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Abstrakt 
 
Skolans läroplaner genomsyras av vikten av att elever ska ges stora möjligheter till att utöva 
inflytande över sitt eget lärande. Samhället förväntar sig därigenom att elever i skolan ska lära 
sig de demokratiska principerna och fostras till ansvarstagande medborgare. Uppsatsens syfte 
har varit att studera hur historielärare på gymnasienivå uppfattar styrdokumentenas krav på 
ökat elevinflytande samt hur elever har möjlighet att utöva inflytande på 
historieundervisningen och konsekvenser av detta. Författarna presenterar även den senaste 
forskningens syn på elevinflytande och undersöker hur den stämmer överens med 
historielärares uppfattning om detsamma. Genom kvalitativa intervjuer och observationer på 
en av Luleå kommuns gymnasieskolor, och genom litteraturstudier, har författarna kommit 
fram till bl.a. följande. Elevinflytande är ett komplext begrepp med olika innebörder och 
därför konkretiseras det sällan i olika styrdokument hur historielärare ska går till väga och vad 
ökat elevinflytande precist ska innebära. Författarna presenterar en abstrakt syn på 
elevinflytande där elevinflytande ses som en maktrelation i en gemenskap. Synsättet 
legitimerar och förklarar i stor utsträckning historielärarnas viktiga roll i 
undervisningssituationen. 
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1. Inledning 
 
I dagens skolverksamhet talas det på alla nivåer om vikten av elevdemokrati och elevers 
inflytande över sitt lärande.  Samhället förväntar sig att elever i skolan ska lära sig de 
demokratiska grunderna och därigenom fostras till ansvarsfulla samhällsmedborgare. Det 
finns en uppfattning om att ökat elevinflytande ökar elevers motivation till lärande. Vi har 
funnit att den tidigare forskningen visar på en mer splittrad och komplicerad bild av detta. 
Under våra tidigare praktikperioder har vi erfarit att det är mindre accepterat att uttrycka sig 
kritiskt vad gäller ökat elevinflytande och dess konsekvenser. Nationella och lokala 
styrdokument kan anses, vad gäller elevinflytande, bygga på en romantiserad elevuppfattning 
och idealiserade förutsättningar för undervisning och lärande. Detta gjorde att ville vi studera 
elevinflytande ur ett mera kritisk perspektiv. Vi blev intresserade av att studera elevinflytande 
på ett djupare plan genom att undersöka vad elevinflytande konkret innebär samt hur ökat 
elevinflytande påverkar lärare i deras arbetssituation. 
 
Att läsa A-kursen i historia på gymnasiet är som att åka motorcykel genom ett museum och 
göra kortare stopp vid några väl valda montrar. Föregående ord talar sitt tydliga språk om hur 
det kändes för oss att undervisa i historia under vår senaste praktikperiod. Den enorma mängd 
fakta, från människans begynnelse till nutid, som i kronologisk ordning skall gås igenom 
under två terminer gör att vi började fundera över hur mycket utrymme det finns för 
elevinflytande på lektionstid. Exempelvis kräver kursplanen i historia A-kursen en 
genomgång av alla historiska epoker och viktiga centrala begrepp inom dessa.  
 
Samhällets ambitioner med ökat elevinflytande motiverar i sig studier av elevinflytande och 
dess konsekvenser. Den största anledningen till att vi ville studera elevinflytande i 
historieundervisningen på gymnasial nivå är att vi själva kommer att ha nytta av det i 
framtiden som historielärare. Vi ville vidga våra egna kunskaper och hoppas även genom 
detta arbete kunna vidga läsarnas kunskaper och uppfattning om elevinflytande.  
 
1.1 Syfte  
 
Huvudsyftet med vår undersökning är att studera hur historielärare på gymnasienivå uppfattar 
styrdokumentenas krav på ökat elevinflytande samt hur elever har möjlighet att utöva 
inflytande på historieundervisningen. Vi vill undersöka hur samhällets intentioner med ökat 
elevinflytande och den senaste forskningens syn på elevinflytande stämmer överens med 
historielärares uppfattning om detsamma. Vi vill även se på vilka konsekvenser elevinflytande 
får för historielärares arbetssituation.  
 
1.2 Avgränsningar 
 
Det finns många områden elever kan ha inflytande över som exempelvis skolans miljö och 
andra mer praktiska områden som inte har direkt med lärandesituationen att göra. Vi vill i 
denna uppsats betona elevers direkta möjligheter till inflytande över framför allt det egna 
lärandet i klassrummet vilket innebär inflytande över planering, undervisning, betygssättning 
och utvärdering. Vi vill således understryka elevers direkta inflytande över 
undervisningssituationen och tar därför inte upp aspekter vad gäller elevers indirekta 
inflytande över sitt och andras lärande. Indirekt inflytande kan exempelvis innebära stökiga 
elever och deras indirekta negativa påverkan på sina klasskamrater och lärare i 
undervisningssituationen.  
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Arbetet beskriver elevers möjligheter till inflytande över lärandesituationen och synliggör 
lärares perspektiv på det samma. Målgruppen för våra intervjuer avgränsas till historielärare 
eftersom vi avsett att fokusera på hur de förhåller sig till begreppet elevinflytande och 
samhällets ambitioner att öka elevinflytandet. Organisatoriska förutsättningar som påverkar 
elevinflytande i historieundervisningen så som klasstorlek och elevsammansättning och 
fysiska ramar som lokaler och utrustning tar vi inte heller av utrymmesskäl hänsyn till i detta 
arbete. 
 
1.3 Metod & material 
 
Vi har använt oss av en kvalitativ ansats i vår undersökning och all information och data vi 
använt oss av är av kvalitativ art. För att skaffa oss förkunskaper innan vi gav oss ut på fältet 
och för att beskriva en bakgrund till läsaren har vi gjort kvalitativa litteraturstudier om 
elevinflytande och elevdemokrati. Dessa har kompletterats med vad olika relevanta 
styrdokument och utredningar säger om ämnesområdet. Eftersom uppsatsens syfte är att 
studera elevinflytandet i historieundervisningen på gymnasial nivå utgår vi till största del från 
i det avseendet aktuella styrdokument, offentliga handlingar och tidigare forskning. Det är en 
förhållandevis komplicerad uppgift att ge en någorlunda samlad beskrivning specifikt när det 
gäller den historiedidaktiska forskningen om elevinflytande i historieundervisningen. Om man 
då skulle sålla bort de allmänpedagogiska och allmänmetodiska böckerna om elevinflytande 
kvarstår ett allt för begränsat urval av tidigare forskning. Det finns enligt vår mening inga 
problem med att applicera de allmänpedagogiska och allmänmetodiska studierna om 
elevinflytande till historieundervisningen.  
 
Omfattande tidigare forskning har bedrivits om elevinflytande och elevdemokrati. Som 
exempel på litteratur betydelsefull för vår undersökning kan nämnas Magnus Hermansson 
Adlers ”Historieundervisningens byggstenar” från 2004. Hermansson Adler visar på 
didaktiska förutsättningar i samhällsorienterade ämnen med exempel på ämnet historia. Han 
diskuterar hur samtida pedagogiska krav, som exempelvis ökat elevinflytande, kan knytas till 
ämnet historia utan att göra avkall på ämnesinnehållet. Hermansson Adlers undersökning 
bygger på omfattande skolbesök, observationer och intervjuer gjorda under tio års tid. 
Undersökningens resulterat visar bl.a. på att historieundervisningen i dag är elevaktiv och 
bygger kring dialoger i klassrummet. Eva forsbergs avhandling ”Elevinflytandets många 
ansikten” från 2000 diskuterar exempelvis hur skolan genom en arbetsorganisation uppbyggd 
på lärlag och arbetsenheter kan öka elevers möjligheter att påverka sitt lärande. Hon kommer 
bl.a. fram till att ett ökat elevinflytande aldrig bör sätta den representativa demokratin ur spel 
samt diskuterar hur elevinflytandet konkret kan ta sig i uttryck i undervisningssituationen. 
Hans Albin Larsson har i sin bok ”Historiedidaktiska utmaningar” samlat olika författares, 
historikers och lärares perspektiv på historieundervisning och historiedidaktik. Syftet har varit 
att skapa en debatt kring historieundervisningens viktiga roll i dagens samhälle. Ovanstående 
litteratur är exempel på litteratur som vi huvudsakligen använt och inspirerats av. Vi har även 
gjort kompletterande litteraturstudier för att ge en bredare och tydligare bild av elevinflytande 
bl.a. genom studier av statliga utredningar och utvärderingar samt nationella och lokala 
styrdokument. Andra mer övergripande dokument om demokrati och inflytande så som FN: s 
barnkonvention och deklarationen om de mänskliga rättigheterna har även studerats. 
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Vår undersökning är en kvalitativ undersökning och studierna syftar till en specifik företeelse, 
elevinflytande. Vi har även koncentrerat våra intervjuer och observationer till vår praktikplats 
på en av Luleå kommuns gymnasieskolor. Vi har intervjuat fyra historielärare och gjort 
observationer i fem veckors tid vid olika undervisningstillfällen. De historielärare vi 
intervjuade, en kvinna och fyra män, har stor erfarenhet av elevinflytande eftersom de arbetat 
allt mellan tjugo till trettiofem år som historielärare i olika åldersgrupper. Dessa historielärare 
var de som fanns tillgängliga och arbetade på vår praktikplats och det var deras 
lektionstillfällen vi deltog i och observerade. 
 
Vid intervjuerna har vi använt oss av bandspelare, för att öka reliabiliteten på arbetet, och vid 
observationerna förde vi regelbundna anteckningar. Observationerna gav oss en direkt inblick 
i hur eleverna ges möjlighet att påverka sin lärandesituation i historieundervisningen och i hur 
stor grad lärarna ger utrymme för elevinflytande. Våra observationstillfällen innehöll även 
enstaka informella diskussioner med eleverna. Vi kunde därigenom bättre studera elevernas 
samlade uppfattningar, upplevelser och erfarenheter om elevinflytande direkt på plats. Detta 
för att komplettera bilden av i hur stor grad läraren ger utrymme för elevinflytande under 
lektionerna. I resultatdelen har vi valt att utifrån de intervjuade lärarnas åsikter diskutera 
sådant som vi ansett vara relevant för ämnesområdet och för att uppnå syftet med detta arbete.  
 
Observationerna, de informella diskussionerna och de kvalitativa halvstrukturerade 
djupintervjuerna har gett oss ett utsnitt ur verkligheten. De kan dock omöjligt representera 
bilden av elevinflytande i den svenska gymnasieskolans historieundervisning som helhet. Den 
här studien syftar till att utöka förståelsen av och kunskaper om viktiga utbildningsaspekter. 
Eftersom vi har inriktat oss på att väcka nya insikter, upptäckter och tolkningar hos oss och 
läsaren av denna uppsats blir resultaten, dvs. slutsatserna av denna undersökning, 
beskrivande, analyserande, tolkande och i viss mån komparativa. 
 
1.4 Disposition 
 
Vi inleder arbetet med en historisk tillbakablick eftersom ett historiskt perspektiv på 
elevinflytande kan bidra till att problematisera motiven för elevinflytande. Därefter 
presenterar vi några pedagogiska filosofier och dess olika grundare vilka mer eller mindre 
betonar vikten av elevinflytande i undervisningen. Dessa tankesätt ligger också till grund för 
och har inspirerat och influerat den svenska skolans pedagogik och olika styrdokument fram 
till idag. 
 
Sedan presenterar vi relevanta dagsaktuella styrdokument och andra offentliga handlingar och 
beskriver vad dessa säger om elevinflytande, elevdemokrati samt övergripande om 
demokratiska rättigheter och skyldigheter. Därefter visar vi exempel på vad den tidigare 
forskningen säger om elevinflytande. Kapitlet inleds med den tidigare forskningens splittrade 
definiering av begreppen elevinflytande och elevdemokrati för att sedan ge en allmän översikt 
hur detta påverkar lärare och elever i undervisningssituationen. 
 
I resultatdelen presenteras därefter våra observationer och respondenternas intervjusvar. 
Resultaten ställs i relation till tidigare forskning av elevinflytande och elevdemokrati samt 
olika styrdokuments ambitioner om detsamma. Slutligen genomför vi en resultatdiskussion 
och sammanfattar hur vi uppnått syftet med denna undersökning. 
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1.5 Teoretisk utgångspunkt & begreppsuppfattning 
 
Under arbetets gång har vi upptäckt och tillägnat oss ett alternativt tankesätt på elevinflytande 
i relation till de som presenteras längre fram i undersökningen. Det finns anledning att 
teoretisera och försöka använda sig av en mer abstrakt förståelse och innebörd av 
inflytande/elevinflytande. Detta eftersom vi under arbetets gång har insett problematiken med 
att avgränsa och definiera en för oss och läsaren snävare och klarare betydelse för begreppet 
elevinflytande. Vi vill presentera vår syn på inflytande/elevinflytande eftersom den till stor 
del påverkar våra slutgiltiga resultat, analyser och diskussioner. 
 
Vi betraktar elevinflytande som en maktrelation i en gemenskap. Inflytande eller makt förstås 
som något en enskild elev, lärare eller skolklass tillsammans har mer eller mindre av. 
Inflytande och makt är alltså en social påverkan i skiftande grad. Makt eller inflytande ägs 
varken av lärare eller av elever utan växer fram mellan dem utifrån andra faktorer som styr 
undervisningens innehåll, arbetssätt och underlagen eller motiveringarna för dessa. Här kan 
nämnas nationella styrdokument och kursplaner samt lokala arbetsplaner. Intressen upptäcks i 
lärandesituationen och kunskaper formas lärare och elever tillsammans i en gemenskap.  
 
Ovanstående synsätt stöder vi med följande. Enligt Michel Foucault sker undervisning och 
lärande alltid i en maktrelation. Han talar om en sorts mikromakt dvs. att det, exempelvis i en 
lärandesituation, finns små inslag av maktpåverkan som iscensätts genom samspelet mellan 
individerna i klassrummet.  Makten tar sig slutligen i form som en sammansatt helhet och så 
att säga konstituerar exempelvis språklig kommunikation, fakta och kunskaper i klassrummet 
och lärandesituationen. Makt ses inte som en egenskap eller en egendom utan mer som en 
strategi hos de inblandade aktörerna (Foucault, 1993 s. 36). Enligt den amerikanska 
psykologen Rollo May kan elever och lärare, initialt, i en lärandesituation ha olika mål och 
intressen. Under kommunikativa former utvecklas dock dessa allt mer till något som är mer 
eller mindre lockande för alla (Forsberg, 2000 s. 138). 
 

2. Historisk tillbakablick 
 
Så tidigt som 1906 arbetade folkundervisningskommittén med skolan när det gäller 
elevinflytande och då handlade det främst om elevaktiva arbetssätt och inslag av självstyre för 
eleverna. Kommittén ville fostra till samhörighet genom gemensamt ansvarstagande 
(Forsberg, 2000 s. 117). 1920- talet kännetecknas av att det fanns personer som ville göra 
radikala skolreformer i demokratins anda. 1927- års skolreform som influerats av opinionen 
mot skolsystemets demokratisering tvingade de framåtsträvande till tystnad. Den större delen 
av 1930- talet kom därefter att kännetecknas av skolpolitisk passivitet vad gäller 
demokratiseringen av skolan (Isling, 1980 s. 268).  
 
1940 utarbetades en skolutredning med namnet ”Skolans inre arbete - Synpunkter på fostran 
och undervisning”. Utredningen kom dock att domineras av hur man ska skapa ett mera 
enhetligt skolsystem och därmed fick ökat elevinflytande och arbetet med skolans inre värld 
ge vika. Elevinflytande betraktades endast i de sammanhang då det diskuterades om hur 
differentieringen inom skolklasser skulle behandlas (Forsberg, 2000 s. 117). Ur ett av 
yttrandena från skolutredningen kan man utläsa att undervisning ”… är ägnat att väcka och 
utveckla den samhörighetskänsla och vilja till samarbete, som utgör förutsättning för en god 
samhällsordning.” (Isling,1980 s. 256). 
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Skolutredningen som startat 1940 ansågs misslyckad och när den rent socialdemokratiska 
regeringen med Per Albin Hansson tog över 1946 tillkallades en parlamentariskt sammansatt 
skolutredning, 1946 års skolkommission (Isling, 1980 s. 265). Samma områden kom dock att 
dominera den nya skolkommissionens arbete. Men nu med erfarenheterna från andra 
världskriget uppmärksammades vikten av att fostra demokratiska samhällsmedborgare och 
utvecklandet av självständigt kritiskt tänkande elever (Forsberg, 2000 s. 118). Ministern Tage 
Erlander pratade bl.a. om att ge skolan ökade möjligheter för individualiserad undervisning 
(Isling, 1980 s. 266). Vad som dock utmärker tiden mellan 1940 ända fram till 1970 är stark 
central styrning och en hierarkisk uppbyggnad av en enhetlig skola (Forsberg, 2000 s. 118). 
 
Elevinflytande som en viktig punkt på dagordningen och öppningar och möjligheter till 
inflytande för elever ökade drastiskt i och med Lgr 69 och 1970- års utredning om skolans 
inre arbete. Detta skedde även fast skolan befann sig i ett läge där skolungdomarna krävde 
ökat inflytande samtidigt som största delen av landets skolpersonal var orolig över den 
samtida bristande disciplinen i Sveriges skolor. Under hela 1970- talet och in i början av 
1980- talet ökar den statliga regleringen av elevernas rätt till inflytande (Forsberg, 2000 s. 
118).  
 
Under 1990- talet formligen exploderade debatten om elevinflytande och återkommer 
ständigt, sedan dess, i olika utredningar som bl.a. utrett övergripande samhällsfrågor som 
demokrati, makt och styrning i samband med frågor om skola och utbildning. Skolan 
decentraliseras under 1990- talet och elevinflytande skrevs in i skollagen. Detta mycket på 
grund av att staten ville lösa klassiska problem som kan uppstå i en välfärdsstat som bristande 
legitimitet, ostyrbarhet och bristande inflytande. Större möjligheter för elevinflytande och 
bredare utrymme för varje enskild skola att påverka sina förutsättningar för lärande reser sig 
vid denna tid ”som en fågel Fenix ur askan”. Staten ville hitta lösningar på olika och i mångt 
och mycket motstridiga problem (Forsberg, 2000 s. 119). 1995 tillsatte den svenska 
regeringen en kommitté, skolkommittén, som fick uppdraget att studera skolans arbete med 
koncentration på elevinflytande. Kommittén utarbetade följande tre starka skäl för 
elevinflytande. 
 
”Elever ska ha inflytande därför att det är en mänsklig rättighet. Elever ska ha inflytande 
därför att det ingår i skolans uppgifter att fostra demokratiska medborgare. Elever ska ha 
inflytande därför att delaktighet är en förutsättning för lärande.” (SOU, 1996 s. 21) 
 
Tidigare handlade diskussionerna om elevers inflytande som kollektiv medan det under 1990- 
talet vänts till att mer handla om enskilda elevers möjligheter att påverka med fokusering på 
undervisningen (Forsberg, 2000 s. 14). 
 

3. Pedagogiska förebilder 
 
Med hjälp av olika pedagogiska ansatser kan vi bättre förstå bakomliggande motiv för ökat 
elevinflytande samt hur elever i allmänhet lär sig historia. I det följande ska några 
utbildningsfilosofier som förordar elevinflytande presenteras.  
 
Elevinflytandeinfluerat lärande med elevaktiva arbetssätt baserar sig på den progressiva 
pedagogiken grundad av amerikanen John Dewey (Forsberg, 2000 s. 19). Den svenska 
skolans pedagogik är kraftigt influerad av hans progressivism. Dewey ogillade allt 
metafysiskt tänkande (kunskap som är oberoende av den empiriska iakttagelsen) i 
undervisningssituationen. Eleverna förutsätts ha en vilja att lära sig, förmåga att lära sig och 
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kunna ta ett ansvar för sitt lärande. Detta leder, enligt Dewey, till att eleverna söker sin egen 
kunskap och att de lär sig genom att tänka, göra samt skapa. Utvecklande för eleverna är det 
befriande och demokratiska samtalen de för med sina klasskamrater och med läraren som 
handledare. Deweys syn på lärande dominerar historieundervisningens ambitioner och mål, i 
Sverige, i dag (Hermansson Adler, 2004 s. 80).  
 
Det mest centrala i Deweys pedagogik är den undersökande metoden där eleverna själva söker 
fakta utifrån utformade frågor och problemställningar. Eleverna delar sedan 
sammanställningen av svaren eller slutprodukterna med varandra och har därmed vunnit nya 
kunskaper. Relevans och rimlighet i elevernas arbeten och slutprodukter diskuteras alltid och 
ett slutmål är också att finna nya frågeställningar och problem att lösa. Läraren fungerar som 
handledare, stödperson och samtalspartner (Ibid. s. 97). 
 
Deweys ambitioner var mer än att fostra goda individualister av eleverna. Skolans mål ska 
vara att skapa ett bättre samhälle och då står demokratin i centrum. Demokratin är inte bara ett 
politiskt system, hos Dewey, utan också en fördjupad livsattityd hos den enskilde eleven. I 
skolan måste eleverna ta hänsyn till varandra i en gemenskap som ska lära grunderna för ett 
demokratiskt liv. Samtidigt som eleverna fostras till friheten till att lära finns det 
begränsningar i friheten, i gemenskapens demokrati, eftersom man i sina val och handlingar 
måste ta hänsyn till andra (Imsen, 1999 s. 71).  
 
Dewey hävdade vidare att där den demokratiska diskussionen dör, där dör också demokratin. 
Detta motverkas av att människan trots allt innehar fyra instinkter. För det första finns det ett 
intresse hos människor att kommunicera och en lust till att förstå sig på saker. Sedan finns det 
också en vilja till att tillverka saker och uttrycka sig konstnärligt. Läraren och eleverna måste 
tillsammans försöka överbrygga gapet mellan elevernas vardagserfarenheter och skolans mer 
teoretiska värld. Detta uppnås genom den fria sökningen av kunskap som resulterar till en 
kritisk kunskap som möjliggör för eleverna att förändra tillvaron i framtiden. I en 
odemokratisk skola tillhandahålls färdiga teorier och förklaringar som i förväg ger svar på 
frågor och problemställningar (Ibid. s. 27). Den progressiva pedagogiken kan kortfattat 
sammanfattas som antiauktoritär och elevcentrerad och den framhåller vikten av praktiska 
uppgifter i utbildningen. 
 
Jean Piaget är däremot en framträdande företrädare för konstruktivismen. En av dess 
huvudprinciper är att undervisning skall ta sin utgångspunkt ur elevernas inre värld dvs. i det 
av dem erfarna världen. Det är i det sammanhanget väsentligt att läraren skaffar sig insikt om 
hur det som undervisningen behandlar framstår för eleverna och hur undervisningssituationen 
upplevs av dem (Imsen 2000 s. 39). Det eleverna lär är inte en direkt spegling av yttre 
påverkan utan all påverkan tolkas genom deras tidigare anskaffade kunskaper och 
föreställningar. Eleverna konstruerar sin egen subjektiva kunskap genom en växelverkan 
mellan yttre påverkan och det som de själva gör med påverkan dvs. hur de väljer att tolka den 
utifrån tidigare lärdomar (Ibid. s. 38). Inlärning blir primärt en individuell angelägenhet och 
elevernas vetande är ett resultat av hur han eller hon tolkar intrycken som denne får genom 
interaktionen med sin omvärld. Yttre påverkan till en passiv elev är således resultatlöst enligt 
konstruktivismen (Ibid. s. 39). Det finns en direkt koppling mellan elevernas kunskaper och 
tankar med hur denne uttrycker sig i tal och skrift (Hermansson Adler, 2004 s. 34). 
 
Om vi sedan studerar socialkonstruktivismen som anses vara nära besläktad med 
konstruktivismen upptäcker vi att båda har en kunskapsteoretisk syn och förespråkar dialog 
och interaktion i klassrummet (Hermansson Adler, 2004 s. 35). Socialkonstruktivismens 

7 



förespråkare Lev S. Vygotskij poängterade däremot att kunskap i första hand konstrueras 
socialt och inte endast individuellt. Verkligheten existerar först om den kan kommuniceras. 
Inlärning är ett socialt fenomen och försiggår i en social miljö med språket som verktyg 
(Imsen, 2000 s. 39). Kunskap om omvärlden förverkligas för eleverna genom att de bearbetar 
fakta med kommunikation, tänkande och problemlösning. Det räcker inte att eleverna har 
tänkt individuellt kring ett problem, som konstruktivisterna hävdar, utan den enskilde eleven 
ändrar ofta sin ståndpunkt efter samtal med andra elever. Det finns alltså ingen direkt 
koppling, enligt socialkonstruktivisterna, mellan elevens kunskaper och hur denne uttrycker 
sig (Hermansson Adler, 2004 s. 35). Enligt Vygotskij kommer det sociala före det 
individuella och vi skapar kunskaper och förnimmelser av verkligheten i kollektiv. 
Verkligheten är således en social konstruktion (Carlgren Marton, 2002 s. 128). 
 

4. Offentliga styrdokument & handlingar 
 
I följande kapitel presenterar vi vad den svenska skolans styrdokument och andra offentliga 
handlingar säger om elevinflytande, elevdemokrati samt övergripande om demokratiska 
rättigheter och skyldigheter. 
 
4.1 Lpf 94 – de frivilliga skolformerna 
 
I Läroplanerna för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) står det att den svenska skolan ska vila 
på en demokratisk grund (Lärarens handbok, 2001 s 37). Detta innebär, som det står i 
skollagen, att alla verksamma inom skolan ska ”främja aktningen för varje människas 
egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö” (1 kap 2 & 9 §§).  
 
Vidare så fastslår Lpf 94 att skolan ska förmedla och förankra hos eleverna, de värden som 
vårt samhälle vilar på: 
 

• Människolivets okränkbarhet 
• Individens frihet och integritet 
• Alla människors lika värde 
• Jämställdhet mellan kvinnor och män 
• Samt solidaritet med de svaga och utsatta 

 
Detta ska enligt Lpf 94 ske i likhet med kristen tradition och kristna värderingar. 
Undervisningen i skolan ska dock vara icke-konfessionell. Med detta menar Lpf 94 att den 
kunskap skolan lär ut till sina elever inte ska grundas på någon religion utan den kunskap som 
förmedlas ska vara objektiv och opartisk Lpf 94 betonar att skolan ska lära elever vikten av 
och skyldigheterna de har i ett demokratiskt och mångkulturellt samhälle (Lärarens handbok, 
2001 s 37). 
 
Skolan ska vara öppen för alla åsikter och uppmuntra elever till att framföra sina individuella 
åsikter. Skolan har även som uppgift att till elever presentera betydelsen av egna 
ställningstaganden och ge möjlighet för elever att aktivt skapa egna åsikter och ståndpunkter. 
Skolan ska ta hänsyn till olika elevers behov, förutsättningar och kunskapsnivå. Genom 
skolans sätt att bemöta eleverna, utifrån ett demokratiskt förhållningssätt, finns tanken att 
eleverna själva ska utvecklas till demokratiska individer (Lärarens handbok, 2001 s. 38). 
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Skolan ska också utifrån demokratiska värderingar förklara för elever vad rättigheter är och 
samtidigt uppmuntra dem till att ta eget ansvar för sin utbildning så att de inser de 
skyldigheter som ryms inom dessa värderingar. Demokrati medför både rättigheter och 
skyldigheter enligt Lpf 94 (Lärarens handbok, 2001 s. 38). 
 
4.2 Kursplanerna i historia 
 
Skolverkets nationella kursplaner i historia ger ingen specifik information om hur historia ska 
läras ut. Endast målen och betygskraven presenteras. I kursplanerna för historia A, B och C 
sägs det inget om elevinflytande i undervisningssituationen. Vad gäller kursernas innehåll så 
specificerar inte kursplanerna vilka epoker i historien som måste tas upp och inte heller 
förklaras vad som menas med viktiga centrala historiska begrepp (Internet 1).  
 
Vi har för detta arbete valt att tillägna oss forskning av Eva Durhán, eftersom Durhán har 
undersökt skolämnet historia utifrån den frivilliga skolformens läroplan samt diskuterat 
kursplanerna i historia och deras övergripande mål. 
 
Genom sin forskning har Durhán reagerat på att det sällan debatteras om vad som är de 
centrala historiska begrepp och viktiga epoker som historieundervisningens kursplaner talar 
om (Durhán 1998, s 92). Durhán skriver i sin forskning att ämnet historia enligt kursplanen 
bygger på dessa begrepp. Dock undviker kursplanen att fastslå vilka dessa begrepp är. 
Kursplanerna fastslår endast att de existerar (Durhán 1998, s 94). 
 
Durhán har i sin forskning vidare konstaterat att historielärare i den svenska gymnasieskolan 
föredrar att arbeta utifrån den centrala kursplanen då den enligt dessa ger mer frihet än 
exempelvis en lokal kursplan Detta främst för att den centrala kursplanen inte fastslår och ger 
lärarna information om vad som är viktiga epoker och centrala begrepp som kursplanen 
anvisar för läraren att ta med i undervisningen. Detta lägger enligt Durhán en stor vikt vid 
lärarens historiska kunskaper och möjlighet att välja ut det som läraren själv anser vara 
centrala begrepp (Durhán 1998, s 106). 
 
4.3 Demokratiska dokument 
 
Mänskliga rättigheter kan skönjas i läroplanerna utan att de explicit uttrycks. Det finns två 
artiklar i FN: s deklarationen om de mänskliga rättigheterna som vi anser passar in i skolans 
demokratiarbete. 
 
Article 18. 

“Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right 
includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in 
community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in 
teaching, practice, worship and observance.” (Internet 2) 

 
Artikel 18 talar om respekt för andras åsikter. Detta gör demokrati och mänskliga rättigheter 
till en rättighet likväl som att den innehåller skyldigheter i bemötandet av andra personer. 
 
Article 19. 

”Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes 
freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart 
information and ideas through any media and regardless of frontiers.” (Internet 3) 
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Artikel 19 talar om åsiktsfrihet. Denna artikel ger individen rättigheter i demokratisk form, 
men den visar också på skyldigheter för att demokrati ska kunna implementeras. För att 
individen fritt ska kunna uttrycka sin åsikt i någon form, måste respekt för andras åsikter 
finnas hos samma individ. Om så inte är fallet anser vi att individens rätt att uttrycka sin åsikt 
är ett medel för förtryck då motparter med andra åsikter inte ges möjlighet till att svara på 
kritik. På så sätt anser vi denna artikel vara en talande beskrivning av vad demokrati är. 
 
4.4 På lokal nivå 
 
Om vi nu lämnar nationella läroplaner och internationella deklarationer och i stället går ner på 
lokal nivå har vi tagit del av den lokala arbetsplanen från vår praktikplats. Detta för att 
undersöka hur en skola på lokal nivå, utifrån läroplaner och andra styrdokument, formulerar 
hur man i skolan praktiskt ska åstadkomma det som läroplaner och kursplaner säger att de ska 
sträva emot när det gäller elevdemokrati och elevinflytande. 
 
Denna lokala arbetsplan innehåller sex olika punkter vilka skolan anser att alla framgångsrika 
skolor bör uppnå. Punkterna vilka berör demokrati och inflytande är punkt ett och fyra. Punkt 
ett säger att all personal och alla elever på skolan ska sträva mot ett ständigt pågående 
värdegrundsarbete och punkt fyra säger att alla ska sträva mot ett stort engagemang i mål- och 
uppföljningsarbete.  
 
På skolan vill lärare uppnå en läromiljö som är öppen för nya idéer och har en förståelse för 
andra människor och kulturer. En sådan förståelse vill de uppnå för att stärka demokratin. 
Skolan vill att eleverna och lärarna varje dag ska reflektera över vardagsarbetet både enskilt 
och kollektivt. Den lokala arbetsplanen talar också mycket om hur lärarnas arbetslag fungerar 
och dess betydelse men med väldigt liten fokus på elevernas del i detta arbete. 
 
Enligt den gymnasieskola vars arbetsplan vi tillägnat oss betyder inflytande att man delar 
makt och ansvar. Detta, skriver skolan, sker genom att individen tillsammans med andra 
diskuterar vad som ska göras och på vilket sätt detta ska genomföras.  
 
Att eleven ska ha inflytande över det som sker i skolan anser arbetsplanen vara en mänsklig 
rättighet. Skolan saknar i sin arbetsplan en formulering om hur elever ska kunna utföra detta 
inflytande. Men de konstaterar att elever genom att utöva inflytande lär sig hur demokrati 
fungerar i praktiken. 
 
Skolan skriver vidare att om eleverna aktivt ska kunna delta demokratiskt i skolans arbete, 
krävs det att eleverna äger ett metakognitivt språk. Detta innebär ett språk för lärande. Skolan 
undviker att i sin arbetsplan uppge hur eleverna ska kunna tillägna sig ett sådant språk. På 
skolan deltar dock eleverna aktivt i alla demokratiska forum. 
 
Skolan arbetar med värdegrunden och olika övningar i densamma. Detta arbete sker oftast 
genom olika utbildningar som äger rum i form av temadagar eller integrering av 
värdegrundsövningar i undervisningen.  
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4.5 Förenade Nationernas barnkonvention 
 
FN har upprättat ett speciellt dokument som klargör barnens rättigheter i samhället. De 
grundläggande tankarna i denna konvention är: 
 
•  Alla barn har samma rättigheter och lika värde.  
•  Varje barn har rätt att få sina grundläggande behov uppfyllda.  
•  Varje barn har rätt att få uttrycka sin mening och bli respekterat. 
(Internet 4) 
 
Vidare så skriver FN i artikel 2 av barnkonventionen: 
 
”Alla barn är lika mycket värda. Alla barn har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.  
Du får inte behandlas annorlunda på grund av ditt utseende, din hudfärg, ditt kön, ditt språk, 
din religion och dina åsikter”(Internet 4). 
 
I barnkonvention finns även andra artiklar som obestridligen uttrycker barnens demokratiska 
rättigheter. Dessa artiklar är nummer 12 till 15. Där står det att läsa: 
 
”Alla barn har rätt att säga vad de tycker. Barn ska tillfrågas. Dina åsikter ska respekteras i 
alla beslut som rör dig; hemma, i skolan, hos myndigheter och domstolar”(Internet 4).  
 
Detta är exempel på de rättigheter som enligt FN alla barn under 18 har rätt till. Dessa ska 
ligga till grund för vår skolas läroplaner och arbetsplaner samt aktivt tillämpas av lärarna som 
är aktiva i den svenska skolan. 
 
4.6 Skollagen 
 
Till största delen anger den svenska skollagen hur den svenska skolan ska vara uppbyggd 
organisationsmässigt. Den enda paragraf i skollagen som vi anser konkret uttrycker elevers 
rätt till inflytande över sin utbildning är den andra paragrafen. Där står det: 
 
”Eleven skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas.” (Skollagen, 5 kap §2, 
Lärarens handbok, 2001 s 75). 
 
4.7 Luleå skolplan 
 
Luleå kommun skriver i sin skolplan att skolans demokratiska uppdrag ska utgå från en 
kunskapssyn, som i sin tur utgår ifrån att lärande och personlig utveckling sker i samspel med 
andra. Vidare står det att barn, elever och föräldrar ska informeras om de rättigheter och 
skyldigheter de enligt skollagen och andra styrdokument har (Luleå skolplan, s 7). 
 
Luleå Kommun har en gällande jämställdhetsplan. Med denna vill man på alla skolenheter 
uppnå ett respektgivande klimat i bemötandet mellan elever och personal.  
(Luleå skolplan s 10) 
 
Skolplanen är enligt oss ett övergripande dokument om hur kommunen vill att deras skola ska 
se ut och utvecklas, inte på vilket sätt detta ska ske. 
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5. Tidigare forskning 
 
I följande kapitel ska vi redogöra för tidigare forskning om elevinflytande. Här presenteras 
olika forskares definitioner och uppfattningar om elevinflytande. Koncentrationen kommer att 
ligga på i vilken utsträckning den tidigare forskningen beaktar elevinflytande inom 
historieundervisningen.  
 
5.1 Elevinflytande & elevdemokrati 
 
Många aktörer i samhället deltar och har deltagit i diskussioner om elevers inflytande i skolor. 
Samhällets intresse för elevers inflytande är stort (Forsberg, 2000 s. 12). Trots detta intresse är 
elevinflytande inget klart och tydligt definierbart begrepp och gränserna för vad som ska ingå 
är inte lätt att fastslå. Det är med andra ord ingen lätt uppgift att reda ut vad begreppet 
elevinflytande ska ha för betydelse och innebörd (Ibid. s. 15). Vad som däremot tydligare 
framgår ur exempelvis statliga ramverk, lagar och förordningar är att elevinflytande ska 
utövas inom vissa ramar (Ibid. s.45).  
 
Skolan är komplex och innehåller både formella och informella beslutsprocesser. Statens 
intentioner är att det mer informella inflytandet över undervisningen ska öka (Forsberg, 2000 
s. 45). Elever kan utöva både direkt och indirekt inflytande. Direkt elevinflytande innebär 
oftast medveten påverkan på sitt eget lärande och undervisningen i stort medan indirekt 
elevinflytande yttrar sig som omedveten påverkan i positiv eller negativ riktning över 
lärandesituationen (Englund, 1999 s. 328).  
 
Oftast förkommer uppfattningen att elevinflytande handlar om att elever är delaktiga i en mer 
eller mindre formaliserad beslutsprocess. Elevinflytande används också ofta likbetydande 
med elevaktiva arbetssätt (Forsberg, 2000 s. 15). Elevinflytande är bara en del av en 
demokratisk skola och kan beskrivas enligt Eva Forsberg ur tre följande synsätt. 
 

• Elever har inflytande över beslut i formella forum som skolkonferens, elevråd eller 
klassråd. De har också mer eller mindre ansvar och inflytande över deras egen 
lärandemiljö och skoldagens administrering. Detta är synsättet och formen av 
elevinflytande som dominerar den svenska skolan. 

 
I de två andra mindre vanliga perspektiv på elevdemokrati fokuseras inte den inre formella 
skoldemokratin på samma sätt. 

 
• I det fenomenologiska perspektivet är elevernas inlärning det väsentliga och hur dessa 

uppfattar innehållet i undervisningen. Detta är ett mindre formaliserat elevinflytande i 
den vardagliga undervisningen. 

 
• Till sist det reformpedagogiska synsättet som fokuserar sig på elevers självständighet 

och den medborgerliga socialisationen. (Forsberg, 2000 s. 21) 
 
Elevinflytande är ett snävare begrepp än elevdemokrati. Elevinflytande kan diskuteras i 
relation till elev- och skoldemokrati i ett vidare avseende. Elevinflytande förstås i sin enklaste 
form som delaktighet i mer eller mindre formaliserade beslutsprocesser. Detta innefattar inte 
bara delaktighet och inflytande under den aktuella lektionen eller beslutsögonblicket utan 
inrymmer också inflytande i planering, efterarbete och övrigt arbete och förekommande 
diskussioner.  
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Eleverna verkar dock mestadels ha inflytande över elevuppgifter dvs. vad de ska göra och hur. 
De övergripande motiven för lärande som finns i skolans metakognitiva språk går oftast 
förlorad. Elever behöver mer information och kunskaper om varför-frågorna så att de kan ha 
bättre inflytande över valet av stoff och arbetsformer (Forsberg, 2000 s. 102).  
 
Elevdemokrati är på många sätt ett vidare begrepp eftersom det inrymmer grundläggande fri- 
och rättigheter som åsikts-, yttrandefrihet och rätten till information (Forsberg, 2000 s. 102). 
Detta förstår vi än bättre när vi slår upp begreppet demokrati i nationalencyklopedin. Där kan 
vi bl.a. läsa följande. Det förekommer att människor förutsätter att samhället ska utmärkas av 
demokrati som livsform. Detta innebär ett sätt för människor att leva tillsammans som 
karakteriseras av värden som jämlikhet, frihet, förståelse, solidaritet, tolerans, tillit och 
ömsesidig respekt. En fungerande politisk demokrati bygger på att beslutsdemokrati tillämpas 
i alla delar av samhället som exempelvis företag, föreningar eller skola. När medborgarna lär 
sig demokrati i mindre kretsar kommer det så småningom den politiska demokratin till godo 
(Nationalencyklopedin - demokrati). 
 
Elevinflytande innebär således mer elevernas inflytande över det egna lärandet medan 
elevdemokrati täcker delaktighet, inflytande och tillgång till information i alla eller i alla fall i 
större områden och vidare aspekter i skolans värld. Plus att det innefattar ovan nämnda 
exempel på grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. Demokrati innebär också, rent 
politiskt, att makten ytterst ska utgå från folket. Ska då makten där det råder elevdemokrati 
ytterst utgå från eleverna? Detta diskuterar Eva Forsberg i sin bok och menar att eleverna trots 
allt är utestängda från både statliga och kommunala beslut vad gäller skolan. Elevernas 
möjligheter som kollektiv att utöva elevdemokrati är inklämt mellan statens intentioner, den 
politiska medborgarmakten dvs. de myndiga väljarna, kommunens beslutsfattare och 
föräldrarna (Forsberg, 2000 s. 123). Dessutom är den enskilde elevens möjligheter till 
inflytande över sitt lärande begränsat mellan staten och kommunens intentioner, lärarens 
makt, elevens egna föräldrars inflytande och viljor och andra elevers och deras föräldrars 
ambitioner och viljor. Den nationella demokratin är också, ur demokratisk synvinkel, alltid 
överordnad elevers inflytande i skolan (Ibid. s. 126). Elevinflytandet får inte sätta den 
representativa demokratin ur spel i och med elevernas formella möjligheter till inflytande över 
skolan (Ibid. s. 45). 
 
Inflytande innebär ett stort ansvar vilket eleverna måste få möjligheten att lära sig. De elever 
som inser att de kan vara med och påverka och befinner sig runt vuxna som lyssnar är mer 
intresserade och därav också mer motiverade att lära sig anser Mauno Korpela (Korpela, 2004 
s. 34). Kunskap får elever genom egen nyfikenhet och eget forskande men möts tyvärr oftast 
enligt honom av lärare som levererar färdiga svar på frågor bara för att ha uppsikt över om 
elever kan. Lärarna bör istället hjälpa elever att finna svaren (Ibid. s. 83) 
 
5.2 Elevernas situation 
 
Eleverna är huvudpersonerna i Sveriges skolor och skolans huvudsakliga uppgift är att finnas 
till för dem. Elever lär för livet och ett av skolans viktigaste arbete är att lära dem att utöva 
inflytande för att trygga demokratin för framtiden (Skolverket, 1999 s. 8). All undervisning 
måste anpassas till varje enskild elevs förutsättningar enligt Gunn Imsen. Med förutsättningar 
menar hon bl.a. fysisk utveckling, begåvning, intressen, kulturell och social bakgrund (Imsen, 
1999 s. 43). Imsen hävdar att läroplaner genomsyras av slagorden att eleverna ska ta ansvar 
för sitt eget lärande genom att aktivt delta i undervisningen och planera och genomföra sin 
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egen inlärning själva eller tillsammans med kamrater eller läraren. Läraren ska stimulera 
eleverna till detta genom att bl.a. försöka höja motivation och självtillit hos sina elever. 
Läraren ska vägleda och visa eleverna på viktiga aspekter i deras läroprocess (Imsen, 2000 s. 
149).  
 
Att eleverna får vara med och planera historielektionerna är att föredra. Enligt Magnus 
Hermansson Adler fortsätter man då en vana som eleverna har med sig från grundskolan där 
de för det mesta planerar och utvärderar tillsammans med läraren. På detta sätt blir elevernas 
förkunskaper synliggjorda i och med att de får ta ansvar för undervisningen. Eleverna bör 
dock inte få påverka lektionernas innehåll helt och hållet. Det kan leda till att ett allt för smalt 
område ur historien behandlas eftersom många av dem är endast intresserade av blodiga krig 
och revolutioner. Den gemensamma planeringen är en sammanvägning av lärarens intressen, 
elevernas behov och intressen och skolans intentioner. Därför kan tyngdpunkten i 
undervisningen skifta. Ibland domineras kanske undervisningen av elevernas eller lärarens 
behov men detta är helt i sin ordning så länge undervisningens tyngdpunkt ligger inom 
exempelvis kursplanens allmänna rekommendationer (Hermansson Adler, 2004 s. 63ff). 
Genom att involvera elever i undervisningen, med allt vad det innebär, minskar man deras 
vilja att stå vid sidan av och vara kritiska till den undervisning de själva fått vara med att 
besluta om (Carlgren Marton, 2002 s. 89). 
 
Eva Forsberg har funnit att om man studerar utredningar, utvärderingar och forskning om 
elevinflytande finner man att det finns ett stort gap mellan statliga intentioner och 
elevinflytandet i praktiken (Forsberg, 2000 s. 123).  
 
5.3 Historielärarens undervisningsansvar  
 
Att vara historielärare innebär att läraren kan förväntas råda över en rad olika kompetenser. 
Detta innebär bl.a. en god förmåga att på olika sätt lösa problem i samband med 
undervisningen vilket bygger på ens ämneskunskaper och förmågan att kunna använda sig av 
olika arbetsmetoder samt viljan att vara en god pedagogisk ledare (Hermansson Adler, 2004 s. 
64). Sedan mitten av 1900- talet har historieläraren utvecklats från förmedlare av historia till 
historieläraren som handledare. Elevernas lärande är mer i fokus och arbetsmetoderna har 
blivit mer elevaktiva.  
 
Förutsättningarna för varje elev och undervisningssituation varierar och därför måste 
historieläraren ha en god förmåga till variation av arbetsmetoder (Ibid. s. 66). Enligt 
psykologen och neurologen Howard Gardner är det elevens behov som ska styra och läraren 
ska vara vägledaren. Gardner rekommenderar också precis som Hermansson Adler flexibla 
lektioner som tillåter mycket variation av arbetsmetoder (Ibid. s. 69). Hermansson Adler anser 
vidare att den gamla tiden med historielärare som lektion efter lektion försökte väcka intresse 
hos eleverna genom att dramatisera historien är förbi. Förmodligen väckte det ett intresse hos 
ett fåtal elever men att dagens skola innehåller en större variation i historieundervisningen. Nu 
betonar alla styrdokument att eleven ska stå i centrum och att lektionerna inte längre ska vara 
en enmansföreställning. Eleverna ska nu utveckla sina kunskaper i historia med hjälp av 
elevaktivt arbete under ständigt pågående åsiktsutbyte (Hermansson Adler, 2004 s. 75).  
 
Gunn Imsen menar att lärare befinner sig i en situation där olika intressen ofta kolliderar med 
varandra. Statens intentioner med utbildningen ska uppnås samtidigt som eleverna vill bli och 
har rätt till att bli tillgodosedda efter sina behov och intressen. Till detta tillkommer i många 
fall uppmärksamma föräldrar med olika åsikter och argument om undervisningen (Imsen, 
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1999 s. 109). För historieläraren är det ett stort bekymmer att försöka hinna med läro- och 
kursplanernas intentioner. Styrdokumentenas mål är ambitiösa och bygger på idylliserade 
förutsättningar (Larsson, 1998 s. 87). Det är läraren, anser Mauno Korpela, som slutgiltigt 
avgör hur pass mycket inflytande eleverna får. Det är sällan eleverna själva som kan 
bestämma hur och vad de kan vara med och påverka (Korpela, 2004 s. 73). 
 
Lärarnas ovilja att överge det traditionella sättet att arbeta med helklassundervisning varvat 
med enskilt arbete, med utgångspunkten att eleverna är homogena vad gäller kunskaper, har 
länge varit ett av skolans stora problem. Kritiken mot detta sätt att arbeta är att eleverna 
riskerar blir passiva och inlärningen mekanisk och de eventuella införskaffade kunskaperna 
kortlivade (Carlgren Marton, 2002 s. 176). Elevinflytande behövs för att höja intresset och för 
att möjliggöra för mer bestående kunskaper. Detta är ett samspel mellan elever och lärare och 
därför blir lärarens uppfattning om och inställning till elevinflytande av största vikt (Forsberg, 
2000 s. 18).  
 
Lärare är ingen homogen grupp utan varje enskild lärare utgår mer eller mindre från olika 
värdegrunder. Detta tar sig därför i olika uttryck när de bemöter sina elever. En del kanske har 
den grundsynen att eleverna kan vara eller är aktiva ansvarstagande och arbetsvilliga och 
bemöter dem med samspel och tillit medan andra ser dem som passiva, lata och oansvariga 
och utövar därför mer kontroll och direkta order (Skolöverstyrelsen, 1988 s. 127). 
 
Den moderna lärarens uppgift är att utveckla pedagogiken och arbetssätten tillsammans med 
eleverna i en allt mer kamratlig anda och inte som tidigare i en vertikal auktoritär relation. 
Läraren måste mer än någonsin utveckla ett tänkande om vad det är som eleverna behöver 
utveckla och lära sig (Carlgren Marton, 2002 s. 82). 
 
Enligt en rapport av skolverket finns det lärare som ser en motsättning mellan lärande och 
elevinflytande. De menar att elevinflytande kräver mer tid för samtal och reflektioner och 
detta tar då tid från ett mer resultatinriktat lärande. Sedan finns det lärare som ser en 
motsättning mellan struktur och elevinflytande. De hävdar att all kontroll, struktur och till och 
med lärande hindrar elevernas inflytande. Och sedan finns det de lärare som omvänt anser att 
god struktur med organiserat lärande ökar elevernas möjligheter. Eleverna i rapporten är 
tydligare i sin uppfattning och menar att de vill ha en variation i sitt kunskapsinhämtande och 
samtidigt utöva ett väl överlagt inflytande i undervisningen (Skolverket, 1999 s. 14).  
 
5.4 Undervisningens innehåll 
 
Svenska staten har sedan långt tillbaka i tiden utövat en stark påverkan på innehållet i 
skolundervisningen för att påverka elevernas attityder i en viss riktning. Tidigare handlade det 
exempelvis om att skapa ovillkorlig lydnad inför överheten för att efter demokratins 
genombrott utvecklats till att se till att skolan och dess ämnen bidrar till den svenska 
demokratin. Detta handlar inte om detaljkontroll utan undervisning ska ske inom ramen för 
det svenska samhällets värdegrund så som den finns formulerad i läroplanerna (Hermansson 
Adler, 2004 s. 52).  
 
Svenska staten vill genom historieundervisningen likt många andra stater skapa attityder och 
uppfattningar som medborgarna kan enas kring för att motverka politisk splittring (Ibid. s. 
53). Vidare har staten ett intresse av att skapa ideologiska och sociala symboler som 
representerar hur det ser ut i landet. Exempelvis är förskolan en institution som är resultatet av 
den svenska demokratin och välfärdspolitiken (Ibid. s. 70).  
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Det finns något som kallas för monumental historia som gynnar nationell identitet genom 
olika monument och symboler och sedan finns en sorts kritisk historia där elever och lärare 
hela tiden kritiskt granskar redan etablerad historia. De svenska kursplanerna kan, lite 
förenklat sägas, förmedla både monumental och kritisk historia (Ibid. s. 71).  
 
Historiemedvetande innebär inte endast att det förflutna ska kommas ihåg och föras vidare. 
Kunskaper om det forna ska kunna användas till att forma idéer och handlingsprogram riktade 
mot framtiden (Zander, 1998 s. 33). Utan goda historiska kunskaper är det svårt att påverka 
och förstå sin samtid. Elever måste uppleva att historia inte är något som har hänt någonstans 
långt borta och utan mening. Eleverna måste även förstå att de är hela tiden med och skapar 
historia genom sin påverkan utav omgivningen (Hermansson Adler, 2004 s. 7).  
 
För att elever ska effektivare och aktivare kunna delta i samhällsbyggandet måste skolan 
tydliggöra samhället mot en historisk bakgrund (Ibid. s. 10). En utvecklad historisk identitet 
hos elever gör att de senare i livet har lättare förstå, analysera och hävda sin egen position i 
det svenska samhället (Ibid. s. 36). Historieundervisningen gör att eleverna får ta del av 
kulturarvet eller det s.k. kollektiva minnet. Den visar även för elever att det svenska samhället 
inte är det enda sättet ordna sociala relationer och kanske inte alltid det bästa sättet heller 
(Edgren Österberg, 1995 s. 85). Det finns alltså ett medvetet eller omedvetet behov hos elever 
att få en historisk bakgrund till aktuella samtida händelser. Detta behov måste få vara med och 
påverka innehållet i undervisningen. Det är alltså inte längre endast det vetenskapliga 
perspektivet, som läraren bär med sig från universitetet, som får styra undervisningen 
(Hermansson Adler, 2004 s. 19).  
 
Timantalet för historieundervisningen är starkt begränsat på gymnasienivån. Detta leder till att 
innehållet av praktiska skäl måste reduceras och förenklas (Hermansson Adler, 2004 s. 19). 
Detta måste ske med hänsyn till elevernas ålder, mognad, sociala bakgrund och intressen. 
Någon egentlig tid för enskilda fördjupningar inom A-kursen finns inte. När eleverna i B-
kursen ges tillfälle till fördjupningar baserar de sig oftast på A- kursens innehåll. Detta är 
givetvis ett problem eftersom det begränsar elevernas möjligheter till bredare kunskaper (Ibid. 
s. 20). Reduktionerna och förenklingarna sker oftast genom att antalet faktorer eller aktörer i 
historien begränsas eller att allt för komplicerade sammanhang inte beaktas. Dessa kan kallas 
för formella reduktioner och förenklingar eftersom yttre omständigheter oftast bidrar till att de 
är nödvändiga att genomföra. För att legitimera historieundervisningens mer översiktliga 
karaktär måste elever vara medvetna i stort om vad som inte beaktas och hur pass 
förklaringsvärdet till historiska sammanhang begränsas (Ibid. s. 21). Urvalet av vad som ska 
studeras bestäms inte endast av de nationella och lokala kursplanerna utan ibland måste 
innehållet också väljas utifrån den tidsanda och de händelser som vid den aktuella tidpunkten 
präglar samhället (Ibid. s. 65). 
 
Urvalet av ämnesstoff är det första en historielärare tillsammans med sina elever måste 
besvara. Det andra är hur ämnet ska angripas, dvs. metoden, och det tredje är en fråga om 
legitimitet som kräver svaret varför man ska läsa ett visst ämnesområde (Ibid. s. 61). Svaren 
på frågorna blir givetvis olika eftersom villkoren för historieundervisningen är så olika. 
Lärarens skiftande kunskaper och elevers olika behov är väsentliga. Vad som mestadels styr 
innehållet är lärarens förutsättningar och hans eller hennes kunskaper och de styrande 
ramfaktorerna som exempelvis läro- och kursplaner. Till elevens förutsättningar hör 
förkunskaper och sociala faktorer. Kursplanerna påbjuder samspel mellan elever och lärare 
vad gäller stoff- och metodurval. Detta kan givetvis resultera i olika kvalitéer när det gäller 
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undervisningen. Ibland kanske läraren planerar helt själva utan någon som helst diskussion 
med eleverna om vad? Hur? Och varför? (Ibid. s. 64). 
 
De skolpolitiska målen är oftast vida tolkningsbara och därför förvånar det ingen att det finns 
delade meningar om hur de ska uppnås och vad lektionerna ska innehålla. I undervisningen 
bör lärare och elever därför ha ett brett perspektiv och förmågan att bedöma en mängd viktiga 
faktorer då de tillsammans tar ställning till hur undervisningen ska ske och vad den ska 
innehålla (Larsson, 1998 s. 72). 
 
5.5 Historieläroboken 
 
När undervisningen i historia planeras ska i första hand ämnesinnehållet och elevernas olika 
intressen och behov få styra. Detta görs utifrån olika ovan nämnda konstitutionella ramar som 
skollag, läroplaner och kursplaner (Hermansson Adler, 2004 s. 38). Dessa ramar fungerar ofta 
som hinder för elevernas möjligheter till inflytande. Sedan kan olika aktörers uppfattning 
också hindra elevinflytande. Här kan nämnas exempelvis lärarens allt för dominanta arbetssätt 
och en del elevers passiva inställning (Hermansson Adler, 2004 s. 38). 
 
Enligt bl.a. Magnus Hermansson Adler anses läroboken vara en av de fysiska ramar som styr 
innehållet i historieundervisningen mest och kan därmed också fungera som hinder för 
elevinflytande. Skolan är dock inte skyldig att arbeta med en lärobok och 1990 upphörde den 
statliga läromedelsgranskningen i syfte att låta skolan få ett större lokalt ansvar (Hermansson 
Adler, 2004 s. 49). Läroböckerna i historia har således längre inget monopol på skildringen av 
det förflutna (Zander, 1998 s. 35).  
 
I dagens skola varierar dock användningen av historieläroboken enligt Hermansson Adler. 
Den används exempelvis som introduktionsmaterial till ett ämnesområde och eller som 
sammanfattnings och skrivningsunderlag. Det tillhör ovanligheten att historieläroboken, som 
tidigare i svensk skola, får fungera som ett komplett inslag i lektionerna. De till antalet få 
timmar av ämnesdidaktik på lärarutbildningarna har lett till nästan en hel generation av 
historielärare som inte fått chansen att utveckla elevaktiva arbetsmetoder och blivit mer eller 
mindre beroende av läroboken. Om undervisningen slaviskt följer läroboken lämnas inget 
utrymme för lokal historia eller elevers egna intressen. Dagens historieböcker tvingar inte på 
någon elev en särskild historiesyn. De är också skrivna så att de kan passa in i mångfalden 
utav arbetsmetoder och har en berättande stil som lyfter fram sammanhang kring viktiga 
händelser (Hermansson Adler, 2004 s. 50).  
 
Givetvis är det inte själva läroboken i sig som kan begränsa elevernas inflytande. Snarare är 
det lärarnas skiftande uppfattningar om undervisningens förutsättningar och mål och 
lärobokens praktiska möjligheter som kan begränsa elevinflytandet. Lärarna behöver i dessa 
fall kanske göras säkrare på sin uppgift och då framför allt vad gäller sina ämneskunskaper 
(Forsberg, 2000 s. 18). 
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6. Resultat 
 
I detta kapitel presenteras våra observationer och respondenternas intervjusvar. Resultaten 
ställs också i relation till tidigare forskning av elevinflytande och elevdemokrati samt olika 
styrdokuments ambitioner om detsamma.  
 
6.1 Observationer 
 
Vi kunde se att planering skedde tillsammans med eleverna vid påbörjande av en ny historisk 
epok. Tillsammans diskuterade lärare och elever vad epoken innehöll och hur de skulle arbeta 
med innehållet dvs. vad som skulle gås igenom samt på vilket sätt de skulle arbeta. Det 
förekom aldrig, under våra observationer, en diskussion om motiven till dvs. varför det ansågs 
vara viktigt med de valda ämnesområdena. Enligt den tidigare forskningen krävs utöver 
frågorna vad och hur en legitimitet till varför vissa ämnesområden är viktiga för elevernas 
kunskapsutveckling. Forskningen och vår praktikplats lokala arbetsplan talar om vikten av att 
låta elever bli medvetna om och delaktiga i det metakognitiva språket dvs. de övergripande 
motiven för lärande. I jämförelse med den lokala arbetsplanens ambitioner och de 
undervisningssituationer vi observerat förekom inga diskussioner om övergripande motiv för 
lärande vilket läroplanen påbjuder. I det här fallet blir eleverna på vår praktikplats direkt 
drabbade eftersom en kunskap om det metakognitiva språket möjliggör ett effektivare 
inflytande över sin lärandesituation. 
 
På vår praktikplats fanns det lärare som hade ett auktoritärt arbetssätt. Med detta menar vi att 
läraren i förhand hade bestämt vad lektionerna skulle innehålla och eleverna endast gavs 
möjlighet att påverka sättet att arbeta på. Magnus Hermansson Adler legitimerar detta 
förfaringssätt när han påstår att ibland kan tyngdpunkten i undervisningen skifta. Detta är 
gångbart enligt honom så länge det finns en variation i tyngdpunkten. Ibland ska elevernas 
behov och intressen få dominera och ibland lärarens så länge man håller sig inom kursplanens 
ramar. I och för sig bevittnade vi aldrig några långsiktiga planeringar så i många fall kan det 
som läraren bestämde ha varit en del av en långsiktig planering som gjorts tillsammans med 
eleverna. 
 
Diskussioner lärare och elever emellan förekom dock. Dessa handlade mest om hur de skulle 
angripa ämnesområdena och hur examinationen skulle gå till och vid vilken tidpunkt. Vi fick 
den uppfattningen att vissa lärare i förväg, till största del, bestämt lektionernas innehåll. Vid 
ett specifikt tillfälle kom en lärare in i klassrummet och sade ”Jag har tittat i kristallkulan 
lite”. Sedan presenterade denne lektionernas innehåll för några av de följande veckorna. Över 
huvudet på eleverna bestämdes ofta innehåll, arbetssätt, examinationssätt och möjligheter till 
redovisningsformer. Visst det fanns enstaka tillfällen där möjligheter gavs till att välja 
arbetsform och examinationsform men i övrigt inga större möjligheter till elevinflytande. 
 
De flesta lektioner vi bevittnade var lärarledda traditionella lektioner som inleddes med 
genomgång vid tavlan och sedan fick eleverna oftast lösa olika uppgifter individuellt eller i 
grupp. De flesta gånger hade läraren, som sagt, i förväg planerat lektionernas innehåll och 
arbetssätt. Vi fick uppfattningen att det alltid fanns en sorts tidsbrist som kanske var en av 
anledningarna till att det krävdes snabba mer odemokratiska beslut. Ofta kunde elever välja 
om de ville arbeta enskilt eller i grupp och var i lokalerna de ville arbeta. Planering och 
utvärdering var oftast förlagd till tid utanför undervisningen. 
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Under observationstillfällena diskuterade vi med elever om i hur pass hög grad de hade 
inflytande i planering, genomförande och utvärdering. Många elever ansåg att det skiljer sig 
från lärare till lärare i hur pass mycket de får vara med och planera undervisningen men att de 
för det mesta har lite inflytande. En elev sade följande: ”Lärarna kommer med förslag som vi 
sedan får rösta ur.” Det kan givetvis diskuteras om det är så demokratiskt att på förhand 
bestämma ett visst antal valmöjligheter som eleverna får utöva inflytande över och välja ur. 
En elev var av den åsikten att det ändå är läraren som har makten i och med att denne 
bestämmer valmöjligheterna. En annan elev hävdade att: ”Vissa lärare är mer för att man ska 
vara med och planera medan andra inte är lika noga.” Andra elever ansåg att de har stora 
möjligheter att planera vid eget arbete och grupparbeten men att de däremot har mindre 
inflytande över den vanliga lektionsplaneringen.  
 
När det gäller utvärdering gjordes det en skriftlig sådan under vår observationsperiod. Läraren 
skrev ett antal utvärderingsfrågor på tavlan som eleverna fick besvara enskilt. De svarade på 
frågor om vad de lärt sig och fick ställa de uppnådda målen mot historia A-kursplanen. 
Eleverna fick även ge förslag på vad som kunde göras bättre. Annars när vi pratade med 
eleverna om utvärdering talade de om för oss att de tillsammans med läraren kontinuerligt 
diskuterar hur olika moment och arbeten gått. 
 
Avslutningsvis vill vi påstå att vi fick intrycket att de flesta elever ansåg att de går på en bra 
och demokratiska skola. Lärarna tar hänsyn till elevers åsikter i lärandesituationen. 
Kontinuerliga diskussioner verkar föras om det mesta i undervisningen och lärarna verkar ha 
ett arbetssätt som inbjuder till elevinflytande. 
 
6.2 Lärarnas syn på elevinflytande 
 
Vår praktikplats har olika formella forum för elevinflytande enligt respondenterna. Här kan 
nämnas elevråd och mentorsgrupper samt medverkan vid anställningsintervjuer då det ska 
anställas nya lärare. De har även inrättat en elevdemokratikurs främst för representanterna i 
elevrådet men den finns även att välja som valbar kurs.  
 
Elevers inflytande över beslut i formella forum har traditionellt varit den syn som skolan haft 
på vad elevinflytande innebär. På vår praktikplats fokuseras det i dag mer, precis som i 
läroplanerna, på inflytande i lärandesituationen.  
 
6.2.1 Undervisningens innehåll 
 
De övergripande målen dvs. skollagen, läroplanen och kursplaner var det som till största delen 
styrde respondenternas undervisning. Den kronologiska ordningen med sina bestämde 
historiska epoker nämndes också som en viktig grund för undervisningens innehåll. Två av 
lärarna ansåg att dagsaktuella händelser och samhälleliga företeelser, som förekommer i den 
allmänna debatten, ofta får styra innehållet i undervisningen. Här kan nämnas exempelvis 
tsunamikatastrofen julhelgen 2004 och elfte september attacken mot World Trade Center i 
New York 2001. Detta är helt överensstämmande med vad den tidigare forskningen säger att 
innehållet kan präglas av samtida händelser. 
 
Kursplanerna och betygskriterierna presenteras initialt för eleverna. Tillsammans diskuterar 
de sedan vid vilka historiska epoker de ska lägga tyngdpunkten på. Översiktliga termins- eller 
läsårsplaner utarbetas tillsammans. Dessa följs till största del men det finns öppningar för 
förändringar beroende på yttre påverkan eller andra omständigheter som exempelvis elevers 
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olika förutsättningar, prov i andra ämnen, tema och projektarbeten. Exempelvis hade de under 
vår praktikperiod ett Sydafrika-projekt som gjorde att den mer planerade undervisningen fick 
planeras om. En av respondenterna hade erfarenheter från ämnesintegrerad undervisning och 
menade att integrerat arbete leder till att elevinflytandet över ämnesinnehållet minskar. Som 
exempel nämnde denne när de berörda lärarna hade bestämt att det skulle arbetas 
ämnesövergripande om teknik då låg tyngdpunkten i historielektionerna på teknikhistoria. 
 
Aktuell forskning talar om att historieundervisningens tidsbegränsning leder till att 
lektionsinnehållet av praktiska skäl måste reduceras och förenklas. Några av respondenterna 
var av den meningen att vissa områden ur historien inte kunde väljas bort. Som exempel 
nämndes demokratins och arbetarrörelsens framväxt i Sverige. Detta motiverades med att 
vissa ämnesområden är viktiga att ha med trots elevernas bristande intresse. En av lärarna 
ansåg att denne hade en sorts vetorätt gentemot elevernas önskningar om lektionernas 
innehåll. Vissa av respondenterna hade sina ”käpphästar” dvs. områden som de personligen 
ansåg vara viktiga för elevernas historiekunskaper och dessa kunde inte reduceras från 
undervisningen. Om historieundervisningens innehåll uttryckte en av respondenterna åsikten 
att: 
 
”Men i mångt och mycket är det väl frågan om att sälja. Ofta har vi bestämt att det här ska vi 
göra och sedan gått in och sålt det så att dom tror att dom bestämt. Det tror jag väldigt 
många lärare gör, speciellt med yngre barn. I och med att de fått vara med och bestämma 
mindre grejer och detaljer upplever dom att dom fått vara med och bestämma”  
 
Konstateras kan att alla respondenter anser att det finns stort utrymme för elevinflytande i 
kursplanerna. Dessutom ansåg alla att det finns tid för enskilda fördjupningar i 
historieundervisningen på alla kursnivåer vilket är en uppfattning som går emot den tidigare 
forskningen vi presenterat. 
 
6.2.2 Problem med & gränser för elevinflytande 
 
Enligt respondenterna uppfattar en del elever elevinflytande vara det samma som att få sin 
individuella vilja igenom. En av lärarna uttryckte det så här: 
 
”Dom måste ha klart för sig att elevinflytande innebär medbestämmande och inte att dom får 
som dom vill. Det är väl den gränsen man måste tydliggöra tror jag. Dom får ju lätt för sig att 
inflytande innebär att då ska jag få som jag vill och inser inte att dom ska samsas med 29 till 
eller 25 till. Man måste ju som ha ramarna klart och det har dom ju oftast inte.” 
 
Inflytande är en del utav demokratibegreppet och demokrati innefattar som bekant åsiktsfrihet 
och med det också en skyldighet att respektera och ta hänsyn till andras åsikter. Demokrati 
och inflytande innebär inte endast rättigheter utan medför också skyldigheter att respektera 
och ta hänsyn till andra för det gemensamma bästa. En annan respondent hade följande 
åsikter: 
 
”Man måste hela tiden prata om vad elevinflytande är. Jag tror inte alltid dom vet vad det 
innebär, och därför kan enkätundersökningar, från exempelvis kommunförvaltningen, som 
eleverna fyller i bli missvisande. Har eleverna just den dagen lyckats flytta ett prov tycker 
dom kanske att dom har jättestort inflytande och så.” 
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En av respondenterna ansåg att det finns ett stort problem med elevinflytande i att eleverna 
oftast inte känner till vad det finns att ha inflytande över. Denne anser att de flesta elever har 
bristande förkunskaper i historia från de lägre stadierna och att det skapar problem i och med 
att de inte kan ha inflytande över ett ämnesinnehåll de har bristande kunskaper om. En annan 
respondent kom med förslaget att historia åter igen borde bli ett eget renodlat ämne på 
högstadiet. Detta skulle för eleverna möjliggöra starkare möjligheter och förutsättningar för 
inflytande över historieundervisningen på gymnasial nivå. Goda förkunskaper hade undanröjt 
detta problem. Detta kan stödjas med forskningens syn på att en av elevers förutsättningar för 
elevinflytande i undervisning är deras förkunskaper i det aktuella ämnet. En av 
respondenterna såg på problematiken så här: 
 
”Om ungdomarna har bättre basfärdigheter från de lägre stadierna och om de har en ganska 
bra omvärldsuppfattning, lite referenser, då går det ju ganska bra att ha ett stort 
elevinflytande. Problemet är när baskunskaperna sviktar. Omvärldsuppfattningen har ju 
förändrats drastiskt under den tiden jag jobbat. Det är ju fler kanaler idag också. Förr satt 
man ju med farsan och såg rapport, det var ju bara att vänta tills han var färdig. Nu har alla 
egen tv och för väldigt lite diskussioner med vuxna.” 
 
Vidare menade respondenten att det är svårt idag att via elevinflytande höja kvalitén på 
undervisningen i jämförelse om man skulle ha gjort det för en tio eller tjugo år sedan. En 
lärare var av den uppfattningen att lärare bör ge möjligheter till ökat inflytande på rätt sätt, 
lagom mycket och vid rätt ålder. Läroplanerna talar just om vikten av ett successivt ökande av 
inflytande ju äldre eleverna blir. 
 
6.2.3 Elevinflytande & ökad motivation  
 
Flertalet av respondenterna ansåg att elevinflytande definitivt ökar elevernas motivation. En 
av respondenterna menade att ifall eleverna upplever att innehållet är något de själva valt och 
vill göra är ju givetvis motivationen högre än i sådana fall då de känner sig tvingade. Detta är 
helt överensstämmande med vad de nationella styrdokumentena säger och vad de statliga 
forskningsrapporterna vill visa på. Dessa bygger dock, som tidigare forskning hävdar, oftast 
på idealiserade förutsättningar i undervisningssituationen. Våra intervjuer och observationer 
gav oss en inblick i en mer problemfylld verklighet. Eva Forsberg menar att det finns ett 
avstånd mellan samhälleliga avsikter och elevinflytande i praktiken. 
 
När vi frågade en av respondenterna om dennes inställning till påståendet, att elevinflytande 
ökar elevernas motivation för lärande, fick vi följande svar: 
 
”Jag tycker att det påståendet är lite överskattat. I undervisningssituationen är elevinflytande 
för mig mer att fostra dom till att vara med och ta beslut och ta ansvar för sina beslut. 
Elevinflytande ökar nog inte motivation hos de svagare eleverna som behöver få hjälp och 
struktur av läraren. Och om elevinflytande innebär att man jobbar för sig själv ensam eller i 
grupper utan möjlighet till styrning då kommer många elever i kläm. Jag är lite rädd för 
samhällets propåer med ökat inflytande och förslaget att slopa timplanen på gymnasiet och 
öka friheten för elever. Alltså jag tycker att vi lärare ska ju inte abdikera från våran roll som 
lärare. Elever behöver vuxna omkring sig. Hur ska vi förmedla värdegrunden om alla sitter 
på var sitt håll och arbetar. Vi tappar ju dom här magiska ögonblicken som kan uppstå i 
klassrummen. Vi måste slå vakt om läraryrket och lärarens roll i skolan” 
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Vidare ansåg en av respondenterna att allt för många lärare använder sig av för mycket 
hemarbeten och hemexaminationer. För mycket självständigt arbete riskerar att leda till att 
lärare och elever distanserar sig från varandra vilket leder till att läraren inte kan följa 
elevernas hela kunskapsprocess och kunskapsutveckling. En annan respondent uttryckte också 
sin oro över detta: 
 
”Ökat elevinflytande innebär ökad frihet som ökar kraven på elever vilket kanske inte alltid 
är så bra med tanke på den ökande psykiska ohälsan bland ungdomar. Det blir för stort för 
många elever att hantera och ta ansvar för. Eleverna behöver vuxna omkring sig som 
förebilder och handledare.” 
 
Denne menade att det finns en sorts bieffekt med ökat elevinflytande och ansåg att risken 
finns att många blir lämnade ensamma i en situation med allt för höga krav de inte klarar av 
att hantera. Eleverna är så oerhört olika mogna. 
 
6.2.4 Lärarstyrd & elevinfluerad undervisning 
 
En av respondenterna sade att när elever får vara med och bestämma över undervisningen kan 
de i efterhand komma till läraren med klagomål över vad de inte fått lära sig inom ett visst 
område. Detta anser läraren vara en märklig reaktion hos eleverna eftersom de själva har varit 
med och bestämt vilket innehåll som ska finnas i det aktuella ämnesområdet. Respondenten 
anser att läraren ensam får stå som ansvarig för denna kritik, både från rektor och från elever, 
trots att eleverna är delaktiga i att vissa saker valts bort. Denne anser att det härmed finns en 
paradox i visionen om ökat elevinflytande. Den tidigare forskningen menar att om lärare 
involverar elever i undervisningen så minskar man deras vilja att stå vid sidan av och kritisera 
undervisningen. Detta verkar dock inte alltid fungera i praktiken. 
 
Det ansågs av en historielärare att kritik mot och negativa åsikter om elevinflytande praktiskt 
taget är tabubelagt i dagens skolor.  
 
”Även om det är elevinflytande måste man ju styra. Även vid elevaktiva arbetssätt måste man 
styra och vara en ledare. Man kan inte säga gå iväg och gör det här och kom tillbaka om tre 
veckor. Det krävs nästan mer jobb, mer handledning så att de inte ska sitta och upprepa det 
dom redan kan, få dom att gå vidare. Dom väljer oftast det dom redan kan, man måste få dom 
att upptäcka annat annars finns risken för upprepningar från högstadiet.” 
 
Den tidigare forskningen säger här att elevinflytande kräver mer tid för samtal och 
reflektioner. Detta tar då mer tid än ett mer lärarstyrt och resultatinriktat lärande. Elevaktiva 
arbetssätt kräver mer handledning och går långsammare än lärarlett arbete. 
 
”I lärandesituationen diskuterar vi och jag ger dem möjlighet till kompromisser och valfria 
redovisningssätt osv. Jag tar förgivet att elever ska ha inflytande och vara med och 
bestämma, så det är inget problem för mig. Jag inbjuder till medbestämmande. Jag försöker 
undvika polsk riksdag genom att dela in i mindre planeringsgrupper där de får komma fram 
till och exempelvis rangordna vilka moment som ska vara med och vilka arbetssätt.” 
 
Ovanstående citat speglar något så när alla respondenters syn på elevinflytande, att 
elevinflytande ska vara resultat av kompromisser genom ordnade diskussioner där allas 
åsikter ska tas i beaktande. 
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6.2.5. Ökat eller minskat elevinflytande? 
 
Alla respondenter anser att elevinflytandet ökat i deras undervisning sedan de börjat arbeta. 
Det ansågs bl.a. att lärararbetet blivit roligare i och med ökat elevinflytande.  
 
”Jo nog har det väl ökat, man har ju som fått propåer med läroplaner och allt. Nog är det väl 
mer elevinflytande nu, förr var det ju aldrig någon diskussion.” 
 
Den traditionella katederundervisningen med en auktoritär lärarroll har övergivits mer och 
mer. Om ökat elevinflytande säger en respondent:  
 
”Ja definitivt, nu sitter dom ju t.o.m. med på anställningsintervjuer. Det var tre lärare, tre 
elever och tre rektorer med på en anställningsintervju för ett halvårs vikariat. Lärarjobbet 
måste anses viktigt. Varför inte samma vid anställandet av rektorer? Ibland upplever jag som 
många av mina kollegor att elevinflytandet ökar på bekostnad av lärarnas.” 
 
Vilket arbetssätt läraren än väljer ansågs det dock att det alltid finns elever som halkar efter. 
Ökat elevinflytande är enligt en av respondenterna ingen mirakelmedicin. Det finns elever 
som inte lyckas oavsett arbetsformer. Lpf 94 ger gymnasieskolan ansvaret att ta hänsyn till 
olika elevers behov, förutsättningar och skiftande kunskapsnivå. Hur ska man fånga upp alla 
elever och framför allt de svagare eleverna om staten samtidigt via styrdokument och 
undersökningar har ambitionen att elever ska utvecklas till starka enskilda individer som tar 
ansvar för sig själv och sitt eget lärande. 
 
6.2.6. Samhällets intentioner 
 
Alla de lärare vi intervjuade hade en likartad bild av vad samhällets intentioner med 
elevinflytande innebär. Det ansågs vara viktigt att lära elever att ta egna beslut och lära elever 
vikten av att ta hänsyn till andra och att genom konstruktiva diskussioner komma fram till 
gemensamma lösningar i lärandesituationen. Att elever aktivt ska fostras till demokratiska 
ansvarstagande individer genom elevinflytande är helt enligt samhällets intentioner. En av 
lärarna ansåg att det finns en allmän uppfattning i samhället om att elever genom ökat 
inflytande får högre motivation för sitt lärande. Respondenternas uppfattning om samhällets 
intentioner på elevinflytande och demokrati överrensstämde med Lpf 94. 
 
En av de intervjuade hade en djupare syn på ökad demokrati och inflytande för elever. Denne 
hade en åsikt om att eftersom demokratin och solidariteten håller på att försvinna i dagens 
samhälle försöker staten motarbeta detta genom att stärka elevers demokratiska möjligheter i 
skolan. Om vi ser på det här historiskt har det alltid varit samhällets ambition att värna om 
demokratin, för framtiden, genom att via skolan förmedla de demokratiska principerna som 
samhället vilar på. Från 1990- talets början har det dock, om man ser till historien, växt fram 
en enorm fokusering på ökat elevinflytande. Detta kan hänga samman, enligt vår mening, på 
den ökande individualiseringen samhället. Samtidigt finns det en sorts kluvenhet i statens 
ambitioner. Å ena sidan ska eleverna fostras till hänsynstagande, solidariska och 
ansvarstagande individer för att å andra sidan fostras till starka individer som står sig i 
konkurrensen mot andra.  
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6.2.7. Läroboken 
 
Den tidigare forskningen som är gjord kring lärobokens roll i historieundervisningen 
överrensstämmer i stort med våra respondenters användning av densamma. En av lärarna 
beskrev sin syn på läroboken så här: 
 
”G och VG finns i läroboken men MVG finns i det vi gör utanför. Jag styrs inte av boken men 
den kan i många fall underlätta mitt arbete. Framför allt i det merarbete som uppstår med 
elever som släpat efter eller vid prövningar osv.” 
 
Alla respondenter har läroboken som en grund men kompletterar med annat material och 
andra sorts läromedel. Tidigare forskningen talar om att det finns en variation i 
användningssätt när det gäller läroboken vilket också överresstämmer med våra respondenters 
synsätt. Precis som forskningen säger var det ingen av lärarna som använde läroboken som ett 
komplett inslag i undervisningen. Flera av respondenterna ansåg att man ofta som ny lärare 
stödjer sig till största del på läroboken tills man samlat på sig annat material och erhållit högre 
ämneskunskaper och större erfarenhet. 
 
Respondenterna har en positiv syn på läroboken men ser den ändå som en del av 
undervisningen och ju mer man arbetat som historielärare kan man frångå läroboken allt mer 
och använda sig av annat material så som tidskrifter, filmer och nyare forskning inom ämnet 
historia. Våra respondenter ser inte kopplingen, som den tidigare forskningen talar om, att 
historieläroboken kan vara ett hinder för elevinflytande. En av fördelarna med 
historieläroboken ansågs vara att texterna är anpassade efter elevernas ålder till skillnad mot 
exempelvis mer vetenskapliga texter och många källor från Internet. En av lärarna ansåg att 
det är synd att läroboken ofta har betraktats som någonting dåligt att använda sig av. De ser 
inte heller kopplingen i att historieboken skulle förmedla en viss sorts historiesyn på eleverna. 
 

7. Resultatdiskussion 
 
Den tidigare forskningen vi tagit del av och presenterat ger en mångfaldig och i många fall 
splittrad syn på elevinflytande. Detta grundar sig förmodligen i, som vi sett, att elevinflytande 
är ett komplext begrepp med många olika innebörder och definitioner beroende på vem du 
frågar och vilken tidigare forskningsrapport eller offentlig utredning du läser. Detta är också 
förmodligen anledningen till varför det i styrdokument och offentliga utredningar oftast inte 
konkretiseras vad elevinflytande precist ska innebära dvs. hur det i realiteten bör yttra sig. 
Elevinflytande framställs däremot oftast som någonting självklart positivt och något som bör 
främjas till vilket pris som helst. Vi har i detta arbete presenterat ett alternativt synsätt och en 
alternativ teoretisk utgångspunkt på elevinflytande som i stort legitimerar och försvarar 
historielärarens viktiga roll i elevers läroprocess utan att för den skull bortse från vikten av ett 
ökat elevinflytande. 
 
Vår teoretiska utgångspunkt förklarar i mångt och mycket våra respondenters ageranden i 
undervisningssituationen samt deras syn på elevinflytande utifrån intervjuerna. Vid 
observationer av respondenternas lektioner kan det vid första anblicken tyckas att eleverna 
inte har något att säga till om men lektionernas innehåll och arbetssätt är oftast ett resultat av 
mer eller mindre långsiktiga diskussioner eleverna och lärarna emellan. Ett talande exempel 
på detta är hur ett urval av innehåll i historieundervisningen kan ske. Flera av respondenterna 
menade att eleverna i liten grad känner till vad de kan ha inflytande över då de flesta har allt 
för bristande kunskaper om innehållet. I sådana fall kan det framstå som att respondenterna 
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har ett alldeles för auktoritärt och dominant arbetssätt. Initialt och ibland under lektionernas 
gång måste historieläraren, eftersom läraren har större ämneskunskaper och erfarenheter, 
presentera för eleverna vad de kan ha inflytande över. Sedan sker genom den språkliga 
kommunikationen ett samspel mellan elever och lärare där makten och inflytandet mer och 
mer förs tillbaka till eleverna eller i alla fall balanseras. 
 
Vår teoretiska utgångspunkt dvs. den mer abstrakta synen på elevinflytande kan således 
förklara hur och på vilket sätt lärarna ger utrymme för eleverna att utöva inflytande över sin 
undervisning. Det handlar inte bara om att eleverna ska få bestämma och få sin vilja igenom 
utan om att inflytande är en kompromiss och resultatet av en språklig diskussion mellan lärare 
och elever samt elever sinsemellan. Det kan finnas risker med att betrakta elevinflytande på 
ett allt för enkelt sätt. Vilket kan leda till en sorts övertro för vad elever klarar av att hantera 
själva utan historielärarens roll som handledare och vägledare. Enligt en respondent finns det 
planer på att avskaffa timplanen på gymnasieskolan och öka elevers frihet och inflytande över 
sin undervisning. Detta behöver givetvis inte vara helt negativt och visst finns det elever som 
klarar av ett sådant ökat ansvar men enligt respondenterna behöver de flesta elever en lärare 
som strukturerar och vägleder lärandet. Många respondenter ville betona vikten av att elever 
behöver vuxna omkring sig som goda förebilder och som stöd. En allt för idealistisk och 
romantisk syn på elevers motivation och förmåga att ta ansvar för sitt eget lärande kan riskera 
att underminera historielärarens betydelse som stöd och vägledare. Ett annat resultat kan bli 
att den psykiska ohälsan ökar hos framför allt svagare elever eftersom de då tvingas ta ett 
större ansvar än de flesta kanske klarar av att hantera.  
 
Vi har i denna undersökning gett en bild av hur historielärare på gymnasienivå uppfattar 
styrdokumentenas krav på elevinflytande. Synen på elevinflytande var enhetlig hos de lärare 
vi intervjuade och överensstämmer med samhällets krav och ambitioner gällande detta. 
Respondenterna var dock alla överens om att det saknas en konkretisering i styrdokumenten 
om hur de som historielärare ska gå till väga för ökat elevinflytande.  
 
Den inblick vi gett i bakomvarande motiv till läroplanerna, den historiska tillbakablicken och 
beskrivningen av den senaste forskningen samt våra resultat har förhoppningsvis fördjupat 
läsarens sätt att tänka om fenomenet elevinflytande. Därmed hoppas vi att vi har bidragit till 
framtida nya sätt att handskas med elevinflytande.  
 
7.1 Validitet och Reliabilitet 
 
Vår undersökning har syftat till att presentera ett utsnitt ur verkligheten och vidga våra och 
läsarnas kunskaper om elevinflytande. Det är praktiskt taget en omöjlig uppgift att med ett 
sådant här arbete ge en heltäckande bild och angripa problematiken ur alla vinklar när det 
gäller ett så komplext och mångfacetterat begrepp som elevinflytande. Exempelvis hade fler 
skolor och historielärare kunnat ingå i undersökningen men att få med alla Sveriges skolor 
och historielärare är omöjligt. De styrandes perspektiv och tankar om elevinflytande och ett 
mer omfattande elevperspektiv på elevinflytande hade nog också kunnat öka validiteten. I det 
här sammanhanget fick den tidigare forskningen och presentationen av olika dokument pga. 
utrymmesskäl träda in. Vi anser trots detta att vi på olika sätt har täckt upp de aspekter som 
varit viktiga för att uppnå syftet med detta arbete. 
 
Respondenterna vi intervjuade var väldigt öppna och intresserade av att dela med sig av sina 
erfarenheter om elevinflytande. Respondenterna var däremot väldigt måna om att försvara 
historielärarens viktiga roll i elevernas kunskapsutveckling vilket de ansåg vara viktigt att 
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göra med tanke på kraven om ökad frihet och ökat elevinflytande för elever. Detta kan ha 
påverkat intervjusvaren. Vad som däremot påverkat resultaten och tolkningarna av 
observationer, intervjuer och tidigare forskning är, som vi förklarat, vår upptäckta och 
tillägnade alternativa synsätt på elevinflytande. Vår ambition var också att ha ett mer kritiskt 
angreppssätt i vår underökning om elevinflytande i motsats till den enligt många forskare 
romantiserade synen på elevinflytande som förekommer i statliga utredningar och 
styrdokument. Den breda presenterade bakgrunden ger dock läsaren stora möjligheter till egna 
tolkningar av elevinflytande. 
 
Med reliabilitet menas i stort att resultaten ska vara tillförlitliga och att två undersökningar 
med samma syfte och samma metoder ska ge liknande resultat. Vår undersökning om 
elevinflytande har till största del varit beskrivande. Men eftersom vår begreppsuppfattning 
och teoretiska utgångspunkt i mångt och mycket påverkat resultaten och tolkningarna bör en 
liknande undersökning med samma syfte och samma metoder även innehålla samma eller i 
varje fall liknande begreppsuppfattning och teoretiska utgångspunkt för att uppnå liknande 
resultat. Med detta menar vi att andra som vill genomföra en liknande undersökning, med 
samma syfte och samma metoder, kan tillägna sig eller ha ett annat synsätt på elevinflytande. 
Där de exempelvis endast kanske utgår från att elevinflytande innebär graden av 
bestämmande för elever. I sådant fall kan det vid första anblicken vid observationer av 
klassrumssituationer tolkas som att elever inte har något inflytande över huvudtaget. Detta i 
motsats till vårt synsätt som visar på att graden av elevinflytande är en kompromiss och 
resultatet av en mer eller mindre långvarig språklig diskussion mellan lärare och elever samt 
elever sinsemellan. En sådan här undersökning om elevinflytande är alltså i hög grad 
beroende av forskarens synsätt och värdering av elevinflytande. 
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Bilaga 1 
 

 
 
 

Intervjufrågor 
 

1. Hur länge har du arbetat som historielärare? 
 
2. Hur många timmar i veckan undervisar du i historia? 
 
3. Vad är det som till största del styr din undervisning i historia? 
 
4. Anser du att det finns utrymme för elevinflytande i historiekursplanernas mål? 
 
5. Hur pass mycket elevinflytande finns i din planering, genomförande, betygssättning 

och utvärdering? 
 
6. Finns det gränser för vad elever kan tänkas ha inflytande över? 
 
7. En del påstår att elevinflytande ökar elevernas motivation för lärande. Hur ställer du 

dig till detta påstående? 
 
8. På vilket sätt låter du eleverna utöva inflytande i undervisningen? 
 
9. Vad anser du att det finns för fördelar och/eller nackdelar i lärarstyrt respektive 

elevinfluerad – styrd undervisning? 
 
10. Vilken inställning har du till läroboken fördelar/nackdelar? 
 
11. Har elevinflytandet ökat eller minskat i din historieundervisning? 
 
12. Vad anser du vara samhällets intentioner med ökat elevinflytande? 
 
13. På vilket sätt ges det möjligheter till eller arbetas med elevinflytande på er skola? 
 
14. Har elevinflytandet ökat eller minskat på din/er skola? 
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