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Abstract 
 
Syftet med denna undersökning var att studera hur lärarens roll har förändrats med fokus på 

ett ökat elevinflytande. I rapporten belyses centrala styrdokument som är relevanta för denna 

undersökning och i litteraturdelen diskuterades förändringen i skolan, den förändrade 

lärarrollen och elevinflytande. Studien baserades på teoretiska utgångspunkter kring 

demokrati och kommunikation kopplat till elevinflytande. Med hjälp av en kvalitativ 

undersökningsmetod har sex lärare från senare delen av grundskolan intervjuats. Resultaten 

har kategoriserats i fyra grupper – förändring, elevinflytande, lärarrollen och framtiden. 

Undersökningen visade att de intervjuade lärarna hade svårt att definiera begreppet 

elevinflytande och hur det hade påverkat deras roll. Vår tolkning blev då att begreppet 

behövdes tydliggöras, diskuteras och införlivas i skolans kultur. 
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1 Inledning  
 
 
Den nya lärarrollen kännetecknas av en viss professionell osäkerhet på grund av både yttre 

och inre förändringar av samhälle och skola.    

 
Traditionen i läraryrket sviktar. Det är inte längre alldeles givet vad läraren ska ta 
upp i klassrummet och hur. Det är inte givet hur hon eller han ska uppträda som 
lärare. I läroplanerna och kursplanerna sägs ingenting om hur en lärare bör 
göra…Om lärares traditionella auktoritet inte fungerar längre, om hon eller han inte 
längre är bäst i klassen, måste nya strategier användas i det nödvändiga arbetet med 
att forma undervisningen. En sådan strategi är att involvera eleverna i styrningen av 
läroprocesserna och i arbetet med att skapa ordning i klassrummet…Det är elevers 
inflytande över sitt eget lärande som är huvudpoängen. (SOU 1996:22, s.11 och 18)    

 

Detta citat ger en bild av den förändrade lärarrollen i kombination med ökat elevinflytande. 

Den postmoderna samhällsutvecklingen innebär till exempel internationalisering, ökad 

mångfald, ny teknik och förändrad skolorganisation vars influenser bidrar till lärarrollens 

ökade komplexitet. Även Hult, Olofsson och Rönnerman (2005, s. 55-56) kommenterar 

lärarnas förändrade situation med att, ”Läraren pressas till att förhålla sig till det ”nya” 

samtidigt som hon befinner sig i det ”gamla”.” Samhällsförändringarna har påverkat 

lärarrollen både positivt och negativt. Det finns många intressanta förändringar att undersöka 

när det gäller den nya lärarrollen.  

 

Den inledande förstudien ledde till slutsatsen att ett ökat elevinflytande är en av de centrala 

delarna i den förändrade lärarrollen. Många studier visar att det inte finns något reellt 

elevinflytande i skolan. Det är viktigt att eleverna har inflytande på undervisningen därför att 

delaktighet är en förutsättning för lärande, dessutom är det elevens rättighet. Eleverna ska 

också ha inflytande därför att det ingår i skolans uppgifter att fostra demokratiska 

medborgare. Den nya lärarrollen innebär därför ett enormt ansvar, kräver stor flexibilitet och 

är en svår men givande utmaning. Elevens förändrade situation i klassrummet har undersökts i 

stor omfattning, men studier som berör lärarens situation har inte belysts i samma omfattning. 

Därför tycker vi att det är intressant och utmanade att undersöka denna aspekt.  

 

1.1 Bakgrund 
 
Bakgrunden till detta arbete handlar om förändringsprocessen i skolan. Den begynnande 

litteraturstudien bekräftade att en förändring pågår och har pågått under en lång tid, dock har 

den accelererat de senaste 15 åren. Intresset för detta ämne väcktes under våra VFU- perioder, 
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där vi mötte lärare som uttryckte frustration över den förändrade lärarrollen, och som Hult, 

Olofsson och Rönnerman (2005, s. 47) bekräftar så har förändringarna varit kännbara för 

läraren inom många områden i kombination med resursindragningar. Initialt ämnade vi 

undersöka hela förändringsprocessen, men när vi började formulera frågor till intervjuer insåg 

vi ganska snart att området var allt för brett att studera. Efter ytterligare litteraturstudier och 

mycket diskuterande beslöt vi oss för att studera hur lärarrollen har förändrats med ökat 

elevinflytande. 

 

1.2 Styrdokument  
 
Skollagen, Grundskoleförordningen och Lpo 94 är de styrdokument som är relevanta för 

denna undersökning.  Elevinflytande tas upp i alla dessa tre dokument och betonas på olika 

sätt. De talar inte detaljerat om för läraren hur man ska gå till väga i klassrummet med 

elevinflytande men direktiven måste följas. Därför är det viktigt att belysa vad de säger om 

elevinflytande.  

 

1.2.1 Skollagen och grundskoleförordningen  
Elevinflytande tas inte upp i så stor omfattning i skollagen (1985) men den är ändå tydlig i 

sina direktiv. Det står uttryckligen att eleverna ska ha inflytande över utformningen av sin 

utbildning, dessutom betonas vikten av att inflytandet ska anpassa till elevernas ålder och 

mognad. I grundskoleförordningen (1994) förtydligar man ytterligare hur arbetet kring 

elevinflytande ska utformas. Skolorna åläggs att utarbeta en lokal plan för hur eleverna ska få 

ett ökat inflytande. I samarbete med läraren ska eleverna ges möjlighet att diskutera relevanta 

frågor.   

 

1.2.2  Lpo 94 
I Lpo 94 (senast uppdaterad 2003) talas det om att skolan ska utforma sin verksamhet i 

överrensstämmelse med de grundläggande värderingarna. Det räcker inte med att undervisa 

om demokrati utan man måste omsätta tankarna i praktiken och arbeta på ett demokratiskt sätt 

med målet att förbereda eleven för ett liv utanför skolan. I Lpo 94 (Ibid) under avsnittet 

Rättigheter och skyldigheter står det ”genom att delta i planering och utvärdering av den 

dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna 

utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar”. Medbestämmande är inget nytt utan 

har funnits med i de äldre läroplanerna men det är i Lpo 94 som det blivit ett genomgående 

tema och ett av de större budskapen.  
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I Lpo 94 (Ibid) betonas elevinflytande i avsnittet Elevers ansvar och inflytande, där står, ”De 

demokratiska principerna att kunna påverka, vara delaktig och ta ansvar skall omfatta alla 

elever.” Det slås också fast att skolan skall sträva efter att varje elev: 

 

• tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,  

• successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och 

det inre arbetet i skolan och  

• har kunskap om demokratins principer och utveckla sin förmåga 

att arbeta i demokratiska former.   

 

Det finns även riktlinjer för vad läraren skall: 

• utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och 

för sitt arbete i skolan, 

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

• tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen och 

• förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och 

skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle. 

 

Citaten ovan visar bara ett mindre utdrag från Lpo 94, men det visar tydligt styrdokumentens 

betoning av elevinflytandets centrala roll i skolan.  Det handlar om elevers rätt till inflytande 

på allt som rör deras utbildning.   

 

1.3 Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att studera hur elevinflytandet anses ha påverkat lärarrollen.  

 

1.4 Etiska överväganden 
 
Det finns flera etiska principer som bör vara vägledande i vetenskapligt arbete. All medverkan 

i undersökningen ska ske på frivillig basis där de medverkande gett sitt godkännande. De 

intervjuade ska informeras om studiens syfte och att det insamlade materialet endast får 

användas i forskningssyfte. Materialet ska också behandlas konfidentiellt och de intervjuade 

lärarna måste garanteras anonymitet.  Enligt Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer 
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(senast uppdaterad 2002) säkerställs detta genom att de fyra allmänna huvudkraven följs, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa 

etiska överväganden beaktas i detta arbete.  

 
1.5 Upplägg 
 
Arbetets fortsatta upplägg börjar med definitioner av centrala begrepp för att tydliggöra 

tolkningen och undvika missförstånd kring begreppen. Detta följs av ett förtydligande av 

avgränsningarna i arbetet. I den efterföljande litteraturdelen presenterar vi vår 

litteraturgenomgång följt av teoretiska utgångspunkter baserat på John Dewey och Roger 

Säljös teorier. Inledningsvis börjar litteraturgenomgången med en generell överblick av 

skolans förändringsprocess ur ett historiskt perspektiv. Därefter koncentreras arbetet på 

lärarens förändrade roll, för att slutligen fokusera på vad elevinflytande är och hur det har 

utvecklats över tiden. Litteraturdelen avslutas med problempreciseringen.  

 

Den efterföljande empiriska delen består av en metoddel och en genomgång av 

primärmaterialet. I metoddelen ges först en allmän överblick över de problem som en forskare 

kan träffa på när han genomför en undersökning. Därefter granskas närmare den metod som 

valts och här nämns även kritik, styrka och svagheter. Även intervjuns tillvägagångssätt med 

begränsningar och möjligheter diskuteras i följande avsnitt för att undvika missuppfattningar. 

Metoddelen avslutas med en genomgång av intervjutekniken och en sammanställning av 

intervjufrågorna. Till sist diskuteras tolkningen av intervjuresultaten. I avsnittet som 

behandlar primärmaterial diskuteras först urval och genomförande varefter resultatet 

redovisas i fyra kategorier. Arbetet avslutas med en diskussion och till sist sammanfattningen.  

 

1.6 Definitioner  
 
Om begreppet förändring slås upp i Nationalencyklopedin (1992) får man bara oklara 

definitioner om västerländsk filosofi. Förändring kan tydligen ha en mängd olika betydelser. 

Säljö (2000) är dock en av dem som tydliggöra begreppet och när han skriver om skolans 

pågående förändring så kallar han det en brytningstid. Om ordet däremot slås upp i 

synonymordboken (senast uppdaterad 2005) erhålls en rad olika förslag på hur det kan tolkas, 

till exempel omvandling, metamorfos, omställning, process, differentiering, 

strukturomvandling och skifte för att bara nämna några. Arbetet fokuseras på förändringen i 
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skolan, mer specifikt den förändrade lärarrollen, det vill säga omvandlingen av lärarnas 

situation.  

 

Även begreppet inflytande innehåller en rad olika definitioner till exempel kan det betyda 

påverkan, inverkan, influens, betydelse och makt. (Ibid) I detta arbete används en 

kombination av påverkan och inverkan som definition av inflytande.  

 

I uppsatsen definieras begreppet ”den nya lärarrollen” på samma sätt som Carlström och 

Wersäll (2005) gör i sin artikel:  

 

Det finns olika förändringskrav på lärarna, som t ex att följa utvecklingen av olika 

pedagogiska teorier och lärandestrategier för att därigenom skaffa sig en kompetens 

som sedan ska kunna anpassas till både nya och gamla juridiska, etiska, sociala, 

ekonomiska och fackliga realiteter. Lärarna ska samtidigt ha sunt förnuft, 

ämneskunskaper och gärna yrkeserfarenheter samt rätta attityder så att de kan klara 

av sin praktik på ett sådant sätt att deras arbete tål kritisk offentlig granskning. De 

ska ha intuition och känsla för möjligheter och behov hos sina elever. (s. 10) 

 

Detta citat illustrerar tydligt lärarens komplexa situation i dagens skola. Skolan har under de 

senaste åren genomgått en rad förändringar, så som till exempel ändrade läroplaner och 

kursplaner mot ett tydligt mål och resultatstyrning, ändring av betygssystem och arbetslag 

samt som lärare ska man nu inta en mer handledande roll. Även Normell (2002, s. 41) 

uttrycker att, ”[en] Pedagog är inte längre den person som ska ‘lära ut’ dvs. själv berätta för de 

unga allt vad de behöver veta, utan den som ska följa eleverna till de ställen där kunskapen 

finns och på vägen undanröja olika hinder som kan uppstå för lärandet”. Läraren ska i dagens 

skola ta större hänsyn till elevens intresse och behov för att underlätta elevens tillgodogörande 

av kunskap och stimulera deras utveckling.  

 

1.7 Avgränsningar  
 
Arbetet har avgränsats till att enbart undersöka lärarens förändrade roll och exkludera 

eleverna. Naturligtvis finns det mycket att undersöka kring elevernas situation men denna 

uppsats har fokuserat på förändring för läraren då detta är en förbisedd aspekt av 

elevinflytande. Dessutom begränsas det till att bara titta på lärarrollens förändring med fokus 

på ökat elevinflytande och inte alla andra förändringar som sker i dagens skola. 
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Undersökningen fokuserar enbart på lärarens uppfattningar och erfarenheter om 

elevinflytande över undervisningen.  
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2 Litteraturdel  
 
 
I litteraturdelen är litteraturgenomgången placerad tillsammans med teoretiska utgångspunkter 

och avslutas med problempreciseringen.   

 

2.1 Litteraturgenomgång   
 
Frågeställningen kan placeras in i det existerande forskningsfältet kring förändring i dagens 

skola. Litteraturgenomgången inleds med en genomgång av förändringen i skolan under 

1900-talet och här används styrdokumenten som stöd för att visa förändringen. Detta känns 

relevant för att understryka sättet att se förändring som en process över tiden. Därefter 

diskuteras lärarens förändrade roll. Avslutningsvis nämns elevinflytande ur ett historiskt 

perspektiv för att på så sätt belysa att detta begrepp inte är ett nytt fenomen i skolan utan har 

utvecklats över tiden fram till nuvarande situation.   

 

2.1.1 Skolans förändringsprocess under 1900-talet  
Sett ur ett historiskt perspektiv har utbildning alltid varit en mer eller mindre viktig företeelse 

i samhället, i och med det har skolans uppdrag förändrats över tiden. Traditionellt har den 

svenska utbildningen varit föremål för stark centralstyrning. Från folkskolans start 1842 fram 

till tiden efter första världskriget var det staten och kyrkan som styrde skolan. Kyrkans 

inflytande minskade efter hand under början av 1900 – talet och detta kan ses som starten på 

Sveriges sekulariseringsprocess (Richardsson, 2004). Leif Berg (1999,  s. 98) skriver att, 

”1919 års läroplan blev en milstolpe för skolan i Sverige. Den nya läroplanen minskade 

kyrkans inflytande över skolan på ett dramatiskt sätt.”  Richardsson (2004)  menar att 

mellankrigstidens skola präglades av en statisk och passiv skola och inte förrän på 40-talet 

inleddes en period med intensivt reformarbete.     

 

Richardsson (2004) skriver att skolpolitiken under 1940-talet och de nästkommande 20 åren 

framförallt handlade om att hitta åtgärder för att minska de sociala klyftorna. Han utvecklar 

detta med att hävda att, ”Man ville bl.a. att folkskolan skulle utvecklas till en skola för alla 

barn…Och inte förbli den ’fattigskola’ som den faktiskt länge var.” (Ibid, s. 13-14) Under 40- 

och 50-talet genomfördes flera stora skolutredningar. Bland annat ledde utredningarna och 

dess betänkande fram till att en enhetsskola infördes på försök. Baserat på resultat från dessa 

försök fattade politikerna 1900-talets mest genomgripande skolbeslut. Detta mynnade ut i Lgr 
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62 som skulle motsvara de krav som det nya industrisamhället ställde och därmed infördes 

den 9-åriga grundskolan. Utbildningen skulle nu vara likvärdig och demokratisk och varje 

elev skulle utvecklas efter sin egen förmåga och inriktning (Richardsson, 2004). Berg (1999, 

s. 98) utvecklar Richardssons tanke genom att konstatera att, ”Denna goda skola var tänkt att 

lägga grunden för en utveckling mot ett allt mer rättvist och demokratiskt samhälle.” 

Decentraliseringen var nu ett faktum. Staten och kommunerna delade på ansvaret för skolan.  

 

1970-talet blev sedan nästa spännande fas i den svenska skolans förändringsprocess. 

Införandet av grundskolan skedde successivt och var helt genomförd i början av 1970- talet. 

Grundskolan, gymnasieskolan och den kommunala vuxenskolan hade då implementerats. 

Men debatten var intensiv och olika utredningar under 70-talet pekade ofta på att skolsystemet 

var alltför centralstyrt för att kunna hantera alla problem som fanns i skolan. Fokus sattes nu 

på att accelerera decentraliseringen. Men processen var trög. (Richardsson, 2004) Efter många 

års arbete kunde regeringen 1980 utfärda Läroplanen för grundskolan (Lgr 80). Här skedde 

stora förändringar av skolans inriktning. Mål och riktlinjer, kursplaner och timplaner infördes. 

Eleverna fick ökade möjligheter till fritt studieval och praktisk arbetslivserfarenhet utökades.   

 

Det var inte förrän i slutet av 1980-talet som förändringsprocessen tog riktig fart. Lidström 

och Hudson (1995, s. 11) menar att, ”Kommunerna hade då fått ett långtgående ansvar för 

skolan och kunde självständigt avgöra hur den egna skolverksamheten skulle organiseras och 

styras. Reformer genomfördes också för att öka föräldrars och elevers valfrihet och 

inflytande.” Stora förändringar skedde inte bara i skolan under denna period utan hela 

samhället stod inför en global förändring. (Richardsson, 2004) Ellmin och Levén (1998, s. 16) 

lyfter fram några viktiga händelser, ”I slutet av 80-talet uppstod en ny världsbild när 

Östblocket kollapsade och ett antal nya stater uppstod på kartan. Ungefär samtidigt visade det 

sig att den svenska ekonomin vara bräckligare än vad någon hade kunnat föreställa sig.” 

Parallellt med denna utveckling av samhälle och skola skedde en kommunikationsrevolution. 

Video, cd:n och  datorn blev var mans egendom. Kunskapssamhället utvecklas. (Ellmin och 

Levén, 1998) De lyfter en intressant fråga när det gäller skola och samhälle, ”Med en något 

förenklad bild skulle man alltså kunna säga att bondesamhället och folkskolan hörde ihop 

precis som grundskolan och industrisamhället. Frågan är då hur kunskapssamhället som vi nu 

bildligt talat rusar in i ska forma skolan?” (Ibid, s. 16) 
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Dagens kunskapssamhälle är individualiserat, mångkulturellt, multireligöst och sekulariserat. 

(Hargreaves, 2004) När den nya läroplanen, Lpo 94, presenterades visade det sig att den 

skiljde sig från de tidigare på flera punkter för att kunna möta utmaningarna i den nya 

samhällsstrukturen. I stora drag handlade förändringen om att en ny organisation infördes i 

skolan, lärarnas roll förändrades mot en mer handledande roll och dessutom blev elevernas 

roll förändrad. (Jönsson, 2001) 

 

Stora förändringar har skett under hela 1900-talet i skolan, men processen verkar vara trög. 

Jönsson (2001, s. 11) menar att, ”Skolan har visat en enastående motståndskraft mot 

förändringar av sin organisation”. Även om politiker i läroplanerna har försökt skifta fokus till 

ett mer individualiserat arbetssätt för eleverna, så fortsätter skolan ändå att snurra runt sina 

grundbultar. Jönsson (Ibid) menar att detta leder till att lärarna har fastnat i en förlegad 

arbetsmodell och i den miljön blir förmedlingspedagogiken den naturliga pedagogiska 

metoden.  

 

2.1.2 Lärarnas förändrade roll  
Det finns mycket forskning som diskuterar varför förändringen i skolan och förändringen för 

lärarna inte har genomförts i den omfattning som intentionen och styrdokumenten pekar på. 

Till exempel Falkner (1997, s. 95) visar i sin avhandling bland annat att 

omstruktureringsprocessen måste drivas framåt med hjälp av en ömsesidig maktrelation 

mellan de utbildningspolitiska intentionerna och läraruppfattningarna. Även Berg (1995) har 

uttalat sig om förändringen i skolan och för lärarna. Han skriver att skolans inre arbeten i stort 

sett är sig likt sen förr i världen. Berg (Ibid, s. 11) konkretiserar sina tankar med att hävda,  

”För att ändra det svenska skolklimatet krävs därför radikala åtgärder. Egentligen en 

pedagogisk revolution.” Även Groth (2002) har i SLAV 2-projektet (SLAV= Skolledares 

arbete och arbetsvillkor. Det är ett forskningsprojekt som inleddes 1989 vid Pedagogiska 

institutionen vid Uppsala universitet) diskuterat den utvidgade lärarrollen, där hävdar även 

han att det nya synsättet i skolan inte implementerats fullt ut. Groth (Ibid) menar att 

styrdokumenten har haft ringa effekt på skolans vardagsarbete och hans slutsats av detta är att 

implementeringsarbetet borde ha inletts med en studie av skolors kulturer.    

 

Som visas ovan är den svenska skoldebatten intensiv, allt från ett samhälle i förändring till hur 

det påverkar lärarens roll debatteras. Ellmin och Levén (1998, s. 19) skriver att i den 

offentliga skoldebatten speglas både skolans och dess ledares ”kris” i en blandning av 
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forskningsresultat, egna erfarenheter och frågor samt personliga åsikter av mer eller mindre 

välgrundat slag. Debatten är lika het i dag som för några år sedan och till exempel Hult, 

Olofsson och Rönnerman. (2005, s. 51) medverkar till att hålla den vid liv med sitt inlägg, 

”Istället för ett livslångt yrkesliv talat man idag om ett livslångt lärande, vilket innebär att nya 

färdigheter och därmed nya uppgifter är ideligen nåbara. Och det får konsekvenser för 

lärarens arbete och mötet med eleven.”  

 

Det talas alltså idag mer om ett livslångt lärande där kompetensen sätts i centrum. Eleverna 

går från att vara kunskapsmottagare till att vara kunskapssökare. Hult, Olofsson och 

Rönnerman (Ibid, s. 55-56) menar att detta bidrar till lärarens förändrade roll då läraren i 

dagens skola är fast mellan gammalt och nytt. Skolverket (1997) tar också upp detta i sin 

rapport där de beskriver lärarens situation i termer av att ha hamnat i en trängd situation 

mellan läroplaner, decentralisering och ekonomiska incitament. 

 

Dagens lärare befinner sig alltså i en ny och svår situation, detta är vad Hargreaves (1998, s.  

131) redan 1994 uttryckte som en intensifiering av läraryrket. Han menar att, ”lärarna 

förväntas möta fler krav och förhålla sig till ett otal innovationer under betingelser som i bästa 

fall är stabila och i värsta fall söndervittrande.” Hargreaves (2004, s. 20) utvecklar detta när 

han diskuterar läraren i kunskapssamhället, han menar då att lärarna och skolan står inför 

grundläggande förändringar samtidigt som lärarkåren genomgår ett generationsskifte.  De 

höga kraven på lärarna debatteras fortfarande och Tham (2005, s. 18) menar att 

förändringarna kan upplevas hotande för lärarna och leda till att deras försvarsmekanismer 

sätts igång, därför sätter många gränsen för sina elevers inflytande alldeles för tidigt, av ren 

rädsla.”  

 
 
2.1.3 Elevinflytande  
 

Visst är lärare människor men de har en oerhörd makt, ett enormt ansvar. De är inte 

direkt människor man stöter sig med…Lärarna sätter betygen det kommer man inte 

ifrån, de håller i vår framtid. (Orlenius 2000,  s. 184)  

 
Att vilja ha inflytande och kunna utöva sin samhälleliga rättighet är inget nytt påhitt. Att 

människor ville bestämma över sin egen existens är inget som uppfunnits under nittiotalet. 

Redan på 1700-talet utvecklade Jean-Jeaques Rousseau sitt motto ”allmänviljan” vilket 
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innebar att alla skulle vara delaktiga i samhällets styrning. Det är något av demokratins 

nyckelord, att alla ska få vara med och göra sin röst hörd.   

 

När den första läroplanen kom 1919 låg inte elevinflytande i fokus, med det nämndes att 

eleven skulle vara den aktive individen som själv sökte sin kunskap. Elevernas inflytande på 

skolans beslutsprocess och undervisning har betonats på allvar sedan 1940-talet. Till en 

början fokuserades innebörden på demokratiaspekten. Men i och med införandet av Lgr 80 

tydliggjordes elevinflytandet. (Richardsson, 2004) Mattsson och Svensson (1994, s. 8) 

skriver, ”Demokrati-aspekten handlade länge om träning i demokratins arbetsformer och 

spelregler, men kom från och med Lgr 80…också att handla om elevernas rätt till inflytande i 

linje med de diskussioner om ökat brukarinflytande som ägde rum på 70- och 80-talet.” Det 

skedde samtidigt en övergång från betoningen på kollektivet till fokus på det individuella. 

(Richardsson, 2004) 

 

I slutet av sjuttiotalet började SIA-reformen (skolans inre arbete) att genomföras. Dess 

intentioner var att fördjupa både lärares och elevers deltagande och inflytande på skolan. I 

reformen formulerades också konkreta idéer för elevinflytande. Blossing (Blossing se Tham 

2005, s. 20) undersöker i ett av sina arbeten om SIA: s intentioner har infriats. Han ställer sig 

frågan, ”Hur gick det då med SIA: s genomslag när det gäller elevers inflytande? – Den 

allmänna bilden är att SIA-reformen inte lyckades, inte fick några resultat på lång sikt.” 

 

Selberg (1999) har behandlat ämnet elevinflytande men då kopplat till lärandeprocessen. Hon 

påpekar i sin avhandling bland annat hur viktigt det är för elever att ha inflytande över sin 

inlärning och i sin bok (2001, s. 163) utvecklar hon dessa tankar. Där skriver hon, ”Klart är att 

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

med och hur det arbetet ska ske. Klart är också att eleverna vill ha mer inflytande över sin 

situation i skolan, inte bara för trivselns skull utan även för lärandet…” Selberg har här visat 

på ett motiv för utökat elevinflytande. Men hur uppfattar eleverna egentligen sin möjlighet att 

påverka och sitt reella inflytande?   

 

I en rapport från SLAV-projektet undersöks vilket inflytande eleverna anser att de har i 

klassrummet. Deras forskning visar att eleverna menar att elevinflytande betyder i första hand 

att olika planeringsfrågor diskuteras tillsammans med läraren och sedan kommer de överens 

om hur undervisningsprocessen ska se ut. I en annan studie från SLAV–projektet har 
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skolforskaren Forsberg (1992) behandlat elevers inflytande över undervisningen och där visar 

resultatet, att elevernas subjektiva uppfattningar om elevinflytandet främst kan beskrivas med 

begrepp som vanmakt, maktlöshet samt undersåtlighet.  

 

2.2 Teoretiska utgångspunkter  
 
Dewey (2004) bygger sina teorier med utgångspunkt från två kategorier – individen och det 

sociala sammanhanget. Dewey hävdar att individen ska stå i centrum för utbildningen och 

utvecklas genom samspel med omvärlden. Det är i detta samspel som individen lär sig sociala 

regler och att förstå sammanhang. Eftersom skolan är en del av samhället är det viktigt att 

eleverna känner sig delaktiga i vad som sker i skolan. Begreppet demokrati är centralt för 

Deweys (1999, s. 39) filosofi.  Han menar att, ”Demokrati uppfostras man till genom att leva i 

ett demokratiskt samhälle, under medborgerligt ansvar. Vår traditionella skola är inget 

demokratiskt samhälle med lärjungarnas medbestämmande, snarast motsatsen. Den måste 

emellertid bli det för att fylla sin uppgift.” Även statens offentliga utredningar (1996:22, 

 s. 21) pekar på att samspelet mellan utbildning, erfarenhet och omgivning ger en kunskap 

som är en förutsättning för att individen aktivt ska kunna påverka det samhällssystem 

individen lever i. Skolan ska fostra demokratiska medborgare. Detta förutsätter att eleven får 

konkreta erfarenheter av hur det är att ta ansvar och utöva inflytande för att senare i livet 

kunna använda sig av demokratins byggstenar.  

 

Dewey (1999) menar att lärare ska förbereda eleverna för framtiden genom att göra eleverna 

anpassningsbara och låta dem ta initiativ. Han hävdar också att individen utvecklas i samspel 

med omvärlden. För att eleven ska kunna utvecklas krävs att eleven ges möjligheter att aktivt 

pröva och experimentera i sin utbildning. Det är detta som Dewey kallar ”Learning by doing”. 

Ett erfarenhetsbaserat lärande där kunskapsinhämtningen är en aktiv process. Dewey (Ibid) 

poängterar också hur viktig kommunikation är i utbildning och så även för demokratisk 

fostran. Han ser samhället som något som ständigt är i rörelse, något som förändras 

kontinuerligt. Undervisningen ska nå en viss social dimension, lärandet blir då en del av 

samhället där eleverna lär sig förstå och respektera de demokratiska värderingarna. Det är 

viktigt att synliggöra och medvetandegöra individens syn på kunskap då den i hög 

utsträckning påverkar hennes uppfattning om hur hon lär sig och vad hon skall lära sig. 

(Dewey, 1999) 
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Precis som Dewey påpekar även Säljö (2000) vikten av ett kommunikativt samspel med andra 

individer för en ökad inlärning. Säljö som grundar sina tankar på bland annat Vygotiskijs 

teorier menar att det är i samspelet, diskussionen och reflektionen mellan klasskamrater samt 

mellan elev och lärare som kunskap erhålls. Dessutom lär sig eleverna ett demokratiskt 

arbetssätt som ligger till grund för ett ökat elevinflytande på undervisningssituationen. Säljö 

(2000) utvecklar detta genom att säga,  

 
Vår syn på lärande befinner sig idag i en brytningstid och det gör även skolans 
kommunikativa traditioner. I vad som kallas informations- eller kunskapssamhället 
är lärande och kunskapsbildning frågor som är mer synliga och centrala än någonsin 
tidigare. Utbildning ses allt mer som ett livslångt projekt och är inget som vi gör en 
gång för alla i vår ungdomstid. (s. 239) 

 

Kommunikation kan ske på väldigt varierande sätt, men hur kommunikation sker är 

avgörande i undervisningssammanhang. Säljö (Ibid, s. 137) hävdar att det är svårt att ändra på 

kommunikativa mönster när de har befästs och då är det svårt att se andra möjligheter till 

utveckling. Men den gamla envägskommunikationen, i vilken skolorganisationen alltså har 

fastnat, måste ersättas med modernare syn på kommunikativa former. Till exempel 

flervägskommunikation där eleverna har inflytande på undervisningen. Målet läraren ska 

sträva mot är att skapa en öppen kultur i klassrummet där eleven känner sig bekväm att 

påverka. (Säljö, 2000) 

 

Säljö (2000) menar att man ska betrakta lärandet ur ett sociokulturellt perspektiv där 

erfarenheter av språklig och kulturell natur spelar en avgörande roll för inlärningen. Han 

(Ibid, s. 105) skriver, ”Individers sätt att uppfatta världen och agera i den har ett intimt 

samband med det omgivande sociala och kulturella mönstren.” Eleverna måste ges möjlighet 

att uttrycka sina önskemål och tankar kring alla aspekter på undervisningen. Läraren måste 

skapa en tradition och en öppen miljö där elevens inflytande sätts i fokus. På så sätt ges 

eleven möjligheter att påverka samt får erfarenhet av inflytande och demokrati i skolan. 

(Säljö, 2000)  

 

2.3 Problemprecisering  
 
Litteraturgenomgång har lett fram till problempreciseringen och den är forskningsbar. Lantz 

 (1993) menar att behovet av, 
 

Att formulera en forskningsbar frågeställning mot bakgrund av tidigare kunskap 
innebär att teorianknyta problemet. Att formulera en fråga som är praktiskt möjlig 
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att undersöka och som samtidigt belyser problemets kärna är en balansgång. En 
balansgång mellan de krav på avgränsningar av området som metodiken kräver och 
risken att frågan avgränsas så att endast en liten del av det ursprungliga problemet 
blir belyst. Det är inte möjligt att på ett professionellt sätt undersöka ett problem i 
alla dess aspekter. (s. 44) 

 
De flesta studierna som är gjorda kring ämnet ”ökat elevinflytande” är dock gjorda utifrån 

elevernas perspektiv. Vi väljer därför att studera ämnet utifrån lärarnas situation och kommer 

därför att avgränsa våra frågor till denna del av temat. Vår frågeställning blir då:  

- Hur menar dagens lärare att lärarens roll förändrats med fokus på ett ökat 

elevinflytande?  
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3 Empiriskdel 
 
 
I denna del presenteras först en allmän överblick över de problem som en forskare kan träffa 

på när han ska genomföra en undersökning. Därefter granskas närmare den metod som valts 

samt diskuteras framtagning av relevanta frågeställningar. 

 

3.1 Metod  
  
När en forskare ska göra en empirisk undersökning ställs han inför en rad olika problem. 

Forskaren måste bestämma hur den teoretiska ansatsen ska undersökas så att de 

frågeställningarna besvaras på ett tillfredsställande sätt. Det handlar alltså om att definiera 

problemet tydligt och till detta koppla relevanta och väl avgränsade frågor. Forskaren måste 

sträva efter att undersöka det som han avser att undersöka för att nå en så hög validitet som 

möjligt. Dessutom måste studien ha en hög realibilitet det vill säga tillförlitlighet. Det handlar 

om att balansera flera parametrar (till exempel tidsramar för projektet, ekonomiska ramar, 

populationsurvalet) för att kunna erhålla så hög realibilitet som möjligt. Oavsett vilken metod 

som väljs kan aldrig helt tillförlitliga resultat erhållas. Därför är det av största vikt att 

forskaren kritiskt granskar resultaten och öppet redovisar felkällor och som Wallén (1996) 

påpekar kan fel uppstå men inverkan av olika felkällor måste bedömas och om möjligt 

undvikas. Det kan därmed konstateras att det finns många hinder för att en kvalitativ 

undersökning ska lyckas. Detta beaktas i arbetet. 

 

Studien grundar sig på en kvalitativ undersökning framförallt på grund av vår 

problemprecisering, där lärarnas förändrade roll i relation till ökat elevinflytande i skolan 

undersöks. Lärarnas subjektiva känslor och upplevelser kartläggs men de går inte att mäta 

kvantitativt. Kvale (1997) menar att med resultaten från en kvalitativ undersökning kan  inte 

några absoluta fakta hävdas utan endast beskriva och tolka intervjupersonernas svar. Med 

autentiska frågor, diskussioner och genom analyser kommer en sammanställning av de 

intervjuades uppfattningar att kunna göras. Intervjusvaren kategoriseras och ligger till grund 

för arbetets analys. Strävan med den kvalitativa undersökningen är att ge en bild av lärarens 

erfarenheter kring frågeställningen. En kvalitativ undersökning ger oss möjligheter att tränga 

ner på djupet kring frågeställningen. 
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En grundläggande metod att ta reda på människors upplevelser är helt enkelt att fråga 
dem. Det finns inget sätt att ”mäta”. Utfrågning med standardiserad intervju eller 
enkät fungerar i allmänhet inte så bra, man måste kunna anpassa frågorna efter varje 
individ, kunna följa en fråga med fördjupningsfrågor. Kvalitativt inriktade intervjuer 
av denna senare art brukar kallas djupintervjuer. (Wallén 1996,  s. 76) 

 
En av osäkerhetsaspekterna med den kvalitativa undersökningen är att objektiviteten är svår 

att uppnå. Det finns alltid med subjektiva tolkningar i alla situationer och det resulterar i att 

det kan vara svårt att uppnå en hög validitet respektive reliabilitet i undersökningen. (Wallén, 

1996) Andersen (1990, s. 80) betonar detta genom att påpeka att, ”Intervjusituationen är en 

kommunikationsprocess där två personer påverkar varandra. Detta är oundvikligt men i bästa 

fall kan man hålla sig medveten om det och därigenom minska påverkan.” En av de 

bidragande subjektiva aspekterna är språket. Arfwedson och Ödman (1998, s. 12) menar att, 

”Språket kan aldrig prestera någon >>exakt<< återgivning av ett tankeinnehåll. Varje 

språkligt yttrande är…en förenkling…” Även frågeställningar och intervjusituationen kan 

påverka resultatet. Kvale (1997) pekar också på brister i den kvalitativa 

undersökningsmetoden. Han tar upp tio standardreaktioner som kan användas som kritik och 

invändningar mot det kvalitativa forskningsresultatet. Några reaktioner är till exempel att den 

kvalitativa intervjun inte är generaliserbar, objektiv eller hypotesprövade, men genom att den 

kvalitative forskaren är medveten om dessa fallgropar kan han minimera felkällorna i sitt 

arbete. (Kvale, 1997) 

 

En annan felkälla som måste beaktas är att frågorna kan vara oklart formulerade och 

intervjuaren kan påverka med sina egna värderingar eller med ledande frågor. Dessutom kan 

den intervjuade känna obehag inför vissa saker eller frågor och kan då känna sig ”tvingad” att 

ge en förskönad bild eller ett vinklat svar på frågan. Det finns även en risk att forskaren tolkar 

resultaten fel vid analysen och låter sina egna värderingar eller attityder styra slutsatserna. 

(Anderssen, 1990) 

 

I litteratur som behandlar den kvalitativa intervjumetodiken, till exempel Kvale (1997), 

understryks att det vanligaste sättet att registrera intervjuer är med hjälp av bandspelare. 

Kvale (1997, s. 147) pekar på att, ”Intervjuaren kan då koncentrera sig på ämnet och 

dynamiken i intervjun. Orden, tonfallet, pauserna och dylikt registreras i en permanent form 

som intervjuaren kan återanvända till omlyssning.” Men en nackdel med den bandade 

intervjun anser Arfwedson och Ödman (1998, s. 13) är att ”…när den blir utskriven, kan [den] 

överraska både intervjuaren och den intervjuade…Mimik och annan icke-språklig 
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kommunikation är bortskalad…Den intervjuade ser ett språkligt skelett, fullt av 

ofullständigheter…sammanhang och perspektiv har förändrats.” Intervjumetodikböckerna, 

som till exempel Arfwedsson och Ödman (1998), tas det även upp att det kan vara hämmande 

för intervjuobjektet att bli inspelad. Enligt Kvale (1997) dras oftast en suck av lättnad då 

bandspelaren stängs av, för då känner sig intervjuobjektet bekvämare i situationen. Ämnen 

som hon inte förmår ta upp när bandspelaren är på känns nu lättare att diskutera.  

 

De etiska övervägandena (se stycke 1.4) ligger som bas för genomförandet av intervjuerna. 

Anonymitet och sekretess är två nyckelord som de intervjuade lärarna garanteras. Ett kort 

informationsmöte genomförs för lärare om hur intervjun ska gå till och vad som ska tas upp. 

De får även frågorna i förhand. Vid detta informationsmöte har två lärare invändningar mot 

att intervjun ska dokumenteras på bandspelare. De har tidigare erfarenheter av denna 

intervjuform och har då känt sig otroligt hämmade av en bandspelare. De kan tänka sig att 

ställa upp på intervju om den dokumenteras på ett annat sätt. Tillvägagångssättet blir därför 

att en intervjuare dokumenterar intervjun skriftligt medan den andra fokuserar på den 

muntliga kommunikationen. Kvale (1997) skriver att,  

 
En intervju kan även registreras genom medveten användning av forskarens 

subjektivitet och förmåga att komma ihåg: Forskaren litar till sin empati och sitt 

minne och skriver ner de viktigaste aspekterna av intervjun efteråt, ibland med hjälp 

av anteckningar som förts under själva intervjun. Det är uppenbara begränsningar 

förbundna med att lita på sitt minne vid intervju analys, till exempel att man snabbt 

glömmer bort detaljer och att minnet är selektivt. (s. 148) 

 

För att minimera denna felkälla deltar två intervjuare under intervjun och arbetsfördelningen 

är tydlig. En intervjuare har enbart i uppgift att skriftligt dokumentera diskussionen, det vill 

säga deltar inte i den muntliga kommunikationen. Transkriberingen sker direkt efter intervjun 

för att inte detaljer och nyanser ska tappas bort.  

  

3.2 Intervjuteknik  
 
En intervju är en diskussion och som Kvale (1997, s. 13) uttrycker det kan ” [man]…använda 

sig av intervju som forskningsmetod…en intervju är ett samtal som har en struktur och ett 

syfte.” För att få en strukturerad djupintervju ska en intervjuplan tas fram. Planen består av tre 

delar, en del som beskriver syfte och bakgrundsinformation som ska förmedlas till den 
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intervjuade och den andra delen ska tydligt beskriva ramen för intervjun till exempel 

tidsåtgången, dokumenteringen av intervjun, resultatanvändning, hur den intervjuade får ta del 

av resultatet och etiska aspekter. Den tredje delen består av väldefinierade frågeområden och 

öppna frågeställningar ordnade i den följd de ställs under intervjun. Djupintervjun 

kännetecknas av öppna och vida ”ingångsfrågor” som följs upp av fördjupningsfrågor. Dessa 

måste inte finnas med i intervjuplanen men för den ovane kan det vara bra att ha skissat på 

några förslag på följdfrågor som är nerskrivna som minneshjälp. Häger (2001, s. 221) 

fördjupar sig i intervjuteknik och har sammanställt en lathund. Enligt honom ska de öppna 

frågorna börja med, ”Vad, hur, varför, vem, när och var eller innehålla orden berätta och 

beskriva.” Lantz (1993) sammanfattar tankarna om intervjuplanen genom att påpeka att 

planen fungerar som stöd för intervjuaren under intervjun och hjälper den som intervjuar att 

undvika att glida iväg och skifta fokus. 

 

3.3 Intervjufrågor 
 
Baserat på problempreciseringen utarbetas följande fem frågor som utgör basen i 

djupintervjuerna.  

 

1. Vad innebär begreppet förändring för dig?  

2. Vad menar du med elevinflytande?   

3. Hur jobbar du konkret med att öka elevinflytandet? 

4. Hur har din roll som lärare förändrats då elevinflytandet har ökat? 

5. Hur skulle du konkret vilja arbeta för att öka elevinflytandet? 

 

3.4 Urval och genomförande 
 
En skola kontaktas och rektorn samt en större grupp lärare introduceras i temat och 

frågeställningen. Målsättningen med introduktionsmötet är att entusiasmera lärarna så att de 

blir intresserade och vill ställa upp på en diskussion kring frågorna. Sex lärare ställer upp på 

en djupintervju. Det visar sig vara svårt att få fler lärare intresserade. Flera anledningar kan 

finnas till detta till exempel, tidsbrist för de tillfrågade lärarna, ämnet upplevs ointressant eller 

uppfattas frågeställningarna obekväma. I och med att lärarna anmäler sig frivilligt till 

intervjun görs inget specifikt urval. Det enda önskemålet är att lärarna ska ha arbetat i cirka 

tio år eller mer för att ha en uppfattning och praktisk erfarenhet relaterat till frågeställningen. 
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Det betyder att ingen hänsyn tas exempelvis till kön och undervisningsämne. Intervjuerna 

genomförs på lärarnas skola och tidsåtgången per intervju är 60 minuter. Djupintervjun 

dokumenteras skriftligt av en intervjuare under pågående diskussion och slutsatserna 

verifieras med den intervjuade när diskussionen sammanfattas.  

 

3.5 Tolkning  
 
Intervjuresultaten kommer att bearbetas genom en innehållsanalys där materialet reduceras 

och konkluderas till ett fåtal kategorier dvs. en kvalitativ analys. I den kvalitativa analysen 

måste man ta hänsyn till variationen i svaren. Analysen bekräftar antaganden eller resulterar i 

nya slutsatser som ligger till grund för vidare forskning. (Kvale, 1997)  

 

Tolkningen av resultatet är baserat på vår uppfattning om vad som sagts. Tolkning är ett 

risktagande och Arfwedson och Ödman (1998, s. 19) påpekar ”Att tolka innebär…att man tar 

en risk…Osäkerheten finns redan i själva tolkningsbegreppet; det bygger implicit på att det 

kan finnas alternativa sätt att uppfatta verkligheten”. Den kvalitativa undersökningen 

resulterar i vad lärarna tycker vid den tidpunkten då intervjun sker. Tolkningen påverkas 

också av intervjuarens personlighet och erfarenheter. Detta bekräftar Kvale (1997, s. 182) 

genom att påpekat att, ”Forskaren har ett perspektiv på vad som undersöks och tolkar 

intervjuerna ur detta perspektiv”.  

 

3.6 Redovisning av resultat  
 
Informationsreduktionen resulterar i fyra kategorier: Förändring, elevinflytande, lärarrollen 

och framtid. I resultatet jämförs inte respektive lärares svar utan deras kommentarer redovisas 

oberoende av varandra. Lärarnas svar och beskrivningar återges i form av referat och inte 

ordagranna citat. Målsättningen är att utskriften ligger så nära det ursprungliga talet som 

möjligt för att ge en koncentrerad och realistisk återgivning av diskussionerna. (Arfwedson 

och Ödman, 1998)  
 

3.6.1 Förändring – både ja och nej 
Utgångspunkten i den första kategorin är innebörden av begreppet förändring och vad det 

betyder för lärarna. Lärarna beskriver förändring som en förnyelse, det vill säga 

undervisningen varieras och genomförs på ett annorlunda och nytt sätt. 
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… förändring innebär att inte göra likadant idag som jag gjorde igår. Pröva något 

nytt...  

 

Förändring är något positivt och upplevs också som en nödvändig process för skolan, då 

samhället är i ständig förändring. Skolan är en spegling av vad som händer i samhället, därför 

måste den anpassas till vad som händer i samhället.  
 

…Jag tycker att vi måste förankra undervisningen i samhället. Alltså jag menar att vi 
måste lyssna på omgivningen… 

 

Lärarna lyfter dessutom fram den negativa sidan av förändring. De menar att eftertänksamhet 

är viktig när det gäller till exempel pedagogiska trender och lärare ska inte hoppa på alla 

moderna influenser som ständigt tas fram. Dessa förändringar kan få negativa effekter för 

eleverna. Lärarna poängterar vikten av att ge alla förändringar tillräckligt lång 

implementeringsfas och ständigt reflektera och utvärdera förnyelsen.  

 
…Förändring är något jag tycker man bör vara positivt inställd till men visst kan 
förändring också vara till det sämre men jag tror att de negativa känslorna kommer 
bara för att man inte hunnit vänja sig än.  
 
…Man ska aldrig vara rädd för en förändring för vad som visar sig vara negativt i 
början kan bli positivt i slutet.  
 
…Ibland tycker jag att man ska akta sig för trender och allt för mycket 
experimenterande med eleverna.  
 
…Man märker ju inte om förändringen är bra eller dålig förrän efter ett tag. Jag 
menar att det är viktigt att ge förändringar i skolan tid att ge resultat…  

 

Lärarna tycker det är viktigt att reflektera över vad förändringarna innebär därför måste den 

nya situationen ständigt utvärderas så att justeringar kontinuerligt görs med målet att uppnå 

optimal undervisningsmiljö för eleverna.  

 
… Man drar lärdom från det man har gjort tidigare. Allt kan göras bättre. Sedan 
gäller det att utvärdera förändringen och se om det blev bättre...jag menar om det har 
gett resultat. 
 
…Fungerar det nya bättre behåller vi det, annars får vi gå tillbaka till det 
gamla…inte hela vägen tillbaka utan det nya kanske har gett upphov till någon liten 
justering….  

 

Sammanfattningsvis visas här att lärarna beskriver förändring som en naturlig del av 

vardagen. Den har både positiv och negativ inverkan på undervisningen. Men framförallt är 
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den helt nödvändig för skolans framtid och utveckling. Lärarna poängterar vikten av att 

förändringar ges etableringstid och att de ständigt reflekterar och utvärderar förändringen.  

 
3.6.2 Elevinflytande – på vissa villkor 
I  den här kategorin belyses vad lärarna menar med elevinflytande. Det är lätt att bli förundrad 

över begreppet elevinflytande och dess betydelse. Lärarna upplever att det är mycket 

svårdefinierat då begreppet kan ses utifrån olika aspekter, till exempel inflytande på 

undervisningen, miljön och beslutsprocessen. Beskrivningen lärarna ger är att elevinflytande 

bygger på ett engagemang från eleverna och att de måste vara mogna att ta det ansvaret som 

krävs.  

 
…Vad menar ni med elevinflytande? Där finns det ju mycket att välja på. Till 
exempel, lektionsupplägg eller planering, skolmiljön, elevråd eller kanske menar ni 
klassrådet? 
 
… för mig betyder elevinflytande att eleverna är delaktiga i upplägget. De vill 
kanske ta med ämnesområden som jag hade sorterat bort om jag hade bestämt 
själv…   

 

Lärarna upplever att elevinflytande framförallt handlar om att eleverna är delaktiga och 

involverade i planeringen av lektionerna och undervisningen. För att ytterligare öka 

elevinflytandet menar lärarna, att eleverna måste få bestämma mer och att de även aktivt 

tränas i att ta beslut. De måste inse att inflytande inte bara är att ställa krav utan man måste 

också komma med konkreta förslag.  

 
…Elevinflytande bygger på att eleverna tar ansvar och är engagerade i skolan.…Jag 
tycker att elevinflytande är när de får vara med och planera och man tillgodoser 
deras önskemål på hur lektionerna ska utformas och på vilket sätt de ska 
genomföras…  
 
…Eleverna måste tänka till och bjuda till. Visst vill man ha eleverna med sig,  man 
vill ha deras engagemang men det är svårt när de inte vill… 

 

Lärarna upplever ofta att eleverna kräver mycket men kan inte ge något konstruktivt tillbaka. 

Ofta resulterar det därför i att eleverna får bestämma enklare saker så som skriftlig eller 

muntlig redovisning och lärarna hamnar lätt i den traditionella lärarrollen med klassisk 

katederundervisning.  
 

När lärarna i diskussionen bestämt sig för hur han/hon definierar begreppet, diskuteras vad de 

menar med ett ökat elevinflytande. Lärarna upplever att en förändring har skett. Lärarna 

beskriver hur de flesta av dagens elever är positivt inställda till ett ökat inflytande över sin 
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egen situation. Processen med ett ökat inflytande håller fortfarande på att implementeras, 

redan i tidig skolålder tränas numera eleverna i detta. Lärarna menar därför att elevinflytandet 

kommer att eskalera och i framtiden blir det en naturlig del av skolans vardag.  Uppfattningen 

är att ett ökat elevinflytande betyder att eleverna får vara med och bestämma mer själv.  Det 

är dock omöjligt för eleverna att ha en större överblick över ämnena och det är dessutom 

orättvist att kräva detta av eleverna, anser lärarna.  

 
…klimatet har förändrats, fler elever är positiva till ett ökat inflytande.  
 
…Elevinflytande är en ständig process, det kommer underifrån så i framtiden 
kommer det elever som är bättre på det.  
 
…Självklart får eleverna inte igenom alla sina önskemål. Ibland måste jag styra mot 
mitt håll men det viktiga är att de är delaktiga i beslutgången och att vi diskuterar 
deras syn och åsikter innan beslut tas… 

 

Summeringen visar att lärarna har svårt att klart och tydligt formulera vad de menar med 

elevinflytande. Definitionsproblematiken hindrar hela tiden en konstruktiv diskussion. 

Lärarna försöker dock beskriva begreppet genom att exemplifiera från sin egen vardag och 

menar att elevinflytande handlar om att eleverna ska vara med och planera undervisningen i 

begränsad omfattning. De nämner att det är viktigt att elevernas röster blir hörda och att de är 

delaktiga i beslutsgången, på detta sätt anser de att ett engagemang skapas.  

 

3.6.3 Den kontrollerade lärarrollen 
I den här kategorin beskriver lärarna hur de konkret arbetar med ett ökat elevinflytande och 

hur detta påverkar deras lärarroll. Lärarna strävar efter att ge eleverna en överblick över ämnet 

genom att diskutera kursplan och mål. I huvudsak handlar dock elevinflytandet om att 

eleverna får vara med och bestämma om läxor, examinationsform och arbetssätt. När lärarna 

diskuterar sin roll beskriver de hur den har förändrats successivt över tiden, flera olika 

faktorer har påverkat denna förändring. Lärarrollen har blivit mer intensifierad och påverkas 

bland annat av skiftande samhällsförändringar som till exempel politiska beslut, 

internationalisering, kulturell mångfald och ny teknik.  

 

Diskussionen kring hur lärarna praktiskt arbetar med elevinflytande präglas också av 

definitionsproblematiken. Då lärarna har svårt att definiera begreppet har de också svårt att 

konkretisera hur de implementerar det i skolans vardag. Lärarna beskriver dock några olika 

infallsvinklar hur de uppfattar situationen.  
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…Jag brukar visa dem kursplanen och framförallt trycka på målen de ska nå. Jag ser 
det som min uppgift att koppla deras tankar till målen och om detta inte stämmer 
överens måste jag justera. 
  
…Det är lättare inom idrotten. Där kan jag till exempel be eleverna att skriva ner 
sina intressen och sedan kopplar jag på målen och gör en planering. 

 
 …Oftast får jag presentera förslag och sedan får de välja. De får till exempel vara 
med och bestämma läxor och läx-prov. 
 
 
... Jag varierar min undervisning och de får jobba mycket själva Men jag försöker 
ändå ta tillvara på elevernas önskemål och intresse. 

 

Lärarna strävar efter att öka elevinflytandet men processen upplevs som svår. De tar tillvara 

på elevernas önskemål framförallt i praktiska frågor till exempel läxor och prov, men när det 

gäller undervisningen styrs de av tid och kursplan. Här upplever lärarna att det är svårt att öka 

elevinflytandet. 

 

Samhället, tiden, eleverna, kulturen, skolan och yrkesrollen är förändrad men det är inget som 

lärarna reflekterar över dagligen. De beskriver hur undervisningen har blivit ytligare på grund 

av elevinflytandet, då kursplanen ska tillgodoses samtidigt som elevernas önskemål ska 

införlivas i undervisningen. 

   
…Visst har min roll förändrats de senaste tio åren men det har ju skett successivt 
över tiden. …visst är det så att eleverna får tycka till lite mera nu. Det var det ingen 
diskussion om för cirka 10 år sedan… 

 
 

En förändring som lärarna pekar på är att eleverna är med och utvärderar undervisningen och 

lektionerna. Detta sker i olika forum till exempel mentorssamtal, utvecklingssamtal, klassråd 

och enkäter inom de olika ämnena. Med värdegrunden som bas har dagens lärare dessutom ett 

ansvar att fostra eleverna i etik och moral. Lärarna menar att idag ses eleven som en helhet, 

det är inte bara vad de presterar i skolan som är viktigt utan lärarrollen har utökats med mer 

social kontakt med eleverna. 

 
…de får göra utvärderingar på innehåll och undervisning och så vidare… 
 
…Jag har ofta muntlig utvärdering med mina elever, där de får tycka till om hur 
momentet har fungerat. 
 
…Något som har öppnat upp lärarrollen är att eleverna förväntas ha åsikter om 
undervisningen och inlärningen…. 
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… Om dom har valt att ha en muntlig redovisning vill jag följa upp deras tankar i 
direkt anslutning till detta. 
 
…Jag är mentor och eleverna kommer ofta, kanske dagligen, med frågor eller bara 

vill prata med mig. 

 

Lärarrollen är i dag mer varierande och omfattande bland annat på grund av 

samhällsförändringar. Lärarna tar upp hur samhället speglas i skolan. Dagens elever präglas 

av samhällets intensitet och effektivitet och detta påverkar även undervisningen som ska vara 

anpassad till nutidens individer.  
 

…Denna generation vill ju att lärandet ska vara lustbetonat lärande, allt ska vara 
snabbt, lätt och datoriserat. 

 

Det blir extra ansträngande att hantera dessa förändringar i skolan då de inte går i takt med 

varandra. Till exempel är dagens elever mer tekniskt avancerade än för tio år sedan och 

skolan har inte hunnit med inom informations- och kommunikationstekniken. Enligt lärarna är 

en av orsakerna till denna otakt att det saknas tid, pengar och personal.  

 

Sammanfattningsvis tycker lärarna att dagens lärarroll är mycket mer komplex. Rollen 

påverkas av en mängd faktorer till exempel ämneskunskaper, personlighet, värdegrunden, 

social kompetens, ambitioner, skolkultur, elever, politik (läroplaner och andra styrdokument), 

ny teknik, mångfald och ekonomi.  

 

3.6.4 Att skjuta mot framtiden  
Under denna rubrik reflekterar lärarna om framtiden och hur de konkret vill arbeta för att öka 

elevinflytandet. Lärarna menar att om de ska klara av framtidens uppdrag behöver de mer tid, 

pengar och resurser. Dessutom påpekar lärarna att mindre elevgrupper är det idealiska.  

  
…Jag som är idrottslärare skulle vilja ha fler lokaler och mindre grupper. Om det är 
mindre grupper tror jag att eleverna kan ha större inflytande på hur undervisningen 
ska läggas upp.  
 
…Jag skulle vilja ha ett mindre elevantal för att skapa mer trygghet åt de svaga 
eleverna…  
 
…Tänk om vi skulle kunna få ha klasser med 10 elever. Då skulle vi kunna börja 
prata om individualisera…  

 

I diskussionen om framtiden kommer tankar om ett mer tvärvetenskapligt arbetssätt in. Mer 

resurser hade gett ökade möjligheter att utveckla skolan tekniskt och på så sätt göra den mer 



 28

modern. Lärarna anser att detta gör eleverna mer motiverade. De påpekar också att samarbetet 

mellan lärare i till exempel ett ämnesdelat arbetslag måste stärkas och ha som mål att med 

eleven i centrum öka deras inflytande och med det nå ett större engagemang.  Lärarna vill i 

framtiden arbeta mer målmedvetet med att öka elevinflytandet genom att till exempel träna 

eleverna i att ta ansvar och att kunna konkretisera sina idéer. Det är först då de kan få ett reellt 

inflytande. Lärarna har svårt att konkretisera några framtidsvisioner om hur lärarrollen ska 

utvecklas för att öka elevinflytandet.   
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4 Diskussion 
 
 
Lärarna upplever förändringen av sin roll som en ständigt pågående process, en positiv 

förnyelse som är oundviklig och måste ske parallellt med övriga samhällsförändringar. 

Lärarna utmanar sig själva genom att genomföra sina lektioner på nya sätt för att ständigt 

förbättra dem. De har också insett vikten av att förändringar måste implementeras under en 

längre period för att ge ”det nya” en chans att etablera sig. Precis som lärarna påpekar, är det 

viktigt att inte förhasta sig och hoppar på alla nya trender som är tänkta att förändra skolan. 

Utan det är av yttersta vikt att reflektera och utvärdera förändringar. Om inte ”det nya” 

upplevs optimalt är det viktigt att ta med sig erfarenheter från detta när man vidareutvecklar 

till exempel nya undervisningsmetoder.  

 

Diskussionen med lärarna fastnade i definitionssvårigheter kring begreppet elevinflytande. 

Elevinflytande är en självklarhet i dagens skola, men tolkningarna av begreppet är många. 

Lärare anser att elevinflytande handlar om elevråd och klassråd men det kan också definieras 

som delaktighet i upplägget av lektioner. De menar att elevinflytande bygger på ett 

engagemang från eleverna. Eleverna måste vilja och kunna ta ansvar vilket lärarna känner att 

många elever inte klarar. Säljö (2000) påpekar vikten av ett kommunikativt samspel i 

klassrummet vilket är centralt för att kunskap ska erhållas. För att nå dit måste eleverna tränas 

i att konkret framföra sina åsikter, det vill säga att öka elevinflytandet måste ses som en 

process. Ett ökat elevinflytande leder också till en demokratisk skola som enligt Dewey 

(2004) är något alla skolor måste sträva efter. Även Amelie Tham (2005) funderar över 

skolans demokratiska uppdrag när hon skriver att skolans demokratiuppdrag sällan kopplas 

till konkret inflytande.  

 

Undersökning efter undersökning visar att intentionerna med elevinflytande inte uppfyllts. 

Selberg (se Tham, 2005) menar till exempel att eleverna idag endast har ett skenbart 

inflytande och vill ha mer inflytande än vad de får, även Forsberg (2005) pekar på elevernas 

maktlöshet i skolan. Det krävs en definiering för att debatten och diskussionen ska bli mer 

balanserad? Vi menar att tolkningsproblematiken leder till implementeringssvårigheter i 

skolan. Lärarna verkade osäkra på vilken nivå eleverna ska ha reellt inflytande och i vissa fall 

handlar det om en rädsla att släppa på makten i klassrummet. Styrdokumenten ger 

tolkningsmöjligheter då det gäller ansvar och inflytande.  
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Precis som Dewey (2004), anser vi, att elevinflytande är en av skoldemokratins byggstenar. 

Det ska vara något självklart och en naturlig del i undervisningen, för att skapa förutsättningar 

för ett engagemang och en ökad inlärning för eleverna. Detta stöds av Selberg (2001), som 

menar, att lusten för lärandet ökar om eleverna får möjlighet att ha inflytande på det man ska 

arbeta med. Vi menar att lärarna låter eleverna få inflytande, men enbart på basala saker som 

till exempel om provet ska vara muntligt eller skriftligt.  

 

Lärarna anser att deras roll har förändrats över tiden men inte bara på grund av ett ökat 

elevinflytande utan flera faktorer har influerat förändringen. Det som har förändrats kopplat 

till ett ökat elevinflytande rör i första hand planeringen av lektionerna. Lärarna utgår från 

kursplaner som de diskuterar med eleverna och de har som mål att tillsammans med eleverna 

lägga upp en planering som de är överens om. Det handlar om att lyssna på eleverna och 

fånga deras intressen och tankar. Detta överensstämmer med riktlinjerna i Lpo 94 och lärarens 

uppdrag. Lärarna menar att det är orimligt att eleverna kan ha en större överblick över de 

olika ämnena, därför slutar det ofta med att de måste ge förslag och guida eleverna i 

planeringen. Det är viktigt att eleverna är engagerade i processen för att känna sig delaktiga i 

besluten. Detta stöds av Säljö (2000) då han menar att flervägskommunikation är central för 

framtidens skola. Han menar alltså att dagens skola måste ryckas upp ifrån den klassiska 

envägskommunikationen, det vill säga katederundervisningen. Det kommunikativa samspelet 

är avgörande ur ett sociokulturellt perspektiv. Lärarna strävar efter att bygga sociala och 

kulturella miljöer där eleverna tränas i att ta ansvar, vilket leder till att de får erfarenhet av 

inflytande och demokrati.  

 

Selberg (2001) riktar kritik mot dagens skola där hon anser att samhället och lärarna 

underskattar elevernas förmåga att ta egna initiativ. Tham (2005, s. 22) diskuterar Selbergs 

idéer och menar att, ”Det är fortfarande läraren som har sin idé om undervisningen i huvudet. 

På många skolor är eleverna fortfarande inte med i planeringsprocessen, de går till skolan och 

utför lärarnas idé.” Det handlar inte om att lärarna ska abdikera för att eleverna ska få mer 

inflytande, vilket Forsberg (2005) menar är anledningen. Hon anser att lärarna är rädda att 

släppa makten i klassrummet. Kanske är det alltså så att själva lärarrollen ligger som hinder 

för ett ökat elevinflytande. De intervjuade lärarna återkommer hela tiden i diskussionerna till 

frågan – Vad är egentligen elevinflytande? Kan detta bero på att lärarna använder sig av 
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definitionsproblematiken för att ”gömma sig” bakom och på så sätt undviker de att svara på 

den egentliga frågeställningen.  

 

Det är svårt att tydliggöra hur mycket lärarrollen har förändrats när man inte vet i vilken 

omfattning och kring vilka frågor eleverna ska ha inflytande. Lärarna menar dock att 

lärarrollen har förändrats med ett ökat elevinflytande men att vi befinner oss mitt i processen. 

Både elever, lärare och skola letar efter formerna för elevinflytande. Det finns exempel på 

mer moderna skolor där eleverna har inflytande över anställningen av nya lärare, men det 

finns också exempel där elevinflytandet enbart handlar om de klassiska frågorna som till 

exempel godisets vara eller icke vara i kafeterian.  Självklart förändras lärarrollen i olika grad 

beroende på hur långt utvecklingen på skolan har kommit. 

 

När lärarna diskuterar sina framtidsvisioner är engagemanget kring utvecklingen av 

elevinflytandet förvånansvärt svagt. Förhoppningarna var att lärarna skulle sprudla av idéer, 

men det visar sig att de pekar på de klassiska och konkreta frågorna så som till exempel mer 

resurser, mindre grupper och mer tid. Detta kan naturligtvis ha flera olika anledningar, till 

exempel dagsformen, situationen, dålig arbetsmiljö, allmänt ointresse, uppgivenhet eller brist 

på energi. Diskussionerna kring lärarnas framtidsvisioner resulterar i funderingar kring 

tvärvetenskapligt arbetssätt, ny teknik och bättre samarbete mellan lärarna. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att lärarrollen har förändrats över tiden.  Vi har i våra 

diskussioner med lärarna ofta fastnat i frågeställningen vad begreppet elevinflytande 

egentligen betyder. Om elevinflytande betyder elevråd, klassråd, mentorskap, 

utvecklingssamtal och en öppen dialog mellan lärare och elever om det övergripande 

upplägget av lektioner, då har vi kommit långt i förändringen av lärarrollen.  Men om ett ökat 

elevinflytande är att eleverna aktivt och konkret ska delta i grundläggande beslut på en högre 

nivå i skolan och dessutom delta i den primära planeringen och upplägget av undervisningen, 

så kan det betyda att vi inte har nått så långt i genomförandet av ökat elevinflytande och 

lärarrollen har därmed inte förändrats så mycket. Hur mycket ska lärarrollen förändras och 

vem avgör det? Är det inte så att den postmoderna läraren ska vara en ”coachingledare”, det 

vill säga fungera som en handledare. Vems vision med ett ökat elevinflytande ska man arbeta 

mot? Hargreaves (1998) anser att lärarna måste vara flexibla, samarbetsvilliga och ständigt 

utvecklas men att det då måste skapas nya strukturer för att möjliggöra en förändring och nå 

den postmoderna lärarrollen, då den existerande strukturen starkt begränsar denna möjlighet. 
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Vi anser att det är avgörande att reda ut begreppsproblematiken kring elevinflytande för att 

sedan kunna ta stegen mot en ny lärarroll. 

 

Det behövs inte en ”landsomfattande” och generell definition av begreppet, men det skulle 

underlätta om varje skola kommer överens om sin egen tolkning av elevinflytande och 

införliva den i skolans kultur. Lärare och elever måste få möjlighet att tillsammans och i en 

demokratisk process komma överens om ramarna för elevinflytandet på skolan och utifrån 

dessa gör upp en plan för hur implementeringen ska genomföras. Det bör vara en kontinuerlig 

process som utvecklas med tiden. Vår uppfattning är att lärarna då på ett tydligare sätt kan 

återge sina åsikter om elevinflytande och lärarrollens förändring. Kan det vara denna 

osäkerhet som bidrog till att det var svårt att få lärare att ställa upp på intervju?  

 

Det finns mycket mer att studera och fortsätta att undersöka kring lärarrollen och 

elevinflytande. Fler skolor och fler lärare bör intervjuas för att utveckla resultatet. Det kan 

också vara av intresse att jämföra olika stadium så som gymnasium och grundskolan och 

eventuellt också undersöka skillnader mellan kommunal skola och friskola. Finns det här 

skillnader i lärarrollen?  Möjligen kan det också vara av intresse att studera geografiska 

variationer. Finns det någon skillnad i lärarrollen i till exempel storstadsregioner kontra 

landsbygd? Det hade också varit intressant att studera eventuella skillnader i elevinflytande ur 

ett genusperspektiv. Har pojkar ett större inflytande än flickor? Behandlar lärarna flickor och 

pojkar olika i avseende på inflytande? Även om det finns variationer på flera olika punkter 

kring elevinflytandet, går det att sluta sig till att den postmoderna läraren inte kan ignorera 

elevernas rätt till inflytande. Det är meningslöst att gå baklänges in i framtiden! (Hargreaves, 

1998) 
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5 Sammanfattning 
  
Syftet med denna undersökning var att studera hur lärarens roll anses har förändrats med 

fokus på ett ökat elevinflytande och detta är även studiens problemprecisering. Med hjälp av 

en kvalitativ undersökningsmetod har sex lärare från senare delen av grundskolan intervjuats. 

Den kvalitativa metoden har valts på grund av att den upplevs som mer personlig och 

utförligare svar erhålls. Intervjumaterialet har i den kvalitativa analysen reducerats och 

konkluderats till fyra kategorier. Vilket betyder att tolkningen är vår, den är alltså baserad på 

vår uppfattning av vad som sagt under intervjuerna.  

 

Skolans förändring har beskrivits ur ett historiskt perspektiv med fokus på 1900-talet.  

Förändringarna de senaste 25 åren har varit många men processen verkar vara trög. Detta 

stöds av Jönsson (2001) som menar, att skolan visat motståndskraft mot förändringar, vilket 

leder till att lärarna fastnar i en förlegad arbetsmodell. I den blir förmedlingspedagogiken det 

naturliga sättet att undervisa. Även Hult, Olofsson och Rönnerman (2004) menar att 

förändringsprocessen pågår för fullt och att det tvingar lärarna att förhålla sig till det nya 

samtidigt som det gamla finns kvar. Dagens lärare ställs alltså inför en komplex situation där 

deras funktion ska förändras mot en mer handledande roll. Elevinflytandet har betonats mer 

och mer det senaste seklet och med införandet av Lpo 94 har elevinflytande fått en central roll 

i skolan. Arbetets teoretiska utgångspunkter är baserade på Deweys och Säljös tankar kring 

demokrati, samspel och kommunikation kopplat till elevinflytande. De menar att inflytande på 

sin egen situation i skolan har en gynnsam inverkan på elevers lärande.   

 

Resultaten i undersökningen är kategoriserade i fyra områden – förändring, elevinflytande, 

lärarrollen och framtiden. Lärarna upplevde förändring som en naturlig del av vardagen, den 

kan ha både positiv och negativ inverkan på undervisningen. Men framförallt är förändringen, 

enligt lärarna, helt nödvändig för skolans framtid och utveckling. Vid intervjuerna visade det 

sig att lärarna hade definitionsproblem med begreppet elevinflytande och diskussionerna blev 

därför inte konstruktiva i frågan om hur elevinflytandet ska ökas. Lärarna betonade dock 

vikten av att eleverna har inflytande och är delaktiga, men problematiken handlade om i 

vilken utsträckning. När lärarna diskuterar lärarrollen anser de att rollen har förändrats 

successivt över tiden, flera faktorer har påverkat denna förändring inte bara ett ökat 

elevinflytande.  De anser att lärarrollen har blivit mer intensifierad på grund av skiftande 

samhällsförändringar. Återigen dyker definitionsproblematiken upp i diskussionen. Då lärarna 
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inte kan definiera vad ett ökat elevinflytande innebär har de därför svårt att tydliggöra hur det 

har förändrat rollen. Lärarna ansåg att det krävs mer pengar, tid och resurser för att de bättre 

ska kunna arbeta med att öka elevinflytandet i framtiden. 

 

Slutsatsen av undersökningen är att lärarrollen successivt har förändrats över tiden, men inte 

enbart på grund av ett ökat elevinflytande utan en mängd faktorer har påverkat. Arbetets syfte 

har inte uppfyllts hela vägen på grund av definitionsproblematiken kring begreppet 

elevinflytande. För att kunna ta de nödvändiga stegen mot en förändrad lärarroll måste 

begreppsproblematiken redas ut, vilket visades i undersökningen.  
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