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Abstract 
 
In this study we wanted to have a closer look at how a specific working team of peda-
gogues in the senior part of elementary school works with student influence through a 
pedagogical concept created by themselves. We have used qualitative interviews as a 
method to achieve relevant information from the pedagogues, and from students teached 
by the same. 

The purpose of the study was to investigate how the working team, through the 
concept, pursue real student influence within different school subjects and how the indi-
vidual student is favored in his/her learning process. Another intention was to find out 
to what extent the students experience this influence. We also wanted to elucidate the 
advantages as well as the disadvantages of this concept, and to shed some light on how 
the informants view the future development of the concept.  

The result shows that consensus prevails to a large extent among teachers and stu-
dents regarding the signification of real student influence in the everyday learning 
situation. It also appears that the students’ abilities to exercise influence vary between 
different school subjects. The students seem to have understood and accepted the rea-
sons for this. 

The interaction between traditional teaching (in certain subjects) and the concept 
has resulted in the fact that students have succeeded in their learning process to a larger 
extent and that their engagement and sense of responsibility have increased signifi-
cantly.  
 
Keywords: student democracy, student influence, qualitative interviews, problem based 
learning processes 
  
 



 

Förord 
 
Våra tankar om att fördjupa oss i en undersökning om elevinflytande har väckts under 
lärarutbildningens gång, eftersom vi tror att det är ett sätt att motivera och engagera 
elever. Detta styrktes vid vår sista del av den verksamhetsförlagda utbildningen, då vi 
kom i kontakt med det arbetslag som vi undersökt och som denna rapport handlar om. 

När vår studie var genomförd väcktes tanken om att, istället för att hålla skolans 
och arbetslagets namn anonymt, publicera det. Härtill fanns två anledningar. Dels tror vi 
det blir lättare för den intresserade läsaren, som vill veta mer om arbetslagets koncept, 
att få kontakt med arbetslaget om de vet skolans namn. En annan anledning till detta är 
att vi tycker att arbetslagets sätt att bedriva elevinflytande är värt att uppmärksammas. 
Vi hoppas att denna undersökning kan komma till nytta även för dem, i deras fortsatta 
arbete med att utveckla sina pedagogiska tankar och idéer. Vi har därför bett de inter-
vjuade lärarna och skolans två rektorer att läsa igenom vårt arbete och därefter har de 
gett sitt samtycke till att publicera skolans och arbetslagets namn. 

Avslutningsvis sänder vi ett stort och varmt tack till de lärare och elever som tagit 
sig tid till att hjälpa oss genom att ställa upp på intervjuer och därigenom göra det möj-
ligt att slutföra vår rapport. 
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Mats Selberg 
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Inledning 

Elevinflytande är ett begrepp som funnits i skolans styrdokument i större eller mindre 

omfattning under flera decennier. I nu gällande styrdokument betonas begreppet star-

kare än tidigare, tillsammans med andra demokratiska värderingar och grundläggande 

värden som vårt samhällsliv vilar på.1 Under nio terminer på lärarutbildningen har vi i 

teorin satt oss in i styrdokumentens texter och i praktiken, på den verksamhetsförlagda 

delen av utbildningen2, sett hur dessa omsätts i skolorna. 

Trots att det redan i 1940 års skolutredning talades om vikten av betydande elevin-

flytande och självstyre3 har vi själva under vår skoltid inte upplevt något reellt 

elevinflytande över vare sig undervisningsinnehåll eller arbetsformer. Det handlade 

mest om att utföra det av läraren redan planerade arbetet, oavsett förkunskapsnivå och 

intressen. Man fylldes med kunskap likt en bägare, med eller mot sin vilja. Den skolsi-

tuation som dagens elever möts av idag, ser i många avseenden helt annorlunda ut jäm-

fört med vår egen.  

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall 
omfatta alla elever. Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter 
att de tar ett allt större ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön, samt att de 
får ett reellt inflytande på utbildningens utformning. Enligt skollagen åligger det 
alla som arbetar i skolan att verka för demokratiska arbetsformer (1 kap. 2§).4 

 
Utbildningens verksamhetsförlagda delar har gett oss möjlighet att ta del av olika 

skolors tolkningar av ovanstående utdrag ur läroplanen. Vi har sett att det förekommer 

variation av elevers reella inflytande. Behovet av att få en djupare kunskap kring områ-

det och hur man som lärare i praktiken kan få det att fungera på ett bra sätt har ökat allt-

eftersom vi genomfört verksamhetsförlagda delar av utbildningen på olika högstadie- 

och gymnasieskolor. Under den sista terminens verksamhetsförlagda del kom vi i kon-

takt med ett arbetslag som arbetade med elevinflytande på ett sätt som vi inte upplevt 

tidigare under utbildningen. Att arbetslaget på den skolan var det enda som tillämpade 

detta arbetssätt samt att initiativet kommit från dem själva och inte från skolledningen, 

                                                 
1 Utbildningsdepartementet (1994) Lpo 94. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet. Stockholm. 
Hädanefter refererad till som Lpo 94. 
2 Den del av utbildningen där studenten genomför sin praktik på skolorna.  
3 SOU 1944:20. I Selberg, Gunvor. (2001) Främja elevers lärande genom elevinflytande. Lund: 
Studentlitteratur 
4 Lpo 94, kap 2.3 Elevernas ansvar och inflytande. 
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medförde att vår nyfikenhet stegrades ytterligare och viljan att studera detta närmare 

började ta form.  

Vi började diskutera hur vi skulle kunna undersöka detta. Vår ämneskompetens 

som färdiga lärare har en bred bas eftersom våra ämnen utgörs av engelska, matematik, 

naturorienterande ämnen samt slöjd (textil). Här såg vi en stor möjlighet att, utifrån våra 

ämneskunskaper, kunna lära oss om elevinflytande, hur det kan realiseras på ett till-

fredsställande sätt och huruvida ämnesintegrering kan stärka elevers inflytande i under-

visningen. Vi tycker inte att vi under lärarutbildningens teoretiska delar fått några kon-

kreta svar på hur denna del av styrdokumentens intentioner skulle kunna te sig i verk-

ligheten och bestämde därför att fördjupa oss i dessa funderingar under examensarbetet. 

 

Syfte 

Syftet med vår undersökning är att beskriva hur arbetslaget på denna specifika skola 

arbetar med elevinflytande. Vi vill undersöka hur olika ämnens karaktär och uppbygg-

nad styr omfattningen av elevernas inflytande på undervisningsinnehållet. Vidare finner 

vi det intressant att se skillnader i elevers förutsättningar att tillgodogöra sig kunskaper 

genom detta arbetssätt.5 Vilka fördelar och nackdelar finns med ett arbetssätt där ele-

verna i stor utsträckning bestämmer vad och hur de ska lära sig i skolan, är en annan 

aspekt som vi ämnar ta upp. Vi tycker även det är av intresse att veta hur arbetslaget ser 

på förändringar och utveckling av sitt koncept under den närmaste framtiden. 

 

Frågeställningar 

• Hur arbetar arbetslaget med elevinflytande i undervisningen? 

• Hur åstadkommer arbetslaget läroprocesser hos den enskilde individen och inom 

de olika ämnena? 

• Vilka fördelar och nackdelar finns med detta arbetssätt? 

• Hur vill arbetslaget utveckla konceptet inom de närmsta åren? 

                                                 
5 Med arbetssätt menas det specifika sätt som arbetslaget bedriver sin undervisning på. Fortsättningsvis 
refererar vi till detta som ”konceptet” 
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Metod 

Vår undersökning är genomförd genom litteraturstudier samt empiriskt material i form 

av kvalitativa intervjuer. Litteraturgenomgången syftar att ge en historisk tillbakablick 

på styrdokument samt att se vad som föreskrivs i de nu gällande. För att dessutom få en 

djupare inblick valde vi att titta på litteratur som behandlade ämnet och vad som åter-

finns i pedagogisk forskning, av relevans för vårt område. Poängteras bör dock, att det 

är det empiriska materialet, de intervjuer vi gjort, som utgör kärnan i vår studie. Det är 

dessa intervjuer som i huvudsak skall besvara vårt syfte och våra frågeställningar. Kva-

litativa intervjuer var en lämplig metod för denna typ av undersökningar eftersom vi då 

fick kvalitativa beskrivningar av informanternas livsvärld 6, i avsikt att tolka deras me-

ning. Det är dessutom ”den primära metoden för att få fram den information man vanli-

gen söker vid examensarbeten inom lärarutbildningen”.7 Författarna menar att, rätt an-

vänd, ger denna metod goda förutsättningar att få reda på elevers och lärares uppfatt-

ningar samt värdefull kunskap för oss i vårt framtida läraryrke.8 Vidare kunde vi med 

denna metod ha möjligheten att följa upp frågor med följdfrågor utifrån de svar som 

informanterna gav och ändra ordningsföljd om så krävdes.9 

 

Sök- och Datainsamlingsmetoder  

För att få tag i relevant litteratur har vi använt oss av bibliotekens databaser och där sökt 

på ämnesord som elevinflytande, elevdemokrati, skoldemokrati och ämnesintegration. 

Vi har även erhållit litteratur genom personlig kontakt med universitetshandledare och 

lärare i arbetslaget vi ämnar undersöka. Skolverkets styrdokument och andra rapporter 

har även granskats liksom de delar av lärarutbildningens kurslitteratur som på olika sätt 

tagit upp vårt ämnesområde. 

Den datainsamlingsmetod vi använt oss av är kvalitativa djupintervjuer med lärare 

och elever, grundat på ovan nämnda anledningar. Individuella intervjuer med lärarna 

                                                 
6 Med informanter avser vi de individer, lärare och elever, som intervjuats. Med livsvärld avser vi den 
subjektiva uppfattningen av fenomen och av världen. 
7 Johansson, Bo & Svedner, P-O (2001). Examensarbetet i lärarutbildningen. Undersökningsmetoder och 
språklig utformning. Uppsala: Kunskapsföretaget, s. 24 
8 Ibid. 
9 Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, s. 117 
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har skett vid fem olika tillfällen. Elevintervjuerna genomfördes med två grupper om tre 

elever i varje. De frågor som ställdes till lärare och elever var av öppen karaktär.10 

 

Urvalskriterier 

Urvalet av informanter, lärare och elever, grundar sig på att få kvalitativt material till 

vår undersökning. Studien har genomförts vid Tegs Centralskola i Umeå. Lärarna vi 

valt ut för undersökningen är medlemmar i arbetslag 6. De lärare vi ombett medverka i 

intervjuer har vi valt utifrån deras ämnestillhörighet, för att få en så tydlig bild som 

möjligt över hur elevinflytande praktiseras beroende på ämnenas karaktär och samman-

sättning. Eleverna valdes noggrant ur åttonde- och nionde klass och detta skedde i sam-

råd med arbetslagets medlemmar. Under vår verksamhetsförlagda del av utbildningen 

hade vi lärt känna många av eleverna som undervisades av arbetslaget och sett att det 

förekom skilda uppfattningar om konceptet. Vi var angelägna om att få ta del av syn-

punkter som var av både negativ och positiv karaktär och ville därför intervjua elever 

som hade erfarenhet av konceptet och kunde föra fram sina synpunkter på ett tydligt och 

nyanserat sätt. Vi bedömde att lärarna kunde vara till hjälp med att välja ut elever.  

 

Avgränsningar 

En hel del litteratur har bearbetats i syfte att orientera oss i ämnet och finna relevant 

kunskap för vår studie. Intressant läsning utgör Sherps bok om problembaserad skolut-

veckling, vilken syftar att problematisera vardagsverksamheten för lärare och skolledare 

för att genom lärdomar här av kunna bidra till elevers lärande och utveckling utifrån 

uppdraget i styrdokumenten.11  

I en nyligen framlagd doktorsavhandling visar Danell hur pedagogers samtal for-

mar elevinflytande, att pedagoger inte nämnvärt bidrar till att förverkliga styrdokumen-

tens intentioner om elevinflytande, samt att pedagoger utvecklat strategier för att han-

tera paradoxen mellan en önskad och en realistisk skola. Avhandlingen bygger på en 

tidigare studie som visar att det är omständigheterna och pedagogerna som avgör graden 

av elevers inflytande i praktiken.12 Vi ser både Sherps och Danells bok som viktiga de-

                                                 
10 Frågorna till lärare respektive elever redovisas i bilagor 1 och 2. 
11 Sherp, Hans-Åke (2005). Kvalitetsarbete utifrån ett lärandeperspektiv. Karlstad. 
12 Danell, Mats (2006). På tal om elevinflytande. Hur skolans praktik formas i pedagogers samtal. Luleå 
tekniska universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap 2006:06 ISSN:1402-1544. 
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lar i debatten om elevinflytande i skolan, men anser att de inte riktigt passar in i denna 

studie. Sherps bok behandlar åstadkommandet av elevinflytande genom skolutveckling 

på organisationsnivå, och Danells undersökning är genomförd bland förskollärare, lä-

rare i grundskolans lägre åldrar och personal inom fritidshemmen.  

Med tanke på studiens omfattning och den tid som stått till förfogande, valde vi att 

begränsa undersökningen till att ta reda på hur arbetslaget arbetar med elevinflytande på 

ett generellt plan. Intressanta aspekter, såsom genusperspektiv, föräldrainflytande, ele-

ver i behov av särskilt stöd samt bedömning och betygssättning, valde vi att inte titta 

närmare på i denna studie. Vi ansåg att dessa perspektiv kunde se annorlunda ut i läro-

processer där elever hade stort inflytande jämfört med i så kallade traditionella under-

visningssituationer, vilket även delar av litteraturen vi tagit del av vittnat om, men stu-

dien hade blivit alltför omfattande om alla aspekter tagits med.  

Vi hade båda erfarenhet av arbetslagets koncept från vår senaste verksamhetsför-

lagda utbildning och valde därför att avstå från att formulera någon hypotes. Vi försökte 

att ha en så neutral bild som möjligt av det studien ämnar undersöka och tror att en i 

förväg formulerad hypotes skulle kunna ha påverkat vår undersökning. Vi försökte att 

se med öppna sinnen och därigenom vara lyhörda för både för- och nackdelar med ar-

betslagets koncept.    

 

Tillförlitlighet 

Johansson och Svedner tar upp problematiken kring reliabilitetsbrister vid intervjuer 

och menar att om intervjuerna utförs av olika personer och under olika omständigheter 

så kan materialet bli bristfälligt i detta avseende.13 Vi har båda två varit närvarande vid 

samtliga intervjutillfällen och utfört dessa på samma sätt varje gång. Reliabilitetsbe-

greppet bygger dock på att man gör kvantitativa studier och anger variabler med värden 

som man mäter. I en kvalitativ studie som denna får begreppet en annan innebörd, näm-

ligen att förstå hur den intervjuade tänker och känner.14 Det som vi ser kan orsaka 

felkällor är att eftersom intervjufrågorna var av öppen karaktär, har eventuella följdfrå-

gor blivit olika beroende på informanternas olika svar, och i lärarnas fall även ämnes-

tillhörighet. Vi anser att vi på ett kritiskt och medvetet sätt har försökt tolka resultatet 

utan att lägga in egna värderingar. Dessutom har vi under fem veckor haft möjligheten 

                                                 
13 Johansson, Bo & Svedner Per-Olov (2001). 
14 Trost, Jan (2005) Kvalitativa intervjuer. Studentlitteratur: Lund. 
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att följa detta arbetslag under vår sista verksamhetsförlagda del av utbildningen, vilket 

medfört att vi sett hur konceptet utövas i praktiken och vi sett att intervjusvaren stäm-

mer med vad som dagligen skett i klassrummen. Vi har även lämnat ut resultatet till de 

intervjuade lärarna för att säkra oss om att vi analyserat och tolkat deras utsagor på ett 

riktigt sätt. Därigenom anser vi att validiteten till viss del stärks.   

Antalet elever vi intervjuat uppgår till sex stycken, tre från år åtta och år nio var-

dera. Vi är medvetna om att av andra elever hade vi kunnat få andra svar på våra frågor, 

samt om vi intervjuat fler hade vi kunnat se fler variationer i informanternas utsagor.15 

Vi har även reflekterat över att det som eleverna tagit upp i sina svar är sådant de kom-

mit på just där och just då, vilket försämrar validiteten i just det avseendet. 

 

Procedur 

Innan vi började med intervjuerna avtalade vi tid med arbetslaget för att få komma på 

deras möte och informera hela arbetslaget om vår studie och dess syfte. Här förvissade 

vi oss om att alla gav sitt samtycke till undersökningen. Vi redogjorde även kort för de 

forskningsetiska principerna och förklarade att vi tänkt följa dem. I samråd med arbets-

laget bestämdes även vilka elever som skulle bli föremål för intervjustudier. Vidare tog 

vi kontakt med skolans rektorer och informerade dem om vår studie för att erhålla deras 

samtycke. 

Eftersom vi genomfört vår sista verksamhetsförlagda del av utbildningen i arbets-

laget på den aktuella skolan hade vi redan från början en grunduppfattning om vad vi 

ville undersöka. Intervjufrågorna har konstruerats med studiens frågeställningar som ut-

gångspunkt, och är grupperade tematiskt efter de olika områden de berör.16 Det innebär 

att några intervjufrågor berör aspekter från en frågeställning, ytterligare några frågor 

berör en annan frågeställning osv. Vi har valt att använda olika frågor till lärare och 

elever. Lärarnas frågor fokuserar i stor utsträckning på arbetssättet och hur målen upp-

fylls, medan elevfrågorna koncentrerats mer på elevens subjektiva upplevelser. Vi 

kommer härunder att beskriva hur vi gått tillväga med intervjuerna och så detaljerat som 

möjligt redogöra för proceduren. 

 

                                                 
15 Ibid. 
16 Kvale, Steinar (1997). 
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Databearbetning 

Intervjufrågorna konstruerades enligt beskrivet ovan och bearbetning skedde på lik-

nande sätt. I resultatdelen sammanställde vi svaren på intervjufrågorna tematiskt, så att 

några intervjufrågor tillsammans gav djupa och uttömmande svar på varje ursprunglig 

frågeställning. 

 

Intervjuer med lärare 

Som nämnts ovan valdes lärarna ut utifrån deras ämnestillhörighet. Vi ansåg att vi ge-

nom detta fick en bredare bild av hur ett arbetssätt som präglas av elevens inflytande 

kan se ut beroende av de olika ämnenas karaktär och uppbyggnad. Intervjuerna genom-

fördes med enskilda lärare inom humanistiska-, matematik och naturorienterade-, este-

tiska- och samhällsorienterande ämnen vid fem olika tillfällen. Med varje lärare bokade 

vi tid i förväg och hade vid informationstillfället på arbetslagsmötet informerat alla lä-

rare vad intervjuerna ämnade ta upp. Vi valde att dela ut intervjufrågorna vid intervju-

tillfället, varje lärare fick där titta igenom frågorna innan intervjun startade för att veta 

omfattningen av varje fråga. Johansson/Svedner belyser i sin bok vikten av att ha gjort 

förintervjuer för att undersöka om svaren belyser frågeställningarna.17  På grund av ett, 

för de aktuella lärarna och eleverna, långt skollov under tiden vi genomförde vår studie, 

bedömde vi att förintervjuer skulle ta orimligt mycket tid i anspråk. För att säkerställa 

att vi konstruerat frågor som skulle kunna ge oss svar på våra frågeställningar valde vi 

att ha den första lärarintervjun som en pilotintervju. Vi hade informerat den aktuelle 

läraren om detta och denne förvissade oss om att vi kunde återkomma med fler, eller 

reviderade frågor, vid ett senare tillfälle om vi ansåg oss vara i behov av det.  

Intervjuerna, vilka tog cirka en timme var gång, spelades in på band för att vi båda 

skulle kunna koncentrera oss på att ta del av informantens utsaga och ställa eventuella 

följdfrågor om det skulle behövas. Bandinspelning är till hjälp eftersom även pause-

ringar och tonfall är viktiga vid kvalitativa intervjuer, där informanterna ska ges möjlig-

het att ta upp allt som denne anser vara viktigt.18 Intervjuerna utgick ifrån våra i förväg 

konstruerade frågor, vilka var av öppen karaktär, i syfte att få informantens syn på de 

olika aspekterna av elevinflytande vi valt att bearbeta. De följdfrågor som tillkom var 

inte på förhand bestämda och skiftade från lärare till lärare, beroende av svaren på de 

                                                 
17 Johansson & Svedner (2001), s.26. 
18 Ibid,  
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ursprungliga frågorna. Även ”spegling” är viktig i sammanhanget, och något vi använt 

oss av. Det innebär att intervjuaren sammanfattar det svar som informanten gett, för att 

få en bekräftelse på att svaret är rätt uppfattat eller för att få ett fördjupat svar inom äm-

net som behandlats.19 Följdfrågorna redovisas inte, då de var olika för de olika lärarna.  

För att få en tydligare bild av hur arbetslagets koncept präglar olika ämnen har vi 

valt att vid redovisningen av resultatet ibland förtydliga vilken lärare som yttrat vad, 

genom att klargöra vilket ämnestillhörighet läraren har. Vi bestämde att fortsättningsvis 

benämna de olika lärarna; språkläraren, matteläraren, bildläraren, slöjdläraren, NO-lära-

ren och SO-läraren.20 

 

Intervjuer med elever 

Anledningen till att vi valt att intervjua elever är att det är de som är det centrala i vår 

studie och vi ville få deras åsikter om vad elevinflytande är, och hur de upplever ar-

betslagets koncept. Det är i elevernas subjektiva intressen man måste ta sin utgångs-

punkt om man ska tala om elevinflytande i positiv mening.21 Vi ville veta om det 

elevinflytande som lärarna beskrev upplevdes som ett reellt inflytande ur elevperspek-

tiv.  

Efter att eleverna samtyckt till att medverka i en intervju, kontaktade vi föräldrar 

till de elever som var under 15 år, för att få även deras samtycke. I det brev vi sände till 

berörda föräldrar förklarade vi vem vi var, vårt syfte med studien samt en kortfattad 

redogörelse för de forskningsetiska principerna och att vi ämnade tillämpa dessa.  

Även elevernas intervjuer spelades in på band, och hölls i ett på skolan avskilt 

rum. Varje gruppintervju tog ungefär en timme. Vi valde att intervjua eleverna i grupp 

för att vi ansåg att de då skulle känna sig mindre utlämnade och osäkra. Dessutom 

trodde vi att vi kunde få mer uttömmande och nyanserade svar genom att de kunde få 

idéer av varandra under intervjuns gång. För att eleverna skulle känna sig trygga i situa-

tionen, valde vi att sätta ihop grupper med elever som redan kände varandra. Innan vi 

startade bandinspelningen förklarade vi syftet med intervjun och klargjorde att det ban-

                                                 
19 Ibid. 
20 Lärarna vi intervjuat var fem till antalet, men kan verka vara fler, eftersom en del av dem undervisar i 
mer än ett ämne. Vi väljer dock i resultatet att skilja dem efter ämnestillhörighet för att kunna redovisa 
skillnader i ämnenas karaktär och uppbyggnad. 
21 Forsberg, Eva. (2005). Läraren måste inte abdikera för att eleverna ska få inflytande. Pedagogiska 
magasinet, nr 3, s. 30-35. 
 



 9

dade materialet inte kommer att lämnas ut till någon annan för att försäkra oss om att 

eleverna gav så ärliga och uttömmande svar som möjligt.22 Vi poängterade även att det 

var viktigt att de talade en och en och inte i mun på varandra, för att vår analys av det 

bandade materialet skulle fungera bättre. Att eleverna kände oss från vår tidigare verk-

samhetsförlagda del av utbildningen, bedömde vi ha betydelse för elevernas tillit och 

förtroende för oss. 

 

Etiska aspekter 

Under vår studie och i vår rapport har vi varit noga med att följa de etiska principer som 

Vetenskapsrådet föreskriver.23 Informanterna har delgetts syftet med vår studie och 

eleverna har försäkrats om att de förblir anonyma. Vi förtydligade även att det är infor-

manternas utsagor som analyserats och inte vilken individ som står för vilken åsikt. Vi-

dare poängterar Vetenskapsrådet vikten av samtycke vid intervjuer, vilket vi även tagit 

stor hänsyn till.24 De intervjuade lärarna, samt skolans rektorer har gett sitt samtycke till 

att i arbetet publicera arbetslagets och skolans namn, efter att ha haft möjlighet att läsa 

igenom den fullständiga rapporten. 

 

                                                 
22 Johansson & Svedner (2001) s. 27 
23 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning. 
http://www.vetenskapsradet.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf 
24 Ibid. 
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Litteraturgenomgång 

Här har vi valt att redogöra för hur elevinflytande förekommit i skolans styrdokument 

under de senaste decennierna samt hur det idag fungerar i praktiken enligt Skolverkets 

senaste utvärdering av grundskolan (NU-03). Vi vill även skildra hur både lärarens upp-

drag och elevers kunskapsbehov ändrats i vårt informationssamhälle. Teknik medför att 

människan måste vara kreativ och besitta problemlösningsförmåga. Hur eleverna ska 

lära sig dessa förmågor är något som belyses inom pedagogisk forskning. Vi har även 

valt att ta upp ett par perspektiv på lärande, samt ge en teoretisk bild av det undersökta 

arbetslagets koncept. 

 

Styrdokumentens historik 

Den läroplan som finns idag har tillkommit 150 år efter det att Sverige fick en allmän 

folkskola.  

Av den ”Kongl. Maj:ts Nådiga Stadga” som Carl XIV Johan undertecknade den 
18 juni 1842 framgår att det var varje stadsförsamlings och varje sockens skyldig-
het att inrätta en skola. Vid sin tillkomst var således folkskolan en lokal angelä-
genhet. Någon läroplan i dagens mening fanns inte. Staten styrde genom lärarut-
bildning och genom att se till att endast de läroböcker som godkänts av staten fick 
användas. Med tiden utgavs statliga normalplaner och 1919 kom en undervis-
ningsplan för rikets folkskolor. Den första läroplanen kom med grundskolans ge-
nomförande år 1962. Den innehöll, liksom senare läroplaner, allmänna mål och 
riktlinjer, timplaner och kursplaner.25 

 
Läroplanen är det dokument som ska styra skolans verksamhet och det anger även vem 

som ansvarar för olika delar av verksamheten och vad detta ansvar innebär. Här uttrycks 

vilka krav och förväntningar som elever och föräldrar kan ställa på skolan och vilka 

krav som ställs på elever och föräldrar. Det samhälle som för 150 år sedan fick en all-

män folkskola var ett jordbrukarsamhälle som höll på att förändras mot industrialisering 

och urbanisering, och därmed förändrades kraven på medborgarnas bildning.26 Läropla-

nen vi har idag har, även den, tillkommit på grund av förändringar i samhällsstrukturen. 

Vi har gått från ett industrisamhälle mot ett informationssamhälle, där det ställs andra 

krav än tidigare på den enskilde individen. Det handlar mycket om att individen själv 

ska kunna påverka och göra adekvata val för sin situation. Skolsystemets omstrukture-

                                                 
25 Utbildningsdepartementet. (1993) En ny läroplan. Regeringens proposition 1992/93:220, s. 102 
26 Ibid. 
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ring från centralt regelstyrt till den decentraliserade målstyrda skola vi har idag, med 

kommunen som huvudman, är ytterligare en orsak till behovet av ny läroplan. 

Även om den första läroplanen kom i och med grundskolans genomförande 1962, 

har det talats om elevers inflytande tidigare i svensk skolhistoria. Debatten om elevernas 

egen aktivitet startade redan under början av nittonhundratalet, med inspiration från 

bland andra Ellen Key och Elsa Köhler.27 Pedagogiken och den svenska skolan är starkt 

influerad av progressivismen, som framför allt företräds av den amerikanske filosofen 

och pedagogen John Dewey. Hans centrala idéer bygger på att eleven ska stå i centrum, 

ha möjlighet att utveckla sin personlighet, att samhälle och stat inte får styra den en-

skilde i allt för stor utsträckning. Detta synsätt återfinns i tidigare och nuvarande läro-

planer.28 

Skolutredningarna som tog form under 1940-talet brukar anses som starten på de 

demokratiska skolreformerna. Här talades det om vikten av ett betydande elevinflytande 

för att uppodla elevernas ansvars-, och frihetskänsla samt samarbetsförmåga, något som 

var viktigt för det framtida medborgerliga arbetet. Elevinflytande och självstyre syftade 

att ge dem träning i samarbete och beslutsfattande under ansvar, vilket helhjärtat skulle 

stödjas av skolans myndigheter. I dessa utredningar diskuteras också vilka frågor ele-

verna skall ha inflytande över, och det framgår att detta även skall gälla undervis-

ningen.29 Även 1955 års undervisningsplan vittnar om strävanden efter att nå ansvars-

känsla och samarbetsförmåga hos eleverna. En skolberedning tillsattes 1957 för att ut-

forma organisation och läroplaner för den kommande grundskolan. I detta arbete åter-

finns tankar om demokrati och decentralisering.30 

Tankarna om elevinflytande kom av sig under 60-talet, då undervisningspro-

grammen på läromedelsmarknaden kom. Dessa byggde på behavioristiska idéer influe-

rade av psykologen BF Skinner med uppmuntran och belöning efter varje litet framsteg. 

Pedagogiska diskussioner tog fart, ämnesexperter hävdade att ämnet och metoden var 

viktigt och läromedelssystemen var dominerande i en skola där ämneskunskaper skulle 

läras ut. Läroplansöversynen 1967 ifrågasatte hur elevinflytandet skulle kunna ökas, och 

kom även med förslag härtill för att främja elevernas engagemang i skolarbetet. I den 

                                                 
27 Selberg, Gunvor (2001). 
28 Ibid. 
29 SOU 1944:20, SOU 1948:27. I Selberg, Gunvor (2001) 
30 Kungl. Skolöverstyrelsen, 1955 samt SOU 1961:30. I Selberg, Gunvor (2001). 
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kommande läroplanen för grundskolan, Lgr 69, framfördes kravet på ökat elevinfly-

tande.31 

Samtidigt som Lgr 69 introducerades i skolan, tillsatte regeringen en utredning om 

skolans inre arbete, SIA, vars slutsats beskriver att elevernas leda och trötthet till stor 

del orsakas av att de inte finner skolan meningsfull. Utredningen föreslår stärkt elevin-

flytande som en åtgärd för förbättring.32 Som en följd av SIA-utredningen föreslår 

regeringen i sin proposition 1976 att arbetssätt och arbetsformer i högre grad måste an-

passas till varje elev och dennes verklighet och erfarenheter. Detta skall, enligt samma 

proposition, uppnås genom dialog mellan lärare och elev där elevens medinflytande är 

en självklarhet.33 I skolförordningen några år senare, fick elever för första gången stad-

gad rätt till medinflytande i och med att klassråd införs.34 

Genom SIA-utredningen togs de första stegen mot en decentraliserad skola och en 

ny läroplan, Lgr 80, utvecklades. Alla delar i denna läroplan var en bindande föreskrift 

som fastställts av regeringen, till skillnad från både Lgr 62 och Lgr 69 som delvis var 

fastställda av Skolöverstyrelsen och därigenom fanns oklarheter om i vilken grad den 

var tvingande.35 I Lgr 80 återfinner man progressivismens tankar om skolarbetet som 

elevaktivt, probleminriktat, verklighetsanknutet och undersökande med en individuali-

serad undervisning.36 

Kravet på elevaktiva arbetssätt utesluter en ensidig katederundervisning, dvs. en 
undervisning som enbart består av att läraren redogör för ett stoff, som sedan ele-
verna memorerar med hjälp av anteckningar och lärobok varefter de förhörs 
muntligt och skriftligt.37 

 
Enligt regeringens proposition En ny läroplan var en av anledningarna till att ersätta Lgr 

80 skolans nya styrsystem.38 Från att ha haft centralstyrt regelsystem övergick skolan att 

bli decentraliserad och målstyrd. Det innebär bland annat att staten inte längre föreskri-

ver vilka arbetssätt, metoder och arbetsformer som ska användas i skolan för att nå må-

len för undervisningen. Det åligger nu de kommunala skolpolitikerna att besluta om mål 

                                                 
31 Selberg, Gunvor (2001).  
32 Ibid. 
33 Prop 1975/76:39. I Selberg, Gunvor (2001). 
34 SFS 1979:717. I Selberg, Gunvor (2001). 
35 Wennås (1989). I Selberg, Gunvor (2001). 
36Skolöverstyrelsen (1980) Lgr 80, Läroplan för grundskolan, allmän del. Stockholm: Liber 
Utbildningsförlaget. Hädanefter refererad till som Lgr 80. 
37 Lgr 80 (1980), s. 49. 
38 Utbildningsdepartementet (1993). 
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och inriktning och skolledare och lärare att förverkliga dessa mål med metoder och ar-

betssätt som de finner mest lämpade.39 

Skolans roll i samhället har förändrats. Den snabba samhällsförändringen, forsk-

ning om kunskap och lärande och en ständigt pågående debatt om skolan har gett nya 

kunskaper och erfarenheter om vad skolan bör fokusera på. Det ökade informationsut-

budet, urbaniseringen, ungdomskulturer, mångkulturalism och omvärldsmedvetenhet är 

faktorer som bidrar till att social kompetens blir allt viktigare. Förmågan att ta sig fram i 

tillvaron, att pröva, knyta nya kontakter, att sovra, kritiskt granska och andra liknande 

svårdefinierade kompetenser är exempel på viktigt innehåll i de ungas ryggsäck.40  

I läroplanen som gäller för grundskolan idag, Lpo 94, återfinns på många ställen 

olika formuleringar om elevens rätt till medbestämmande och demokratiska arbetsfor-

mer. Bland annat ska eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ansvar ge-

nom att delta i planering och utvärdering och få välja kurser, ämnen, teman och aktivi-

teter. Detta är inte något som endast skall förekomma vid speciella tillfällen, utan den 

dagliga undervisningen skall präglas av elevens medbestämmande.41 

Skolkommitténs delbetänkande, Inflytande på riktigt, som kom 1996, handlar om 

elevernas inflytande över det egna lärandet. Här konstateras att trots att elevinflytande 

finns inskrivet i läroplanerna och skollagen, fungerar det inte i verkligheten dvs. i ele-

vernas praktik.42 Liknande resultat återfinns även i tidigare undersökningar, där det 

framgår att elevmedverkan i undervisningsplanering är vanligast på lågstadiet.43 Skol-

kommittén vill stärka elevernas ställning i skolan och hävdar att eleverna är kompetenta 

att ta större ansvar. Som ett led i detta föreslås bland annat att ändra texten i skollagens 

portalparagraf i första kapitlet så att den får ett tydligare elevperspektiv.44 

I en bok från Skolverket, Jag vill ha inflytande över allt, hävdas att svensk skola 

domineras av ett myndighets- och vuxenperspektiv. Det är de vuxna på skolan som de-

finierar vad elevinflytande är och bedömer i vilken utsträckning eleverna har inflytande. 

Därigenom är det inte alls konstigt att skolan inte lyckats utveckla synen på elevinfly-

tande och fostran av demokratiska människor. I praktiken är eleverna beroende av de 

vuxnas goda vilja.45 Anmärkningsvärt är det också när man läser de, för skolan, olika 

                                                 
39 Ibid, s.23. 
40 Ibid. 
41 Lpo 94. Kap 1, Rättigheter och skyldigheter. 
42 SOU 1996:22. I Selberg, Gunvor (2001) 
43 Utbildningsdepartementet (1993). 
44 SOU 1996:22. I Selberg, Gunvor (2001). 
45 Tham, Amelie (1998). Jag vill ha inflytande över allt. Stockholm: Skolverket. 
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styrdokumenten, dvs. skollagen och läroplanen. Här förskrivs elevers rätt till inflytande 

på många olika ställen och i många olika sammanhang, men ingen precisering av vad 

begreppet innebär ges. Utgår denna rätt från varje enskild individ, från elever som kol-

lektiv eller både och? Lagtexten ger inga svar.46 

Förutom att de senaste läroplansreformerna inneburit förändringar i styrningen av 

skolan, har det även medfört att individen fått större frihet att välja skola i och med det 

ökade antalet fristående skolor. Detta ger större frihet att skapa sin egen kunskapspro-

cess. Pedagogiklektorn Gunnar Sundgren är dock kritisk till detta och menar att så länge 

skolans inre arbete förblir oförändrat så blir denna frihet i stort sett oförverkligad.47 

 

Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 

Vi har här studerat delar av den nationella utvärderingen (NU) av grundskolan 

som Skolverket genomförde 2003. Vi har tittat närmare dels på huvudrapporten för  

naturorienterande och samhällsorienterande ämnen i årskurs nio, dels på ämnesrappor-

terna för bild, slöjd, engelska och matematik i syfte att kunna jämföra hur elevinflytande 

kan se olika ut beroende på ämnenas struktur och egenskaper. Vi valde dessa ämnen 

eftersom det är de ämnen som de intervjuade lärarna är verksamma inom.  

Vidare fann vi det intressant att belysa vissa delar av ämnesrapporten som be-

handlar problemlösning, eftersom det ofta förknippas med kritiskt tänkande, ställnings-

tagande och andra metakognitiva kompetenser som självreflektion, argumentation, sam-

arbete osv. Kompetenser som är viktiga i det arbetssätt som det undersökta arbetslaget 

bedriver. Eleverna fördjupar sig i ett, av dem själva, valt ämnesområde, väljer hur och 

vilken information som de ska söka, arbetar problembaserat, bearbetar och redovisar 

materialet, samt gör en självvärdering av sitt arbete. 

Slutligen har vi tittat närmare på den sammanfattande huvudrapporten, och redo-

gör kort för delar som handlar om elevens inflytande i undervisningen. 

 

Naturorienterande ämnen 

Eleverna anser inte att de kan påverka undervisningsinnehållet och arbetssätten inom de 

naturorienterande ämnena, men de upplever att deras förslag och synpunkter tas på all-

                                                 
46 Lpo 94, Skollagen (1985). 
47 Sundgren, Gunnar (1996). Kunskap och demokrati. Om elevers rätt till en egen kunskapsprocess. Lund: 
Studentlitteratur. 
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var samt att läraren tar reda på vad de kan och inte kan när de börjar med ett nytt om-

råde. De forskare som gjort undersökningen anser trots detta inte att bristen på elevin-

flytande är något negativt, eftersom de ser läraren inom dessa ämnen som en expert som 

besitter bäst kunskaper för att bedöma innehåll och tid som behövs för att behandla det. 

Läraren behöver introducera begrepp samt systematiskt planera situationer där dessa 

begrepp kommer till användning för att eleverna skall få en bestående behållning av 

undervisningen. Eleverna menar att de lär sig fysik, biologi och kemi bäst när läraren 

berättar och förklarar och sämre när de söker information själva exempelvis med hjälp 

av datorer.48 

 

Samhällsorienterande ämnen 

Enligt eleverna är det vanligast att läraren leder klassundervisning med alla elever när-

varande, men inslagen av diskussioner och enskilda arbeten är vanligare nu än vid den 

förra utvärderingen 1992. Elevernas inflytande över arbetssätten har ökat sedan 1992, 

vilket bekräftas av både lärare och elever. När det gäller elevinflytande över undervis-

ningsinnehållet är bilden motsägelsefull. Lärarna upplever att, jämfört med 1992, har 

elevernas inflytande minskat, medan elevenkäterna visar en ökning. Forskarna tror att 

det kan bero på att det finns en ökad samsyn mellan lärare och elever gällande urval av 

undervisningsstoffet, där eleverna känner att de har större inflytande, men inom av lära-

ren givna ramar. Det inflytande eleverna beskriver är dock långt från läroplanens mål, 

och eleverna uttrycker en vilja att själva välja innehåll utifrån intresse. Lärarna tror 

emellertid inte att eleverna lär sig lika bra när de själva väljer innehållet. Anmärknings-

värt är, att så många som 94 % av de tillfrågade lärarna anser att deras egna idéer och 

intressen styr undervisningen i stor eller mycket stor utsträckning.49 

 

Matematik 

Rapporten visar att matematik är det ämne, tillsammans med naturorienterande ämnen, 

där eleverna har minst möjlighet att utöva inflytande på undervisningsinnehåll och ar-

betssätt. Både elever och lärare uppger att elevers inflytande genomgående är litet eller 

mycket litet. Under den senaste tioårsperioden har lärarens traditionella undervisning 

                                                 
48 Skolverket (2004). Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. Huvudrapport – naturorienderande 
ämnen, samhällsorienterande ämnen och problemlösning i årskurs 9. Stockholm: Fritzes. 
49 Ibid. 



 16

minskat i matematik, och eleverna har mer tid till eget arbete. Enligt rapporten gynnas 

varken låg- eller högpresterande elever av detta, eftersom det beror på att läraren helt 

enkelt har färre genomgångar i matematik än denne hade för tio år sedan. Elever lämnas 

att klara sig själva, med de av läraren utvalda uppgifterna. Eleverna menar att de gynnas 

av lärarens genomgångar och dessa är ett viktigt inslag i matematikundervisningen, som 

av många elever upplevs som svår. 

Enligt eleverna utmärks en lärare som undervisar bra av att de är bra på att för-
klara, kan knyta matematiken till samhället i övrigt, engagerar och skapar intresse 
för ämnet. De är också tydliga med krav och förväntningar och har en undervis-
ning där elever kan påverka både arbetsform och innehåll.50 
 

Engelska 

Genom flera enkätfrågor i rapporten, som visar olika resultat kopplat till elevers infly-

tande och ansvarsförmåga, drar forskarna slutsatsen att elever har litet inflytande över 

både innehåll och arbetssätt i engelska. Eleverna anser dock att läraren ofta i förväg tar 

reda på deras kunskaper genom muntliga eller skriftliga förhör. De upplever också att de 

är delaktiga i planeringen i större utsträckning än vad lärarna anser dem vara. Det är 

svårt att uttolka vad som egentligen gäller, då lärares och elevers svar är tämligen mot-

sägelsefulla i flera fall. En orsak till det kan vara att elever och lärare tolkar frågorna 

olika och definierar begreppet elevinflytande och ansvar på olika sätt.51 

 

Slöjd 

Slöjdämnet intar en särställning i grundskolan när det gäller elevernas inflytande. Sedan 

den förra utvärderingen 1992 har elevernas inflytande ökat ytterligare. Det framkommer 

att eleverna upplever att de kan påverka både innehåll, arbetssätt och hur länge de ska 

hålla på med olika områden.52 I en fördjupad analys av NU-92, analyserades även 

sambandet mellan elevers inflytande och kunskapshämtande. Den visade att då eleven 

själv står för idén och bestämmer vad som skall göras sker den största kunskapsinhämt-

ningen och allsidiga utvecklingen hos eleven. Detta jämfördes med en situation där lära-

ren stod för idén och även bestämde vad som skulle göras, samt en variant där läraren 

                                                 
50 Kjellström, Katarina (2005). Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. Ämnesrapport. Matematik 
årskurs 9. Stockholm: Fritzes, s. 82. 
51 Oscarson, Mats & Apelgren, Britt Marie (2005). Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. 
Ämnesrapport. Engelska. Stockholm: Fritzes. 
52 Johansson, Marléne & Hasselskog, Peter (2005). Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. 
Ämnesrapport. Slöjd. Stockholm: Fritzes. 
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stod för idén men eleven bestämde vad som skulle göras. I de båda senare fallen var 

kunskapsinhämtningen inte lika effektiv.53  

Vi behöver inte vara rädda att eleverna inte lär sig. Till och med det som vi av tra-
dition anser vara klassisk slöjdkunskap lär sig eleven bättre när initiativ, påverkan 
och val utgår ifrån elevens förutsättningar mer än på lärarens mycket planerade 
planeringar.54 
 

Trots att elever har stort inflytande i slöjden, upplevs detta inte av eleverna i samma 

utsträckning som av lärarna.55 

 

Bild 

Precis som i slöjdämnet upplever eleverna att de har inflytande över både innehåll, ar-

betssätt och hur länge de ska hålla på med varje moment. Bild kommer på tredje plats i 

detta avseende, efter slöjd och idrott- och hälsa. Både elever och lärare är eniga i frågan 

om elevinflytande i bildämnet. De har någorlunda samma uppfattning om hur undervis-

ningen är upplagd. De flesta, både lärare och elever, uppger att läraren står för ramarna 

och eleverna kan välja innehållet utifrån dessa ramar. Bäst betyg åt bildämnet ger de 

elevgrupper som uppger att lärare och elever bestämmer tillsammans samt de grupper 

där eleven bestämmer själv. I grupper med hög grad av elevinflytande finns många goda 

exempel på att eleverna klarar att ta ansvar, men det finns också indikationer om ”låt-

gå-pedagogik”, där vissa elever klarar ansvaret och friheten bättre än andra.56  

 

Problemlösning 

Forskning som rapporten tar upp inledningsvis åskådliggör att problemlösning inte är 

helt enkelt för eleverna. Både att avgränsa innehållet samt formulera frågor och söka 

relevant information på ett effektivt sätt är områden som många elever har svårigheter 

med. Lärare är ofta omedvetna om hur komplex informationssökningsprocessen är. Ele-

ver anpassar uppgiften till den information de hittar, och byter fokus eller ämne om de 

inte hittar information till den uppgift de hade från början. Vidare visar studier att ele-

vernas intresse och insikt i ämnet har betydelse för hur de lyckas söka information. In-

tresset kan även väckas under arbetets gång då eleven lär sig mer om ett område. Här är 

                                                 
53 Skolverket 1994 a, 1994 b. I Skolverket (2005). 
54 Skolverket 1994 a, s. 44. I Skolverket (2005) 
55 Johansson, Marléne & Hasselskog, Peter  (2005). 
56 Marner, Anders, Örtegren, Hans & Segerholm, Christina (2005). Nationella utvärderingen av 
grundskolan 2003. Ämnesrapport. Bild. Stockholm: Fritzes. 
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det viktigt att pedagogen uppmuntrar eleven till att hålla fast vid sitt ämnesval och våga 

lita på att intresset kan växa.57 

Eleverna måste få lära sig problemlösning i skolan, för att kunna lyckas med dessa 

uppgifter. Lärarnas kompetens och utbildning är avgörande för att så sker, enligt rap-

porten. Eleverna kan inte lämnas åt sitt öde med individuella arbeten, utan behöver både 

lärarens och gruppens kompetens för att utveckla sitt lärande. Detta gäller i synnerhet 

för svagpresterande elever.58 

Elevers svårigheter med att söka information förvärras ibland av att de uppgifter 

de har inte är anpassade till ett problemlösande arbetssätt, och här menar forskarna att 

lärarna har en viktig uppgift att bland annat säkerställa att uppgifterna är meningsfulla 

och relaterade till kursens syfte. Andra saker som lärarna måste förvissa sig om är att 

eleverna behärskar de färdigheter inom informationssökning som krävs för att genom-

föra uppgiften, konstruera uppgifter som främjar kritiskt tänkande, är realistiska och 

genomförbara med tanke på elevers förkunskaper och tillgängliga informationskällor.59 

 

Sammanfattande huvudrapport 

Utvärderingen visar att olika ämnen har olika förutsättningar för både arbetssätt och 

elevinflytande. Elevinflytande ser olika ut och får olika gestaltning i olika ämnen. Ett 

bra elevinflytande i sk. teoretiska ämnen kan handla om att få spelrum för egna tankar, 

frågor och erfarenheter i kollektiva samtal, medan i till exempel slöjd handlar det om att 

fritt bestämma undervisningsinnehåll. En jämförelse mellan ämnena visar att elever 

anser sig ha minst inflytande över arbetssätt och innehåll i matematik, kemi, fysik, bio-

logi samt hem- och konsumentkunskap medan slöjd är det ämne där elever upplever 

störst inflytande. 

Vidare visar rapporten att det finns risk att läroplanens krav på ökat elevansvar 

och elevinflytande i undervisningen omsätts så att tonvikten läggs på enskilt arbete, 

något som tydligast syns i svenska och matematik. Forskarna påtalar att om eleverna får 

stor frihet att själv styra över sitt lärande finns risker att lärarna inte är tillräckligt insatta 

för att kunna följa elevernas egna läroprojekt på ett tillfredsställande sätt och få ett bra 

underlag för att kunna bedöma varje elevs kunskaper. De spekulerar även i om den 

                                                 
57 Kärrqvist, Christina & West, Eva (2005). Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. 
Ämnesrapport. Problemlösning. Stockholm: Fritzes, s. 15 ff. 
58 Ibid. 
59 Ibid. 
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ökade förekomsten av enskilt arbete bidrar till att vissa elever blir övergivna och läm-

nade åt sitt öde med sina upplevelser. En avslutande fundering från forskarhåll är om 

denna arbetsmetod är lämplig för alla elever oavsett ambition, intresse och mognads-

grad.60 

 

Lärarens uppdrag 

Att undervisa är ett paradoxalt yrke. Undervisning är ett av få yrken som förväntas ut-

veckla mänskliga färdigheter som gör att enskilda personer kan bli framgångsrika i da-

gens kunskapssamhälle.  

Lärare förväntas mer än någon annan bygga upp lärande samhällen, forma kun-
skapssamhället och utveckla kapacitet för innovation, flexibilitet och förändrings-
vilja, vilka är centrala faktorer för ekonomiskt välstånd. Samtidigt väntas de 
minska och motverka många av de enorma problem som skapas av kunskapssam-
hället, till exempel överdriven konsumtion, förlust av gemenskap och växande 
klyftor mellan rika och fattiga. Lärare måste på något sätt försöka uppnå dessa till 
synes motstridiga mål, omedelbart. Så ser deras yrkesparadox ut.61 
 

Läraryrket håller på att skifta från en hur- till en vad-kultur, hävdar de båda pedagogik-

professorerna Ingrid Carlgren och Ference Marton i sin bok Lärare av imorgon. Det 

innebär att fokus inte längre är på undervisning utan på lärande, inte på metoden utan på 

mål och resultat, inte på hur lärare gör utan på vad elever erfar och inte på att hinna med 

läroboken utan att utveckla elevers förmågor och förhållningssätt. 62  

En av de stora förändringarna i och med senaste läroplansreformen, övergången 

från Lgr 80 till Lpo 94, var att innehållet inte skulle formuleras som ett konkret stoff 

som skulle behandlas. Här framskrivs istället vad som skall åstadkommas genom mål-

beskrivningar. I de tidigare läroplanerna fanns relativt detaljerat utpekat vilket innehåll 

läraren skulle behandla, vilket förstärktes av de läromedel som användes. I Lpo 94 för-

utsätts att lärarna själva, tillsammans med eleverna, planerar och väljer det konkreta 

undervisningsinnehållet i relation till de uppsatta målen. Detta medför att lärarna måste 

förändra sitt tänkande om vad det är man ska åstadkomma, och även involvera eleverna 

så att de blir delaktiga i detta tänkande. Läraren är således inte enbart ansvarig för att 

                                                 
60 Skolverket (2005). Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. Sammanfattande huvudrapport. 
Stockholm: Fritzes. 
61 Hargreaves, Andy (2004). Läraren i kunskapssamhället – i osäkerhetens tidevarv. Lund: 
Studentlitteratur, s.27. 
62 Carlgren, Ingrid & Marton, Ference (2000). Lärare av imorgon. Stockholm: Lärarförbundet. 
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genomföra läroplanens intentioner utan även för att skapa goda inlärningsmiljöer och att 

utveckla verksamheten i skolan.63 

Denna utveckling att staten styr vad skolan ska åstadkomma, istället för att ut-

forma verksamheten, är ett globalt fenomen. Det stämmer väl överens med vad som 

sker i övriga delar av samhället, att försöka skapa system som gör det möjligt att situa-

tionsanpassa verksamheten. Där kan man skapa kontinuitet och stabilitet genom föränd-

ring och anpassning efter verksamhetens egna förutsättningar i ett flexibelt och förän-

derligt samhälle. Det ställer ökade krav på lärarna, då det inte framgår av styrdokumen-

ten hur de ska göra utan snarare vad de skall åstadkomma. Naturligtvis innebär det även 

att lärarna erhåller större kontroll över utformningen av verksamheten, samt att staten 

lättare kan kontrollera hur lärarna och skolan fullföljer sitt uppdrag.64  

Vidare menar Carlgren och Marton att en modern skola bör dana människor som 

kan delta i och forma samhället. De måste besitta förmåga att leva i olika kulturella 

sammanhang, tillsammans med människor med olika bakgrunder, ta itu med situationer 

man inte tidigare känner till, fatta beslut och orientera sig i ett samhälle utan självklar-

heter samt många andra kompetenser av liknande slag. Det samhälle som de unga skall 

leva i blir allt svårare att förutsäga, och förändras i allt snabbare takt.  

Ju snabbare samhället förändras desto större skillnader kan vi förvänta oss mellan 
de situationer vari det institutionaliserade lärandet äger rum och de situationer vari 
människor behöver göra bruk av det de lärt.65 

 
Vilka förmågor är det då som morgondagens elever behöver utveckla för att klara av att 

leva i vårt framtida samhälle? Hur rustar man sig för att hantera situationer man aldrig 

mött tidigare? Några förmågor som brukar lyftas fram i dessa sammanhang är att han-

tera information, tänka, lösa problem, förstå samband, samarbeta och vara kreativ. Lära-

ren har en viktig roll i att ge akt på elevernas sätt att tänka och resonera. Genom detta 

kan de få bättre förståelse för elevernas uppfattning av olika fenomen, och härigenom 

hjälpa dem att bilda ny kunskap.66 

Läroprocesser  

Hur skall då dessa förmågor hos eleverna utvecklas? Hur kan skolan hjälpa eleverna att 

bli kritiska, ansvarstagande, flexibla, kreativa och problemlösande individer? Genom 

                                                 
63 Ibid. 
64 Ibid. 
65 Ibid, s. 227. 
66 Ibid. 
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träning att agera på ett sådant sätt. Genom att tränas att ta ansvar, att vara kritisk, att 

uppmuntra kreativitet och flexibilitet samt att få förtroendet att självständigt lösa pro-

blem. 

Jerdmyr och hans medförfattare hävdar att problembaserat lärande är ett naturligt 

sätt att lära. De menar att när människan söker kunskap om något utanför skolans värld 

utgår hon från de frågor hon har, det problem hon söker lösa eller den nyfikenhet hon 

söker stilla. Hon väljer själv innehåll och vägen till kunskapen, kanske med hjälp av 

någon som har mer erfarenhet och större kunskap än henne själv. Dessa val sker med 

utgångspunkt från de föreställningar och erfarenheter hon har. Att söka kunskap på detta 

sätt även i skolan är rimligt, anser författarna.67 

Problembaserat lärande bygger på en genomtänkt syn på kunskap och lärande och 

karaktäriseras av att undervisningen i stor utsträckning kretsar kring lösning av pro-

blem. Eleverna har en aktiv och styrande roll medan lärarens roll är av handledarkarak-

tär. Undervisningen, som präglas av att moment, kurser och ämnen integreras med var-

andra, sker ofta i grupp, så kallade basgrupper. Eleverna blir aktiva i sitt lärande efter-

som de själva måste leta den information som behövs för att lösa sitt problem, och ser 

därmed den omedelbara nyttan med de fakta som samlas in. Att utgångspunkterna i de 

problem som ska lösas är verklighetsanknutna skapar ytterligare motivation hos ele-

verna. Ett komplext verklighetsbaserat problem innebär ofta att flera av skolans ämnen 

involveras för att eleverna ska få de rätta verktygen att lösa problemet, vilket medför att 

fragmentiseringen av skolan minskar och eleverna kan få en större och djupare helhets-

förståelse för olika fenomen.68 

Vidare understryker författarna att det sätt, på vilket man jobbar i grupp med pro-

blembaserat lärande, inte liknar de grupparbeten som genomfördes under 70-talet och 

som fick stark kritik för att bland annat vara ”avlastande avbrott hos hårt prövade lä-

rare” och ett ”terapeutiskt vilande hos eleverna”.69 Istället är det just grupparbetet som 

är det utvecklande. Det är i samspel med andra som eleverna befäster och konstruerar 

sin kunskap. Eleverna väljer själva hur problemet ska lösas, vilka arbetsformer som ska 

användas och hur ansvaret ska fördelas. Problembaserat lärande utesluter inte heller att 

andra arbetsformer förekommer i undervisningen. Det måste råda balans mellan elevens 

frihet och möjlighet till inflytande över undervisningsinnehållet samt de krav som läro-

                                                 
67 Jerdmyr, Bo m fl (1999). Problembaserat lärande – något för grundskolan och gymnasiet? Solna: 
Ekelund. 
68 Ibid. 
69 Ibid, s. 14. 
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plan och kursplaner ställer. Graden av elevens inflytande måste också anpassas till ele-

vens mognad, kunskap och färdighet.70 

Arbetsformer som innebär att elever har stort inflytande i sin läroprocess medför 

att lärarens roll förändras från att vara den som står för kunskapen till att handleda ele-

verna att själva finna relevant kunskap för att kunna lösa sina problem och uppgifter. 

Lärarens allmänt kontrollerande roll förändras till att bli av ledarskapskaraktär där upp-

följning är ett av de viktigaste inslagen.71 Lärare kan uppleva förändringen som hotande, 

och de sätter gränserna för elevernas inflytande alldeles för tidigt av ren rädsla. Men 

makten innehas av varken lärare eller elever, utan kommer till i mötet mellan de båda 

och i relation till undervisningens innehåll. Genom att förstå inflytande på detta sätt 

betonas tydligare elevernas roll som medproducenter av det som sker i klassrummet. 

Det innebär att lärare och skolledare måste problematisera vad elevinflytande handlar 

om, sätta sig in i styrdokumentens texter som berör elevers inflytande och fundera över 

vad det innebär i praktiken. Fortfarande verkar det vara så att de som är satta att genom-

föra uppdraget i skolan har alldeles för liten praktisk kunskap om vad elevinflytande 

är.72 ”Läraren måste inte abdikera för att eleverna ska få inflytande”.73 

Goda lärandemiljöer präglas av att lärarna kommunicerar med eleverna. Genom 

lärarens sätt att leda arbetet och genom handledning får eleverna stöd och hjälp att ut-

veckla sina kunskaper i att utöva inflytande. Tillsammans i dialog skapas förutsättningar 

för alla elever att delta, och lärande sker i samspel, menar Gunvor Selberg. Hennes 

forskning på området visar dessutom att lärande sker i högre grad om eleverna är delak-

tiga i arbetets alla moment, inte endast genomförande och redovisning av det läraren 

bestämt. Hon menar att det är lika viktigt att eleven själv väcker frågor, förbereder valet 

av arbete, väljer innehåll och arbetsformer, planerar, genomför, bearbetar, redovisar och 

slutligen utvärderar sitt arbete.74 Det framgår av hennes undersökningar att de elever 

som har stor erfarenhet av inflytande klarar att planera, söka fakta, bearbeta, genomföra, 

presentera och utvärdera sitt arbete på ett bättre sätt än de elever som har liten erfaren-

het av inflytande. Vidare klarar de erfarna eleverna även att avgränsa sitt problemom-
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råde, söka djupare fakta i olika källor samt samarbeta och diskutera detta med varandra 

för att nå en större förståelse.75 

 

Sociokulturellt perspektiv på lärande 

Det finns många teorier inom det sociokulturella perspektivet på lärandet. Vi har 

valt att inrikta oss på några tankar från John Dewey och Lev Vygotskij, då vi ser sam-

band mellan deras kunskapssyn och de pedagogiska grundtankar som återfinns i vårt 

undersökta arbetslag. 

John Deweys pragmatiska kunskapssyn innebär att kunskap skapas genom både 

teori och praktik. Att delta i praktiska inlärningssituationer medför att individen lär ge-

nom handling. Hans bevingade uttryck ”learning by doing”76 innebär dock mer än plan-

lös handling. Vikten av metakognition betonas också, dvs. förmågan att reflektera över 

sitt eget tänkande, sin förståelse och sitt lärande och därigenom bli medveten om hur 

man bäst lär sig. Dewey menar att lärande är beroende av kontexten, såtillvida att kun-

skapen alltid är inflätad i ett samhälleligt sammanhang och inte kan lösgöras därifrån. 

Därför måste undervisningen i skolan vara autentisk, det man lär sig där ska också 

komma nytta i livet utanför skolan så att eleven förbereds för det livslånga lärandet. 

Deweys kritik mot skolan handlade just om den dekontextualiserade kunskap som ser-

verades och som inte utgick från elevernas egna erfarenheter och behov. Han påpekar 

att många har tappat lusten till lärande på grund av de erfarenheter de fick från skolan, 

där lärandet upplevdes som tråkigt för att innehållet låg långt ifrån det verkliga livet. 

Ytterligare aspekter på lärande som härrörs till Dewey är tankarna om att lärande som 

socialt och i samspel med andra individer. Genom deltagande och engagemang i olika 

situationer har den lärande tillägnat sig kunskaper och erfarenheter, vilka i sin tur kom-

mer till användning i andra situationer.77 

Vygotskij resonerar om förhållandet mellan utveckling och lärande, och menar att 

dessa processer är förenade med varandra på ett avancerat sätt ända sedan barnets fö-

delse. När barnet kommer till skolan har det redan en lång utvecklingshistoria med sig 

inom flera områden även om det inte fått formell undervisning. Viljan till fortsatt lä-

                                                 
75 Ibid. 
76 Deweys ursprungliga formulering lyder ”Learn to do by knowing and to know by doing”, mottot i 
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77 Dysthe, Olga (red.) (2001). 



 24

rande kommer genom motivation, vilket enligt Vygotskij skapas genom bland annat 

goda läromiljöer och situationer som stimulerar till aktivt deltagande där individen kän-

ner sig uppskattad dels som någon som kan något och dels som någon som kan betyda 

något för andra. Hans tankar om lärandet som en social företeelse är således centrala 

och stor vikt läggs vid att kunskap konstrueras genom samarbete i en kontext och inte 

genom individuella processer. Av den anledningen är interaktion och samarbete helt 

avgörande för lärande, inte endast ett positivt element i läromiljön.78 

Ett av de mest centrala teman i Vygotskijs arbete är språket. Han menar att språket 

är oumbärligt i processen att omvandla det yttre språket till tänkande, för att appropriera 

kunskapen, dvs. erövra passivt erhållen kunskap och genom reflektion göra den till sin 

egen kunskap. Här påvisas vikten av att göra språket till det centrala i undervisningen, 

och att utveckla gynnsamma förhållanden för språklig samverkan mellan elever och 

mellan elever och lärare.79 

Vidare presenterar Vygotskij den närmaste utvecklingszonen, som är området 

mellan vad eleven kan klara själv och vad den kan klara med hjälp av en vuxen eller en, 

intellektuellt sett, starkare kamrat. I detta område befinner sig funktioner som utvecklas.  

Det som eleven klarar med hjälp av en viss stödstruktur idag, kan den klara på egen 

hand senare. Därför, hävdar Vygotskij, att det är av yttersta vikt att undervisningen rik-

tar sig mot det som befinner sig under utveckling och inte mot det som redan uppnåtts 

och avslutats hos eleven. Lärandeprocesser som riktas mot det redan uppnådda är inef-

fektiva för elevens allmänna utveckling, då lärande och utveckling är sammanflätade 

processer. Elevens tillkortakommanden blir inte hindren för utveckling utan istället un-

dervisningens potential i praktisk pedagogik. Inlärningsresurserna bör mobiliseras 

maximalt, och detta sker i samverkan med andra, elever och lärare, som tillför något 

mer eller något annat.80 

Till skillnad från Dewey, som menar att skolan speglar samhället i en ”minivärld” 

som individen ska anpassas till, anser Vygotskij att kunskapen är det viktigaste vapnet 

för framtiden och för att åstadkomma förändring i sitt synsätt. Kunskapen måste hela 

tiden erövras och kreativiteten är en av barnets viktigaste förmågor i det avseendet.81 
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Resultat 
 

Konceptet 

Innan resultatet av intervjuerna presenteras ger vi en bakgrund till arbetslagets koncept. 

Vi presenterar här deras pedagogiska grundsyn, hur de arbetar konkret med elevinfly-

tande i vardagen samt de effekter som, enligt dem, uppnås med hjälp av deras koncept. 

Arbetslaget anser att en av de viktigaste grundpelarna för utveckling inom skolan 

är att personalen har en pedagogisk samsyn. Detta kan uppnås genom att man definierar 

de pedagogiska begreppen, såsom samarbete, elevdemokrati et cetera, och att dessa de-

finitioner accepteras av alla.82 Ett av de centrala målen i konceptet är att uppnå reell 

elevdemokrati, vilket för arbetslaget innebär att eleverna på individuell basis är delak-

tiga i produktionen och utformningen av undervisningens olika moment. Eleven skall 

själv söka sin kunskap istället för att bli serverad ett ”färdigtuggat material” enligt ”lö-

pandebandprincip”.83 Vidare menar de att om eleverna tillåts utöva inflytande över 

undervisningen tänker de tvärvetenskapligt, vilket ställer ökade krav på samarbete mel-

lan lärare och ämnesgränser. Här ges utrymme att ta tillvara på alla lärares kompetenser 

och skapa gynnsamma utvecklingsmöjligheter för eleverna. Detta arbetssätt skall vara 

det vardagliga för eleverna, inte endast tillfälliga inslag i skolarbetet, eller något som 

görs under en temavecka eller ett enstaka projektarbete.84 

Arbetslagets pedagogiska koncept är indelat i fem steg:85 

Steg 1: Individuell planering utifrån uppgiftsbanker i alla ämnen. 
Steg 2: Demokratiskt och flexibelt samarbete med gemensam värdering. 
Steg 3: Projektarbete. 
Steg 4: Presentationer. 
Steg 5: Samarbete med andra institutioner. 

 

Steg 1: Individuell planering utifrån uppgiftsbanker i alla ämnen. 

Terminerna inleds med att varje elev tillsammans med lärarna i respektive ämne gör en 

individuellt anpassad planering utifrån en uppgiftsbank. Uppgiftsbanken behandlar olika 

ämnesområden som någon gång under terminen eller året ska bearbetas, och som base-

ras på kursplanens mål. Elevens planering är preliminär och flexibel, såtillvida att den 
                                                 
82 Ur arbetslagets lokala arbetsplan som återfinns på deras hemsida, 
http://www.skola.umea.se/tegscentral/alagklasseramnen/arbetslag6. 
83 Ibid. 
84 Ibid. 
85 Ibid. 
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kan ändras utifrån elevens intressen, spännande händelser i omvärlden som eleven vill 

fördjupa sig i, en inbjudan att delta i någon kamrats pågående projekt et cetera. 

Materialet i uppgiftsbanken är problembaserat, vilket innebär att det inte finns 

några färdiga svar till olika företeelser, utan ämnesområdets problem introduceras till-

sammans med anvisningar och vissa relevanta fakta. Uppgifterna är av bred karaktär, 

vilket gynnar samarbete över ämnesgränserna, men innehåller även det som är specifikt 

för det aktuella ämnet. Eleverna väljer själva om de vill arbeta enskilt eller i grupp, och 

tränar därigenom sin förmåga att ta ansvar, anskaffa material samt utökar sin kreativitet. 

Att eleverna arbetar med egna ämnesval utesluter inte att lärarna i de olika ämnena 

har genomgångar av vissa moment, vilka gäller för alla elever och är obligatoriska. 

 

Steg 2: Demokratiskt och flexibelt samarbete med gemensam värdering. 

Då konceptets grundtanke är att alla ämnen ska ha ett gemensamt arbetssätt inspirerar 

detta till högre grad av samverkan och samarbete mellan alla ämnen och inte endast i en 

riktning, vilket är vanligt på många skolor.86  

Elevernas resultat bedöms både av eleven själv och av de handledare, som genom 

sina ämneskompetenser, berörs av det aktuella arbetet. Det förutsätter att eleven redan 

vid planeringen av sitt arbete är insatt i kursplanen/kursplanernas mål och redan här 

tänker igenom vilket mål denne vill uppnå och hur detta skall ske. 

 

Steg 3: Projektarbete. 

Projektarbete kan initieras av elever såväl som av lärare. Det kan vara en lärare som har 

ett tips om angelägna projekt eller elever som har en idé som de brinner för eller en dis-

kussion elever emellan som mynnar ut i ett projekt. Arbetslaget menar att det oftast är 

elevernas förslag och idéer som skapar de bästa förutsättningarna för ett lyckat projekt-

arbete, eftersom det demokratiska inslaget då maximeras i undervisningen. 

En förutsättning för att eleverna ska visa intresse, ta eget ansvar och känna sig del-

aktiga i projektarbetet är att de är medbestämmare under hela processen och mycket 

aktivt deltagande. Det är inget krav att elever måste delta i ett pågående projekt, de kan 

istället fortsätta arbeta med sin individuella planering. Arbetslaget betonar att projektar-

bete ska ske på frivillig basis, för att alstra det engagemang som krävs av eleven. Det 

                                                 
86 Samarbete i en riktning är, enlig arbetslaget, att en elev påbörjar ett arbete i ett teoretiskt ämne och 
fortsätter med det i ett estetiskt ämne, såsom bild eller slöjd.   
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skall inte vara något som eleven känner sig tvingad att genomföra för att få ett visst be-

tyg. 

När det gäller lärarnas deltagande i projektarbeten ser arbetslaget det som önskvärt 

att när ett projektförslag uppstår ska alla eller de flesta lärarna delta redan från starten. 

 

Steg 4: Presentationer. 

De arbeten som eleverna utför i de olika ämnena presenteras kontinuerligt genom munt-

liga eller skriftliga redovisningar, mindre utställningar eller digitalt genom skolans hem-

sida. Att delta och exponera sig är viktigt i vårt informationssamhälle, och elever måste 

uppmuntras att få känna uppskattning och respekt oavsett prestationsnivå. Slutligen pre-

senteras alla samarbeten och projekt som skett under året genom en årlig utställning, 

vilken är tillgänglig för besökare från såväl skolan som människor utanför skolan. 

 

Steg 5: Samarbete med andra institutioner. 

Arbetslaget har en önskan om att samarbeta med andra skolor, universitet och företag 

för att vidga elevernas perspektiv på samhället och arbetslivet, vilket ger dem bättre 

förutsättningar att förbereda sig på det som väntar i livet utanför skolan.87 

Arbetslaget ser många positiva effekter av detta gemensamma pedagogiska kon-

cept. Genom en gemensam grundsyn skapas öppna diskussioner vilka leder till utveck-

ling där onödiga, olösliga konflikter undviks i hög grad. Att arbeta på ett sätt där ele-

verna har inflytande och i stor utsträckning bestämmer undervisningsinnehåll leder till 

att lärarna får större insyn och förståelse för varandras ämnen och arbete, vilket i slutän-

den gynnar eleverna då fragmentiseringen av deras vardag minskas. Eleverna ges möj-

lighet att fördjupa sig inom områden efter eget val, något som annars varit svårt då tids-

ramarna för varje ämne är begränsade. Detta leder till att elevarbeten tenderar att bli av 

mer tvärvetenskaplig karaktär där kunskap skapas istället för att reproduceras. Teori och 

praktik interagerar och eleverna har möjlighet att reflektera och diskutera olika delar av 

undervisningen med andra elever och lärare utifrån flera perspektiv. Kreativitet och 

ansvarstagande ökar när undervisningen inte är styrd av läraren utan eleven har själv 

gjort ett ämnesval utifrån egna intressen och förutsättningar.88 

 

                                                 
87 Steg 1-5, sammanfattning ur arbetslagets lokala arbetsplan som återfinns på deras hemsida, 
http://www.skola.umea.se/tegscentral/alagklasseramnen/arbetslag6.  
88 Ibid. 
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Lärarintervjuer 

Vi har valt att presentera intervjuerna med lärarna utifrån vårt ursprungliga syfte och 

frågeställningar. I utsagorna som informanterna låtit oss ta del av lägger vi inga egna 

tolkningar och värderingar, utan redovisar under denna resultatdel en sammanfattning 

av våra analyserade bandinspelningar så neutralt som möjligt. 

 

Konceptets ursprung 

Som vi tog upp inledningsvis, väcktes vårt intresse för arbetslaget när vi förstod att de 

var de enda på skolan som jobbade enligt detta koncept, samt att initiativet kommit från 

dem själva och inte från skolledningen. Vi tyckte det var av intresse att få veta lite mer 

om hur idéerna om konceptet kommit till, och därför behandlade en av intervjufrågorna 

detta.  

Bildläraren berättade att han för många år sedan frågat elever om varför skolan är 

tråkig, varpå han fått många indikationer om att det var arbetssättet och undervisnings-

innehållet som orsakade tristess hos eleverna. Han började därför framställa arbetsmate-

rial av problemlösande karaktär, så att eleverna själva och med hjälp av varandra och 

läraren skapade sin kunskap utifrån individuellt intresse. Efter en tid införlivades även 

slöjden och det medförde att slöjd- och bildläraren tog initiativ att starta en speciell bild- 

och slöjdklass som en av skolans profilinriktningar.89 

Några av de intervjuade lärarna berättar att de börjat diskutera om att deras lärar-

ambitioner och skolans verklighet inte stämde överens och idéer om hur dessa ambitio-

ner bättre skulle kunna förverkligas föddes. En omorganisation på skolan för två år se-

dan gjorde att lärarna fick möjlighet att välja hur arbetslagen skulle organiseras och de 

lärare vi intervjuat samt några till tog vara på möjligheten att förverkliga sina pedago-

giska idéer. Idag uppgår arbetslagets medlemmar till tio stycken ordinarie, vilka har 

ansvar i egenskap av elevhandledare.90  

Elevinflytande i praktiken 

När det gäller elevinflytande råder konsensus bland de intervjuade lärarna om innebör-

den av själva begreppet. Flera av dem påtalar vikten av att man definierar begrepp och 

är eniga om innebörden av dessa, så att man strävar mot samma mål och har en gemen-

                                                 
89 Uttalande från intervju med bildläraren 060424. 
90 Sammanfattning av uttalanden från de intervjuade lärarna 060407-- 060428. 
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sam pedagogisk grundsyn. Har man det, slipper skolan bli ett ”pedagogiskt lapptäcke” 

där eleverna ska ägna tid och kraft att ”koda av” lärarens intentioner.91 Samtliga infor-

manter menar att om man ska tala om elevinflytande i skolan, så ska det handla om ett 

reellt inflytande, där eleven faktiskt är med och påverkar det som handlar om elevens 

vardag, dvs. undervisningen och dess innehåll. Ett formellt elevinflytande, där eleven 

kan påverka i klassrådet eller när det skall vara skoldisco, är inte inflytande över sitt 

lärande, enligt vårt undersökta arbetslag. Reellt elevinflytande är det då varje elev kon-

struktivt skapar sin egen kunskap, utifrån sina förutsättningar och intressen, därför 

måste elevinflytande vara individualiserat, menar en av de intervjuade lärarna.92 Ett par 

av dem poängterar även att det inte rör sig om att läraren ska utplånas på något sätt, det 

ska inte vara 70-talets ”laissez-farie-pedagogik” (låt-gå-pedagogik) som ska råda, utan 

läraren skall vara närvarande och aktiv i allra högsta grad.93 Att elevinflytande och 

demokrati ska vara det linjära arbetet, inte endast ett inslag i undervisningen då och då, 

var alla lärare rörande överens om. 

Elevinflytande ser olika ut beroende på olika ämnens karaktär och uppbyggnad. 

Störst inflytande har eleverna i de estetiska ämnena, bild och slöjd, precis som den na-

tionella utvärderingen av grundskolan visar.94 Här har eleverna möjlighet att välja arbe-

ten utifrån eget intresse och styrdokumentens mål, och dessa lärare bedriver ingen sk. 

traditionell undervisning.95 Slöjdläraren låter eleverna planera utifrån en planeringsmall 

där målen med undervisningen finns med, liksom betygskriterierna. Han går igenom 

arbetstekniker som han vet att alla behöver kunna, samt de säkerhetsföreskrifter som 

finns för slöjdens maskiner och verktyg. Han menar att eftersom eleverna redan före år 

7 har en ”verktygsväska” med tekniker och kunskaper, behöver han inte styra upp slöj-

den på det sättet, utan låter eleverna omsätta sina förvärvade kunskaper genom egen 

planering.96 

Bildläraren anser sig inte heller bedriva någon s.k. traditionell undervisning, utan 

handleder eleverna exempelvis med tekniker och kunskaper de behöver fortlöpande och 

i samband med sina arbeten. Eleverna måste se nyttan med det de lär sig, och nyttan ser 

de först då det direkta behovet av att kunna till exempel en viss teknik uppstår. Han po-
                                                 
91 Uttalande från intervju med slöjdläraren 060407. 
92 Uttalande från intervju med bildläraren 060424. 
93 Uttalande från intervjuer med slöjd- och bildlärare 060407 och 060424. 
94 Se under Teoretisk bakgrund, Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. 
95 Med traditionell undervisning avser vi den typ av undervisning där läraren väljer ut stoff och planerar 
och förmedlar detta till eleverna med, av läraren, vald metod. Stoffet examineras genom skriftligt eller 
muntligt prov. Härefter refererar vi till denna undervisningsmetod som ”traditionell undervisning”. 
96 Uttalande från intervju med slöjdläraren 060407. 
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ängterar att tekniker, teoretiska och semiotiska begrepp lär sig eleven i samband med att 

han/hon måste läsa igenom arbetsmaterialet för att kunna göra sina val av arbeten och 

planera dessa. Arbetsmaterialet är uppbyggt som en bank med problem att lösa, det är 

inget färdigtuggat material med färdiga svar. Utifrån materialet väljer eleven de arbe-

ten/laborationer som denne finner intressant och i relation till vilket mål eleven har med 

sitt lärande. Den elev som inte gör någon planering själv till utsatt deadline, förlorar 

möjligheten att välja arbeten själv, och läraren väljer åt denne.  

Då brukar eleven komma igång, göra det hemma, eller vill ha en chans till att göra 
sin planering. Så traditionell undervisning har jag som påtryckning för att de ska 
planera själva.97 

 
De andra lärarna, inom språk, matematik, naturorienterande- och samhällsorienterande 

ämnen, uppger dock att de till viss del bedriver sk. traditionell undervisning, vilket in-

nebär att de planerar och väljer ut undervisningens innehåll, samt även förmedlar stoffet 

till eleverna. Intressant nog, visar det sig att även här har eleverna inflytande över till 

exempel vilka moment som bör tas med framför andra och hur undervisningsinnehållet 

ska presenteras och examineras. SO-läraren bedriver traditionell undervisning hälften av 

lektionerna dels för att få med olika moment som kursplanerna föreskriver och dels för 

att det är inte alla elever som skulle klara att jobba med konceptet hela tiden. Han ser 

konceptet som en utmärkt möjlighet för eleven att tränas att ta ansvar för sitt lärande, att 

ha chans att jobba med ett ämnesområde som eleven verkligen brinner för samt få en 

djupare förståelse för olika fenomen inom SO-ämnena. Vidare menar SO-läraren att ele-

verna måste tränas in i detta arbetssätt och ges verktyg för att klara av att ta sig an och 

driva uppgifter framåt samt problematisera de fakta som de finner. Vissa elever har 

svårt med det, men han ser ändå en stadig progression i arbetssättet hos eleverna med 

tiden. Tack vare att han bedriver traditionell undervisning hälften av tiden kan dessa 

elever ändå klara nivån för godkänt genom inläsning av stoff och examinering genom 

prov, arbetssätt som de klarar för att de är vana vid det. Att ha traditionell undervisning 

gynnar även de som vill läsa vidare på gymnasiet, där undervisningen fortfarande är av 

traditionell karaktär, enligt SO-läraren. Den traditionella undervisningen är dock inte 

”tokuppstyrd” av SO-läraren, som menar att SO-ämnena bygger på att ha diskussioner 

och ta upp aktuella ämnen och därför måste det finnas utrymme för det. Han sätter upp 

                                                 
97 Uttalande från intervju med bildläraren 060424. 
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ramar för olika ämnesområden, men under arbetets gång kan dessa modifieras utifrån de 

diskussioner, frågor och funderingar som eleverna kommer med.98 

Inom språk, svenska och engelska, förekommer traditionell undervisning två 

tredjedelar av lektionerna. Språkläraren menar att eleverna måste få en ”grundkurs” i 

språkets olika moment, de måste ledas uppåt stegvis och få verktyg att klara av de egna 

arbetena. Inom språken finns en tydlig progression och eleverna måste få med vissa 

grunder och vissa moment för att klara kurserna. Dessa grunder får de genom att språk-

läraren har genomgångar av traditionellt slag. Det utesluter dock inte att eleverna kan 

vara med och påverka även här. Det inflytande som de då utövar är av mer indirekt ka-

raktär, dvs. de får vara med och bestämma i vilken ordning vissa moment ska göras 

samt hur olika moment ska examineras etc. Det är också viktigt att eleverna vet att det 

förväntas vissa färdigheter av dem inom språken, det räcker inte med att använda 

svenska eller engelska för att presentera ett arbete man gjort i exempelvis SO eller No. 

Språken får inte bli ”slaskämnen”, vars enda uppgift blir att förmedla.99 Som enda infor-

mant tar språkläraren upp en intressant aspekt om att klassernas sammansättningar och 

behov även styrt graden av elevinflytande i hennes undervisning. I vissa klasser funge-

rar konceptet mycket tillfredsställande, medan det tenderar att vara svårare i andra klas-

ser under vissa perioder och då styrs arbetet upp mer av läraren och blir mer traditionellt 

under en viss tid. Hon har även noterat att detta verkar gynna eleverna.100 

Läraren som undervisar i naturorienterande ämnen (NO) är även verksam som 

mattelärare. Han ser NO- ämnena, tillsammans med SO-ämnen, som en bra grund för 

arbete med hög grad av elevinflytande. Det är ämnen som är lätta att integrera med 

andra ämnen och där eleverna ofta själva hittar intressanta områden att fördjupa sig 

inom, vilket innebär att dessa ämnen ofta utgör navet i elevens arbete och senare späds 

det på med andra ämnen som bidrar till ytterligare förståelse. Inom NO bedriver läraren 

traditionell undervisning två tredjedelar av lektionerna. Detta motiveras genom de 

många begrepp och fenomen som förekommer inom naturvetenskapen och som ele-

verna måste ha kännedom och förståelse för i syfte att kunna söka fördjupad kunskap 

inom ett område. NO-läraren håller en ”baskurs”, vilken säkerställer att alla kursplanens 

                                                 
98 Uttalande från intervju med SO-läraren 060413. 
99 Uttalande från intervju med språkläraren 060428. 
100 Ibid. 
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områden täcks in. En tredjedel av lektionstiden jobbar eleverna med, av dem själva valt, 

fördjupningsarbete.101 

Inom matematiken är det svårare för eleverna att jobba med konceptet, anser mat-

teläraren. De ser inte riktigt kopplingarna mellan skolämnet och vardagsförståelsen, och 

behöver tydligare uppgifter och mer stöd för att kunna använda mattekunskaperna på ett 

bra sätt för fördjupningsarbetet. Här bedriver läraren traditionell undervisning två tred-

jedelar av tiden för att hjälpa eleverna med den viktiga färdighetsträningen inom matten. 

Han betonar att en tredjedel av tiden har eleverna möjlighet att jobba med sina fördjup-

ningar men i dagsläget är det inte alla elever som utnyttjar denna möjlighet, då de själva 

inser att färdighetsträningen kräver mycket tid.102 

 

Läroprocesser på individnivå 

Samtliga informanter hävdar vikten av att konceptet förankras hos eleverna, så att de vet 

vad som förväntas av dem och vilka ramar och förutsättningar som gäller. Varje termin 

går respektive lärare igenom styrdokumentens/kursplanernas mål tillsammans med ele-

verna, och vissa arbetsområden kräver ytterligare förtydligande av dessa under termi-

nens gång. 

När det gäller att skapa läroprocesser hos den enskilde individen är samtliga lärare 

vi intervjuat överens om att ingen metod är hundraprocentigt framgångsrik för alla. De 

anser dock att deras koncept, där eleven har inflytande över sitt lärande, gör att de 

lyckas fånga in fler elever än om läraren hade stått för all undervisning. Inom de este-

tiska ämnena, bild och slöjd, förekommer ingen traditionell undervisning, medan de 

övriga ämnenas lärare framhåller vikten av att traditionell undervisning växelverkar 

med konceptets läroprocesser. Genom denna växelverkan kan alla elever ha större möj-

ligheter att lyckas i skolan än om endast det ena eller andra sättet varit rådande. De ser 

att vissa elever inte klarar att driva sina fördjupningsarbeten framåt på ett tillfredsstäl-

lande sätt, men dessa har då den traditionella undervisningen som sin räddning att falla 

tillbaka på och ändå klara att uppfylla styrdokumentens mål. På liknande sätt är det för 

de elever som ser den traditionella undervisningen som ett hinder i sin utveckling. 

Många elever tycker den är tråkig, fragmentiserad och saknar verklighetsförankring. De 

ifrågasätter varför alla ska göra samma sak och varför de inte kan få lära sig om saker 

                                                 
101 Uttalande från intervju med matematik/NO-läraren 060424. 
102 Ibid. 
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som intresserar dem på ett sätt som gör att de får en bättre förståelse.103 Dessa elever 

kan istället se på konceptet, med sina fördjupningsarbeten, som ett sätt att bli godkänd i 

olika ämnen. Flera lärare vittnar om hur elever som inte visat särskilt stort studieintresse 

under traditionell undervisning plötsligt blommar upp och gör ett fantastiskt fördjup-

ningsarbete inom ett område som eleven verkligen är intresserad av. Genom att elever 

ofta integrerar ämnen med varandra, kan presentationen vara både muntlig, skriftlig och 

dessutom bestå av en tredimensionell figur som eleven skapat i bild- eller slöjdämnet. 

Denna figur förstärker ofta intrycket av att eleven verkligen förstått vad han/hon läst 

om.104  

En del elever tycker att det är jobbigt att planera själva, att strukturera upp arbetet 

och avgränsa sitt arbetsområde.  

Jag erbjuder dem att jag bestämmer arbetsområden och avslutar med ett prov för 
dem som inte ids välja själva och inte vill något, men det vill de inte heller. Allt är 
jobbigt och det hör till åldern.105 

 
Arbetsbanken, som består av många olika ämnesområden, är den som ska hjälpa ele-

verna att hitta ett område att fördjupa sig i. Här finns en del fakta, instruktioner och tips 

om hur arbetet kan läggas upp.106 Inom vissa ämnen finns även utdrag ur kursplanerna 

och betygskriterier häri. Det är ett pågående arbete att hela tiden hitta nya ämnesområ-

den till arbetsbanken och utveckla upplägget så att eleverna tycker det är till en hjälp. 

Några av de intervjuade lärarna upplever att arbetsbanken inte används i så stor ut-

sträckning som den skulle kunna. De menar att orsakerna kan vara att det är för mycket 

text och information i den, samt att eleverna ofta vill jobba med något som känns aktu-

ellt.  

Eleverna hittar på egna arbetsområden som man skulle kunna lägga in i banken, 
men vi hinner inte fortlöpande. Jag är inte nöjd med den, för eleverna är en så’n 
MTV-generation, så fort det blir jobbigt så byter de kanal. Det innebär att när de 
ska planera och inte riktigt vet så ska materialbanken vara ett stöd, den är så här 
hög [visar med händerna], och när de ser den högen så är de redan less. På något 
sätt skulle vi få den att funka bättre utifrån deras intressen, de känner inte att de 
har tid till den, de förstår inte att en god planering eller idé är viktigare än att sätta 
igång arbetet.107 

 
                                                 
103 Detta är elevernas åsikter, som de tolkas av ett par av de intervjuade lärarna 060413 och 060424. 
104 Uttalande från intervjuer med slöjd,- SO,- och bildläraren 060407, 060413 och 060424. 
105 Uttalande från intervju med SO-läraren 060413. 
106 För en ytterligare beskrivning av arbetsbankens uppbyggnad, se under avsnittet Teoretisk bakgrund; 
Konceptet, där den under ”Steg 1” refereras till som ”uppgiftsbanken”. I konceptet på arbetslagets 
hemsida refereras den till som uppgiftsbanken, men en del av de intervjuade lärarna kallar den även 
arbetsbanken eller materialbanken, varför det i löptexten förekommer flera benämningar på densamma. 
107 Ibid. 
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Flexibilitet är viktigt för alla lärare inom arbetslaget. Om en elev kommer och har sett 

något spännande på TV och vill fördjupa sig inom det, så får eleven göra det förutsatt 

att man kan hitta kopplingar till ämnet. Det gäller att låta eleven skrida till verket direkt, 

inte säga att ”först måste du göra det och det och det, sen kan du få jobba med det du 

vill, för då har elevens intresse falnat för länge, länge sedan”.108 

För elever som är lite mindre studiemotiverade är det viktigt att läraren ger hjälp 

redan i planeringsstadiet. Det gäller framför allt att hitta elevens intresseområde, för att 

skapa engagemang och motivation hos dessa elever. De behöver tydligare ramar för 

arbetet, och hjälp att hitta lämpliga texter som de klarar att tillgodogöra sig. Alla elever 

har inte förmågan att söka information exempelvis på Internet, om de är osäker på vad 

det är de ska söka. Då föreslår läraren olika texter som är på lämplig nivå, ofta finns 

dessa i läroböckerna. En del elever får stor hjälp och inspiration att komma igång av att 

se en film, som beställs till exempel från AV-media.109 För de elever som känner sig 

osäker i sitt skrivande finner lärarna lösningar. Antingen kan de få hjälp med skrivandet 

i svenskämnet eller av specialläraren, eller göra vissa delar av utvärderingen muntligt, 

något som tillämpas av slöjdläraren.  

Eftersom vi jobbar så tajt i arbetslaget så har jag jättebra koll på eleverna i arbets-
laget. Jag går till exempel in på EPT: n110 och då finns jag med som en resurs där. 
Jag lär mig då att se vad eleverna har för problem och då vet jag det när en elev 
kommer med läs- och skrivsvårigheter. /---/Grundkrav för G är inte skrivjobb i 
slöjden, man kan få utvärdera muntligt också.111 

 
För att arbetet ska löpa smidigt under terminerna, och eleverna hela tiden ska veta vad 

de har att arbeta med, har arbetslaget ordnat planeringstid två dagar sammanhängande i 

början av varje termin. Då ska eleverna preliminärt planera upp två fördjupningsarbeten 

som skall genomföras under terminen. Detta innebär att det är två hektiska dagar då 

många behöver hjälp med planering, strukturering och information. Lärarna upplever att 

de inte riktigt hinner hjälpa alla just då men när alla elever har kommit igång med sina 

arbeten, tycker de flesta lärare att de har mer tid till att hjälpa de som behöver lite extra 

stöd under arbetets gång än de har vid traditionell undervisning, eftersom alla jobbar 

med olika saker och många har en egen drivkraft. Efter nästan fyra terminers arbete med 
                                                 
108 Uttalande från intervju med bildläraren 060424. 
109 AV-media är en organisation där bl. a skolor kostnadsfritt kan beställa och låna bandat och filmat 
material anpassat för skolundervisning på olika nivåer. 
110 På schemat har alla skolans elever sk. ”egen planerad tid” = EPT, där de kan ta igen missade prov, få 
hjälp i olika ämnen etc. Inom det undersökta arbetslaget utnyttjas denna tid så att eleverna har möjlighet 
att jobba med konceptet och sina fördjupningar. Lärarna inom arbetslaget handleder i olika ämnen, och 
slöjdläraren får därigenom insyn i de andra ämnena. 
111 Uttalande från intervju med släjdläraren 060407.  
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konceptet anser lärarna unisont att alla elever har utvecklats när det gäller att planera, ta 

ansvar och lösa problem som uppstår under arbetets gång. De ser även en tydlig pro-

gression i kvaliteten på elevernas fördjupningsarbeten. 

 

Konceptets fördelar  

Lärarna i arbetslaget har många exempel på fördelar med konceptet, och många av 

åsikterna delades av flera informanter. En av de mest centrala fördelarna är att eleven 

har möjlighet att vara med och påverka sin vardag. I och med det så blir eleven mer 

motiverad att ta ansvar för sin inlärning och kan även finna sin egen nivå på arbetet ef-

tersom eleven väljer område utifrån intresse och förförståelse. ”Jobbet blir roligare när 

nivån är rätt och intresset är med. När det är roligt lär sig eleven mer”.112 En annan för-

del för eleverna är att skolveckan blir mindre fragmentiserad, eftersom de har möjlighet 

att integrera ämnen med varandra och kan jobba i längre perioder med samma ämnes-

område. De ges också fler möjligheter att visa sina förvärvade kunskaper. Inte bara tra-

ditionella prov mäter elevernas kunskaper, utan olika redovisningsformer som sker 

fortlöpande bedöms, och eleven tränas också i självvärdering. Att ha olika fördjup-

ningsarbeten innebär att inget arbete är det andra likt, och därför slipper eleverna jämfö-

ras med varandra, vilket stärker deras självkänsla och motivation. Bildläraren ser kon-

ceptets flexibilitet som en stor fördel, när något händer i världen kan vi ta tag i det direkt 

och nämner som exempel ett projekt som initierades efter händelserna i USA den 11 

september.113 En annan viktig aspekt, enligt samme lärare, är kreativiteten och att ele-

ven blir sedd som individ och inte som en grå massa som utsätts för ”löpandebandun-

dervisning”. Eleven konstruerar sin egen kunskap med hjälp av kamrater och lärare.114 

För lärarna finns också flera fördelar med konceptet. Alla har en gemensam peda-

gogisk grundsyn och det medför att de blir starkare som arbetslag, strävar åt samma håll 

i undervisningen, får bättre insyn i varandras ämnen och utnyttjar möjligheten att ta vara 

på varandras säregna kunskapsområden. De ser även fördelar med att undervisa i 

samma klasser, och det stärker kunskaperna om elevernas utveckling, styrkor och svag-

heter. De tycker också att arbetssättet har gjort att lärarjobbet blivit roligare. Under vår 

verksamhetsförlagda del av utbildningen upplevde vi även att det i arbetsrummet stän-

digt pågick utvecklande pedagogiska resonemang och diskussioner.  
                                                 
112 Uttalande från intervju med matematik/NO-läraren 060424. 
113 Uttalande från intervju med bildläraren 060424. 
114 Ibid. 
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Konceptets nackdelar 

Den enda nackdelen med konceptet i sig, enligt de intervjuade lärarna, är arbetsbanken, 

vilket även nämnts tidigare. Några lärare tycker att arbetsbanken inte riktigt fungerar 

som det skulle vara önskvärt, och ser tidsbristen som det största hindret att få en hel-

täckande bank med arbetsmaterial, trots arbete på fritid och skollov.  

Övriga nackdelar som lärarna tar upp handlar om frågor inom skolorganisationen. 

Samtliga lärare tar upp schemalösningen som en av avigsidorna. Arbetslaget är en del 

av flera enheter på skolan och de ska alla fungera utifrån ett traditionellt schema. Att 

inte alla elever har lärare från arbetslaget är också en nackdel, eftersom vissa elever inte 

har möjlighet att integrera sina ämnen på samma sätt som de elever som så att säga in-

går i konceptet. Om fler arbetslag på skolan arbetade utifrån konceptet så skulle arbetet 

för arbetslaget bli lättare. Detta poängteras även av SO-läraren, som också uttrycker sin 

önskan om en ämneskollega i arbetslaget att bolla tankar och idéer med, så att han inte 

drar hela lasset själv hela tiden.115 En annan nackdel är elevernas tillgång till datorer. I 

dagsläget finns en för skolan gemensam datasal, samt några datorer i varje klassrum 

som arbetslaget har som hemklassrum för de elever som de undervisar. Med det arbets-

sätt de bedriver så behövs fler datorer i anslutning till klassrummen, eftersom eleverna 

kontinuerligt behöver söka fakta och information via datorer och datasalen inte alltid är 

tillgänglig då den måste bokas långt i förväg. 

 

Framtidsutsikter 

Arbetslagets framtidsvisioner är starkt sammanlänkade med de faktorer som de upplever 

som nackdelar idag. Arbetsbanken/uppgiftsbanken omnämns som ett av de primära om-

rådena i behov av utveckling. Här har de visioner och ambitioner om hur denna utveck-

ling ska äga rum. Det handlar inte enbart om att arbetsbanken ska bli större i omfatt-

ning, utan de arbetsområden som redan existerar ska omarbetas för att bättre passa ele-

vernas behov. Arbetsbanken måste vara utformad så att elever känner att den är ett stöd 

i sökandet efter intressanta fördjupningar och planeringen av dessa. Instruktionerna 

måste vara bättre anpassade till eleverna, enligt flera av lärarna.116 Som det ser ut nu är 

                                                 
115 Uttalande från intervju med SO-läraren 060413. 
116 Uttalande från intervju med slöjd,- SO,- och matematik/NO-läraren 060407, 060413 och 060424. 
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det för mycket text, och eleverna hinner tröttna innan de ens har börjat. Kanske skulle 

varje uppgift ha flera svårighetsnivåer för att hjälpa vissa elever att hitta det som är rätt 

för just henne/honom.117 

Vidare vill de förankra konceptets grundtankar bättre hos eleverna, så att de verk-

ligen ser fördelarna med detta arbetssätt och ser att de ”vandrar” mellan ämnen som är 

kopplade till varandra. Skolan blir då en bättre helhet för eleverna.118 Eleverna måste 

veta målen med varje uppgift de tar sig an, som det är idag gör olika lärare på lite olika 

sätt med detta.119 

Övriga framtidsvisioner är kopplade till skolan som organisation. Gemensam tid 

för pedagogiskt arbete är något som arbetslaget skulle vilja ha mer av för att utveckla 

sitt koncept. De menar att den tid som är avsatt till lärarlagsträffar, konferenser och lik-

nande går ofta åt till de, för skolan, gemensamma aktiviteterna där alla förväntas delta. 

Arbetslaget skulle även välkomna en schemalösning som passar bättre till deras kon-

cept. ”Vår verksamhet måste rättas efter alla andras. Vi bromsas av de andra eftersom vi 

följer ett traditionellt schema. Det är ingen medveten bromsning, men vi är en stor 

skola.”120 En lärare tar upp en annan sida av skolbyråkratin som ett problem. Han menar 

att lärarna åläggs hela tiden fler och fler administrativa uppgifter, vilket resulterar i att 

tiden och orken att göra bra saker för eleverna minskar radikalt.121 

En intressant aspekt som en av lärarna tog upp är att arbetslaget borde få vara med 

och påverka vid tillsättningen av långtidsvikarier, så att dessa passar in i arbetslagets 

koncept och pedagogiska grundtankar. Han menar att en lärare som kommer som ny till 

en skola, kanske inte ens har jobbat som lärare förr, har nog med att finna sig själv och 

sin roll i yrket och därför kan arbetslaget inte kräva att denne nye lärare ska kunna till-

föra några idéer till konceptet. Konceptet är under ständig utveckling, och därför behövs 

allas idéer och bidrag. Han inser dock svårigheterna med att vara med och påverka 

tjänstetillsättningen, eftersom arbetsgivaren har att följa olika anställningsvillkor och 

regler som de inte själva kan påverka.122 

 

                                                 
117 Uttalande från intervju med slöjdläraren 060407. 
118 Uttalande från intervju med SO-läraren 060413. 
119 Uttalande från intervju med slöjdläraren 060407. 
120 Ibid. 
121 Uttalande från intervju med bildläraren 060424. 
122 Uttalande från intervju med SO-läraren 060413. 
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Elevintervjuer 

Även elevintervjuerna syftar till att belysa studiens frågeställningar, men här ur deras 

subjektiva upplevelse av elevinflytande och hur det tar form i den vardagliga undervis-

ningssituationen. Ingen av de intervjuade eleverna hade tidigare erfarenhet av detta ar-

betssätt innan de började på denna skola. Eleverna i nionde klassen började med ett tra-

ditionellt undervisningssätt i år 7, för att i år 8 introduceras i konceptet. Intervjuade ele-

ver från år 8 har däremot undervisats enligt konceptet redan från starten av år 7. Under-

visning enligt konceptet har därmed pågått i snart fyra terminer. Ingen av de intervjuade 

eleverna har dock aktivt valt att ingå i arbetslagets koncept. 

 

Elevinflytande i praktiken 

Eleverna är eniga om vad elevinflytande som begrepp innebär för dem. De anser att ett 

reellt elevinflytande är när de får vara delaktiga och påverka arbetssätt, vad undervis-

ningen ska handla om och att de kan välja fördjupningsarbeten utifrån sitt eget intresse 

och sin kunskapsnivå. De menar även att det är viktigt att vara med och värdera sitt ar-

bete efteråt och därigenom kunna påverka sitt betyg. 

Eleverna vi intervjuat upplever att de med konceptet har ett reellt inflytande över 

sitt arbete. Det handlar om att kunna fördjupa sig i ett ämnesområde som är intressant 

eller aktuellt, vilket gör att skolarbetet känns mer meningsfullt och roligt. Eleverna i år 

8 uppger även att de kan påverka den traditionella undervisningen till viss del och ex-

emplifierar med att de kan få vara med och bestämma ordningen av ämnesområden 

inom SO-ämnena.   

Som lärarnas intervjuer vittnat om, skiljer sig graden av elevens inflytande mellan 

olika ämnen också enligt elevernas intryck. De menar att de har inflytande i alla ämnen 

som lärarna i arbetslaget undervisar, och inte lika stort inflytande i ämnen som undervi-

sas av lärare utanför arbetslaget. Även inom arbetslagets ämnen finns skillnader av 

elevinflytandegrad. Störst inflytande upplever de att de har inom SO-ämnena, svenska, 

bild och slöjd. Eleverna i år 9 ser SO-ämnena som ett nav i arbetet, ”ämnesfördjup-

ningar startar och slutar ofta i SO:n, och så utvecklar man ämnet utifrån de frågeställ-

ningar man har i SO”.123 Även eleverna i år 8 upplever svenska och SO-ämnen som en 

viktig kugge i arbetet. De uppger att i bild och slöjd är det inte nödvändigt att jobba med 

                                                 
123 Uttalande från elevintervju 060428. 
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fördjupningar och ämnesintegrering, eftersom inflytandet i dessa ämnen är stort ändå. 

För dessa elever är det viktigare att kunna jobba med ”egna grejer” som inte är kopplad 

till en fördjupning, för det är så lite tid man har i bild och slöjd.124 Vidare är alla elever i 

år 8 överens om att matematik och NO- ämnen är de svåraste ämnena att fördjupa sig 

inom, och det krävs ofta hjälp av läraren för att hitta ett lämpligt ämnesområde och få 

stöd i struktureringen av frågeställningarna. Här skall även klargöras att de intervjuade 

eleverna i år 9 undervisas i matematik och NO- ämnen av lärare som inte är medlemmar 

i det undersökta arbetslaget, och därför inte har möjlighet att fördjupa sig i, eller äm-

nesintegrera inom dessa ämnen. Eleverna i år 8 ser behovet av bra baskunskaper i ma-

tematik och upplever att om de väjer att göra en fördjupning måste den vara inom ma-

tematik enbart, att koppla fördjupningen till andra ämnen blir för komplicerat. 

 

Den enskilde individens lärande 

För att kunna uppfylla styrdokumentens mål, krävs att eleverna blir insatta i dessa och 

att de har klart och tydligt för sig vad som förväntas och krävs av dem. Alla elever vi 

intervjuat menar att de har blivit insatta i kursplanemålen genom att varje lärare går 

igenom dem inför varje termins start. Inför vissa arbetsområden presenteras målen, eller 

delar av dem, ytterligare en gång. Här påtalar eleverna vikten av att styrdokumentens 

mål repeteras kontinuerligt, eftersom när alla lärare går igenom kursplanemålen i början 

av terminerna blir det ganska mycket information som är jobbig att ta in. En elev berät-

tar att kursplanemål och betygskriterier hänger ”på lappar” i klassrummet, så att man 

kan gå och titta, men upplever att ”det är svårt att förstå vad som står”. 125 Vi ser dock 

att eleverna i år 9 är mer insatta i styrdokumentens mål samt planerar sina fördjupnings-

arbeten strategiskt utifrån betygskriterier i större utsträckning än elever i år 8. De senare 

uppger att de väljer fördjupningsarbeten utifrån intresse och sedan gör en så god ar-

betsinsats som möjligt utifrån det. Förutom att eleverna upplever att de sätts in i styrdo-

kumentens mål, får de även individuell handledning i sina fördjupningsarbeten med tips 

och råd om hur de ska uppnå målen.  

Slutförda fördjupningsarbeten redovisas muntligt och skriftligt och bedöms dels 

av eleven själv i form av en självvärdering i relation till målen och dels av de berörda 

lärarna. Eleverna tycker att de har möjlighet att påverka sina betyg med konceptets ar-

                                                 
124 Uttalande från elevintervju 060502. 
125 Uttalande från elevintervju 060428. 
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betssätt i större utsträckning än vid traditionell undervisning där provresultaten ofta styr. 

”Man kan diskutera betyget med läraren om man är oense, det kan man inte i andra äm-

nen”.126 Paradoxalt nog, säger samma elevgrupp att det är lättare att veta hur man ska 

förbättra sig när man ser resultatet av ett prov. Provresultatet styr ofta betyget, och på ett 

prov är det enkelt att se vilka områden man missat på, och då vet man det till nästa gång 

menar eleverna. Inom fördjupningsarbetena kan man uppleva att man gjort ett bra ar-

bete, men man förstår inte alltid vad som behöver förbättras för ett högre betyg. I 

samma andetag säger eleverna att ”men det är klart, man kan ju alltid fråga lärarna var-

för och då får man tips om hur man kan förbättra sig”.127 

Eleverna tycker att konceptet är ett bra sätt att fördjupa sig inom olika områden, 

och menar att de lär sig bättre när de själva söker, väljer, läser, skriver och bearbetar 

information istället för att få allt serverat av läraren. Man får också ”omedveten” kun-

skap, säger en elev i år 8, och syftar till den kunskap som man inte planerat att läsa om 

men som kommer som en ”bonus” under arbetets gång. Det upplevs som positivt bland 

annat därför att ingen annan har ju fått exakt samma kunskap.128 Eleverna i år 9 tror att 

fler elever har möjlighet att lyckas i skolan när man varvar traditionell undervisning 

med arbetslagets koncept, eftersom man får fler och olika möjligheter att visa vad man 

lärt sig. De elever som inte är bra på fördjupningsarbeten kan vara bra på de traditio-

nella proven och vise versa, och därigenom klara ett godkänt betyg. Efter snart fyra ter-

miners arbete med konceptet vill ingen av de intervjuade eleverna gå tillbaka till ett 

arbetssätt där traditionell undervisning är allena rådande. 

 

Konceptets fördelar 

Den största fördelen med konceptet hos eleverna är möjligheten att välja arbetsområden 

utifrån deras eget intresse. Detta ökar motivationen till arbete och minskar skoltrötthe-

ten. Att fördjupa sig inom ett område innebär att man kan lägga mycket tid och energi 

på det och dessutom få betyg på samma sak i flera ämnen, istället för ”arton olika mo-

ment” i lika många ämnen.129 Att få tränas att ta ansvar för sin situation ser eleverna 

som en bra erfarenhet inför vuxenlivet, trots att det kräver en större arbetsinsats av dem 

själva.  

                                                 
126 Uttalande från elevintervju 060428. 
127 Ibid. 
128 Uttalande från elevintervju 060502. 
129 Uttalande från elevintervju 060428.  
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Andra fördelar som belyses av eleverna är att detta arbetssätt innebär att stressen 

över proven minskat, i och med att de traditionella proven blivit färre. Det blir inte hel-

ler samma jämförelse mellan elever, eftersom alla jobbar med olika arbeten. Arbeten 

som görs värderas individuellt, och inte i relation till någon annans arbete, vilket kan 

vara fallet då alla gör samma prov. Tiden upplevs också som en positiv faktor. Man kan 

välja om man vill jobba enskilt eller i grupp. Ofta blir det mer gjort när man jobbar 

själv, anser en av eleverna, och det är ens eget ansvar att ta igen om man ”slamsar bort” 

tid eller ”slappar” ibland. Att sitta och slappa på en lärarledd genomgång är svårare att 

ta igen.130 

Ett par elever pekar på att i våras tyckte de att EPT-tiden131 var för lång för att 

bara hålla på med fördjupningsarbeten, och påtalade detta för sina lärare. Det resulte-

rade i att tiden delades, så att ena passet kan eleverna jobba med fördjupningen och 

andra passet kan de välja att jobba med arbeten inom andra ämnen eller saker de missat 

vid exempelvis sjukfrånvaro. Eleverna ser positivt på att lärarna är villiga att lyssna på 

dem och genomföra förändringar som kan förbättra deras skolsituation.132 

 

Konceptets nackdelar 

Tiden, som upplevdes som en fördel, upplevs även som en nackdel ibland av eleverna. 

De menar att om man vill göra ett bra jobb, då krävs mycket och hårt arbete vilket inne-

bär att man måste jobba med fördjupningen även på fritiden. Man tar sin uppgift på stort 

allvar och har stora krav på sig själv och då kan det bli stressigt, menar en elev men 

säger också att det trots allt kompenseras av att de har färre läxor med detta arbetssätt. 

Några elever anser att arbetssättet var svårt i början. De visste inte riktigt hur de 

skulle gå tillväga, arbetet blev rörigt och osammanhängande. Med tiden som gått sedan 

starten har det dock blivit lättare att se sammanhang och att begränsa sig. Andra elever 

upplever att det är svårt i planeringsstadiet att skapa struktur i arbetet och de vill ha mer 

hjälp och stöd av lärarna i startfasen. Det brukar vara många som behöver hjälp i början, 

och då kan det bli långtråkigt att bara sitta och vänta på hjälp. I början av denna termin 

hade vi istället två hela planeringsdagar, då vi bara planerade, och det fungerade bättre 

                                                 
130 Uttalande från elevintervju 060502. 
131 Förklaring av detta begrepp, se Lärarintervjuer, Läroprocesser på individnivå. 
132 Uttalande från elevintervju 060502. 
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för då kunde fler få hjälp direkt istället för att vänta till nästa gång en vecka senare, be-

rättar en elev.133 

Ibland har man valt ett arbetsområde som inte är så spännande som man trott från 
början. Då kan det bli lite långtråkigt att jobba med det i sex veckor, men det är 
bara att göra det bästa av situationen, för man vill ju inte börja om från början med 
något nytt. När man jobbar med ett ämne som inte är så kul, då är det svårare att 
göra ett bra jobb som man blir nöjd med. Det gäller bara att få G.134 

 

Framtidsutsikter 

I det stora hela är eleverna ganska nöjda med konceptet som det fungerar i nuläget. De 

förändringar som de skulle vilja se handlar om att få mer lärarhjälp vid behov. Några av 

eleverna upplever att det kan ta lång tid för läraren att hjälpa elever, vissa lektioner hin-

ner läraren bara med två elever, vilket medför att det inte är alla behövande som hinner 

få hjälp under en lektion. 

 

Resultatsammanfattning 

Vi ser av resultatet att lärare och elever upplever att med hjälp av konceptet uppnås re-

ellt elevinflytande där eleven kan påverka undervisningens innehåll och arbetssätt. Ge-

nom en problembaserat uppbyggd arbetsbank med olika ämnesområden eller genom 

aktuella händelser har eleven möjlighet att fördjupa sig i områden som intresserar och 

berör henne/honom. Emellertid varierar graden av inflytande beroende på olika ämnens 

struktur och uppbyggnad. Störst inflytande har eleverna i bild och slöjd, följt av SO-äm-

nena och svenska, något som även påvisas i Skolverkets utvärdering av grundskolan. 

Matematik är det ämne som både elever, lärare och nationella utvärderingen ser som det 

svåraste ämnet för eleverna att utöva inflytande över. Läraren inom NO- ämnena anser 

att NO hör till de ämnen som är lätta för eleverna att fördjupa sin inom, en uppfattning 

som dock inte delas av de elever vi intervjuat. 

Inom bild- och slöjdämnena bedrivs på vår undersökta skola ingen traditionell un-

dervisning, eleverna har här stora möjligheter att påverka arbetet utifrån eget intresse. I 

övriga ämnen växelverkar traditionell undervisning med arbetslagets koncept, något 

som både lärare och elever anser gynnar det individuella lärandet. Anledningen till att 

den traditionella undervisningen fortfarande är kvar inom dessa ämnen är, enligt lärarna, 

att de måste säkra att eleverna får med alla moment som styrdokumenten föreskriver. 
                                                 
133 Uttalande från elevintervju 060428. 
134 Uttalande från elevintervju 060502. 
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Den största fördelen med konceptet, enligt både elever och lärare, är att eleverna 

har möjlighet att vara med och påverka sin vardag i skolan, vilket leder till ökad moti-

vation och utvecklar förmågan att ta ansvar över sitt lärande. Lärarna pekar dessutom på 

att de som arbetslag får en bättre kännedom om de elever de undervisar. Eleverna menar 

att de genom konceptet och fördjupningsarbetena upplever skolan mindre stressig, då 

antalet traditionella prov har minskat. De intervjuade eleverna vill inte ha ett arbetssätt 

som består enbart av det ena eller andra arbetssättet, utan ser kombinationen av kon-

ceptet och traditionell undervisning som ett bra sätt att skaffa kunskaper. 

Eleverna ser lärarens begränsade tid att hjälpa och handleda i fördjupningsarbetets 

början som den största nackdelen tillsammans med arbetsbördan som blir större när 

eleven själv måste planera arbetet och ta ansvar för att driva det framåt. Från lärarhåll är 

det arbets/uppgiftsbankens utformning samt skolorganisationsfrågor som de upplever 

vara de största nackdelarna med konceptet som det fungerar idag. 

Framtidsvisionerna som finns bland lärarna är en önskan om att kunna utveckla 

arbets/uppgiftsbanken på ett tillfredsställande sätt, samt att förankra konceptet bättre hos 

eleverna. Vidare ser de gärna att delar av skolans organisation blev smidigare och passar 

deras koncept i större utsträckning, och ger schemaproblematiken som ett exempel. 
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Diskussion 

Vår undersökning syftar att undersöka hur det aktuella arbetslaget arbetar med elevin-

flytande och hur detta inflytande skiljer sig beroende på ämnens karaktär och uppbygg-

nad. Vi ville även titta på hur den enskilde individen gynnas i sin läroprocess genom 

arbetslagets koncept. Det bästa sättet för oss var att göra djupintervjuer med lärare i 

olika ämnen, samt med elever som hade erfarenhet av detta koncept. Resultatdelens 

storlek avseende lärarnas respektive elevernas utsagor speglar omfånget av det inspe-

lade intervjumaterialet. Att vi har intervjuat lärare ur arbetslaget, lärare som besitter 

olika ämneskompetenser, tycker vi har bidragit till att få en tydlig bild av hur konceptet 

tillämpas beroende på ämnenas struktur och karaktär. Eftersom arbetslaget är det enda 

på denna skola som jobbar på detta sätt, och deras koncept är framtaget av dem själva, 

hade vi inte kunnat välja andra lärare till vår intervju. De elever vi intervjuat, som totalt 

var sex till antalet, kan i vårt tycke inte ge en helt sanningsenlig bild av hur verkligheten 

ser ut eftersom intervjusvaren är dessa sex elevers uppfattning. Om vi valt andra elever 

hade vi alltså kunnat få andra svar. Vi ser likväl att de elever som intervjuats, delar lä-

rarnas syn på konceptet och läroprocesser i ganska stor omfattning. Det viktigaste är att 

elever och lärare har en samsyn om att det råder reellt elevinflytande. Vi tror att en bi-

dragande faktor till detta är att lärarna i arbetslaget själva är upphovsmännen till de pe-

dagogiska idéerna som utgör grunden i deras koncept. Styrkan hos arbetslaget ligger, 

som vi ser det, i att de getts möjlighet att få jobba och utveckla sina idéer tillsammans 

istället för att var och en av dem skulle återfinnas i varsitt arbetslag där olika pedago-

giska tankar skulle kunna sträva åt olika håll. 

 

Förförståelse  

Som vi tog upp inledningsvis, hade vi erfarenhet av konceptet genom vår sista verk-

samhetsförlagda del av utbildningen. Den introduktion av konceptet som de lokala lä-

rarutbildarna135 gav i början perioden gjorde att vi såg en stor potential med detta arbets-

sätt och tyckte att det fanns många fördelar. Under de fem veckor som denna del av 

utbildningen varade fick vi uppleva hur detta fungerade i praktiken och i elevernas var-

                                                 
135 Lokal lärarutbildare (LLU) är den person som är handledare för studenten under den 
verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU), dvs. en verksam lärare. I vårt fall var detta två lärare i 
det specifika arbetslaget vi undersökt.  
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dag. Ett av våra intryck var att många elever tyckte att det var jobbigt att driva fördjup-

ningsarbetena, och en del elever bara ”satt av” tiden flera lektioner i veckan. Det med-

förde att vi fick en något negativ bild av arbetssättet, eftersom en hel del av lärarens tid 

och energi gick åt att driva på och försöka få elever att jobba med sina valda arbeten. 

Vår undersökning, med kvalitativa intervjustudier, medförde att vi fick en mer struktu-

rerad bild av detta, i och med att alla lärare svarade på samma frågor samt att vi inter-

vjuade två elevgrupper och fick därmed deras uppfattning. 

 

Elevernas ansvar 

Under intervjuerna upplevde vi eleverna vara rediga, kloka och insiktsfulla, vilket ledde 

till att den negativa bilden reviderades och blev mer positiv då det framkom att eleverna 

är medvetna om att de ”slamsar bort” tid och sitter och ”slappar” ibland på lektionerna. 

De har insikt om att arbetet drivs framåt genom eget ansvar och att det skall bli färdigt 

till ett visst utsatt datum och att det är upp till dem själva att planera detta tidsspann. Att 

ta ansvar för att driva det egna arbetet framåt är en del av konceptets grundtanke, och 

detta är eleverna väl medvetna om. De funderingar vi har kring detta är om eleverna 

verkligen arbetar igen den ”slappade” tiden? Vi tror att vissa elever har drivkraft och 

förmåga att göra det. Andra elever sänker kanske sin ambitionsnivå och nöjer sig med 

det de får fram till utsatt tid, även om det inte var intentionerna i inledningsfasen av 

arbetet.  

När eleverna upplever att det blir för jobbigt att driva det egna fördjupningsarbetet 

framåt, erbjuder vissa lärare att planera åt dem och att ha traditionell undervisning med 

prov på slutet. Språkläraren anser att genom att enbart bedriva traditionell undervisning 

under vissa perioder gynnas eleverna. Den slutsats vi drar av detta är att genom växel-

verkan mellan arbetslagets koncept och traditionell undervisning har eleverna lärt sig att 

konceptet, som många gånger innebär en större arbetsinsats av dem själva, trots allt ger 

större motivation till skolarbetet och lärandet ökar. Att lärandet ökar när eleverna får 

vara med och bestämma över undervisningsinnehållet är något som styrks av Gunvor 

Selbergs forskning.136 Studierna visar att eleverna lär sig mer när de inte bara utför och 

redovisar det av läraren bestämda stoffet, utan är med från början och väcker intressanta 

frågor, till slutet och utvärderar det egna arbetet. Elever vi intervjuat pekar också på att 

de får en bättre kunskap när de aktivt söker den själva och ser också den kunskap, som 
                                                 
136 Selberg, Gunvor (2001). 
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kommer under tiden de jobbar med en fördjupning, men som kanske inte riktigt hör till 

ämnet, som en bonus.  

 

Förändrade förutsättningar 

Vi medvetandegörs, genom den litteratur och de av skolans styrdokument vi tagit del 

av, att lärarens uppdrag har förändrats avsevärt under de senaste par decennierna. Ele-

vernas situation har också blivit en helt annan, bland annat på grund av det målrelate-

rade skolsystemet. De lärometoder som förespråkas av filosofer och pedagogiska fors-

kare idag skiljer sig beaktansvärt från vår egen skoltid, som inte är mer än två decennier 

tillbaka i tiden. Vi tror att det arbetssätt som arbetslaget förespråkar, med ett problemba-

serat arbetsmaterial, är en bra träning för elever att lära sig att planera, strukturera, pro-

blematisera och driva ett problem framåt mot en lösning som inte är på förhand given. 

Att det dessutom är flexibelt så att eleverna kan välja att arbeta med någon aktuell hän-

delse eller något intressant som tas upp i media, stärker ytterligare elevers träning i att 

se vad som behövs för att klara framtidens prövningar. De har också möjligheten att 

välja om lärandet ska ske genom individuellt arbete eller i grupp.  

Dagens arbetsliv är många gånger uppbyggt kring arbetslag och projekt av olika 

slag. Om eleverna får träning i hur man driver projekt, hur de ska struktureras och pro-

blematiseras, vilka arbetsformer som lämpar sig etc. så kommer de att bättre kunna 

passa in i arbetslivet och klara att ta sig an olika projekt, samt ha verktygen till att driva 

dem framåt oavsett projektinnehållet jämfört med om de endast får lärostoff som valts, 

planerats, serverats och examinerats av läraren. Nu menar vi inte att all traditionell un-

dervisning ska upphöra och elever själva ska välja allt. Tvärtom ser vi att det som fors-

kare - och medlemmar i vårt undersökta arbetslag - kommit fram till, nämligen det att 

ett problembaserat lärande där eleven är aktiv och drivande inte passar för alla individer, 

är ett faktum.137 Elevens inflytande måste anpassas efter mognad, kunskap och färdig-

het, vilket i praktiken kan innebära att vissa elever lyckas bäst när läraren bedriver tra-

ditionell undervisning som har en, för eleven, redan känd struktur, något vi erfarit flera 

exempel på under vår sista verksamhetsförlagda del av utbildningen.  

 

                                                 
137 Jerdmyr, Bo m fl (1999), samt uttalande från lärarintervjuer 060407-- 060428. 
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Inflytandegraden varierar i olika ämnen 

Alla ämnen lämpar sig inte lika bra för elevers inflytande, vissa ämnen har en tydligare 

progression än andra, och det är inte helt lätt för eleven att veta i vilken ordning områ-

den skall behandlas. Några ämnen är av mer teoretisk karaktär, exempelvis matematik 

och engelska, där det krävs en förståelse för grunderna för att kunna förstå de mer kom-

plicerade delarna. Däremot är de estetiska ämnena ofta utmärkt lämpade att utöva stort 

inflytande över, tack vare ämnenas uppbyggnad, och att eleverna historiskt sett alltid 

haft goda möjligheter att vara med och påverka undervisningen i dessa ämnen. Här ska 

skolans ramfaktorer heller inte glömmas bort. Att vissa ämnen har stort utrymme på 

schemat jämfört med andra ämnen påverkar naturligtvis elevernas möjligheter att utöva 

inflytande. Många av de estetiska ämnena har ofta litet schemautrymme varje vecka, 

vilket medför att eleverna måste få utnyttja tiden genom att arbeta med eget valda alster. 

Ett reellt inflytande, där eleven ska bestämma både undervisningens innehåll och arbets-

sätt, kan vara svårt att uppnå i skolans samtliga ämnen. Om man ser på intervjuresulta-

ten hur vårt undersökta arbetslag bedriver sin undervisning, samt läser de senaste natio-

nella utvärderingarna138 så inser man att detta inte heller är eftersträvansvärt, för det är 

inte det bästa för eleverna. Även de elever vi intervjuat verkar ha insett vikten av goda 

baskunskaper i ämnena, och har förståelse för att de inte kan välja fritt utifrån eget in-

tresse i alla ämnen alltid. Vi finner detta väldigt intressant, och vi undrar hur de egentli-

gen kommit till den insikten?  

Det som i och med dessa resultat och iakttagelser nu framstår som en central upp-

gift för oss blivande lärare, är att låta eleverna utöva precis rätt mängd inflytande över 

sitt lärande för att deras läroprocess ska bli så optimal som möjligt. En annan viktig del i 

vårt arbete blir också att handleda eleverna på ett bra sätt och på rätt nivå, för att und-

vika problemen som litteraturen tar upp, dvs. att elever genom ökad mängd av eget ar-

bete lämnas åt sitt, med sina uppgifter och upplevelser och där läraren saknar underlag 

för en rättvis bedömning.139 Risken för en omvänd enstämmighet kan uppstå om läraren 

blir en passiv bakgrundsfigur som nonchalerar elevens behov av stöd och handledning. 

Här ser vi gärna att lärarutbildningen kunde vara till hjälp genom att inrikta sig på att 

hjälpa studenterna med konkreta svar och exempel på denna typ av frågor, som annars 

riskerar att bli obesvarade fram tills problemet uppstår i praktiken. 

                                                 
138 Skolverket (2005). 
139 Skolverket (2005). 
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Det som framkom under vår studie, var att i många avseenden var lärare och ele-

ver eniga om vilka ämnen som är tacksamma att utöva elevinflytande över. I stora drag 

kan vi se att dessa åsikter även framkommer i Skolverkets nationella utvärderingar.140 

Vår intervjuade NO-lärare ansåg att NO är ett lämpligt ämne för eleverna att integrera 

med andra, då många saker inom ämnet är relaterade till samhället och olika fenomen 

som förekommer här, en åsikt som dock inte delades av de elever vi intervjuat. Vi tror 

att detta kan bero på att läraren förfogar över stora kunskaper inom NO- ämnena, och 

kan därför se kopplingarna mellan skolämnet och vardagen, miljön, samhällsföreteelser, 

globaliseringen etc. Eleverna saknar den förmågan, troligtvis på grund av sämre ämnes-

kunskaper och en snävare förståelsehorisont än läraren, som leder till svårigheter att 

koppla skolkunskaper till vardagen, vilket behövs för att skapa den viktiga helheten. Vi 

tror likväl inte att traditionell undervisning bör vara det allena rådande för att råda bot 

på detta dilemma. När eleverna har bristande förståelse kan det naturligtvis vara be-

kvämt för dem att få stoffet serverat av läraren, men det är viktigt att de tränas samt får 

verktyg för att klara uppgifter av probleminriktad karaktär och de kan behöva mycket 

stöd och hjälp för att driva svåra frågor framåt. Som Vygotskij förespråkar ska under-

visningen riktas mot det som är under utveckling.141 Det eleven kan klara med hjälp ena 

dagen kan vara något som han/hon klarar på egen hand en annan dag, och därmed stärks 

eleven i sitt lärande. 

 

Konceptets för- och nackdelar 

Konceptet har många olika fördelar, enligt både lärare och elever. Det som vi ser som 

en av de viktigaste fördelarna är att den enskilde individen är med och påverkar sin egen 

vardag i skolan. Detta ger många positiva effekter i form av ökat engagemang, ansvars-

tagande, motivation och minskad stress för eleverna. Vi upplever att många ungdomar 

idag känner större stress över skolan och livet i allmänhet än vad vi själva gjorde under 

vår skoltid. Vi tror att det har med samhällets förändrade klimat och tempo att göra. En 

viktig roll som vi lärare har idag är att hjälpa elever att känna mindre stress över sin 

situation. Poängteras ska dock, att vi är helt eniga med bland annat vårt undersökta ar-

betslag, om att skolan inte får präglas av någon ”laissez-faire” pedagogik, och stressbe-

frielsen får inte bli på bekostnad av skol- och ämneskunskaper. Vi anser att en metod 

                                                 
140 Se under Teoretisk bakgrund, Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. 
141 Dysthe, Olga (red.) (2001). 
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som ger ökad motivation och engagemang hos eleverna gör skolan roligare. Det är vik-

tigt att understryka att det lustfyllda också måste resultera i lärande, och att som lärare 

lyckas kombinera dessa två element är eftersträvansvärt i allra högsta grad. 

Den ökade motivationen som eleverna upplever med konceptet tror vi grundar sig 

i att det är så flexibelt. Eleverna kan välja arbetsområden utifrån intresse eller komma 

till skolan och ha sett något intressant i media, som han/hon vill veta mer om. Att få 

jobba med något som eleven själv tycker är intressant, tror vi är speciellt viktigt för de 

elever som är mindre studiemotiverade, svagpresterande eller har koncentrationssvårig-

heter. I vår avgränsning valde vi bort att rikta undersökningen mot elever i behov av 

särskilt stöd, utan hålla den på ett mer generellt plan. En av våra frågeställningar be-

handlar dock hur man åstadkommer lärande på individnivå och därför vill vi kort belysa 

detta. Litteraturen tar upp att ett probleminriktat lärande är svårare att driva för elever 

som är svagpresterande, eftersom det kräver stort engagemang av eleven själv.142 Vårt 

undersökta arbetslag vittnar om att mindre studiemotiverade elever många gånger 

lyckas bättre med deras koncept än med traditionell undervisning.143 Det bottnar i att 

när eleven tillsammans med läraren hittar ett arbetsområde att fördjupa sig i och som 

eleven är intresserad av, så finner eleven motivation till att lära sig om något som intres-

serar honom/henne. Här tror vi att det är av yttersta vikt att läraren skapar rätt förutsätt-

ningar för eleven om konceptet ska vara framgångsrikt i liknande situationer. Vi menar 

att om en elev inte har studieintresse, visar det sig ganska tydligt i situationer där tradi-

tionell undervisning råder. När elever däremot jobbar med en egen vald fördjupning har 

läraren inte alltid lika stor insyn, då det är eleven som väljer avgränsningar, frågeställ-

ningar, planerar och driver arbetet självständigt. De mindre studiemotiverade eleverna 

måste av läraren få tydligt uppsatta ramar, hjälp med att avgränsa problemet och söka 

lämpliga texter och information för bearbetning. Vi tror även att dessa elever kan gyn-

nas av att sätta upp delmål för arbetet i syfte att få det mer överskådligt, istället för att 

jobba med ett övergripande arbete över en längre tidsperiod. 

Det som verkar vara en svårighet med detta arbetssätt, om man ser till elevers och 

lärares uttalanden, är att förankra styrdokumenten hos eleverna så att de förstår syften 

och mål med varje moment och ämnesområde. Vi anser att det är av yttersta vikt att 

eleverna vet målen med sina arbeten för att kunna förstå vad som förväntas av dem och 

känna att de får en rättvis bedömning. Eleverna menar att det är svårt att ta till sig styr-

                                                 
142 Jerdmyr, Bo m fl (1999), samt Kärrqvist, Christina & West, Eva (2005). 
143 Uttalande från lärarintervjuer 060407-- 060428. 
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dokumentens intentioner så som de får dessa presenterade för sig idag, vilket vi tagit 

upp i resultatdelen. En av anledningarna till att eleverna upplever det svårt kan vara att 

lärarna inom arbetslaget gör på lite olika sätt med detta. Inom vissa delar av arbetsban-

ken finns även betygskriterier och målbeskrivningar med, vilket leder till att det blir för 

mycket text för eleven att ta till sig i inledningsfasen av fördjupningsarbetet. Det kan 

leda till att eleven väljer ett annat område, eller helt enkelt att målen med arbetet hamnar 

i skymundan istället för i fokus. Utifrån intervjuerna ser vi att arbetslaget är mycket 

medvetna om detta och ambitionen är att få till bättre rutiner för att förankra arbetets 

mål och syften hos eleverna, och ett ständigt utvecklingsarbete pågår. Ett sätt att förbe-

reda eleverna inför år 7-9 kan vara att redan i år 6 informera om hur konceptet fungerar. 

Elever från år 7-9 kan tillsammans med arbetslaget gemensamt visa fördelarna med 

arbetssättet och även redogöra lite för vad som krävs och förväntas av eleverna när år 7 

börjar. 

 

Framtidsutsikter 

Att veta vad framtiden erbjuder och kräver är ingen lätt uppgift för vare sig lärare eller 

elever. Vi tycker det skulle vara intressant att veta vad elever som arbetat enligt kon-

ceptet fått med sig i sin ryggsäck, som de med traditionell undervisning inte fått och 

vise versa. Hur kommer dessa individuellt valda kunskaper till användning i framtiden? 

Har dessa elever missat något viktigt som det i framtiden visar sig att de skulle ha be-

hövt eller har de fått kunskaper som framtiden efterfrågar utan att de själva är medvetna 

om det? Har de fått de grundläggande kunskaper som styrdokumenten föreskriver och 

som ska säkra demokratins fortlevnad?144 Dessa obesvarade frågor leder oss in på ett 

forskningsområde som är väl värt att undersöka. Ett förslag till en vidare undersökning 

skulle kunna vara att om fem-sex år jämföra kunskaperna och sättet att tänka om lärande 

hos elever som arbetat med konceptet och elever som undervisats traditionellt. 

                                                 
144 Lpo 94. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor lärare 

 
1. Vad innebär ”elevinflytande” för dig? 

2. Hur ofta bedriver du sk. ”traditionell undervisning”, dvs. du bestämmer och planerar 

undervisningsinnehållet? 

 

3. Hur väcktes tanken med detta arbetssätt (koncept) hos er? 

4. Hur tycker du att ert koncept fungerar i just ditt ämne(n) med tanke på ämnets upp-

byggnad och karaktär? 

5. Den materialbank som beskrivs i er lokala arbetsplan – vad kan du säga om progres-

sionen i den? (måste ämnesområdena väljas i viss ordning?) 

 

6. Hur får eleverna med alla moment/områden från de olika kursplanerna? 

7. Hur sätts eleverna in i kursplanens mål? 

8. Hur utvärderas elevens arbete i relation till styrdokumenten? 

 

9. Hur upplever du att ert koncept fungerar för den enskilde eleven? 

10. I hur stor omfattning kan eleven välja vad han/hon ska arbeta med och hur? 

11. Hur gör du för att den enskilde eleven hela tiden utmanas att ta sig an svårare 

uppgifter och skapa progression i lärandet? 

12. Hur gör du med elever i behov av särskilt stöd? 

 

13. Vilka fördelar ser du med konceptet? 

14. Vilka nackdelar ser du med konceptet? 

15. Om du blickar framåt ett år eller två, vilka förändringar skulle du vilja se? 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
Bilaga 2 

Intervjufrågor elever 

1. Vad visste du om arbetslaget innan du började här? 

 

2. Vad är elevinflytande för dig? 

3. På vilket sätt upplever du att du har inflytande över ditt eget lärande? 

4. Hur skiljer sig ditt inflytande i de olika ämnena? 

 

5. Det förväntas mycket av dig i skolan, det innebär att du måste bli insatt i kursplaner-

nas olika mål. Hur har du blivit insatt i dessa mål? 

6. Utifrån skolans mål, hur tycker du att du når dessa med detta arbetssätt? 

7. Hur bedöms ditt arbete i de olika ämnena? 

 

8. Med ”traditionell undervisning” menar vi ett arbetssätt där läraren planerar och 

bestämmer vad undervisningen ska handla om och hur den ska genomföras. Med ut-

gångspunkt i det, vad tycker du det finns för fördelar med det arbetssätt som arbets-

laget bedriver? 

9. Vilka är nackdelarna? 

10. Vad skulle du vilja förändra i arbetslagets arbetssätt? 

 
 

 


