frågeställningar. I 

slutdiskussionen undersöker jag lärarnas utsagor om deras syn på elevinflytande tolkat av mig 

utifrån arbetets syfte och frågeställningar genom Deweys teorier om elevinflytande.94 

4.1.6 Metoddiskussion 

Reliabilitet och validitet i kvalitativ forskning 

Guba & Lincoln (1985) och Guba & Lincoln (1994) föreslår 2 grundläggande kriterier för 

bedömningar av kvalitativ forskning. Dessa är trovärdighet och äkthet istället för reliabilitet 

och validitet som används i kvantitativ forskning. Trovärdighet består av fyra delkriterier som 

har en motsvarighet i kvantitativ forskning. Dessa fyra är: 

Tillförlitlighet som är en motsvarighet till intern validitet. En överrensstämmelse av forskare om 

tolkningarna om vad de ser och hör.
95

  

Överförbarhet som svarar mot extern validitet. En överrensstämmelse mellan observationer och teoretiska 

idéer hos forskaren.
96

 

Pålitlighet som svarar mot reliabilitet.
97

 

Bekräftelsebarhet som är en möjlighet att styrka och konfirmera, som motsvarar objektet.
98

 

Jag lägger till en femte punkt från Hammersley som säger att vi bör se till relevans. 

Hammersley säger att vi bör fråga oss om vad forskningen kan medföra till sitt område?99 

Orsaken till att vi inte bör slarva och föra över de kvantitativa begreppen validitet och 

reliabilitet till kvalitativa studier beror på att i kvantitativa studier försöker forskaren tyda en 

absolut bild av den sociala verkligheten. Ser vi verkligheten som mångtydig utifrån en mängd 

olika möjligheter som den kvalitativa ansatsen så blir begreppen felaktiga utifrån vårt sätt att 
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se på världen. I den kvalitativa forskningsansatsen utgår vi från att det inte finns en absolut 

sanning då vi utforskar mänsklig aktivitet utan ett flertal sanningar beroende på vilka frågor vi 

ställer till objektet100 utifrån arbetets syfte och ovanstående resonemang valdes kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer som ger öppna svar. Jag vill samla in lärarnas åsikt utifrån 

samma frågor om deras syn på elevinflytande i skolan.  

Min roll som intervjuare 

Min roll som intervjuare är subjektiv i den meningen att jag påverkas och influeras av min 

bakgrund och mina tidigare erfarenheter. Utifrån denna grund så beskriver jag som forskare 

en tolkning av verkligheten där mina erfarenheter och min kunskap utgör ett aktivt verktyg i 

tolkningsprocessen.101 Jag kommer aldrig ifrån min påverkan på informanten men jag försöker 

minimera den genom att träffa informanten innan och presentera mig och mitt syfte med 

arbetet. Vi genomför som sagt intervjuerna i informantens arbetsmiljö för att genomföra 

intervjun i en så trygg miljö som möjligt för den intervjuade. 
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5 Undersökningsdel 

I undersökningsdelen försöker jag, utifrån transkriptionerna av intervjuerna, utkristallisera 

teman från lärarnas svar. Sammanställningen av lärarnas tematiserade svar utgör en 

arbetsgrund inför den sammanfattande diskussionen där jag försöker svara på arbetets syfte 

och frågeställningar utifrån de teoretiska utgångspunkterna för arbetet. 

I skolan kallas lärare som arbetar med karaktären, de praktiska inriktningarna, på programmen 

för karaktärsämneslärare och de lärare som arbetar med kärnämnen för kärnämneslärare. 

Dessa benämningar används även i denna uppsats. 

5.1 Aspekter av elevinflytande som ges till eleverna av lärarna 

Lärarna lyfter fram sex aspekter av elevinflytande som ges av lärarna till eleverna. Dessa är: 

Läxor, Examinationer, Val av arbetsmetod, Val av arbetsmaterial, Ordningsfrågor i 

klassrummet, Upplägg av kursen-innehåll och struktur 

Läxor 

Lärarna arbetar på lite olika sätt när det gäller elevinflytandet kring läxorna. Kärnämneslärare 

6 arbetar aldrig med gemensamma läxor i Svenska eftersom eleverna är på olika nivåer vilket 

omöjliggör att läraren kan ge gemensamma läxor. Läraren säger att eleverna informeras om 

att de själva får ta ansvar för sina egna studier.102 Det är upp till eleverna själva att avgöra om 

de behöver arbeta hemma med skolarbetet. Kärnämneslärare 4 arbetar på ett liknande sätt men 

lämnar mer stöd till eleverna genom att läraren arbetar med webben och lägger upp sina 

kurser på Fronter i NO-ämnena.  
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Kärnämneslärare 4 säger: 

”I matten får de ta en hel del eget ansvar, med att räkna hemma, men jag sponsrar dem på så sätt att alla 

mina mattekurser ligger på nätet via Fronter. Så om de vill se genomgången i efterhand så kan de gå in på 

Fronter och läsa den där. Där finns den med genomgång och typexempel och mera uppgifter att repetera. 

Det är bara att göra det om de vill, men det gör ju inte alla heller, nä, men möjligheten finns i varje 

fall.”
103

 

Kärnämneslärare 4 bistår eleverna med övningsfrågor och exempel där eleverna kan arbeta 

självständigt efter eget intresse och behov,104 medan Kärnämneslärare 6 lämnar mer till 

eleverna att ta ansvar för sina studier på egen hand.105 Kärnämneslärare 5 arbetar med 

engelska. Läraren ser engelskan som en process att lära sig där elevpåverkan i engelska är att 

eleverna kan påverka mängden läxor.106 Läraren i engelska menar att eleverna själva får 

avgöra om de skall ha läxor eller inte. Läraren menar att eleverna får påverka om de skall 

arbeta på lektionstid eller hemifrån. Läraren i engelska arbetar med en dialog där elever och 

lärare gemensamt diskuterar sig fram mot målen. Eleverna ges utrymme genom dialog att 

påverka läxmängden och förhörssättet.107 Kärnämneslärarna talade inte om ifall de lämnade 

läxor eller inte. 

Examinationer 

Lärarnas inställning till elevpåverkan på examinationerna beror på om de har något alternativt 

testsätt för elevernas kunskaper som nationella prov eller liknande. Kärnämneslärare 4 säger:  

”I matten brukar jag låta eleverna vara med och bestämma om de skall ha prov eller inte. En del vill ha prov 

och andra vill inte ha prov. I matten har vi alltid de nationella proven att rikta emot.” 
108

 

Läraren berättar att om eleverna väljer att ha prov så utgår de ifrån planeringen och så 

hänvisar läraren alltid till kriterierna som skall uppnås på provet. Läraren sätter inte poäng på 

matteprov utan bedömer dem i betyg där läraren tittar på provet som helhet. Målet är att 

eleverna skall ha prickat in kriterierna. Om de inte har klarat kriterierna så restar eleverna.109 

Om eleverna inte är nöjda med lärarens rättning så kan de alltid diskutera det med läraren.110 
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Kärnämneslärare 5 diskuterar examinationsformerna med eleverna och de kommer 

tillsammans fram till vad som passar dem bäst.111 En tolkning är att lärarna låter eleverna 

påverka om de skall ha prov eller inte beroende på om de har något alternativt testsätt för 

elevernas kunskaper som nationella prov eller liknande. I karaktärsämnena prövas eleverna 

både praktiskt och teoretiskt på de olika momenten. 

Val av arbetsmetod 

Lärarna säger att eleverna har möjlighet att lägga fram synpunkter på arbetssättet när lärarna 

och eleverna i starten av kurserna diskuterar om vad de skall uppnå och hur det skall gå till. 

Diskussionerna fortgår sedan under hela kursen i ett dynamiskt samspel där synpunkter och 

förslag vägs in i undervisningen av lärarna. Kriterierna för att eleverna skall få arbeta med en 

speciell metod är att den är av vikt för slutprovet hos frisörerna112 eller hör till kursmålen i 

kärnämnena.113 Karaktärsämneslärare 2 säger att eleverna inte kan påverka innehållet i en kurs 

men de kan påverka hur vi arbetar med kursen. Tolkningen av vad som är viktigt bedöms av 

lärarna och processen fortsätter under hela kursen.  

Val av arbetsmaterial 

Lärarnas tankar kring elevinflytandet i frågor om material kretsar kring frågor om hur 

materialet skall behandlas, vilket material som skall användas och på vilket sätt som 

materialet skall bearbetas och redovisas. Kärnämneslärare 6 berättar att i 1an skall eleverna 

behärska och analysera en dikt. Då gav Kärnämneslärare 6 ishockeykillarna, som läser med 

klassen, en ishockeydikt. Läraren säger:  

”Jag ger fotbollsdikter till killar som spelar fotboll, tjejerna hittar ju oftast själva. Jag säger inte det här 

måste ni läsa utan välj vad ni tycker om och så vidare. Hittar de inte något så hjälper läraren dem.”
114

  

Kärnämneslärare 6 låter eleverna välja på olika alternativ eller inom områden som läraren 

definierar som viktiga enligt lärarens kunskap om ämnet och utifrån lärarens bild av elevernas 

intresseområden.115 Eleverna får välja dikter själva som de skall arbeta med i svenskan. 
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Läraren ger mer stöd till killarna än tjejerna eftersom tjejerna förväntas lösa uppgiften.116 Ur 

ett Genusperspektiv är det rätt intressant att de kvinnliga eleverna förutses vara mer kunniga i 

poesi än de manliga eleverna. Även de andra lärarna säger att eleverna i vissa fall får vara 

med och bestämma om vilka texter de skall behandla under lektionerna. Kärnämneslärare 5 

berättar att läromedlen oftast är förutbestämda genom att de väljs ut av lärarna under 

konferenser på skolan där lärarna, och i vissa fall arbetslagen, redan tidigare har tyckt att vissa 

material är lämpliga för kurserna. Man ser ofta pragmatiskt på vad som det anses vara möjligt 

att lärare och elever kan vara med och påverka och tycka om.117 Enligt Karaktärsämneslärare 1 

sker elevinflytandet i karaktärsämnena i dialog där lärare och elever diskuterar olika alternativ 

i undervisningen. De bedöms av läraren utifrån om förslagen leder fram till målen med 

kursuppgifterna.118 Kärnämneslärare 4 poängterar vikten av att ha val i sitt skolarbete: 

”Man ska inte vara tvingad in i en fålla, precis som vi lärare ska eleverna ha inflytande över sin 

arbetssituation.”
119

  

Läraren tolkar elevinflytande som att eleverna skall känna att de har ett reellt inflytande över 

sin arbetssituation. Eleverna ska ha möjlighet att göra val efter intresse. Jag tolkar lärarna som 

att de låter eleverna välja arbetsmaterial ur ett förutbestämt område av läraren. Ofta får 

eleverna välja utifrån ett par förbestämda alternativ där läraren lämnar plats för elevens 

förslag, exempelvis en dikt som skall analyseras, eller en metod som skall klippas men som 

först godkänns av läraren om den passar för området eller inte.  

Ordningsfrågor i klassrummet 

Lärarna säger att eleverna får vara med och utöva sitt elevinflytande på ordningen när det 

gäller ljud, plats och utseende i klassrummet. De får bestämma om de skall få ha keps på inne 

i klassrummet, lyssna på musik under lektionerna och om de har visat att de kan ta ansvar så 

kan de få arbeta på annan plats än i klassrummet.120 Exempelvis: Karaktärsämneslärare 1 säger 

att elever och lärare kommer överrens om vad och hur eleverna och lärarna skall agera i 

klassrummet. Lärare och elever skapar ett klimat för elevinflytande i grupperna. Det är en 

process som bärs både av lärare och elever och som vi sett upprätthålls och skapas genom 
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samtal. Karaktärsämneslärare 1 berättar att det antagligen inte är många som förstår den nära 

relationen till eleven på programmet.121 

Upplägg av kursen - innehåll och struktur 

Lärarna är överrens om att de i kursstart låter eleverna utöva elevinflytande när de går igenom 

planeringen som sedan fördjupas och utvecklas under kursens gång. Karaktärsämneslärare 2 

berättar att eleverna har möjlighet att påverka planeringen både i kursstarten och under resans 

gång mot målen.122 Detsamma säger kärnämneslärare 5. Elevinflytandet löper från kursstart 

tills kursslut i en dialog om vad och hur vi skall lägga upp undervisningen. De diskuterar även 

om vad eleverna behöver och varför de gör ett visst moment.”
 123 

”Ofta går det till så att vi läser kursmål, betygskriterier tillsammans, tittar på läromedlen som oftast är 

förutbestämda också, i form av att vi har konferenser på skolan där man tycker att vissa saker är lämpliga 

att ha och sådär och så tittar man på var det är möjligt att vi kan vara med och påverka och tycka om. Det 

är lärarens ansvar att se till att eleven läser kursplanen, och att de förstår betygskriterierna samt viktigast 

att man har dialogen och att man vågar ta och släppa in dem där så är möjligt. Det är upp till eleverna och 

läraren i det enskilda klassrummet hur elevinflytandet blir.”
124

 

Läraren säger att det finns en mängd sätt att ta med elevinflytandet i undervisningen och att 

när vi arbetar med frisörer så är det tacksamt för att eleverna har ganska höga 

antagningspoäng, de är med andra ord vana att studera. Eleverna är väldigt välmotiverade och 

de har en ifrågasättande inställning som gör det lättare för lärarna att få till stånd en dialog 

med eleverna utifrån elevernas frågor.125 Kärnämneslärare 5 beskriver arbetet i kärnämnena på 

ett liknande sätt:  

”Jag skall inte bara förmedla åt eleverna utan vi skall också lyssna och lära, så kommunikationen går åt 

två håll. Elevinflytande är viktigt för att jag kan inte bara bestämma vad eleverna skall lära sig. Eleverna 

måste också ha en åsikt i frågan.”
126

 

När eleverna känner att de har elevinflytande och reell påverkan så tycker eleverna att det är 

tillfredställande, och då fungerar det bra i klassrummet. Både kärn och karaktärsämneslärare 

arbetar från start med elevinflytande vid planeringen och genomförandet av kurserna.127 
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Kärnämneslärare 3 säger att i ämnet samhällskunskap är elevinflytandet inskrivet i målen för 

kursen: 

”I ämnet samhällskunskap där ingår det i målen för ämnet att eleverna skall träna sig i demokratiskt 

tänkande och beslutsfattande där det redan på 80-talet kom med i kursmålen att eleven ska vara med och 

planera och lägga upp kursen så att i det ämnet känns det väldigt naturligt.”
128

 

Kärnämneslärare 3 låter eleverna vara med och i dialog utöva elevinflytande angående 

innehåll, upplägg och genomförande. Läraren poängterar kursmålen mer detaljerat än de 

andra lärarna annars så arbetar lärarna rätt lika med struktur och innehåll på kurserna. 

5.2 Faktorer som påverkar elevinflytande enligt lärarna 

Vid närläsning av transkriptionerna fann jag åtta faktorer som lärarna ser som nödvändiga för 

elevinflytandet. De är följande: Elevernas motivation att vilja lära sig, Lärarens inställning till 

elevinflytande, Dialogens betydelse för elevinflytandet i klassrummen, Elevernas 

kunskapsfält om elevinflytande, Relationen mellan lärare och elever, Gruppens betydelse för 

elevinflytandet, Tiden, Fysiska hinder i undervisningen 

Elevernas motivation att vilja lära sig 

Enligt lärarna är motivationen hos eleverna beroende av elevernas förmåga att ta ansvar och 

arbeta för att uppnå mål som de ser. Lärarna säger att om eleverna är motiverade att lära sig 

och ta till sig kunskap så är de också mer benägna att utöva sitt elevinflytande och att påverka 

sin skolsituation.129 Frågan är vilka mål eleverna har med sin utbildning. Karaktärsämneslärare 

1 kopplar motivationen att arbeta till att det är roligt att arbeta i klassen och åskådliggör sitt 

resonemang genom ett exempel:  

Lärare berättar att ”Vi har haft en stor frisyrvisning med tema ifrån 50-tal till nutid. Syftet var att sporra 

eleverna att färdighetsträna på momenten som vi håller på med i kursen. Eleverna gick knappt och tog 

lunch. Det var fullt ös här. De jobbade, jobbade, jobbade. Det blev meningsfyllt och roligt att göra och det 

tror jag är väldigt viktigt, det är väldigt svårt att gå in bara och säga: –Jaha, då gör vi det här, då.  Jag 

som lärare kan se en mening långt fram men för eleverna är det svårare att se en mening, kanske ute i 

yrkeslivet. Det är klart att jag kan säga att det kan ni ha nytta av, men det måste kännas, eleverna kanske 

måste ha kvittot lite snabbare än såtror jag.”
130

 

För att eleverna skall bli engagerade i elevinflytande så måste det finnas en motivation som 

driver dem mot målen som eleverna kan se, målen måste finnas i deras närhet, så att de får ett 
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kvitto på sin verksamhet som relaterar till deras uppfattning om vad som är viktigt idag och 

förhoppningsvis framåt i tiden för dem.  

Lärarna säger att elevens motivation medför en ansvarsaspekt som är en förutsättning för att 

lärarna skall låta eleverna få elevinflytande. Det krävs att eleven tar eget ansvar för sig själv 

och sina handlingar för att eleven skall kunna utöva sitt elevinflytande på programmet.131  

Lärarna har olika syn på elevernas förutsättningar att ta ansvar och ger därför olika mycket 

stöd i undervisningen till eleverna. Exempelvis så säger karaktärsämneslärare 2 att eleverna 

har svårt att ta ansvar för sin egen utbildning. Det resulterar i att deras möjligheter till att ha 

elevinflytande minskar då elevansvaret för verksamheten flyttas från eleverna till läraren. 

”Jag skulle vilja säga att eleverna inte har förutsättningar att ta inflytande i undervisningen. Eleverna går 

på gymnasiet och de är på väg in i vuxenvärlden så de ska kunna ta ett visst ansvar men det är de inte alls 

bra på. Eleverna brister i eget ansvar angående inlämningsuppgifter och när prov skall vara. Det gäller 

givetvis inte alla men överlag kan jag se att eget ansvar är svårt.”
132

 

Vi ser att om eleverna lämnar hela ansvaret till lärarna så minskar deras möjligheter att själva 

påverka sin situation i klassrummet. Kärnämneslärare 4 fokuserar på samma område. Läraren 

säger: ”Kan eleverna ta ansvar så kan de ta inflytande.”133 Läraren förklarar sin ståndpunkt.  

”Det finns alltid en viss grupp elever, den är inte så stor alltså, med elever som inte klarar av att ta den här 

ansvarsbiten.”
134

  

Läraren berättar att i hennes kurser läggs alla uppgifter och exempel som de arbetar med upp 

på Fronter till elevernas förfogande. Tanken är att fronter skall vara ett stöd för repetition och 

läxläsning men en grupp elever som skulle behöva stödet väljer att inte använda det.135 Om 

eleverna väljer att inte ta elevansvar tvingas läraren att styra allt i klassrummet och eleverna 

förlorar sin möjlighet att utöva sitt elevinflytande. Om eleven inte tror på att de kan själva så 

måste vi som lärare visa vägen och släppa in dem samt avsätta tid åt elevernas påverkan.136 

Kärnämneslärare 4 säger att elevens förmåga till att ta ansvar hänger ihop med vilket 

inflytande eleven får på sin egen undervisning.137 Karaktärsämneslärare 2 fokuserar på elevens 

ansvar för sina handlingar i skolsituationen. Där ser läraren att elevernas förutsättningar 

                                                      
 

131
 Intervju Lärare 4 kärnämne (2010-05-12) 

132
 Intervju Lärare 2 karaktärsämne (2010-05-10) 

133
 Intervju Lärare 4 kärnämne (2010-05-12) 

134
 Intervju Lärare 4 kärnämne (2010-05-12) 

135
 Intervju Lärare 4 kärnämne (2010-05-12) 

136
 Intervju Lärare 4 kärnämne (2010-05-10) 

137
 Intervju Lärare 4 kärnämne (2010-05-12) 
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brister i eget ansvar för sina handlingar i skolsituationen. Den 3:e och 4:e kärnämnesläraren 

ser elevinflytandet kopplat till eget ansvar för vad eleven gör med sina möjligheter i skolan.138 

Likt de andra lärarna kopplar kärnämneslärare 6 inflytande till ansvar. Läraren säger ofta till 

eleverna att de måste ta ansvar själva för sina egna studier.139 Vi ser att motiverade elever som 

tar eget ansvar för sina handlingar i skolan ges mer elevinflytande på skolsituationen av 

lärarna. 

Lärarna anser att om eleverna är motiverade och tar ansvar och utövar sitt elevinflytande så 

måste det resultera i en reell påverkan för elevernas förslag. Utan reell påverkan slutar 

troligen eleverna att engagera sig. Elevperspektivet är nära i tiden och det behöver finnas 

delmål där eleverna ser resultat snabbt. Lärarna säger att eleverna har svårt att se det stora 

perspektivet.  

Karaktärsämneslärare 1 berättar att när programmet försöker involvera eleverna i exempelvis 

elevråd och föra elevdemokratiska frågor så finns det väldigt lite intresse ibland eleverna.140 

Läraren säger: ”Det är ganska fascinerande för man tycker att eleverna som går här ändå…”141  

Jag tolkar formuleringen som en markering i språket om att läraren antyder att eleverna som 

finns i programmet borde involvera sig, läraren räknar med att eleverna borde visa 

engagemang för elevdemokratiska frågor. Läraren exemplifierar sitt påstående med att ge ett 

praktiskt exempel.  

”Idag har vi haft programråd. Det har de praktiska programmen och det är meningen att vi ska föra frågor 

ut mot branschen. En elev kom, fast det finns två representanter i varje klass.  Vi har elevråd här en gång 

varje månad och det är fruktansvärt dålig uppslutning runt den delen, så där finns inte mycket att 

hämta.”
142

 

Karaktärsämneslärare 1 har två teorier om den låga elevuppslutningen. Dels tror läraren att vi 

har levt så länge i en demokrati så eleverna vet inget annat, de kämpar inte längre för frågor 

som eleverna tar för givna. Dels är den andra orsaken enligt läraren att lärarna arbetar väldigt 

nära eleverna. Lärarna har mycket undervisning i mentorsgrupper, eleverna kanske inte tycker 

att det är nödvändigt med kurs- och elevråd eftersom de ändå har en ständigt pågående dialog 

                                                      
 

138
 Intervju Lärare 3 kärnämne (2010-05-12), Intervju Lärare 4 kärnämne (2010-05-12) 

139
 Intervju Lärare 6 kärnämne (2010-05-10) 

140
 Intervju Lärare 1 karaktärsämne (2010-05-10) 

141
 Intervju Lärare 1 karaktärsämne (2010-05-10) 

142
 Intervju Lärare 1 karaktärsämne (2010-05-10) 
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mellan lärare och elever.143 Flera lärare kommenterar elevernas låga intresse för kursråden.144 

Kärnämneslärare 5 problematiserar frågan och lägger fram en fundering om elevernas till 

synes svaga intressen för de elevdemokratiska frågorna. Elevinflytande är enligt 

kärnämneslärare 5 väldigt svårt därför att eleverna inte får medbestämmande i de frågor som 

eleverna vill bestämma över.  

”Det som egentligen är det som är pudelns kärna det som eleverna egentligen vill vara med och bestämma 

över är innehållet i kursen. Det kan de inte vara med och påverka. Det är redan fastspikat fastslaget och 

det är väl elevdemokratins största och svåraste konflikt att lösa att eleverna är bortkopplade när man sitter 

och spikar kursplaner. De är inte med i den processen Men de skall ändå förutsättas ha inflytande över sin 

situation i skolan. Så för att elevinflytande skall kunna vara möjligt så måste de förstå vad de kan vara 

med och ha inflytande i. Så där blir det den enskilda lärarens ansvar att se till att eleven läser kursplanen 

och betygskriterierna samt att man har dialog med eleverna. Att man som lärare vågar ta och släppa in 

dem, då är möjligt. Det är upp till eleverna och läraren i det enskilda klassrummet hur det blir.”
145

 

Enligt lärarna så har elevinflytandet blivit lågt eftersom elevinflytandet är lågt när det gäller 

det gäller saker som direkt påverkar eleverna. Exempelvis berättar läraren att när diskussionen 

om övertaligheten på lärare fördes på skolan så har eleverna önskemål om att slippa byta fler 

lärare. De hade redan fått byta lärare flera gånger så eleverna frågade ledningen genom 

mentorerna om det kunde tas hänsyn till de önskemålen, men det kunde man definitivt inte.146 

Om inte eleverna känner att de har ett reellt inflytande över sin arbetssituation så sjunker 

elevernas motivation till att engagera sig i skolan. Resultatet har blivit ett svagt intresse för 

skolråden. Däremot så har eleverna större inverkan på klassrumsaktiviteterna och där är 

engagemanget större angående elevinflytandet. Lärarna säger att eleverna ska ha möjlighet att 

göra val efter intresse.147 Men som lärarna antyder: bara för att eleverna kan påverka, så är det 

inte säkert att de gör det.148 För att eleverna skall engagera sig i elevinflytandet behöver 

eleverna se målen och deras idéer måste ha reell påverkan så att de känner att deras 

engagemang påverkar situationen så att verksamheten med elevinflytande är meningsfullt för 

dem.149 

                                                      
 

143
 Intervju Lärare 1 karaktärsämne (2010-05-10), Intervju Lärare 6 kärnämne (2010-05-12), Intervju Lärare 2  

karaktärsämne (2010-05-10) 
144

 Intervju Lärare 1 karaktärsämne (2010-05-10), Intervju Lärare 6 kärnämne (2010-05-12) Intervju Lärare 2  

karaktärsämne (2010-05-10) 
145

 Intervju Lärare 5 kärnämne (2010-05-12) 
146

 Intervju Lärare 1 karaktärsämne (2010-05-10) 
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 Intervju Lärare 4 kärnämne (2010-05-12) 
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 Intervju Lärare 4 kärnämne (2010-05-12) 
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 Intervju Lärare 4 kärnämne (2010-05-12) 
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Lärarens inställning till elevinflytande 

Lärarna säger att ytterst är det lärarens inställning till elevinflytande i skolverksamheten som 

avgör hur och i vad som eleverna får inflytande. De intervjuade lärarnas bilder av vilken roll 

pedagogen spelar i elevinflytande skiljer sig en del åt och avslöjar samtidigt elevernas 

möjligheter till hur de kan utöva elevinflytande i skolan.  

Kärnämneslärare 5 sa:  

”Det är den enskilda lärarens inställning till vad undervisning, kunskapsförmedling och vad 

elevdemokrati är, om det är viktigt, eller om läraren kör sitt eget race. Det är väldigt individuellt tyvärr. 

Jag skulle vilja att det fanns någon form av tydliga styrdokument hur man skulle kunna lösa det här men 

det gör det inte.”
150

 

En tolkning är att det är lärarens inställning till elevdemokrati som utgör själva grunden för 

om elevinflytande över huvudtaget är möjligt i skolmiljön. Läraren leder sin klass utifrån sina 

värderingar och uppfattningar om vad som är rätt och riktigt i klassrummet. Pedagogen kan 

som ledare välja att arbeta tillsammans med eleverna i ett dialogiskt samtal utifrån deras 

kunskapsnivåer och idéer, eller så kan läraren välja att bestämma själv, utan elevdemokrati, i 

en monolog utifrån sina idéer om vad som är riktigt och vad som bör förmedlas till eleverna 

efter lärarens uppfattning om vad som är viktigt för dem.  

Lärarens inställning påverkar genom att eleverna inte kan ta inflytande av en lärare eftersom 

läraren är den ledande makten i klassrummet. Det beror på lärarens inställning till hur mycket 

elevinflytande läraren är villig att erbjuda eleverna.151 Samtliga lärare anser att det är läraren 

som måste styra mot målen med kursen. Däremot hur lärarna gör skiljer sig en del ifrån 

varandra. Karaktärsämneslärare 1 säger: ”Det är jag som lärare som ytterst styr 

elevinflytandet.”152
 Lärare 5 och 1 utgår från elevens intressen vägda mot kursmålen medan 

lärare 6 utgår från sin förförståelse av elevernas intressen vägda mot kursmålen och sin bild 

av vad som är viktigt för eleverna. Kärnämneslärare 6 intar ett annorlunda perspektiv och 

utgår från sin kunskap om elevernas intressen och väljer sedan innehåll utifrån sin vetskap om 

eleverna. Läraren argumenterar varför eleverna skall vara med i elevråden utifrån sina idéer 

om vad som är bra för eleverna. För att hjälpa eleverna har läraren lagt in fler muntliga 

                                                      
 

150
 Intervju Lärare 5 kärnämne (2010-05-12) 

151
 Intervju Lärare 2 karaktärsämne (2010-05-10) 

152
 Intervju Lärare 1 karaktärsämne (2010-05-10) 
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övningar eftersom läraren vet vad som är viktig att behärska inför de nationella proven. 

Läraren berättade att första gången de hade muntliga övningar så fattades några elever. 

Läraren ger eleverna en uppgift som går ut på att hålla ett tal under 1 minut på ett bröllop. 

Valet gjorde läraren eftersom eleverna snart är giftasvuxna. När klassen skulle ha talövningar 

lektionen efter så kom ännu färre vilket förvånade läraren.153 Läraren konstaterade att nästa 

lektion fattades några till. Läraren märkte att eleverna valde bort de muntliga delarna genom 

att inte komma till undervisningen. Läraren reagerade utifrån sig själv där läraren inte vill 

sätta ett IG med motiveringen att det är lärarens uppdrag att lyckas få eleverna över G.154  

Kärnämneslärare 5 sammanfattar resonemanget genom att summera de faktorer som påverkar 

elevernas inflytande. De är lärarens inställning till vad undervisning, kunskapsförmedling och 

elevdemokrati är. 

Dialogens betydelse för elevinflytandet i klassrummen 

Lärarna säger att det är genom dialogen som lärare och elever möts och det är därigenom 

eleverna utövar sitt elevinflytande. Enligt Karaktärsämneslärare 1 sker elevinflytandet genom 

dialog där eleverna möter läraren. Läraren stimulera idéer som leder mot målen. Läraren 

säger: ”Om vi kan motivera varför iden är bra och att den leder till målet så finns det ingen 

orsak att avslå den.”155 Elever och lärare diskuterar och provar sig fram mot målet.156
 

Karaktärsämneslärare 1 säger att i undervisningen har eleverna goda möjligheter till 

elevinflytande i och med att de där håller dialogen levande.157 

”Det är väldigt tydligt i kursplaneringen som eleverna är med och tar fram, att man relaterar sakerna man 

gör till målen” ”Eleverna ska kunna se varför man gör saker i kursen för att skapa en mening med 

momentet.”
158

   

Kärnämneslärare 5 säger att det är den enskilde lärarens ansvar att se till att eleven läser 

kursplanen, betygskriterierna och att man har dialog mellan elever och lärare samt att läraren 

vågar släppa in eleverna där så är möjligt. Det är genom dialogen som eleverna kan påverka 

vad som anses vara viktigt för dem. Utan dialog vilar hela urvalsfrågan på lärarens ide om vad 

                                                      
 

153
 Intervju Lärare 6 kärnämne (2010-05-12) 

154
 Intervju Lärare 6 kärnämne (2010-05-12) 

155
 Intervju Lärare 1 karaktärsämne (2010-05-10) 

156
 Intervju Lärare 1 karaktärsämne (2010-05-10) 

157
 Intervju Lärare 1 karaktärsämne (2010-05-10) 

158
 Intervju Lärare 5 kärnämne (2010-05-12) 
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som anses vara viktigt för eleverna. Det är upp till eleverna och läraren i det enskilda 

klassrummet hur elevinflytandet utvecklas och tas tillvara.159  

Det handlar enligt läraren att lärare och elever möts i ett samtal präglat av dialog och byter 

kunskap och idéer. Ett problem för eleverna tycks vara enligt kärnämneslärare 5 att eleverna 

inte är vana vid att lärarna frågar dem om deras åsikter. Kärnämneslärare 5 säger att målet 

med elevinflytande är att få eleven så nyfiken så att de vill fråga mig som lärare så att jag kan 

tillhandahålla ett svar.160  

Kärnämneslärare 1 berättar att det är hela tiden ett givande och tagande mellan elever och 

lärare. Läraren kan fråga eller en elev kan säga att den vill träna mer på ett visst moment, det 

kommer från bägge hållen. Elever och lärare har hela tiden en dialog runt; ”vad vi gör för 

något”, och läraren poängterar: 

”jag tycker att det är väldigt viktigt att man har roligt när man går i skolan alltså inte roligt att jag skämtar 

och far runt men,, men det vi gör måste kännas meningsfyllt,, annars kan man ju inte jobba.”
161

  

Läraren poängterar att dialogen är det främsta redskapet för ett fungerande elevinflytande.. 

Kärnämneslärare 3 säger att elever och lärare har en dialog i klassrummet. Det handlar först 

och främst om att vara lyhörd och lyssna av eleverna och sen måste man som lärare ge dem 

konkreta möjligheter att påverka också. Läraren sätter dem i mindre grupper och låter dem 

fundera och diskutera sinsemellan. Läraren säger: ”Det är inte någon bra ide att ställa sig och 

säga: -vad tycker ni? För då får vi inte så många svar.”162  

När lärarna talar om inlärningssituationer sa karaktärsämneslärare1 precis som 

kärnämneslärare 4 ”vi” ”Vi har elevråd här en gång varje månad”, ”vi jobbar väldigt tajt med 

våra elever alltså vi har ju mycket undervisning i våra…”, ”vi har haft en stor visnig ihop 

med…” Jag tolkar lärarens ”vi” som att lärarna ser sig som delaktiga i processen via dialogen 

tillsammans med eleverna.163  
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 Intervju Lärare 5 kärnämne (2010-05-12) 

160
 Intervju Lärare 5 kärnämne (2010-05-12) 

161
 Intervju Lärare 1 karaktärsämne (2010-05-10) 
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 Intervju Lärare 3 kärnämne (2010-05-12) 
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 Intervju Lärare 1 karaktärsämne (2010-05-10) 
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Jag tolkar resonemanget som att lärarna ger eleverna plats att ta elevinflytande i de olika 

processerna i klassrummet och möter eleverna i en dialog på ett ohierarkiskt plan där idéer 

vägs av lärarna mot kursmålen.  

Elevernas kunskapsfält om elevinflytande 

Enligt lärarna krävs en viss förkunskap hos eleverna för att eleverna skall förstå hur de kan 

utöva sitt elevinflytande. Kärnämneslärare 5 berättar att deras stora elever som kommer till 

gymnasiet har vant sig av med att fråga för att de har saknat elevpåverkan i sin skolmiljö: 

”I regel är det så att när man jobbar med små barn så frågar de väldigt mycket, det gör inte våra stora barn 

för de har tröttnat på att fråga därför att läraren frågar, läraren har alla svaren men läraren ställer också 

alla frågorna, och då blir skolan ganska meningslös.”
164

  

Kärnämneslärare 3 styrker antagandet: 

”Det beror på lärarens inställning förstås, sen är det hur eleverna är tränade i elevinflytande sedan 

tidigare”
165 

Eleverna bär med sig en historia där de har, eller saknar erfarenhet av elevinflytande. 

Någonstans på vägen har det brustit för vissa elever och för dessa måste vi återupprätta 

elevinflytandet så att eleverna kan påverka och få motivation att lära sig saker i skolan igen.  

”Mitt mål”, säger kärnämneslärare 5, ”med elevinflytande är att få eleven så nyfiken så att de vill fråga 

mig så att jag kan tillhandahålla ett svar. -Jag ska ju inte bara förmedla, kommunikationen måste gå åt två 

håll. Elevernas åsikter är viktiga att ta tillvara på för att göra ämnet meningsfullt för eleven.”
166

  

Det är inte enbart kunskap om elevinflytandet som berör elevernas möjligheter till att få 

elevinflytande. Ämneskunskaperna behöver också vara i acceptabel nivå enligt lärarna. Både 

kärn- och karaktärsämneslärarna vill ge eleverna en grund att stå på innan de får fördjupa sig 

efter eget intresse.167 Därför anser lärarna att elevinflytandet är mindre under första året då 

eleverna lär sig en uppsättning metoder och kunskaper som skall användas till 

fördjupningarna i slutet av kurserna. En faktor kring elevinflytande är enligt lärarna en viss 

förkunskap som eleverna bygger upp under första året på programmet.  
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 Intervju Lärare 5 kärnämne (2010-05-10) 

165
 Intervju Lärare 3 kärnämne (2010-05-12) 
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 Intervju Lärare 5 kärnämne (2010-05-10) 
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 Intervju Lärare 4 kärnämne (2010-05-12) 
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Kärnämneslärare 4 berättar: ”Jag vill gärna lägga en botten först så de vet vad de håller på med, man 

kan ju inte släppa från början för då vet de inte vad det handlar om, då är det inte rättvist, då är det inte 

demokrati över huvud taget.”
168

 

Synen på elevernas förutsättningar att ta inflytande är till viss del beroende av vad läraren 

fokuserar på. Den första karaktärsämnesläraren ser till kunskapen som utvecklas från att 

klassen bygger upp en grundkunskap under år 1 och sen specialiseras under åk 2-3 samtidigt 

som elevernas möjligheter till att ta inflytande i sin skolsituation ökar när de får fördjupa sig 

mer självständigt efter egna intressen och mål. Lärarna konstaterar att för att ta elevinflytande 

så krävs det en viss förkunskap inom ämnesområdet som eleven kan utgå ifrån. Lärarna leder 

eleverna mer under tiden då de bygger upp sin kunskapsbas inom ämnet. Kärnämneslärare 4 

säger till exempel att en stor del av kurserna läggs på repetition. Exempelvis i kemikursen 

körs en grundkurs och när alla är godkända så har klassen ungefär 35 timmar kvar. Då får 

eleverna göra en egen fördjupning efter eget intresse.”169 Det är meningen att de skall tillämpa 

sina grundkunskaper. Det samma gäller i karaktärsämnena. Karaktärsämneslärare 1 berättar 

att eleverna har APU. Vissa saker tränar de mer ute på sin APU och andra saker ligger inte i 

tiden, även att eleverna måste kunna dem inför Gesällen, det slutgiltiga praktiska yrkesprovet. 

Eleverna får önska vad de vill färdighetsträna på mer i studion på skolan. 

Karaktärsämnesläraren säger att när eleverna når årskurs 2 och 3 så är det lätt att vara lyhörd, 

för då vet eleverna vad de pratar om.170 Vi ser till att vi kan knyta verksamheten till målen så 

att vi i princip kan pricka av momenten som vi har gjort. Då blir det lättare att sätta betyg, 

lättare att se att man är rätt ute, lättare att motivera varför man gör som man gör, så att 

verksamheten får en mening.171 Väldigt många elever säger; ”Men det vet ju du bäst!  Du kan 

ju det här. Du får lägga upp det här, jag har ingen åsikt.”172 Medan en del är väldigt medvetna 

om att det ska vara elevdemokrati i skolan och att man ska vara med och bestämma och man 

ska fråga men samtidigt så tycker eleverna att det är svårt att veta vad de får bestämma 

egentligen, är det inte lite skendemokrati med elevinflytande när så mycket är så styrt?173 

Lärarna säger att elevinflytande är svårt p.g.a. att eleverna bär med sig en historia som präglar 

deras bilder av vad elevinflytande är och kan utövas. 
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 Intervju Lärare 4 kärnämne (2010-05-10) 

169
 Intervju Lärare 4 kärnämne (2010-05-12) 

170
 Intervju Lärare 1 karaktärsämne (2010-05-10) 
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 Intervju Lärare 5 kärnämne (2010-05-10) 
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 Intervju Lärare 3 kärnämne (2010-05-10) 
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 Intervju Lärare 3 kärnämne (2010-05-10) 



Examensarbete 15HP Lärarutbildningen HP90/ Helfart Gymnasieskolan 
Skribent: Henrik Håkansson 

 

40 
 
 

Relationen mellan lärare och elever 

Lärarna möter eleverna i skolsituationen där de bygger upp en nära relation genom samtal och 

handlingar i skolpraktiken. 

Kärnämneslärare 5 berättar: För att få till ett elevinflytande behöver vi etablera en bra relation 

med eleverna så att de faktiskt lyssnar på vad jag som lärare säger, så att vi kan ha en bra bas 

för kunskapsförmedling och kunskapsutbyte.174 Förslagen som kommer från eleverna försöker 

läraren lägga in längre fram i planeringen.175 

”Vad som är utmärkande för oss är den nära relationen till eleven. Det är nog inte många som förstår hur 

nära den blir när man jobbar på ett sådant här program. Nu är jag ju så mycket äldre än mina elever så jag 

behöver ju inte vara rädd för att de skall tro att jag är någon kompis eller något sånt där mina barn är ju 

äldre än de här tjejerna är men däremot kan de ju känna trygghet i att man finns här och kontinuitet. Man 

är här i princip när man skall hela tiden och att vistas tillsammans så mycket och göra så mycket praktiska 

saker som vi har gjort. Det tror jag gör att vi bygger upp ett bra förtroende, för det är ju viktigt att 

eleverna vågar misslyckas också tycker jag. Jag brukar säga att ni kan misslyckas här, på salongen är det 

ju sämre. Här får man misslyckas, det är ju sådant man lär sig av, har man gjort något riktigt dåligt så 

kommer man ju ofta ihåg. Ingen vill ju göra någonting som inte blir bra. Så råkar det bli någonting som 

inte blir bra så glömmer de inte det heller.”
176

 

De bägge karaktärsämneslärarna som intervjuas i arbetet säger att de arbetar mycket nära sina 

elever i en pågående dialog där lärarna styr undervisningen utifrån önskningar från elever och 

målen samt mot det avslutande praktiska provet, Gesällen, i 3an. Eleverna får mer och mer att 

säga till om allt eftersom de lär sig teknikerna.177  

Karaktärsämnesläraren 1 tillägger:  

”Det är väldigt viktigt att man har roligt när man går i skolan, alltså inte roligt att jag skämtar och far runt 

men, det vi gör måste kännas meningsfyllt, annars kan man ju inte jobba.”
178

  

De olika lärarna arbetar inte på samma sätt med klassen. Exempelvis Kärnämneslärare 6 intar 

en position där läraren har svaren. 

Läraren säger: ”Ja, att man visar sig villig till att förhandla men jag säger som Strindberg, Vissa saker kan 

man inte dyvla om.”
179

 

Läraren säger att de förhandlingsbara områdena kan gälla tid, val av material såsom läsbok 

eller en dikt för analys. Läraren ser problem i klassen och ingriper då det finns missämja i 

gruppen. I undervisningen utgår kärnämneslärare 6 från måldokumenten och vetskapen om att 

                                                      
 

174
 Intervju Lärare 5 kärnämne (2010-05-10) 

175
 Intervju Lärare 1 karaktärsämne (2010-05-10) 

176
 Intervju Lärare 1 karaktärsämne (2010-05-10) 

177
 Intervju Lärare 1 karaktärsämne (2010-05-10) 

178
 Intervju Lärare 1 karaktärsämne (2010-05-10) 

179
 Intervju Lärare 6 kärnämne (2010-05-10) 
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eleverna snart skall göra sina nationella prov. Läraren vet att det kommer att bli muntliga 

prövningar men i överlämningen står det att eleverna nästan enbart har haft skrivövningar. 

Därför lägger läraren in muntliga övningar med motiveringen till eleverna att det här kommer 

på nationella proven. En intressant detalj är att läraren inte säger vi utan Jag och Eleverna 

under intervjun. Läraren försöker möta elevernas intressen genom att rekommendera dikter 

och böcker till undervisningen som stämmer med deras intressen. Spelar en elev fotboll så får 

eleven en fotbollsdikt. De får själva välja sin litteratur.180 Resultatet av de inplanerade 

muntliga övningarna som läraren valde för att klassen skulle hinna öva inför de nationella 

proven blev följande: Första gången uteblev de som inte vågade. Men läraren blev ännu mer 

förvånad nästa gång när ännu fler inte kom.181 Läraren säger:  

”Man känner ett enormt ansvar. Man vill inte lämna någon efter sig med ett IG. Många säger att det är 

deras egna val, men jag tycker att det ligger i lärarens uppdrag att vi ska klara av eleverna.”
182

  

Utifrån transkriptionerna finner jag vissa skillnader i lärarnas resonemang kring relationen 

mellan lärare och elever. Dels den ovan nämnda skillnaden mellan Vi- och De- grupperna 

som nämns av lärarna när de talar om eleverna och sig själva och dels genom det dialogiska 

perspektivet som delas av lärarna men tolkas på lite olika sätt i praktiken då lärarna anser att 

de sitter inne med kunskap men de tar in elevernas kunskap på olika vis i undervisningen.  

Gruppens betydelse för elevinflytandet 

Lärarna ser gruppkontexten som en avgörande aspekt för elevens möjlighet till att utöva 

elevinflytande. Kärnämneslärare 3 lyfter in ett socialpsykologiskt perspektiv i diskussionen 

och säger att elevernas förutsättningar till att ta elevinflytande beror på gruppen och vilka 

värderingar som finns i gruppen. 

”I en grupp där eleverna är studiemotiverade, det behöver inte vara så att de är speciellt högpresterande, 

men de är motiverade. Där finns också en vilja att vara med och påverka medan i andra grupper där 

eleverna känner lite mer tvång att här måste jag och det kan gälla högpresterande också, så är man inte 

lika benägen till inflytande utan då vill man bara få det överstökat. ”Gör du lärare som det passar bäst.”
183

  

I klassrummet identifierar läraren tre grupper av elever. Två grupper som har svagt intresse 

för elevinflytande i undervisningen och en motiverad grupp som vill lära sig. De två 

grupperna som sticker ut är de tvingade eleverna som egentligen inte vill vara där tillsammans 
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 Intervju Lärare 6 kärnämne (2010-05-10) 

181
 Intervju Lärare 6 kärnämne (2010-05-10) 

182
 Intervju Lärare 6 kärnämne (2010-05-10) 

183
 Intervju Lärare 3 kärnämne (2010-05-10) 
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med en del högpresterande som resonerar på samma sätt. Dessa elever verkar vara mer 

benägna att få ett betyg, och är mindre intresserade av sin egen roll i undervisningen. De är 

inte intresserade av vad eller varför i ämnet. Eleverna gör uppgiften utan större engagemang 

och går så fort de kan. Frågan är vilka mål eleverna har med sin utbildning. Vill eleverna lära 

sig för livet eller för provet. Om något slags tvång föreligger sjunker motivationen och 

påverkar gruppen som helhet.  

Elevgruppens storlek påverkar elevinflytande i klassrummet. En tumregel när vi talar om 

elevinflytande är enligt Kärnämneslärare 4 att ju större elevgrupp du har som lärare desto mer 

får läraren styra exempelvis med något förslag och sen får man inom det ha ett spelutrymme 

så att eleverna känner att de har någon form av inflytande.184 Lärarna talar om grupp istället 

för klass och anger gruppstorleken som en faktor på hur mycket tid som ges att möta och 

lyssna av varje elev. En av kärnämneslärarna berättar att i hennes kurser har hon frisör, flyg 

och stylist i klass när de läser språk. Kursen får spretiga mål för eleverna eftersom deras mål 

är så skilda. En del ska bli flygtekniker, några ska jobba på hudvårdsalong och andra ska bli 

frisörer samt några har valt fel och ska göra något helt annat. Läraren relaterar väldigt mycket 

till kursmål som eleverna inte kan ha inflytande över eftersom de är fastlagda. Elevinflytandet 

utövas istället inom i vilken ordning saker skall göras, hur vi skall examinera kurserna, men 

inte riktigt i vad vi skall göra eftersom det finns en fastlagd kursplan och mål dit vi ska nå.185 

Problematiken är att eleverna har olika mål med sina studier och flyginriktningen har snäva 

regler om vad och hur saker skall göras från Luftfartsverket. Det påverkar även 

Frisörinriktningselevernas möjlighet att utöva elevpåverkan.  

Gruppens inställning till elevinflytande är beroende av dess historia och vana vid om eleverna 

tidigare har arbetat med elevinflytande i skolan. Kärnämneslärare 3 säger att elevinflytandet 

påverkas av elevernas inställning genom deras grupptillhörighet. Det spelar ingen roll vilket 

program man är på egentligen utan hur gruppen fungerar i elevdemokratiska frågor. I vissa 

grupper är det naturligt för eleverna att de ska ha inflytande och eleverna tar chansen när de 

får den medan andra elever är svårare att få igång. Det beror på om eleverna är vana eller inte 

vid elevinflytande sedan tidigare. Om det förväntas eller inte förväntas av dem att de skall ta 
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 Intervju Lärare 4 kärnämne (2010-05-12) 
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 Intervju Lärare 5 kärnämne (2010-05-12) 
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elevinflytande i sin skolmiljö. Om vi har riktig otur så förväntas det inte av eleverna, och 

värre eleverna förväntar sig inte heller att dem skall ta inflytande. Det beror på hur eleven ser 

på sig själv, på skolan och på gruppen. Om vi som lärare upptäcker att det finns 

elevdemokratisk vana sedan tidigare i gruppen så kan vi bygga vidare utifrån den men saknas 

det så måste vi leda in eleverna på spåret. Frisöreleverna är tacksamma att jobba med. De har 

ganska höga intagningspoäng, de är ofta väldigt välmotiverade, och de är väldigt 

ifrågasättande. Det går helt enkelt inte att sätta sig på dem, utan de vill vara med och kräver 

att få vara med, vilket gör det lättare för läraren att låta dem vara med, för att de köper vår 

argumentation, det blir väldigt sällan en konfliktsituation. Om läraren låter eleverna vara med 

och möter eleverna i dialog så fungerar elevinflytandet bra.186 

Tiden 

Lärarna anser att tiden är av stor betydelse för elevinflytandet. Eleverna kan påverka tiden i 

skolan. När lärarna anser att målen är uppfyllda så kan de erbjuda eleverna att när de är klara 

med en viss mängd uppgifter så får de gå från lektionerna eller provet.187 Lärarna anger tiden 

som en faktor som på flera olika plan påverkar elevinflytandet. När Lärarna talar om tid så 

delas tidsfaktorn i tid i klassen och tid på programmet. Lärarna talar om grupp istället för 

klass och anger gruppstorleken som en faktor på hur mycket tid som ges att möta och lyssna 

av varje elev. Lärarna säger att elevinflytandet ökar med tiden på programmet. I Årskurs 1 är 

det inte så lätt med elevinflytandet. Där får man som lärare styra upp arbetet mycket mer 

p.g.a. att i årskurs 1 så gås i princip samtliga moment igenom och det är svårt att ha en åsikt 

om någonting man aldrig har gjort tidigare. Under årskurs 1 tycker lärarna att de får gå in och 

styra upp samt ha en planering som är mycket mer fast i sin utformning.188 När eleverna 

kommer till åk 2 och 3 så fördjupar sig eleverna när de vet hur och vad de olika momenten 

innebär som de jobbar i.189 Kärnämneslärare 4 säger att ju mer tid man har till förfogande 

desto mer inflytande kan eleverna få. För då slipper läraren att känna sig tvingad att slippa 

trycka ut en massa saker hela tiden. Kärnämneslärare 3 lyfter att eleverna behöver tid och 

utrymme för att kunna utöva elevinflytande i undervisningen. Läraren måste ge eleverna 
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 Intervju Lärare 5 kärnämne (2010-05-10) 
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 Intervju Lärare 6 kärnämne (2010-05-10) 
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 Intervju Lärare 1 karaktärsämne (2010-05-10) 
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 Intervju Lärare 1 karaktärsämne (2010-05-10) 
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konkreta möjligheter att påverka. Det kan göras genom att eleverna får sätta sig i mindre 

grupper och få tid att fundera och diskutera sinsemellan. Läraren kan inte ställa sig framför 

eleven och säga: ”vad tycker ni?” Eleverna behöver tid att reflektera och diskutera.190 

Karaktärsämneslärarna berättar att de arbetar tätt tillsammans med eleverna och där de får tid 

att öva och reflektera över sina framsteg i studion och under lektionerna i en levande dialog 

mellan lärare och elever.191 I hantverkskurserna på frisör tycker lärarna att det är lättare att 

påverka. De är stora och har ett stort innehåll. Som lärare har man längre tid på sig. I de små 

50 poängskurserna, exempelvis: arbetsmiljö, säkerhet, hantverksorientering är det svårare 

med elevpåverkan eftersom att där är det så mycket som måste hinnas med. Kurserna är så 

täta. Det är lättare att arbeta med elevpåverkan på de längre 200 poängskurserna.192 

Fysiska hinder i undervisningen 

Kärnämneslärare 3 definierar två aspekter av fysiska hinder för elevinflytande i skolan. Det 

finns schemamässiga hinder som gör att lärarna inte kan lägga upp undervisning på ett bra sätt 

för lärare och elever. Och det finns tekniska återkommande problem, exempelvis 

datortillgången som är begränsad på skolan.193
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 Intervju Lärare 4 kärnämne (2010-05-12) 

191
 Intervju Lärare 1 karaktärsämne (2010-05-10) 

192
 Intervju Lärare 2 karaktärsämne (2010-05-10) 
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 Intervju Lärare 3 kärnämne (2010-05-10) 
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6 Diskussion  

6.1 Inledning till slutdiskussionen 

I inledningen till mitt arbete skrev jag att gymnasieskolan har gått från en kunskapssyn där 

läraren har varit styrande i ett traditionellt förmedlingspedagogiskt arbetssätt och där eleverna 

passivt tagit emot kunskap till en kunskapssyn där eleverna är aktiva i val av metod och 

ämnesinnehåll. Dewey ansåg att den demokratiska skolningen var undervisningens främsta 

mål. Genom att ge eleverna inflytande i de centrala didaktiska frågorna: Vad och hur, är vi 

kanske på väg mot en ökande demokratisk skolning. Nu när undersökningen är klar 

konstaterar jag att Lärarna på Frisörinriktningen på hantverksprogrammet ger eleverna 

inflytande i just Vad- och Hur-frågor, även om vi kan skönja en lätt övervikt av hur-frågorna. 

Jag utgick från att alla verksamheter behövde mål för att skapa en miljö för lärande. Frågan 

var hur målen ställdes. Ser eleverna meningen med målen och vårt arbete så skapas mening 

med verksamheten. Till vår hjälp har vi måldokumenten vilka gör mitt arbete med 

undervisningen som lärare lättare att styra. Men är målen i skolan viktiga för eleverna? Enligt 

lärarna på Frisörinriktningen så börjas och följs kurserna av en dialog mellan lärare och elever 

som skapar en mening för eleverna genom att eleverna förstår syftet med utbildningen och 

tillåts arbeta utifrån sina egna intressen kopplat till målen. Dewey såg att om människan inte 

ser målet och meningen med verksamheten så upptas vi av impulser och då tappar vi fokus 

och lär oss något annat än det som var syftet med vår verksamhet. Vi ser det i klassrummet då 

eleverna börjar plocka med sina mobiler istället för att sköta skolverksamheten. Lärarna 

konstaterar att eleverna har lite påverkansmöjligheter på skolans styre och elevdelaktigheten 

på kurs- och elevråd är mycket låg. Däremot så är elevinflytandet större i den pågående 

dialogen i klassrummen och där ser lärarna helt andra sidor av eleverna. För att göra 

undervisningen meningsfull krävs att vi ser en mening med våra mål. Meningen skapas 

genom att eleven blir motiverad att vilja göra något och därför formulerar syften och mål då 

skapas en mening och genom handlingarna som reflekteras i vår sociala omgivning skapas 

kunskap. En viktig del är dialogen mellan lärare och elever för att hålla målen levande och 

därigenom via handlingar skapa mening i skolan.  
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6.2 Slutdiskussion 

I slutdiskussionen svarar jag på arbetets syfte och frågeställning utifrån Deweys perspektiv 

om lärande. I transkriptionerna från de intervjuade lärarnas svar fann jag att lärarnas arbete 

med elevinflytande stod över den vanliga indelningen mellan karaktär och kärnämneslärare på 

skolan. Utifrån min analys fann jag att lärarnas arbete till stor del kan tolkas utifrån Deweys 

idéer när lärarna talar om hur de tolkar måldokumenten och involverar sina elever i 

skolarbetet. Jag avser att förklara detta närmare här i slutdiskussionen. 

6.2.1 Vilka aspekter av elevinflytande gavs till eleverna av lärarna? 

Frisörinriktningen är en del av Hantverksprogrammet. Det medför att inriktningarna delar 

kärnämneslärare med flera olika inriktningar på skolan. När eleverna läser tillsammans med 

Flyginriktningen ingår de i en kontext som påverkas av Luftfartverkets strikta regler vilket 

medför en begränsning för elevinflytandet då skolan måste följa Luftfartverkets regler. 

Lärarna och eleverna har löst detta genom att de för en diskussion i början av första året och 

gör klart ramarna för verksamheten. Lärarna berättar om problematiken för eleverna och 

berättar inom vad eleverna kan utöva elevpåverkan då de anpassar undervisningen efter 

ramverket. 

På frisörinriktningen arbetar lärarna med elevinflytandet genom en ständig dialog med 

eleverna. Enligt lärarna är dialogen en grund för elevpåverkan på programmet. Om vi ser till 

Dewey idéer om pedagogik finner vi att kärnämneslärarna tycker att skolan inte riktigt ligger i 

fas med verkligheten som möter eleverna men de arbetar för att åtgärda detta. Målet för 

branschen som lärarna arbetar mot är att eleverna skall fungera från dag 1 på en salong efter 

examen. Lärarna ser en avvikelse mellan branschens krav och måldokumentens utformning. 

De kompenserar avvikelsen och lär eleverna grundkraven i målen och fördjupar praktiken i 

skolans salong och på elevernas APU så att de även matchar branschen som de skall möta 

efter gesällen.  

Elevernas arbete för att nå kursmålen och bli färdiga frisörer till studenten följer en vandring 

mellan praktik och teori. Dewey förespråkade en pedagogik där kunskap skapas när eleverna 

handlar i en praktisk verksamhet. Eleverna ställs inför problem i skolan eller på praktiken och 

får motivation att lösa problemet. 
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De reflekterar över olika alternativ och går till olika källor såsom lärare, skolböcker och 

internet samt kollegor. De tar informationen och bearbetar de olika alternativen teoretiskt för 

att förstå på vilket sätt de skall handla för att lösa problemet. Eleverna provar idéerna först i 

skolsalongen, sen på APU:n och avslutar varje moment med en reflektion av resultatet. De tar 

resultatet och låter det granskas av lärarna som ger feedback om det praktiska resultatet. 

Vilket resulterar i ytterligare en reflektion där eleverna bildar ny kunskap om hur de skall 

handla nästa gång.  

Dewey talade om den inre tankens frihet men för att uppnå den krävs en yttre frihet, som 

består i att få röra sig och utforska världen, inte bara sitta och lyssna på en lärare. På 

frisörinriktningen varvas undervisningen mellan teori i klassrum och praktik på salongen dit 

eleverna kan gå och öva på moment och idéer. Lärare och elever arbetar sida vid sida.  

Kärnämneslärare 1 sa: 

”Det som är utmärkande för oss är den nära relationen till eleven. Det är nog inte många som förstår hur 

nära den blir när man jobbar på ett sådant här program. Man är här i princip när man skall hela tiden och 

att vistas tillsammans så mycket och göra så mycket praktiska saker som vi har gjort.” 

Dewey såg den yttre frihetens fördel genom att elev och lärare lärde känna varandra i möten i 

samtal under ledigare former. Det är först då som läraren kan se elevens behov och därigenom 

kan forma undervisningen efter elevens behov då läraren förstår elevens erfarenheter och 

intressen. Den yttre friheten ger eleven inre frihet som är viktigast för kunskapsbildningen när 

eleven handlar och reflekterar över resultatet vilket ger kunskap för kommande behov.  

Dewey ansåg att skolans arbete skulle vara elevcentrerat istället för stoffcentrerat. På 

frisörprogrammet möts elever och lärare i dialog där eleverna ger förslag på vad de vill träna 

mer och vad de känner att de saknar. Lärarna ser till att de får tid till praktiska övningar när 

det passar i den övriga planeringen. Deweys utgångspunkt var att elevernas erfarenhet skulle 

stå i centrum istället för ämnet.  Dewey talade om frihet och möjlighet till växande, genom att 

formulera egna mål och syften för sin utveckling. På frisörutbildningens karaktärsdel skall ett 

antal moment och tekniker gås igenom och övas in inför gesällen och inom arbetet på vägen 

dit får eleverna efter eget huvud ge förslag och lägga fram idéer om vad de behöver öva mer 

på. På samma sätt som Selberg sa så lyssnar lärarna av eleverna och diskuterar med dem för 

att nå ett gott resultat och involvera eleverna i verksamheten. Likt Swahns resonemang 

använder lärarna dialogen som ett redskap där eleverna kan utöva elevpåverkan på 
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examinationsformer, om de skall ha läxor eller arbeta i skolan samt hur de skall arbeta med 

upplägg, innehåll och struktur på kursen. 

En spännande reflektion som framkom då jag analyserade texterna är att kärnämneslärarna 

arbetar på liknande sätt i sina ämnen men de har inte salongen till sitt förfogande som gör 

handlingarna i praktik så tydliga. Exempelvis Kärnämneslärare 4 arbetade på samma sätt i 

NO-ämnena där eleverna får välja på två eller tre olika varianter av uppgifter på samma tema. 

Eleverna kan påverka sitt arbetssätt men ändå täcks samma område i kursmålen. Eleverna får 

arbeta hemma och då har läraren en sida på Fronter där alla lektionsgenomgångar finns i pdf-

format. Likt karaktärsämneslärarna har kärnämnesläraren valt att arbeta med Deweys yttre 

frihet och på så sätt uppnår bägge lärarna elevernas inre frihet att lära reflektera och utveckla 

sig. En uppfattning bland lärarna om förutsättningarna för elevinflytande är enligt lärarna 

ämnets karaktär, beroende på vad som är ämnets kärna, beskaffenheter och centrala innehåll. 

Men när jag läser igenom transkriptionerna så finner jag att elevinflytandet ligger på ett högre 

plan. Lärarna tror att andra lärares ämneskaraktärer lämpar sig mer eller mindre för 

elevinflytande men då lärarna talar om sina egna ämnen så är det enda som stoppar 

elevinflytande flyginriktningens hårdare regelverk inte ämnenas olika karaktärer. Det är med 

andra ord som Swahn sa att det är inte ämnet utan regelverk och lärarnas uppfattning om vilka 

områden av skolan som det är möjligt för eleven att utöva elevinflytande inom eftersom 

läraren bestämmer var och inom vilka områden elevinflytandet släpps in. Swahn kom fram till 

att elevinflytandet sker i en dialog med eleverna där läraren stimulera idéer som leder mot 

målen. Elever och lärare diskuterar och provar sig fram mot målet. Genom denna process kan 

elevinflytandet utgöra en dynamisk och drivande kraft i skolan där läraren får tillgång till en 

motiverande kraft hos eleverna i sann Dewey anda. 

Vad vi ser är att eleverna arbetar efter mål och delmål i de olika kurserna. En stor del i 

skolarbetet är att lära sig att definiera mål och syften så att verksamheten blir meningsfull. 

Enligt Dewey är det när eleven stannar upp och reflekterar över vad hon/han vill göra och 

formulerar syften och mål så skapas en mening och genom handlingarna som reflekteras i vår 

sociala omgivning skapas kunskap. Eleverna på frisörinriktningen har en dialog med lärarna 

där de lägger fram mål som de vill genomföra. Lärarna säger att det behövs korta delmål då 

eleverna ibland har lite svårt att ta till sig hela bilden. Likt Deweys idéer handleder lärarna 

eleverna mot nya nivåer i kunskapsbyggandet på utbildningen. Dewey säger att utan mål och 
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syften upptas vi av impulser och då tappar vi fokus och lär oss något annat än det som var 

syftet med vår verksamhet. Jag kopplar elevernas pysslande med mobiltelefoner på lektionstid 

som en tydlig signal till mig som lärare att jag inte har lyckats att motivera varför vi gör en 

viss uppgift och eleven känner sig inte motiverad att engagera sig i arbetet. Jag tog in Bernt 

Gustavsson i teoridelen till mitt arbete för att jag ansåg att det behövs ett nyanserat 

förhållningsätt mellan de bägge perspektiven, det traditionella och det progressivistiska för att 

möta eleverna. I Gustavssons perspektiv ses kunskapen som kontextberoende, och vi präglas 

av vår historia av hur vi tror att något är. Kunskap bärs av människor och skapas i möten. 

Som vi ser i min analys så förhåller sig en av lärarna lite mer åt det traditionella 

förmedlingspedagogiska perspektivet. I en kontext där merparten av lärarna uttalar sig som 

progressivistiska i sitt handlande, kanske rentav för att de verkar på ett praktikbaserat 

program, kan den traditionella lärarens pedagogik ses som malplacerad men så behöver det 

inte vara. Utifrån Forsbergs resonemang om att fokus bör ligga på om resultatet av 

elevinflytandet är positivt eller negativt för eleven. Vissa elever fungerar betydligt bättre med 

snävare ramar i klassrummet och mår rent av dåligt av för många val. Även Dewey säger att 

vi skall utgå och möta våra elever utifrån deras intressen. Om elevernas intressen 

sammanfaller med lärarens eller om det blir en färgklick i en annars ganska likstämmig kör så 

kan det bli ett trevligt avbrott för eleverna. 

6.2.2 Vilka faktorer påverkade elevinflytandet enligt lärarna? 

Lärarens inställning till elevinflytande grundar sig i att först måste eleverna förstå vad de 

själva kan påverka. När eleverna har insett vilka arenor de kan påverka och börjar ifrågasätta 

och tillföra idéer och perspektiv till undervisningen i en dialog med lärarna kan eleverna 

påverka genom att deras tankar och idéer vägs in med lärarnas syften och mål och genomförs 

längre fram då de praktiskt passar i planeringen. Som Danell sa så är elevinflytandet begränsat 

till vissa arenor i skolpraktiken som undersökts och styrt utifrån lärarnas syn på vad som är 

praktiskt genomförbart utifrån praktiken och kursmålen. De arenor som är öppna för eleverna 

att utöva elevinflytande inom är områden kring hur saker görs i undervisningen. Det 

utmärkande för de aspekter som berörs av elevinflytandet är att det handlar om reella val av 

vad- och hur- frågor. Däremot varför är lämnat till lärarnas tolkningar av mål och 

kursdokument. Eleverna har inte elevpåverkan i innehållet p.g.a. att där måste de genomföra 

vissa moment som ingår i kurserna.  
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Enligt lärarna blir undervisningen meningsfull för eleverna när de kan relatera densamma till 

sina egna intressen. Det är samma resonemang som Selberg för i sina texter. I svenska kan 

eleverna utöva inflytande i vilken ordning uppgifter skall lösas och hur ämnet skall 

examineras. I engelska är det en process och där kan eleverna påverka mindre. I engelska rör 

elevinflytande mest läxor och examinationer. I matematiken och i no-ämnena får eleverna 

inflytande genom att fördjupningen är fri till eget val av arbetssätt och olika teman inom 

arbetsområdena som leder till samma kunskapsmål. Detsamma gäller inom karaktärsämnena 

där eleverna från början måste likt arbetsgången i kärnämnena tillägna sig en grund som de 

sedan kan fördjupa inom ramarna efter eget intresse i 2an och 3an. Skollagen säger: 

”Eleverna ansvara för att planera och genomföra sina studier samt deras inflytande på såväl innehåll som 

former vara viktiga principer i utbildningen.”  

Lärarna tolkar lagen som att eleverna inte kan påverka innehållet i kurserna men lagen säger 

något annat. Såsom Forsberg sa så påvisar det lärarens roll som tolkare för vad eleverna får 

och inte får påverka i undervisningen. En nackdel med att arbeta med elevinflytande är att det 

inte finns så klara direktiv om hur det skall genomföras för lärarna. 

Lärarna från både karaktär och kärnämnen reagerar på att frågor om elevdemokratin på skolan 

har lågt intresse hos eleverna. Samtidigt säger de att eleverna inte har fått igenom sina 

önskningar från ledningen. I klassrummen upplever lärarna att elevinflytandet fungerar bättre. 

Kärnämneslärare 5 säger att det är den enskilde lärarens ansvar att se till att eleven läser och 

förstår kursplanen och betygskriterierna. Det krävs att dialog mellan elever och lärare samt att 

läraren vågar släppa in eleverna där så är möjligt och skapar ett gott inlärningsklimat där 

eleverna känner att de har reell påverkan på sina studier.  

En faktor som påverkar elevinflytandet är som Högberg säger aktörernas inställning och 

erfarenhet till inflytande sedan tidigare. Det krävs att läraren tar ett ledarskap och visar vägen 

för eleverna. Det är upp till alla deltagare i klassrummet hur elevinflytandet praktiseras. Om 

eleverna har vana från tidigare skolsituationer där de har haft elevinflytande så är det lättare 

för eleverna att påverka sina studier annars är det upp till lärarna att visa eleverna att de kan 

och tjänar på att påverka sin skolmiljö. Lärarna ser tiden som en viktig faktor då elevernas 

kunskapsbas måste finnas innan de kan ta eget ansvar och ställa frågor som leder dem vidare i 

deras kunskapsuppbyggnad och därigenom i deras elevinflytande. Med andra ord ökar 

elevinflytandet i årskurs 2 och 3 p.g.a. att eleverna då har en tydligare kunskapsbas att stå på 



Examensarbete 15HP Lärarutbildningen HP90/ Helfart Gymnasieskolan 
Skribent: Henrik Håkansson 

 

51 
 
 

då de ställer frågor och fördjupar sig i sina ämnen och får forma sin läsning mer efter eget 

intresse så länge det följer målen för kursen. 

En nackdel är tiden. För att arbeta med elevinflytande måste läraren avsätta tid och utrymme 

till eleverna. Det gör att det är lättare att låta elevinflytandet bli en del av undervisningen på 

de längre kurserna medan tiden utgör ett hinder då vi bara har 50p att arbeta på samtidigt som 

vi skall tillgodose målen med kursen. 

Ett problem som framkommer i intervjuerna är den del av Deweys huvudtes där han såg 

människan som en individ som lär genom hela livet genom reflekterad handling i praktiken 

för samhällets bästa. Men i LPF 94 står det att läraren skall utgå från den enskilda elevens 

behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande och hon/han skall organisera arbetet så att 

eleven upplever att kunskap är meningsfull. Jag frågar mig för vem? För jag som individ eller 

för jag som en del i samhället? Dewey ansåg att den demokratiska skolningen var 

undervisningens främsta mål. Idag talas det mycket om ”jag” i skolan och bevisligen även i 

måldokumenten.  

Lärarna konstaterar att eleverna inte har någon känsla för att vi måste kämpa för demokratin 

längre. Eleverna ser demokratin som något självklart. Eleverna undviker de elevdemokratiska 

råden på skolan så om vi tror på Dewey så kanske vi borde bredda våra mål mer och ta in mer 

av demokratiarbetet om samhället i skolan, inte bara vårt personliga mål att bli ett yrke.  

Ragnhild Swahn sa i sin avhandling att hon ofta blev besviken då hon tyckte att eleverna inte 

motsvarade hennes förväntningar på egna initiativ och engagemang. Lärdomen som hon drog 

var att delaktighet och inflytande hänger ihop med parternas erfarenhet av och uppfattning om 

inflytande och hur detta skall praktiseras. Kärnämneslärare 3 på frisörprogrammet delar 

hennes bild av elevinflytande men knyter problemet till gruppen i ett socialpsykologiskt 

perspektiv där kärnämnesläraren säger att elevernas förutsättningar till att ta elevinflytande 

beror på gruppen och vilka värderingar som finns i gruppen. Läraren säger att motivationen 

hos eleverna är kopplad till viljan till att ta elevinflytande. Och viljan att ta elevinflytande 

beror enligt Högberg på elevernas historia kring hur de har fått ta inflytande eller inte. Jag 

undrar om det inte är den springande punkten. Lärarna som jag intervjuade utryckte samma 

problematik. När vi som lärare försöker få våra elever motiverade att lära sig i skolan undrar 

jag om eleverna egentligen har tillräcklig kunskap om de ämnen de läser för att de skall kunna 

ställa frågor som för dem mot de uppsatta målen i kursplanerna. Det är där vi som lärare kan 
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handleda dem och i samma process väcka ett intresse och en motivation att lära sig mer i 

ämnet. Både karaktärs- och kärnämneslärarna säger att de i början av kurserna har mindre 

elevinflytande och mer lärarstyre tills eleverna har fått en grund att stå på, en kunskapsbas att 

bygga vidare i en mer elevcentrerad fördjupning efter eget intresse. Nu ger jag mig ut på djupt 

vatten och lutar mig på den tidigare forskningen. Dr Eva Forsberg som talar om att när vi 

undersöker elevernas makt och inflytande bör vi lägga fokus på om resultatet av denna makt 

är negativ eller positiv för de utövande eleverna, inte om de har inflytande, eftersom det är 

resultatet till inflytandet som bör anses vara viktigt. Utifrån mitt arbete så ser jag att det är 

läraren som ytterst avgör om eleverna har påverkan eller inte. På mitt undersökta program har 

eleverna inflytande i klassrumsfrågor. Vi kan se att eleverna får inflytande på att ha eller inte 

ha läxor, att ha eller inte ha examinationer och val av metoder och material om det passar i 

lärarnas syn på hur deras undervisning skall organiseras. Men eleverna upplever att de har 

mindre inflytande i skolfrågor på ett högre plan vilket har resulterat i ett lägre intresse för 

elevdemokratiska råd. Eleverna har genom handlingen att inte engagera sig valt bort en viktig 

del av sitt elevinflytande och lämnat den makten att ta beslut åt andra på skolan. Resultatet av 

elevernas val är negativt på elevinflytandet. De har själva begränsat sitt inflytande till att röra 

klassrumsfrågorna. 

6.2.3 Reflektion: 

I intervjuerna framkommer det att lärares tankar kring elevinflytande på 

Hantverksprogrammets frisörinriktning är ungefär detsamma angående elevinflytande och 

upplägg av sina kurser oavsett vilket ämne de undervisar i. Det verkar finnas en syn att först 

lägger vi grunden och sedan fördjupar vi oss med ökad elevstyrning. Det är lite roande att när 

Kärn- och Karaktärsämneslärarna arbetar med elevinflytande släpper de in eleverna på precis 

samma sätt i sina respektive ämnen. Elevinflytandet är överordnat ämnets karaktär, det styrs 

av grundläggande pedagogiska principer av professionella lärare i en dynamisk miljö som 

skolan. 
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Intervjuguide: 

 Hur bör man arbeta med elevinflytande?  

 Vad innebär elevinflytande för dig i din skolvardag? 

 Hur arbetar du med elevinflytande till klassen? Preciseras inflytandet på något särskilt 

sätt?  

Vilket? 

 Finns det skillnader mellan olika ämnen när det gäller elevinflytande på innehåll och  

arbetssätt? I så fall vilket? 

 Har eleverna förutsättningar att ta inflytande i undervisningen? Exemplifiera? 

 Skiljer sig elevernas förutsättningar till inflytande i olika ämnen? 

 Vilka faktorer påverkar elevinflytandet i undervisningen? 

 Vilka hinder finns det för dig att ge eleverna inflytande över innehåll och arbetsätt? 


